
DR. OLÁH CSABA HÁZIORVOS

Dr.  Oláh  Csaba 1947.  november  3-án  született  Debrecenben,  a  Fazekas  Mihály
Gimnáziumban  eltöltött  középiskolai  évek  után  a  Debreceni  Orvostudományi
Egyetemen szerzett diplomát.  Egy, a Kenézy Gyula Kórház szülészetén eltöltött év
után került Vértesre. 

Dr.Oláh Csaba 1973-tól 2017-ig látta el a vértesi körzetben háziorvosi teendőit. A 44
év  szolgálati  idő  alatt  töretlen  szakmai  hozzáértés,  higgadt,  de  mindig  határozott
orvosi  kommunikáció jellemezte.  A több, mint négy évtized alatt  jól megismerte a
településrész apraját-nagyját,  a családokban a nagyszülőktől  az unokáig mindenki
háziorvosa  volt.  Jól  ismerte  nemcsak  a  családtagok  egészségügyi  helyeztét  és
problémáit, de tisztában volt mentális és szociális hátterükkel is. Soha nem sajnálta
az  időt  sem  a  rendelőben,  sem  a  családi  házaknál,  hogy  a  betegségre  utaló
panaszokon túl meghallgassa az egyént nyomasztó egyéb lelki, családi problémákról
vagy éppen örömökről szóló beszámolókat is. 

Így ő azon orvosok közé tartozott, aki nemcsak kizárólag a gyomrot, a lábat vagy a
vérnyomásproblémát  gyógyította,  hanem  a  test  és  a  lélek  kölcsönhatására  is
figyelemmel volt. Nemcsak a tősgyökeres helyi lakosok körében látta el a háziorvosi
teendőt,  de  a  Vértesi  Református  Szeretetház  lakóinak  egészségügyi  nyomon
követését  is  magas  színvonalon  végezte  jó  munkakapcsolatban  az  intézmény
vezetőjével és szakdolgozóival. 

A  napi  munkán  túl  gondja  volt  a  települési  egészségügyi  ellátás  rendszerének
javítására  is.  Orvos  kollegáival  úttörő  szerepet  vállalt  a  ma  is  működő  ügyeleti
rendszer kialakításában. Szintén nevéhez fűződik, hogy Magyarországon elsőként
mozgólabor szolgálatot hozott Létavértesre a helyi orvosi rendelők és a debreceni
Kenézy Gyula  Kórház együttműködésével, meggyorsítva az itt élők számára a labor
vizsgálatot és az eredményhez jutást.  Neki köszönhető az is, hogy Létavértesen már
jóval az Érmelléki Egészségcentrum megnyitása előtt szemészeti szakellátás kezdett
el működni, ami szintén a helyiek kényelmét szolgálta. 

Gyógyító  munkája mellett  aktívan bekapcsolódott  a helyi  közösségi  életbe.  Azzal,
hogy hobbi szinten rendszeresen focizott, nemcsak példát mutatott az egészséges
életmódra, de jó kapcsolatot alakított ki a helyi lakossággal, agrárszakemberekkel,
tanárokkal, papokkal, átlagemberekkel. 

A helyi  közösséghez való tartozását az is tükrözi,  hogy a lakosság bizalmából és
szeretetéből  1998.  és  2002.  között  települési  képviselőként  is  kivette  a  részét  a
közügyekből. 

Létavértes közéletében, valamint települési egészségügy területén egy életúton át
nyújtott kiemelkedő orvosi gyógyító munkájáért Létavértes Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete   Létavértes  Városért  Díjat  adományozott  Dr.  Oláh  Csaba
háziorvosnak. 


