Tisztelt Rudabányai Lakosok!
Kérem, engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam:
Dr. Bálint Anita vagyok, reumatológus szakorvos, egy gyermek édesanyja. 1978-ban
Fehérgyarmaton születtem, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. Általános iskolai és gimnáziumi
tanulmányaimat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, Mátészalkán végeztem.
Férjemmel Szőlősi Péterrel 2006 óta ismerjük egymást, 2013-ban házasodtunk össze Debrecenben.
Egy kislányunk van, Szőlősi-Bálint Kincső Petra, aki 2013-ban született. 2014. óta élünk
Miskolcon, Diósgyőrben. Férjemnek több egyetemi diplomája is van, jelenleg Sport- és
Gyógymasszőr, valamint Természetgyógyász magánpraxist folytat, emellett egészségügyi
asszisztensi gyakorlati és elméleti képzésben vesz részt.
Magamról pár szóban annyit, hogy egészen kisgyermekkorom óta orvos szerettem volna lenni, és a
mai napig úgy érzem, jól döntöttem. Orvostudományi diplomámat a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum (DEOEC) Általános Orvostudományi Karán szereztem 2003-ban,
majd ezt követően 3 évig a Debreceni Egyetem Doktori Iskola 8. PhD. programjának nappali
tagozatos Ph.D. hallgatója voltam a DEOEC Sebészeti Intézet Sebészeti Műtéttani Tanszékén. Itt
magasabb szintű kutatómunkában vettem részt, interpretáltam kutatási eredményeinket számos
magyar és külföldi orvostudományi szaklapban valamint tudományos konferencián; mindemellett
oktattam a magyar és külföldi orvostanhallgatókat is. Reumatológia szakirányon szakképzésemet
2006-ban kezdtem a DEOEC Belgyógyászati Intézet III. Sz. Belgyógyászati Klinikáján, melyet
2008-ban a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktatókórházában folytattam Kecskeméten, a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar vezetése alatt. Reumatológia szakvizsgámat 2006-ban szereztem a DEOEC
Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszékén. Szakvizsgát követően több helyen rendeltem
reumatológusként, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinél főorvosi rangban
kormánytisztviselőként álltam alkalmazásban. Emellett központi orvosi ügyeleti feladatokat láttam
el és látok el jelenleg is más városokban. Legutóbb a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Reumatológiai Szakrendelésén dolgoztam, reumatológus szakorvosként. Innen költöztünk Békés
Megyébe, Dévaványa városába férjemmel és kislányunkkal, hogy a II. Sz. háziorvosi körzethez
tartozó lakosok számára háziorvosi alapellátást nyújtsak. Innen családi okok miatt költöztünk vissza
Miskolcra. Rudabánya I. Sz. Háziorvosi körzetében előreláthatólag 2016.11.01-től látom el a
háziorvosi teendőket.
Angol nyelven társalgási és szakmai szinten beszélek, alapfokú német és emelt alapfokú/ alsó
középfokú holland nyelvvizsgával rendelkezem.
Célom, hogy Rudabánya I. sz. Háziorvosi körzetében az eddig megszerzett klinikai tudásomat és
gyakorlati tapasztalataimat felhasználva minél magasabb színvonalú alapellátást biztosítsak a
körzetembe tartozó lakosok számára. Kiemelt fontosságúnak tartom a betegségek megelőzését,
valamint az alternatív gyógymódok alkalmazását is, ezért szívesen adok a betegségekről részletes és
naprakész tájékoztatást, hogy eloszlassam az esetlegesen felmerülő kétségeket és tévhiteket.
Igyekszem elkerülni a felesleges antibiotikus és egyéb gyógyszeres kezelést annak számos, ma már
jól ismert mellékhatása miatt.
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Bálint Anita

