Szerdahely egészségügye
1939 elõtt a járási tisztiorvosi szolgálat havonta egyszer megjelent a községek iskoláiban, ahol a szükséges ellenõrzéseket és vizsgálatokat elvégezték.
Szervezettebb egészségügyi ellátásról 1939 óta beszélhetünk. Az öt faluból (Kaposszerdahely, Szenna, Zselickisfalud, Patca, Szilvásszentmárton) álló
körzetet 1939-ben szervezték meg. A zselickisfaludi születésû dr. Hegedûs
Sándor fiatal végzõs orvos lett az öt község orvosa. Munkáját segítette Laczó
Jánosné bábaasszony, aki már évekkel korábban is végezte az öt községben a
bábaasszonyi teendõket. A szülésznõi szolgálatot Laczó Jánosné 1953-ig látta
el.
1943-ban Szennában körorvosi típuslakást és rendelõt építettek (hasonló volt például Kaposmérõben, illetve Niklán is). 1954-tõl Szûcs Julianna személyében új védõnõt kapott a körorvosi kerület, aki az orvos munkáját a rendelõben is segítette. Mellette Laczó Jánosné félállásban továbbra is dolgozott
1970-ig, amikor megbetegedett, és 1973-ban meghalt.
A V. B. 1955-ben foglalkozott az orvosi rendelõ hiányának kérdésével. A
körorvosi rendelés addig az iskolában volt. Megállapították, hogy a betegek
gyakran zavarták a tanítást, és fennállt a tömeges fertõzés veszélye. Mivel
korábban ezzel nem foglalkoztak, így pénzügyi fedezet sem állt rendelkezésre. A pótköltségvetésben szerepeltették a tanácsház épületében lévõ, üresen
álló helyiség átalakításának költségét orvosi rendelõ céljára.
A 1960-as években már az önkormányzat költségvetésében is szerepelt
az orvosi rendelõ fenntartásának költsége. Ebben takarítás, meszelés, tüzelõanyag-vásárlás szerepelt a kiadási tételek között.
A tanács szociális bizottsága folyamatosan figyelemmel kísérte a szülõk
és a gyerekek helyzetét. 1969-ben két családból kilenc gyereket kellett elhelyezni állami gondozásban. Ha lehetõséget láttak arra, hogy a gyerekeket ismét a szülõknél helyezzék el, akkor a szükséges intézkedéseket megtették.
A tsz és a téglagyár dolgozói részére rendszeresen szerveztek balesetvédelmi és egészségügyi felkészítéseket. Erre azért is szükség volt, mert a gépesítés, valamint a növényvédõ szerek tömeges alkalmazása súlyos egészségkárosító hatással járt. Folyamatos gondot jelentett a védõfelszerelések biztosítása, illetve használata. Az ebben az idõben elõforduló kisebb balesetek döntõ
többsége azért következett be, mert a dolgozók nem használták a védõfelszerelést, vagy ital hatása alatt álltak. Az utóbbi különösen a tsz-dolgozók körében volt jellemzõ.
1973-tól a körzet egészségügyi ellátásáról helyettes orvosok gondoskodtak, illetve rövid ideig Wagner dr., aki késõbb Öreglakon dolgozott tovább. A
körzeti rendelõ és az orvosi lakás épületébõl tsz-iroda lett. A tanácsház épületében 1973-ban alakítottak ki  új felszereléssel  orvosi rendelõt, a szomszédos telken pedig orvoslakást. 1974 õszétõl kezdett dolgozni a körzetben dr.
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Antony-Móré Katalin, aki 1993. januártól vállalkozó háziorvosként látja el
ezt a tevékenységet.
1974-tõl hetente kétórányi rendelés volt. A lakosság gyarapodásával a
rendelõt bõvítették, a rendelési óraszám is emelkedett. 1997-tõl a faluban
lakó Horváthné Szelthafner Judit falunõvéri teendõket is ellát. 1999-tõl a
Kaposszerdahelyen lakó dr. Nagy Zsuzsanna gyermekorvosi rendelést is tart,
valamint ellátja a szennai praxis állandó helyettesítési teendõit. Zselickisfaludon egy héten egyszer volt rendelés az alsó iskolaépületben kialakított rendelõben, az elmúlt években itt is történt szerény felújítás. A 90-es évek elején
Szilvásszentmártonban, illetve Patcán is épült faluház, amelyben orvosi rendelésre alkalmas helyiséget is kialakítottak.
Korábban a körorvos mellett bábák is mûködtek: Zselickisfaludon Laczó
Mariska néni, aki késõbb is dolgozott védõnõként Hegedûs dr. mellett. Szennában Salamon Ferencné (bába Kata néni), majd Harmathné Rózsi madám
dolgozott, aki Kaposszerdahelyen is ellátta a bábaasszonyi teendõket. A körzet elsõ védõnõ végzettségû dolgozója Szûcs Julianna volt, majd õt követték
Tóth Béláné, Kovácsné Ibolya, Ürgéné, Szabó Jánosné, Ellauer Gyuláné, akik
Kaposvárról jártak ki dolgozni. 1997-tõl a Szennában lakó Semsei Tünde látja
el az öt település védõnõi teendõit.
A körzeti ápolónõi szolgálatot is megszervezték. Elõször Új Lászlóné (Klári), majd 1968-tól Handó Jánosné (Irénke) járta az öt falut. Nyugdíjba vonulása után Domokosné Bencs Tünde lett a körzeti ápolónõ, és az elmúlt években
a zselici falunõvér is.
Korábban orvos írnokok is dolgoztak: elõször Hegedûs dr. felesége, utóbb
Németh Rózsa, majd Bodor Viktorné. Napjainkra munkájukat átvették a számítógép és a nõvérek.
Szennában a 80-as évektõl kézi gyógyszertár is mûködött. A rendszerváltás után ez megszûnt, majd az Õrangyal Patika nyitott fiókgyógyszertárat.
Ennek a mûködtetése igen veszteséges, ezért ismét kézi gyógyszertár mûködtetését kezdték meg a szennai orvosi rendelõben.
1999-ben döntöttek arról, hogy Kaposszerdahely és Kaposfõ a központi
háziorvosi ügyelet és a készenléti szolgálat biztosítására társulást hoz létre.
Ezekben az években a gyermekorvos munkába állásának köszönhetõen is jelentõsen javult az egészségügyi ellátás színvonala.
A 90-es évek óta hetente háromszor van rendelés: hétfõn, szerdán, csütörtökön. 2004. szeptember 1-jétõl Kissné dr. Nagy Zsuzsanna fõállású háziorvosa lett a körzetnek dr. Antony-Móré Katalin mellett.
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