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Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
A háziorvosa jut eszébe először a
betegnek, amikor a betegség bármilyen
tünetét észleli magán, mert a kapcsolat
vele, vagy családjával, környezetével
mindennapos. A háziorvosától várja testi,
lelki, szociális problémáinak lehetőség
szerinti megoldását, vagy annak az útnak a
megjelölését, amelyen az elindítható.
A háziorvos megfelel ennek a kihívásnak,
mert képzettsége, tapasztalata, átfogja
mindazokat az ismereteket, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy meggyógyítsa a hozzá
fordulót. Amikor a megbetegedés tünetei
meghaladják lehetőségeit, feladata a
megfelelő szakorvosokhoz, kórházakhoz,
klinikákhoz irányítani betegeit.
Az ember életében az egészség és a
betegség nem mindig különül el élesen. A
már észlelhető betegségek csak a jéghegy
csúcsát jelentik, a hozzávezető út gyakran
évtizedekbe telik.
A háziorvos feladata, hogy tájékoztasson
minden egészségét épnek érző embert
arról, hogy annak megőrzése milyen
szűrési, életmódbeli, szociális utakon
érhető el. Meg kell győznie azokat is, akik
egészségüket
épnek
érzik,
de,
egészségkárosító életmódot folytatnak,
várható idült megbetegedéseik milyen
következményekkel járnak.

A Centenáriumi lakótelep egyik háziorvosa
fentiek megoldásában is segíti betegeit.
dr. Pintér Katalin saját weboldalon
keresztül folyamatos tájékoztatást ad
betegeinek, valamint munkaidőben és
azon túl is minden időt kihasználva fogadja
betegeit az egyeztetett oltások beadásával.
Munkáját a civil társadalom is elismeri,
valamint betegei is dicséretekkel, és
lehetőségük szerint segítséget is nyújtva
támogatják.
Kedves Doktornő!
Ezúton kívánunk Önnek
magán életéhez és munkájához is
további jó egészséget!
Köszönjük szépen áldozatos és segítő
munkáját.
Az Összefogás Lakásszövetkezet
valamennyi munkatársa,
tisztségviselői,
valamint valamennyi betege.

Tájékoztató !
A Budapest, XVI. kerület
Centenáriumi lakótelep háziorvosát

dr. Pintér Katalint
a Budapest Főváros XVI. kerület képviselő
testülete 2021. október 22-én
„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT”
kitűntetéssel díjazta.

A Covid19 vírus legyőzése
mindannyiunk jelenlegi legnagyobb
problémája.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2021. október 26. kedd
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