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2014. riprilis 0l-t6l keriiltem kinevez6sre. PosztomatvslIalkoz6s keretein beliil v6gzem.
Munkav6gzfsem helye a rendelkez6semre bocs6jtott dnkormrlnyzati rcndelfl, valamint -
indokolt esetben - a beteg otthona. A rendel6s a Honv6d u.36-38. szhm alatti rendel6ben

'folyik.

Kdrzet szemelyzete;

Dr. Sz6ll6si G6bor - oryos

Hanufer Ev a - kdrzeti 6pol6n6

A kdrzet k6rtyaszitma:2447 f6 *
Ebb6l 18 6ve aluli:749 f6

.k:
Az elmrilt id6szakban betegforgalmi lltszim 80-90/nap.

A2016.6vben 20791 alkalommal fordultak a praxisb6l szolg6latunkhoz. Az e116t6sok

alkalm6val 6rintett lakossrigs$m 2395 fbre tehet6.

Mindezek mellett tgyneventt ambulins ell6t6s - k<irzetbe be nem jelentkezett egy6nek
elli*6sa. 128 esetben volt, amely 94f6 elliltdsra szorul6t 6rintett.

3. F6bb betees6g tipusok:

Gondoz6si tev6kenys6gtink keret6ben a mryarorsz6gi lakoss6g riltalinos rlllapotrinak

megfelel6en a kdvetke zo betegsegcsoportok gondozhsa van el6t6rben :

Ischaemiiis szivbetegs6g : 333 f6

Daganatos megbeteged6s: 19 f6

Mozg6sszervi megbeteged6s: 4I2 f6

Hypertonia: 589 f6

Pszichi6triai k6rk6p: l9l ftt

Legzb szervrendszeri megbeteged6s: 122 f6

Diabetes Mellitus: 201 fo.

Kdvetkez6sk6ppen meg6llapithat6, hogy a kdrzetben gondoziisra szorul6 betegs6gtipusok
szinalekos arinya az orszilgbanl6v6 egdszs6giigyi helyzetet tiikrdzik, a ffibb betegs6g tfpusok
az elorcgeddssel, a helytelen tsplillkozdssal, 6s szocializitci6s probl6mrikkal hozhat6k
kapcsolatba.



Tev6kenys6giink sor6n 796 esetben keriilt sor ktildnbdz6 szarterileten dolgoz6 szakorvosi
konzult6ci6kra.

Jelenlegi 6llapotok szerint 89 f6 jogosult 6s kapkdzgy6gyell6t6si szolg6ltat6st.

A t6rgyalt id6szakban az 6lve sziil6sek szdma a krirzetben: 39 f6, elhunyt l8 f6.

e96szs6eiigy:

Az adatbinis lehet6s6get ad arra, hogy a betegelldtas adatait kronol6giai sorrendben rdgzitsiik.
A ktil<inbciz6 betegs6gekhez kapcsol6d6an a diagn6zis meg6llapitdsirttoz,laborvizsgiilatokhoz,
tiid6sziir6hoz,6s egy6b szixb vizsg6latokra kertilt sor. Ezeket, mint szw6vizsgillati
eredm6nyeket dokument6ljuk. Az illlapotviltozits igy gyorsabban megrillapithat6. A
csalridsegit6kkel, szoci6lis munkdssal, id6sek napk<izi otthon6val egytittmiikddve az id6sek
eg6szsdgiigyi ell6tls6t szewezettenvflgezziik, amely pozitiv hat6sri az id6sebb betegeknek,
mivelhogy a rendel6sre nem kell v6rniuk. A gyermekek v6d6olt6s megszervezdse, a
kismamiik gondoz6sa a v6d6n6kkel kriz<isen egyiittmtik<idve sikeresen megval6sult.

2015-2016. tan6vben a fels6 tagozatosak 6sszl6tsz6ma:298 fti volt. 
#

Atirgyalt id6szakban 347 alkalommal keriilt sor kritelez6 ill. aj6nlott v6d6olt6sok bead6sara.
Gyermekkori st6tusz v izs g6lat 22 5 alkalommal lett elv 6 gezv e.

Attrgyalt id6szakon beliil zajlott az iskola eg6szsdgtigy keret6ben a hatodik 6vfolyamos
valamint a nyolcadikos tanul6k sztir6 vizsgflata. 65 esetben kertilt sor szakvizsgrilat
elrendel6sdre, 60 esetben szakorvosi gondozrlsba v6tel is trirtdnt. Legjellemz6bbek a
szem6szeti 6s a mozgisszervigrobl6mrlk.

