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Nagy örömömre szolgál helyi lakosként betölteni ezt a tisztséget.  

2021. január 1 óta látom el Csökmő-Újiráz vegyes körzet alapellátó fogorvosi feladatait. A 

január és június közötti időszakban heti 2 alkalommal biztosítottuk az ellátást, mint tartós 

helyettes, június 1 óta a lakosságszámnak megfelelően 20,5 óra rendelési idő áll 

rendelkezésünkre, heti 4 napban. 2021 májusi adatok alapján 2457 fő tartozott körzetünkbe, 

a lakosság arányait tekintve 1931 csökmői, és 526 újirázi lakos. (501 fő 18 év alatti lakos, 

1417 fő 19 és 62 év közötti lakos illetve 539 fő 62 év feletti lakos).  

A vírushelyzetre való tekintettel a jelenlegi járványügyi szabályokat betartva dolgozunk, 

emiatt a várólistánk hosszabb, de pácienseink megértőek. A rendelés első órájában fogadjuk 

az akut fájdalommal jelentkező pácienseket. 

Sajnálattal tapasztalom, hogy sokan csak akkor keresik fel fogászatunkat, amikor már a fog 

menthetetlen, így azt el kell távolítani. Bízom benne, hogy szeptembertől újra engedélyezik 

az iskolafogászati szűréseket, hiszen az elsődleges cél a fogászatban a prevenció.  

A kezelések tekintetében a legtöbbet végzett beavatkozás a fogászati szűrővizsgálat, hiszen 
minden találkozás egy stomato-onkológiai szűréssel kezdődik. A második leggyakoribb 
beavatkozás a fogtömés, ezt követi a foghúzás. A fogászati betegségek megelőzésének célja, 
hogy lehetőleg egész életen át megtarthassuk saját fogainkat, amely mind esztétikai, mind 
pedig rágóképesség megőrzése szempontjából a legelőnyösebb megoldás. Ezért célunk a 
prevenció és a fogmegtartó kezelése számának növelése, az általános állapot javulása. 
Mindez közös összefogással valamint támogatással valósulhat meg. 

A rendelő korszerűsítése is megkezdődött. Júliusban egy légkondicionáló készülék került 

beüzemelésre, augusztusi szabadságunk alatt pedig a váró és a rendelő festése történik.  

A Magyar Falu pályázatnak köszönhetően hamarosan új bútorok és eszközök kerülnek 

beszerzésre. 

A jövőben további fejlesztések szükségesek, többek között egy parkoló kialakítása, 

gondolván a mozgáskorlátozott pácienseinkre, ill. az újirázi lakosokra, akik gyakran órákat 

várnak a buszra.  

Köszönetemet fejezem ki az eddigi együttműködésért és támogatásáért és remélem, hogy a 

továbbiakban is a lehetőségekhez mérten, a lakosság ellátásának megelégedettségére, a 

színvonal szinten tartására számíthatok támogatásukra. 
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