
BESZÁMOLÓ A MEDIKÁCIÓ BT. MUNKÁJÁRÓL 
 

 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Egy egészségügyi szolgáltató év munkájának értékelésekor az első gondolat az, hogy 

milyen körülmények között végezheti munkáját, milyenek a tárgyi feltételek. 

Az elmúlt év a mi életünkben nagyon nagy jelentőségű: A rendelőnk megújult, 

megszépült. A környezetünk tökéletesen rendezett, a betegek akadálymentesített 

feljárón tudják megközelíteni a rendelőt. Ezért ismét köszönetet szeretnék mondani a 

falu Önkormányzatának, a Képviselő-testületnek! 

Nagyon kellemesen érezzük magunkat a felújított rendelőben, a rendelések nagyon jó 

légkörben, jó hangulatban zökkenőmentesen zajlanak, amihez a betegek is 

hozzájárulnak: szívesen jönnek, szívesen várnak. A betegeknek is tetszik a felújított 

rendelő. 

A rendelő falára még nincs kifüggesztve a rendelési idő – a megfelelő formátumot és 

címfestőt keresem. 

Munkatársam – a kiszombori rendelőben – továbbra is (immár tízedik éve) Gruberné 

Szabó Csilla. Munkáját tökéletesen végzi a betegek megelégedésére. Körültekintő, 

pontos, rugalmas. 

A rendelési idő továbbra is változatlan: minden délután 2 – 4–ig. Szerdán délután 

üzemorvosi rendelés van.  

Természetesen a rendelési időn kívül is folyamatosan a betegeim rendelkezésére állok. 

Telefonos elérhetőségem: 06-20/9254 536 vagy 62/297-523. 

Csilike minden nap reggel 8 órától délután 4-ig a rendelőben végzi munkáját: sebet 

kötöz, vércukrot mér, vérnyomást mér, gyógyszert ír. Bármilyen probléma esetén hív 

engem, véleményt, tanácsot kér. A félreértések elkerülése végett és az összehangoltság 

miatt betegeink vizsgálati időpontjait mi kérjük. Így abszolút rugalmasan, az ok-

okozati összefüggéseket figyelembe véve tudjuk a vizsgálati időpontokat 

összehangolni. 

A rendelő tárgyi feltételei az előírásoknak megfelelnek, a korszerűsítés folyamatos. 



A központi számítógép ebben a rendelőben működik, melynek cseréje a közelmúltban 

történt. 

Most a nyomtató – scenner felújítása vált szükségessé. A korábbi internet lassúsága 

miatt szolgáltató váltás történt – így munkánk sokkal gyorsabb. Az új szolgáltató a 

Telecom 120 Mb-tal. 

Ez évben szándékozom még egy új EKG készüléket vásárolni. A régi működik ugyan, 

de egyre több baj van vele, 30 éves, elavult.  

Tervezem továbbá a váróba egy víz adagoló automata beszerzését. 

A morbiditási mutatók praxisomban az elmúlt évek alatt szinte változatlanok. 

A leggyakrabban előforduló betegségek továbbra is a magasvérnyomás, a 

cukorbetegség és a rheumatológiai kórképek. A daganatos betegségek számában az 

előzőekhez képest számottevő változást viszont nem látok, számuk nem emelkedett.  

Emelkedett viszont a szorongás-depresszióval küzdő betegek száma. Mindez a romló 

szociális körülményekre, az egzisztenciális bizonytalanságra vezethető vissza. 

Kapcsolatunk a védőnővel, a szociális gondozó hálózattal, a különböző klubokkal 

(nőklub, mozgáskorlátozottak klubja) véleményem szerint igen jó. Tökéletesen tudunk 

együtt dolgozni, maximálisan segítve egymás munkáját. 

Részt veszünk a szűrések szervezésében. 

Kapcsolatunk az EFI-vel igen jónak mondható: több beteget küldtünk életmódváltási 

tanácsadásra, krízisállapot megoldásra. 

Végül, de nem utolsó sorban úgy érzem, hogy kapcsolatunk a Testülettel, a 

Polgármesteri Hivatal minden dolgozójával kifogástalan és itt szeretném még egyszer 

megköszönni az elmúlt évben nyújtott segítségüket. 

 
 
Kiszombor, 2017. május 22. 
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