
 

 

 

Kedves Taksonyi Lakosok! 

Szilicsány Adrienne vagyok, az I. számú háziorvosi rendelő orvosa. Szeretnék röviden bemutatkozni, 

hogy a személyes találkozó előtt már egy kicsit ismerősként tekinthessenek rám. 

 2000 óta élünk családommal Dunaharasztin, férjem családja 1988 óta lakik a városban. Férjem 

egészségügyi diplomával rendelkezik. Nagyobbik fiam 17 éves gimnazista, kisebbik fiam 9 éves.  

Az orvosi egyetemet Budapesten végeztem, 1996-ban diplomáztam. Ezt követően háziorvos rezidensi 

programban vettem részt. Ekkor rendszeresen vettem részt a budapesti XX-XXIII. kerületi és a IX. 

kerületi háziorvosi ügyeleti ellátásban. A licensz vizsga után 1999-től a Fővárosi László Kórház egyik 

belgyógyászati osztályán dolgoztam 2003-ig, a szakvizsga megszerzéséig. A belgyógyászati osztály 

fertőző betegek és gasztroenterológiai kórképek ellátását végezte, de tapasztalatot szereztem az 

idegrendszer fertőzéseinek gyógyításában is az ügyeletek során.  

Mostanáig egy gyógyszervizsgálatokat szervező cégnél dolgoztam egy remek csapatban, ahol a 

szervezési feladatokon kívül orvosi szakértői feladatokat is kaptam. 2005-2007 között az Egyesült 

Királyságban éltünk családommal. Ott felülvizsgáló orvosként dolgoztam, így volt lehetőségem 

megtapasztalni más ország egészségügyi rendszerét, annak előnyeivel és hátulütőivel együtt. Kisebbik 

fiam születése után másfél évig anyai hivatásomnak éltem. 2010-től, ismételt munkába állásom óta 

részmunkaidőben végeztem a szervezési, szakértői feladatokat, orvosként egy magánklinikán és egy 

kis háziorvosi körzetben végeztem gyógyító tevékenységet.  

Édesanyám is orvos, fül- orr- gégész. Sokszor kérdezték már tőlem, hogy azért lettem-e orvos, mert 

otthon ezt láttam. Azt szoktam erre válaszolni, hogy annak ellenére lettem az, hogy mit láttam… 

Fontosnak tartom az orvosi tevékenységben a megelőzést, az időben végzett szűrővizsgálatok 

elvégzését, az egészséges életmód hirdetését. Magam is igyekszem rendszeresen mozogni - 

amennyire időm engedi.  

Gyermekkoromban sok időt töltöttem családunk idősebb tagjaival, talán ezért is viselem szívemen a 

korosztály testi-lelki bajainak gondozását. Úgy gondolom, hogy miközben testi problémáik ellátása 



speciális felkészültséget is igényel, fontos hogy akár a régi korokban, most is értékeljük az idősebb 

nemzedék tapasztalatait és tudását. 

Úgy gondolom, hogy az orvos-páciens kapcsolat egy partneri viszony, és a pácienst érintő 

döntéseknek közöseknek kell lenniük. A minél részletesebb felvilágosítást és magyarázatot követően 

születhet csak felelős döntés.  

Arra bíztatok minden hozzám, vagy a rendelő dolgozóihoz fordulóit, hogy bátran tegyék fel 

kérdéseiket, azokra igyekszünk legjobb tudásunk szerint megfelelni! Az esetleg aprónak tűnő 

probléma, tünet, kérdés is fontos lehet. 

Remélem, hogy mindenki megelégedésére fogunk együttműködni a betegségek gyógyítása és az 

egészség megőrzése terén.  

 

Elérhetőség: szilicska@citromail.hu 

 


