
Beszámoló a MEDIKÁCIÓ BT munkájáról 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A MEDIKÁCIÓ BT-t 1991-ben alapítottam magánorvosi tevékenység végzése céljából. 
1993-ban – a vállalkozó háziorvosi rendszer kialakításával, a TAJ kártya rendszer 
létrehozásával – a tevékenységi kör a háziorvosi ellátással bővült. 
Ma ez 867 – a MEDIKÁCIÓ BT-be bejelentkezett – kiszombori lakos háziorvosi ellátását 
jelenti, területi ellátási kötelezettség nélkül. A 867 főből 0-14 éves: 140 fő, 65 év feletti: 128 
fő. Aktív korú: 599 fő. 
1998-ban a tevékenységi kör tovább bővült a foglalkozás-egészségügyi ellátással. A 
munkámat két körzeti ápolónő segíti.  
Egyik ápolónőnek fiziotherápiás szakasszisztensi képesítése van, s ez lehetővé teszi fizioth-s 
kezelések (galván, UH) alkalmazását a gyógyításban. 
A másik munkatársam, Gruberné Szabó Csilla körzeti ápoló, 2009 februárja óta foglalkozás 
egészségügyi szakasszisztens. 
Munkánkat úgy igyekszünk szervezni, hogy mind Ferencszálláson, Klárafalván, mind 
Kiszomboron reggel 8-tól du. 4-ig mindig elérhető legyen ápolónő, aki folyamatosan végzi a 
községekben az ápolói feladatokat, az adminisztrációs munkát és probléma esetén azonnal tud 
értesíteni engem. 
A kiszombori rendelőben 2007. december 1. óta Gruberné Szabó Csilla áll a betegek 
rendelkezésére reggel 8-tól du. 4-ig, s végzi a napi rutin feladatokat: vérnyomásmérés, 
vércukormérés, injekciók beadása, sebkötözés. 
 
A rendelőben évekig lehetőség volt laboratóriumi diagnosztikára (részletes vérkép és több 
„nagy labor” paraméter meghatározására) térítés ellenében. Ma azonban – a bekerülési 
költségek megsokszorozódása miatt – ezeket a vizsgálatokat már nem végezzük. A 
koleszterin meghatározása és vizeletvizsgálat lehetséges tesztmódszerrel. 
Fekvőbetegek esetén a vérvételt (INR kontroll, nagy labor) személyesen oldom meg a beteg 
lakásán. A vér laboratóriumba szállítása hűtőtáskával a hozzátartozóval megoldott. 
 
Pácienseink között igen sok a mozgásszervi beteg és a hypertoniás. E két kórkép gyakran 
kombinálódik többé-kevésbé súlyos psychés betegséggel (depressio, pánik sy.). Diagnosztikus 
és gyógyító munkánkban nagyon észrevehető az emberek egyre súlyosbodó anyagi és 
egzisztenciális bizonytalansága. 
Egyre aggasztóbb a szív- érrendszeri betegek számának növekedése. Észrevehetően nőtt az 
akut koronária syndroma előfordulása, viszont örvendetes az, hogy a hirtelen halálozás nem 
emelkedett. Köszönhető ez annak, hogy a betegek rövid időn belül szakszerű ellátást kapva 
kerülnek a végleges ellátást nyújtó intézetbe. 
Egyre több az onkologiai betegek száma. A halálozás viszont – az onkologiai ellátás 
fejlődésének köszönhetően – csökkenő tendenciát mutat. A „túlélési” arány jelentősen nő. 
 
Munkámat nagyban segíti a családsegítő szolgálat és a védőnők. Köszönöm segítségüket. 
 
Az orvosi rendelés minden nap ugyanabban az időben zajlik: 14 h-tól 16 h-ig, szerda 
kivételével. Szerdán 14 h-tól 16h-ig a kiszombori rendelőben foglalkozás egészségügyi 
rendelés folyik, de az akut háziorvosi eseteket (gyakran a nem sürgőseket is!) ellátjuk. 
Az üzemorvosi rendelés előjegyzés, előzetes telefonon való bejelentkezés alapján történik. A 
háziorvosi rendelésre való előjegyzés, telefonos bejelentkezés viszont praxisomban nem 
működik, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 
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A sürgős rosszullétek, a hívások gyakran „borítják” a rendszert, ezért kivédhetetlen a 
várakozás. A rendelő tel.száma: 62/297-523, illetve mobil számom: 06-20/9254-536. E szám 
évek óta nem változott az elérhetőség miatt. A három rendelő (Ferencszállás – Klárafalva – 
Kiszombor) között ingyenes (egymás közötti) „telefon lánc” működik. Így tudtuk megoldani 
az egymás közötti állandó kapcsolatot. Ingyenes telefonkapcsolat működik a makói Kórház és 
a kiszombori rendelő, valamint a makói Rendelő Intézet és a rendelőnk között, így a betegek 
előjegyzése rövid időn belül és díjtalanul történik, az asszisztensnő bonyolítja. 
Munkánkat több számítógéppel végezzük, de az alapgépet egy laptop képezi a kiszombori 
rendelőben. Néhány éve építették ki a három rendelő közötti számítógépes rendszert, így 
mindhárom rendelőben tudunk – egymástól függetlenül, vagy éppen egymással – dolgozni. 
A számítógép rendszer időzáras: este 9-kor a központi számítógép automatikusan kikapcsol. 
E-mail címem: medikaciobt@freemail.hu 
A különböző diagnosztikai programok (mint pl. ABPM – vérnyomás Holter) vagy az 
üzemorvosi program 2 másik hordozható számítógépre vannak telepítve. 
 
A kiszombori rendelőben szűréseket (a napi rutinon kívül) helyszűke miatt nem szervezünk. 
A lakásból kialakított rendelő erre nem alkalmas.  
Köszönöm Kollegáimnak, munkatársaiknak és nem utolsó sorban az Önkormányzatnak, hogy 
a szűrőnapokon a praxisomba bejelentkezett páciensek vizsgálatainak elvégzését is lehetővé 
teszik! 
Az elmúlt évben praxisom is részt vett OTH Csongrád megyei vastagbélszűrő programjában. 
Ez a székletben esetlegesen megjelenő vér laboratóriumi kimutatásán alapul, a minták küldése 
postai úton történik. 
A vizsgálat célja a korai stádiumú vastagbél tumorok, ill. a rákmegelőző állapotok kimutatása. 
 
Az orvosi rendelő állapota az utóbbi években nm változott. Most viszont a nyílászáró cserével 
megkezdődött a felújítása. Ezt köszönöm az Önkormányzatnak! 
Óriási anyagi segítségként értékelem az évek óta nem változó rendelői bérleti díjat. Ez a 
megemelkedett működési terhek (villany, gáz, informatikai, gyógyszertári költségek, 
szemétszállítás, veszélyes hulladék elszállítása) mellett igen nagy segítség. Köszönöm. 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tudom, maradtak nyitott kérdések, melyeket a képviselő-testületi ülésen lenne mód 
megbeszélni, de ez alkalommal az ülésen nem tudok részt venni. 
Úgy gondolom, számos módját találhatjuk az esetlegesen felmerülő kérdések 
megbeszélésének. 
 
Megértésüket köszönöm. 
 
 
 
Kiszombor, 2016. május 23. 
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