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a háziorvosi alapellátás működéséről 

 
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Immár 34 éve vagyok jelen Kiszombor életében. 1984-től 1986-ig mint körzeti orvos 

dolgoztam, 1986-tól 1993-ig magánorvosként, majd 1993 óta területi ellátási kötelezettség 

nélküli családorvosként gyógyítom betegeimet. 

A praxis létszáma 1993, ebből kb. 900 fő kiszombori lakos. 

A rendelés minden nap ugyanabban az időben, du. 2 órakor kezdődik, szerda kivételével. 

Szerdán délután a rendelőben – előjegyzés alapján – üzemorvosi rendelés folyik. 

Természetesen, ha valaki egészségügyi problémával fordul hozzánk ebben az időben, 

készséggel ellátjuk.  

A rendelő minden nap reggel 8-tól délután 4-ig áll a lakosság rendelkezésére. 

Évek óta Grúberné Szabó Csilla látja el az asszisztensi teendőket. 

Munkánkat úgy szerveztük, 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 engem 

értesíteni. 

Nagyon nagy segítség munkánkban a védőnői szolgálat és a családsegítők. Mindkét 

szolgálattal igen jó kapcsolatot ápolunk.  

Köszönöm segítségüket. 

A három község között számítógépes rendszer működik. Az alapgép a kiszombori rendelőben 

van. A múlt év novembere óta ún. ESZT-ben dolgozunk, melynek lényege, hogy a háziorvos 

látja a „beteg utat”, on-line értesülök arról, hogy melyik betegemmel melyik intézetben mi 

történt. Az ügyeleti ellátásról ugyanígy értesítést kapok. 

Praxisom morbiditására továbbra is szív- érrendszeri és a mozgásszervi betegségek 

jellemzőek. Igen sok a magasvérnyomásos páciens annál is inkább, mivel az utóbbi egy évben 

a hypertonia határát 130/80 Hgmm-től számítják.  

Valóban „minden fejben dől el”. Még mindig azt tapasztalom, hogy nehéz az emberekkel 

megértetni a gyógyszerszedés fontosságát, az életmódváltás szükségességét. Való igaz, 

mindez anyagi kérdés is. Sajnos gyakran tapasztalom, hogy némely betegnek nincs pénze a 

gyógyszert kiváltani, gyakran még az alapvető élelmiszert megvenni sem. 

Nagyon szívesen vesszük, - és köszönjük! – az emberektől a „gyógyszerfelajánlásokat”. 

 



Ha valakit orvosa más gyógyszerre állít át, gyakran elhozza rendelőnkbe az előzőleg szedettet 

vagy a már nem szükséges gyógyászati segédeszközt, s azt oda tudjuk adni olyan 

rászorulónak, aki anyagi gondok miatt azt kiváltani nem tudja. Ez a módszer működik 

mindenki megelégedésére. Így már kerekes széknek is találtunk új gazdát azonnal, s a 

betegnek nem kell életét lakáshoz kötötten élnie. 

Egyre nagyobb a psychés problémákkal küzdő betegek száma és sajnálatosan egyre több a 

praxisomban a daganatos beteg. Főként a tüdőrák és a vastagbélrákos betegek száma 

növekedett.  

Ezért alapvető fontosságúak a szűrővizsgálatok. Nagyon ígéretes a jövőben a vastagbélrák 

szűrésének bevezetése a háziorvosi gyakorlatban. 

Rendelőnk felszereltsége az előírtnak mindenben megfelel. 

Nagy örömmel írom ezt le, mert 2016-ig nem voltak adottak a feltételek. 

Nyílászáró csere, fűtésfelújítás, akadálymentesítés, festés. Ma már valóban nagyon szép, 

kulturált, megújult, családias rendelőben végezhetjük munkánkat. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindezért az Önkormányzatnak. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseket személyesen várom a testületi ülésen. 

 
 
Kiszombor, 2018. május 22. 
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