„Azok vagyunk, amit újra meg újra teszünk. A kiválóság nem egyszeri
cselekedet, hanem jó szokás.” mondta Arisztotelész, s leírt szavai jól példázzák
Dr. Hegyi Ibolya fül-orr-gégész főorvos munkáját, aki a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen végezte tanulmányait „cum laude” diplomával.
Pályaválasztásában döntő volt, hogy olyan szakmát válasszon, ahol a
gyermekekkel és felnőttekkel is foglalkozhat. Eleinte a Békéscsabai Városi
Kórházban, majd 1988 megkezdte részmunkaidőben, Mezőberényben is a
gyógyító munkát. Kezdetektől figyelmet fordított arra, hogy mind szakmailag,
mind gazdaságilag fejlődjön és ennek érdekében figyelemmel kísérte a pályázati
lehetőségeket, pályázható támogatásokat. 1987-től, amikor is a városvezetés
támogatásával megszervezte és felszerelte a fül-orr-gége szakrendelőt, az
Egészségügyi Központban hosszú évekig ott látta el a betegeket. A folyamatos
fejlesztések eredményeként ma már egy saját tulajdonú, megyei szinten is
egyedülálló, modern, audiológiai állomással, hallókészülék ellátással és
gondozással, allergológiai profillal, korszerű eszközökkel és műszerekkel
felszerelt, esztétikus rendelő fogadja a betegeket. Pályázati támogatás
segítségével, 2013-ban beszerzett eszközök – video endoszkóp, középfül
analizátor, és fül-orr-gégészeti vizsgáló szék – még inkább lehetővé teszik, hogy
a betegeket alaposan megvizsgálja, pontos diagnózissal lássa el, melynek
alapján megkezdődhet a célzott gyógyítás. Tevékenységének köszönhetően a
mezőberényi betegeknek helyben történik meg az ellátása. Egészségügyi
megelőző munka keretében dohányzásról leszoktató programot folytat,
rendszeresen szervez lakossági allergia és hallásszűréseket. Mindig önzetlenül
tesz eleget a Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezetének, valamint
a Nyugdíjas Klubnak előadások megtartására szóló felkérésének. A Kábel TV-n
keresztül is folyamatos egészségnevelő munkát végez és önzetlen segítségére
mindenki számíthat. Tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétellel
szakmai tudását folyamatosan fejleszti, felkért előadóként megyei
rendezvényeken tart előadásokat, de maga is szervez a házi- és szakorvosok
számára továbbképzéseket. Szakmai munkájának elismeréseképpen 2009-ben
elnyerte a Békés Megyei Orvosi Kamara Kiváló Orvosa címet. Hosszú évek óta
a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi Szervezete Etikai
Bizottságának tagja. Magas színvonalú, a modern fül-orr-gégészettel lépést
tartó szakorvosi tevékenysége, szakmai igényessége, az állandó fejlődésre,
fejlesztésre való nyitottsága nagymértékben hozzájárul Mezőberény
lakosságának minőségi egészségügyi ellátásához, s kivívta vele a szakma
elismerését is. Emelkedett és erős lélekkel családjával együtt kezdeményezte és
részt vállalt a fiataloknak példát mutató, a szellemi-testi-lelki egészség egységét
hirdető, a fiatalok nevelését célzó Dr. Fekete Nándor Emléktorna szervezésében.
Hitvallásként is megfogalmazható célja: gyógyítani, tanítani és összefogni az
embereket. Embersége, szakmai munkája példamutató, munkatársai ezért is
becsülik. A lakosság legnagyobb megelégedésére végzi mindennapi feladatait.
Munkájára nagyon igényes, precíz, pontos. Gyógyító munkáját hivatástudat,
nagyfokú empátia és segítőkészség jellemzi.
Kiemelkedő, Mezőberény lakossága érdekében az egészségügyben végzett
áldozatos munkájáért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Dr. Hegyi Ibolyának 2017. évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális
ellátásáért” elismerést adományozza.

