Dr. Zuberecz Zoltán Mezőberény elismert háziorvosa, a közösség megbecsült tagja.
Mezőberény szívében egy, az 1900-as évek stílusát idéző rendelőben végzi korszerű
körülmények között gyógyító munkáját.
Diplomáját Szegeden a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános
Orvostudományi karán szerezte 1983-ban. Dolgozott kórházi belgyógyászati osztályon
Békéscsabán, majd ezt követően kezdte el működését Mezőberényben. 1996-ban tette le
második szakvizsgáját házi orvostanból. 1999-ben Hagyományos Kínai Orvoslásból tett
sikeres vizsgát, majd 2003-ban a Laser tanfolyamot végezte el. Jelenlegi praxisa a szegedi
egyetem kijelölt oktató praxisa, és mentorként is dolgozik. 2014-ben megszerezte harmadik
szakvizsgáját diabetológiából. Az elsajátított ismeretek mellett sokrétegű tevékenységgel és az
ehhez megfelelő eszközökkel szolgálja betegei gyógyulását. Két, szakmailag jól felkészült
kolléganő, szakasszisztens segíti munkáját, és velük több helyiség kialakításával lehetőséget
teremtett arra, hogy egyszerre több beteget lásson el.
Fejlesztéseket hajt végre, melyek a betegellátás színvonalának emelését garantálják.
Rendelkezésére áll a belgyógyászati vizsgálatokhoz a teljesség felsorolása nélkül EKG
készülék, 24 órás ABPM vérnyomás monitor, érvizsgáló DOPPLER ultrahangos készülék
vagy a kislabor felszerelés.
Módot biztosít egyéb formában belgyógyászati szakvizsgálatra és ellátásra, valamint a
hagyományos kínai orvoslásra, melynek keretében akupunktúrás kezelést végez.
Magas színvonalú szakmai felkészültsége, jó szervező- és kiváló kapcsolatteremtő készsége,
valamint oktatói tapasztalatai segítik mindennapi munkáját.
Gyógyító munkája mellett aktív résztvevője a közéletnek. Háziorvosi feladatai mellett több
közösségnek, civil szervezetnek a tagja. Hosszú évek óta vadászik szabadidejében, és tagként
segíti a Mezőberényi Vadásztársaságot. A Szalai Barna Tenisz Clubnak szinte kezdetektől
aktív tagja, az utóbbi években pedig elnöke. Megfontolt, precízen gazdálkodó vezetőként
irányítja a szervezetet, az ott folyó munkában kiemelkedő és vitathatatlan érdemei vannak.
Versenyeik a város nyitott eseményei, országos és megyei elismeréssel bírnak. A város
programjait a klub elnökeként támogatja, sporteseményeik a nagy rendezvények része.
Többek között támogatja a helyi Magyar Rákellenes Liga szervezetének munkáját, a Városi
Nyugdíjas klub rendezvényeit, előadásokat tart, felvilágosító programokon vesz részt.
Nyitottságát az önkormányzattal való együttműködés is fémjelzi. Korábban képviselőként
segítette az önkormányzat munkáját, amely során az egészségügy kérdéseivel foglalkozott
kiemelten. Élete, munkája Mezőberényhez köti, felesége az általános iskola pedagógusa,
gyermekei itt éltek, itt tanultak hosszú ideig Mezőberényben.
Szakmai elismerésként 2016 évben, 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi
tevékenységéért címzetes főorvosi cím elismerésben részesült. Az orvosi pályán eltöltött
több évtized is bizonyítja elhivatottságát és törekvését arra, hogy a betegek megfelelő ellátást
kapjanak állapotuk javulásához, gyógyulásához, az emberi élet legfontosabb értékének, az
egészség megőrzésének érdekében. A gyógyításra esküdött, a gyógyításért dolgozik.
Az egészségügyben végzett kiemelkedő szakmai munkája, a közösségért végzett
tevékenysége elismeréseként, a városhoz való kötődése alapján, a város lakóinak tisztelete és
nagyrabecsülése kifejezéseként Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018.
évben a „Mezőberényért„ kitüntető címet Dr. Zuberecz Zoltán címzetes főorvosnak
adományozza.

