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Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Beszámolómat évek óta igyekszem a változások jegyében elkészíteni, ezért az állandó 
tényekről most csak nagyon röviden: 
 

- személyi változás az utóbbi 10 évben nem történt. 
Gruberné Szabó Csilla asszisztensnőm immár 2008. óta áll a betegek rendelkezésére minden 
nap reggel 8-tól délután 4-ig (gyakran 5-ig, akár 6-ig is); ahogyan a napi betegellátás kívánja. 
Munkáját hozzáértéssel, szeretettel, felelősségteljesen végzi.  
 

- A rendelő egész nap nyitva áll a betegek számára. 
- A rendelési idő évek óta változatlan:  

du 2 – 4 ig. 
- Elérhetőségeink (telefonszám, e-mail cím) nem változtak. 
- A praxis létszáma most is 2000 fő körüli. 
- Kapcsolatunk a Gyógyszertárral, a Védőnői Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal 

továbbra is tökéletes. 
- A településen dolgozó kollégákkal évek óta egymás munkáját elismerve segítjük azt. 
- Minden évben bekapcsolódunk a lakossági szűrésbe – lehetőségeinkhez mérten 

segítjük azt. 
- És végül – de nem utolsó sorban – úgy gondolom, hogy kapcsolatunk a Község 

vezetőségével is igen jó. 
Köszönöm, hogy mindenben kikérik a véleményünket, minden évben felmérik 
igényeinket, segítenek bennünket, munkánkat. 

 
A változásokról: 
 
2017. novembere óta EESZT- ben dolgozunk. Ez nagyban megkönnyíti munkánkat, mert 
folyamatában látjuk a beteg kórtörténetét. Ezzel elkerülhetőek a „párhuzamos” kezelések, 
követni tudjuk a beteggel történteket, elkerülhetőek a fölösleges vizsgálatok. 
Nem utolsó sorban: nem a betegektől függ tájékoztatásunk, hogy elhozza-e a leleteit, vagy 
sem. 
 
A rendelő tárgyi feltételei adottak. A műszerek, diagnosztikus-, therápiás eszközök a 
MEDIKÁCIÓ BT. tulajdona. Ezeket meghibásodás esetén folyamatosan javíttatom, 
műszakilag felülvizsgáltatom vagy pótolom, kicserélem. Természetesen korszerűsítettem is 
műszereinket. Így cseréltük ki ez évben a régi Siemens EKG készülékünket új, sokkal 
korszerűbbre. Új számítógépet, illetve nyomtató-scannert vásároltam, hogy munkánk 
gördülékenyebb legyen. 



Szerződést kötöttem az Aqua Vital Hungary Kft-vel, így ballonos ásványvíz automata lett 
elhelyezve a váróban, megoldva ezzel a betegek ivóvíz ellátását. 
 
 
Köszönöm, hogy megkerestek a Magyar Falu Program „Orvosi Eszköz” pályázatával 
kapcsolatban. 
Úgy gondolom, hogy területi ellátási kötelezettség nélküli orvosként az én feladatom az 
eszközök pótlása, ezért nem adtam be igényt. Mind emellett nagyon köszönöm az 
Önkormányzatnak az épület felújítását, a rendelőm karbantartásában nyújtott segítségüket, a 
bútorzat felújításához nyújtott anyagi támogatást. 
 
Végezetül a praxis morbiditási adatairól néhány mondatban. 
Kb. 900 kiszombori beteget látunk el, melyből 700 fő felnőtt + 200 fő gyermek. 
1 – 2 „problémás” gyermektől eltekintve a gyermekekkel semmi gond. 
Annál több gond van viszont a felnőtt lakosság egészségi állapotával. 
 
A szív- érrendszeri betegségek továbbra is vezetnek a morbiditási illetve halálozási okok 
között. Igen nagy a stroke előfordulási aránya. 
Sok ember még mindig nem fogadja el azt a tényt, hogy neki is tenni kell az egészsége 
érdekében – az orvos segítsége önmagában nem elegendő. 
Fontos az életmódváltás, a tanácsok elfogadása, a szűréseken való részvétel, a kontroll 
vizsgálatokon való megjelenés. 
 
A mozgásszervi betegségek továbbra is „előkelő” helyet foglalnak el a betegségek sorában. 
Ez a vidék mezőgazdasági jellegétől illetve a nehéz fizikai munka végzéséből is adódik. 
 
Egyre inkább előtérbe kerülnek a pajzsmirigy betegségek. Úgy a pajzsmirigy túlműködés, 
mint az alulműködés egyre több problémát okoz. 
 
A Psychés betegségekkel – szorongás, depresszió, pánik szindróma – továbbra is nagyon 
sokan, sőt egyre többen küzdenek. Úgy látom,, ez egyre inkább egy „menekülési útvonal” a 
problémák megoldása elől. 
 
Egyre több az ún. COPD-s beteg. Ez az évtizedekig tartó, erős dohányzás következménye. 
A mi korosztályunk kezdi „megszenvedni” a nagy  dohányzási szabadságot. Most kezd 
kitűnni az elviselt 40 – 50 év következménye. 
 
Utoljára hagytam a legelrettentőbb tényt: a rákos megbetegedések számának növekedését. 
Praxisomban növekvő tendenciát mutat a tüdőrák, az emlő daganatok (!) és az 
emésztőrendszeri daganatok előfordulása. 
 
És itt jön ismét a szűréseken való részvétel fontossága. Hiszen ezek mindegyike szűréssel 
nagy százalékban megelőzhető lenne. 



Itt emelem ki, hogy ez évtől beindult a Colorectális daganatok szűrése, melynek máris több 
beteg köszönheti a korai diagnózist illetve kezelést. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómban igyekeztem körültekintően vázolni a praxisommal kapcsolatos tényeket. 
Biztosan maradtak nyitott kérdések, vagy merültek fel olyanok, melyek nekem nem jutottak 
eszembe. 
Bármilyen felmerülő problémára, kérdésre a testületi ülésen személyesen válaszolok. 
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