Tisztelt Képviselő-testület!
Tovább folytatjuk áldásos tevékenységünket a falu egészségi állapotának a megőrzésében.
Mint tudjátok az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. Mi, mint háziorvosi intézmény
zömében a testi tünetekre és panaszokra koncentrálunk és próbáljuk ezeket megoldani.
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.
A betegek ellátása a szokásos rendben történik. Elsősorban az érkezési sorrend alapján, de a
bejelentkezési időpontokat is a lehetőségek szerint betartjuk. A visszarendelt betegek nagyon
lelkiismeretesen betartják az időpontokat és fontosnak tartják a megjelenést.
Továbbra is működik a táppénzes felülvizsgálati rendszer, ami tulajdonképpen minket,
háziorvosokat is véd a köztünk és a beteg közti esetleges konfrontációtól. Jelenleg egy baleseti sebész
kollega tölti be ezt a feladatot, aki igazi háziorvosi szemmel látja az eseteket.
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 részvevőknek. Ezt már nem
mondhatom el a gyermekek szüleiről, akiknek felelőtlensége miatt kerülnek időnként hátrányos
helyzetbe a gyermekek.
Az ügyeleti rendszer, ha döcögve is, de még működik. Az akadozás oka, hogy jó néhány
kollega nem akaródzik ügyelni, és nehéz helyettük kisegítőt találni
A háziorvosi rendszer országosan még működik, bár az egyre fogyó és elöregedő háziorvosok
miatt ez mindinkább nehezebbé válik. Ez alól Kiszombor az egyedüli kivétel, ahol a fiatalódó
doktorokból túlkínálat van.
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