
Tájékoztató a NIM-MED BT működéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Véleményem szerint továbbra is tartjuk országos első helyünket az egy lakosra jutó háziorvosok 
számában. Ez a lakosok szempontjából természetesen jó, viszont az orvosokéból már nem annyira, hiszen a 
havi finanszírozás a bejelentkezett betegek számától függ. 

Magyarország elöregedése és a lakosság számának a csökkenése tovább tart, ami főleg a falvakban 
érezhető. 1985-ben, amikor Kiszomboron elkezdtem a praktizálást kb 4300 -4400 fő volt a falu lakosainak a 
száma. Ez jelenleg 3800 fő körül mozog. A lényeg, hogy ezzel arányosan a finanszírozás is csökken. Mivel ez egy 
országos tendencia, ezért nincs jelentkező a háziorvosi praxisokra. 

Átnézegettem az eddigi tájékoztatóimat, és sok újdonsággal nem szolgálhatok. A mit fontosnak tartok 
azt kihangsúlyoznám. 

A mai napig igaz, hogy betegségek felfedezése, megelőzése az egyik legfontosabb és legolcsóbb 
gyógyítási módszer.  A helyben évente rendezett szűrővizsgálatok ezt a célt szolgálják. Igen magas részvétellel 
történnek ezek a szűrővizsgálatok, hála a betegek belátásának és a propagandának. Még mindig a sor végén 
kullog az urológiai szűrésen való részvétel. Ez a férfi mentalitás és a „bedugom a fejem a homokba” hozzáállás 
számlájára írható. Jó néhány betegség kezdeti stádiuma derül ki ilyenkor, amik zömében tünetmentesek és 
gyógyíthatók. 

Továbbra is részt veszünk a vastagbélrák szűrési programban. Érthetetlen számunkra, hogy mennyire 
kevesen élnek a számukra felkínált lehetőséggel a halálos kór elleni harcban. 

Az iskola egészségügyi szűrővizsgálatok során lényeges javulást nem látok a gyerekek egészségi 
mutatóiban a megemelt számú testnevelési órák ellenére sem. Továbbra is az elhízás a leggyakoribb, de a 
mozgásszervi betegségek, a tartási rendellenességek is jelentős számban fordulnak elő. A védőnői munkának 
köszönhetően elém már nem gyakran kerülnek a bőrön és a bőrben élősködők okozta fertőzések. Továbbra is 
gyakoriak a higiénés hiányosságok előfordulása, mind a felnőtt, mind a gyermek lakosság körében. Nem 
hiszem, hogy ez az anyagiak hiánya, inkább az igénytelenség számlájára írható. 

A jelzőrendszer továbbra is kiválóan működik, köszönhetően a résztvevőknek. Ezt már nem 
mondhatom el a gyermekek szüleiről, akiknek felelőtlensége miatt kerülnek időnként hátrányos helyzetbe a 
gyermekek. 

T. Képviselő-testület! 

Köszönöm, hogy erőtökhöz mérten mindig támogattátok a kéréseimet, és ezzel segítettétek a munkánkat, 
egyben a falunk egészségügyi ellátását is. 

Sok sikert az önkormányzati választáshoz kinek-kinek kedve szerint, valamint jó egészséget kívánok 
mindannyiótoknak! 

Kérem tájékoztatóm elfogadását. 

Kiszombor, 2019-05-15 

Tisztelettel:  

Dr. Hegyes Ferenc s. 

     

       


