
Méltatás

Ahogy mondani szokták, született mezőberényi. Általános és középfokú iskoláit is itt végezte.
Már általános iskolás korában eltökélt szándéka volt, hogy gyermekorvos lesz, ezért a Szegedi
Orvostudományi  Egyetemen  folytatta  tanulmányait,  ahol  1982-ben,  summa  cum  laude
minősítéssel, orvosi diplomát szerzett. 
Soha  nem  volt  kérdés  az  sem  számára,  hogy  tanulmányai  befejezése  után,  szülőhelyén
szeretne élni és dolgozni. Szándéka találkozott Mezőberény akkori vezetőinek gondolataival,
így  1982-ben  az  akkor  létrehozott  második  gyermekorvosi  körzetben  kerül  alkalmazásra.
Szakorvosi gyakorlati idejét a békéscsabai kórházban szerzi meg. Közben két éven keresztül
tanít,  elméleti  csecsemő  és  gyermekgyógyászatot  a  békéscsabai  Egészségügyi
Szakközépiskolában.
1986-ban szakvizsgázott Szegeden csecsemő és gyermekgyógyászatból jeles eredménnyel.
Ettől  kezdve 1994-ig csecsemő  és  gyermekgyógyász  körzeti  orvosként  dolgozott,  mellette
óvoda orvosi (annak megszűnéséig), iskolaorvosi és üzemorvosi feladatokat is ellát. Tíz éve a
helyi bölcsőde orvosa. 
 
1988-tól a Petőfi Sándor Gimnázium iskolaorvosi feladatait is ellátja. Már nemcsak a helyi,
hanem más településekről ide érkező gyermekek és fiatalok egészségügyi gondviselője. Náluk
fokozottan jelentkezik az,  amit  a mezőberényi  gyermekek és  szülők is  mindig érezhettek,
hogy nemcsak  orvosuk,  hanem ha szükséges,  lelki  támaszuk,  együtt  érző,  de  ugyanakkor
elvárásokat támasztó segítőjük Magdi doktor néni.
1994-től  vállalkozó háziorvosként látja el  körzetét,  amelyben  kezdetektől  fogva igen nagy
létszámú, 1250-1350 gyermek tartozik. Többségében (95%)  mezőberényiek, de a környező
települések problémás gyermekeinek ellátását is elvállalja.  

A  kezdetektől  fontos  feladatának  tartotta  az  egészségnevelést  és  az  egészségügyi
felvilágosítást.   Minden  alkalmat  megragad  a  hétköznapokban,  előadások,  pályázati
programok megvalósítása  során,  hogy tudása,  gyakorlati  tapasztalata  legjavát  tovább adja.
Kiveszi részét a helyi civil szerveződések egészségfejlesztési munkájából is.
Nyertes  pályázatai  közül  kiemelkedik  a  kommunikációs  rendszerfejlesztés  és  a  drog
prevenciós pályázata, melyet a középiskolás diákok körében valósított meg.
15 éve vesz részt a gyermekvédelemben, mely számára sosem kötelező feladat, hanem inkább
szolgálat.
Praxisa  alatt,  mindvégig  a  gyógyítás  feltételeinek  minél  magasabb  szintű  biztosítására
törekedett.  Vállalkozó orvosként,  már akkor önálló,  modern,  komfortos rendelő  építéséhez
csatlakozott, amikor még nem volt  központilag támogatva ez a feladat.  2001-ben átadásra
került a Főnix Orvosi Centrum, ettől kezdve itt várja kicsiny, kis és kamaszkorú betegeit.

Az  Országos  Gyermek  Egészségügyi  Intézet  háziorvosi  támogató  rendszerében,  egyedüli
„vidékiként”  bekapcsolódott  speciális  vizsgálómódszerek  végzésébe,  a  korrekt  diagnózis
segítése érdekében.
10 éve a Szegedi Orvostudományi Egyetem akkreditált mentora. Ezen belül orvostanhallgatók
illetve  szakvizsgára  készülő  orvosok  gyakorlati  oktatását  végzi,  csecsemő  és
gyermekgyógyászatból.   A mentoráltak  között  több  mezőberényi  kötődésű  orvos  szakmai
fejlődését  segítette.  A  teljesség  igénye  nélkül  néhány  név:  dr.  Magyar  László,  dr.  Litvai
Ágnes, dr. Dilingai Ágnes, dr .Bokor Gabriella.
2006-tól a szakfelügyeleti  rendszer elmúlt évi megszűnéséig szakfelügyelő  főorvosa volt a
szeghalmi térségnek.



A Békés megyei Orvosi Kamara Etikai bizottságának tevékeny tagja.
Szakmai tudására orvoskollégái is számítanak. Többször kérték fel  továbbképző  előadások
megtartására.

Közéleti  tevékenységét  1998 és  2002 között  önkormányzati  képviselőként  is  kifejtett.  Az
Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság  elnökeként  nemcsak  a  egészségügy  és  a  rászorulók
érdekeit képviselte, de aktívan vett részt a város életének alakításában.

A mezőberényi  emberek  szeretetét,  elismerését  jelzi,  hogy  a  tavalyi  évben  az  év  orvosa
ASTELLAS  pályázaton  az  első  10-be  szavazták  be  (alig  lemaradva  az  5-be  kerüléstől).
Általános iskolás gyermekek pedig „A mi Magdi nénink” címmel írt újságcikkükben így írtak
róla:  „Ha Mezőberénybe érkezne egy levél, és csak az állna rajta: „Magdi néninek”, a berényi
gyerekek  többsége  tudná,  hogy  Dr.  Sziráczki  Magdolna  gyermekorvosról  van  szó.  Őt
mindenki ismeri és szereti, hisz munkáját nagy szakmai tudással, alapossággal, lelkesedéssel,
szeretettel végzi.”


