
Tisztelt SOS Alapítvány!

Kedves Balogh Csaba!

Telefon  történt  beszélgetésünkre  hivatkozva,  szeretnék  segítséget  kérni  egy  térd  ortézis 
megvásárlásával kapcsolatban.  A térdrögzítőt a TB nem támogatja.

 Jelenleg az  Országos Mentőszolgálat  Központi  Irányító  Csoportban dolgozom mentésirányítóként 
2007 –től. Munkavégzésemet az üzemorvosunk is csak térdrögzítő viselésével engedélyezi.

A jobb térdemet eddig tíz alkalommal operálták 1998 óta. Sérülésem előtt versenyszerűen atletizáltam 
országos szinten. Sérüléseim legtöbbször szalag szakadások, porckorong  leszakadás volt.

 Utolsó műtétem 2016 februárjában volt akkor „csak” egy szokványos térdhajlítás közben az elülső 
keresztszalagom egyik csavarja kitört és leszakította a komplett porckorongomat  a térdemben.. Ebből 
a „hétköznapi térdhajlításból”  májusra tudtam felépülni és vissza menni dolgozni.

 2016.novemberében  egy  újraélesztés  során  felállás  közben  megcsúszott  a  jobb  lábam  így  a 
combizmom szakadt el.  

Felépülésemet egy tehermentesítő oldalsínes rögzítő segítené a kezelőorvosom a Medi M4s rögzítőt 
javasolta,  de  ez  hazánkban  nem kapható.   Dr.  Orto  forgalmaz  egy Secutec   Genu  rögzítőt,  ami 
megfelel a Medi M4s-nek.  A rögzítő ára kb.:155-160 ezer HUF-ba kerül, amit eü. fizetésből nem 
tudom megvásárolni.  Férjemmel  albérletben  élünk  a  3.  emeleten,  természetesen  nincs  lift  a  napi 
lépcsőzés is igen megterhelő.

A speciális  prémium  minőségű  rögzítőre  azért  lenne  szükségem,  mert  ebben  a  térdemet  teljes 
mértékben  tudnám  tehermentesíteni,  így  a  további  sérüléseket  minimálisra  csökkenne  illetve  a 
rendszeres  térdízületi  gyulladások  miatt  kevesebb  gyógyszert  kellene  vásárolnom és  az  esetleges 
betegállományt  is  elkerülhetem.  A  sorozatos  térd  problémám  miatt  a  versenysportot  nem 
folytathattam. A rögzítő segítségével teljesülne az álmom, hogy vissza tudnék menni, sportolni és így 
életminőségen nagy mértékben javulna.

Előre is köszönöm a segítséged.

Üdvözlettel: Fehér Adrienn

Szia Csaba! 

Fekete Adrienn voltam, de 2017.08.16.-án férjhez mentem Fehér Gáborhoz, így Fehér 
Adrienn lett a nevem.(Nem vicc, tényleg ez van, eleinte Fehér-Fekete Adriennre  gondoltunk, 
de így is elég bonyodalmat okoz, minden ügyintézésnél. az élet még hozzá tett egy picit, mert 
Gábornak fekete autója volt, amit elloptak körözik 2018-ig, Nekem meg fehér Suzukim van. 
Nem hiába az ellentétek vonzzák egymást....)

Voltunk a Dr. Orto-ban, de sajnos a Secu TecGenu sem lesz jó, így egyedi rögzítőt kell 
felíratnom, amit támogat a TB, de még így is 27-30 ezer forint.
Küldetem az árajánlatot.

Köszönöm a segítséget.

Szép napot!



Adrienn

Kedves Balogh Csaba! 

Mellékletben küldeném levelemet telefonos beszélgetésünkre hivatkozva.
Holnapi napon megyünk a Dr. Ortohoz a térdortézis miatt.
Megkérem Őket, hogy árajánlatukat küldjék meg az alapítvány részére.

Előre is köszönöm szíves segítséged.

Üdvözlettel:
Fehér Adrienn
06-20-348-3378

Kedves Balogh Csaba! 

Telefonos megbeszélésünkre hivatkozva küldöm a saját számlaszámomat: 10918001-
00000044-77440006; Unicredit Bank

Dr. Orto-val beszéltem, azt mondták csütörtökre lesz meg a rögzítő 2017.10.06.-án, ha nem 
sikerül addig az Alapítványnak utalni, akkor kifizetem és szkennelve küldöm a számlát.

Előre is köszönöm a segítséged.

Üdvözlettel:
Fehér Adrienn