68 alkalommal ker{ilt sor p6lyaalkalmassrlgi szakvizsgSlat elv6gz6sdre a 8. osztrilyosok
kdr6ben.. ' r

5./ Mortalit6si hel]'zet:

Az elhunytak tdbbs6ge az elmtlt id6szakban k6rhazbanhalt meg. Az eglszs6gtigyi helyzet
alapjrin kiildndsen veszllyeztetettek az 50-60 6v kdzdtti fErfiak. Az elhunytak fbbb betegs6gei
id6skorban szfvel6gtelens6g 6s daganatos betegs6gek, valamint a szenved6ly betegs6gek
talajlnkialakult sulyos szervi- 6s szervrendszeri megbeteged6sek is szedik iidozataikat.

6./ Munkaid6. helvettesft6s :

Rendel6si id6beoszt6som a kdvetltez6: H6tf6: 8-12 6rhig

Kedd: 12-16 6rhig

Szerda: 8-I2 6riig
Csritdrtdk: 12-16 6r6ig

P6ntek: 12-16 6rdig

Fennmarad6 munkaid6ben a hizibetegdpolils keretein beliil litom el betegeimet, gondoz6si
tev6kenys6gvegzesetliltom el. Atdrgyalt I2h6nap sor6n egy esetben keriilt sor k<izteriileten
tdrt6n6 betegell5t6sra.

Hdtkriznpp l6-6rht6lreggel 8- 6r6ig a Baktal6r6'nthiniKozponti Orvosi Ugyelet l6tja el a
siirg6 s s 6 gi fe l adatokk al hozzhjuk fordul 6 p6ciens eket.

Tdvoll6tem eset6n helyettesit6semet Dr. Ny6ky Tam6s latta el.



A k<izs6gben a lakosshgmeretlhezviszonyitottan nagy l6tszilmri amegvilltozott
munkak6pess6gtiek ar6nya. A fogyat6kkal 616k szinrra az orszhgos Stlaghoz krizelit.
Ktldndsen nagy mennyis6gii akdzgy6gyell6trisi igazolvdny irrinti ig6ny a praxisban,
amelyhez a val6s gy6gyszerfelhaszn6l6st adatbizisb6l nyerem ki 6s ennek alapjan
szdmit6 gdppel 6llftj uk ki az igazolilst.

A munkak6pess6g c"scikkends megilllapititsdhoz teljes k6rtdrt6netet 6s <isszefoglal6st kell
k6sziteni, amelyet igyekszem rendeldsi id6n kivtil elv6gezni. Az apolasi dij jogosultsitgina az
adatlapot szakorvosi lelet alapjrln 6llitom ki. A lakossdghoz viszonyitottan athpperues
6llomrlnyuak ariinya alacsonyl5 -2}kdzdttingadozik. Ezval6szinusithet6en anagyszimfi,
munkan6lktilis6gb6l is fakad. A feltilvizsgrllatok havi rendszeress6ggel megtrirtdnnek,
tdbbnyire probl6mamentesek. Ktil<in jelent6st ig6nyel azOEP hetente 6s havonta is az
eg6szs6giigyi ell6t6s helyzeteftl, amit a pontosan vezetett informatikai rendszerrel tudunk
teljesiteni. Jelent6s adminisztrdci6s munkrlt ig6nyel a ktikinb<iz6 szakvizsgiilatok, labor
leletek, utazilsi bizonylatok kiadilsa, valamint a ment6 utalv6nyok ki6llft6sa 6s a sz6llftris
megszervez6se, megrendel6se, mely feladatot r6szben leemeljiik a lakossrig v6llar6l.

Sajnos ezen adminisztr6ci6s munkak folyamrin mindig orvosi ddnt6st kell hozni, ez6rt nincs
lehet6s6g az adminisrtrilci6s appardtussal vlgeztetri, mivel minden teriileten a jogosultsrigot
feltilVizsg6lj ik, arineliazerkdlcsi 6s anyagi felel6ss6ge tv orvosra h6rul. #

8./ Az eg6szs6etigvi ell6t6s menete:

Mint kdztudott a telepiil6sen mtikrid6 kethiniowosi rendel6s 2015.6prilis6ig egy rendel6ben
val6sult meg. A ktiriilm6nyek miatt n6h6ny esetben el6fordult, hogy a k6t kdrzetbe tartoz6
betegek ellitasa <isszecsfszott.

Azadatbdzis kialakftrlsixal avinakozhsi id6 a lehet6 legminim6lisabbra cscikkent. Mivel a
gyermekek ell6t6sa is a praxiGan t<irt6nik, tdreksziink a:ra, hogy a jelentkez6 gyermekek
vizsgilIathra a lehet6 legr<ivi$ebb vitrakozhsi id6 eltelt6vel sor keriiljrin.

A rendel6i ell6t6s alapjilbavfve 6rkez6si sorrendben trirtdnik, termdszetesen kiv6tel ez alol az
rlllapotuk miatt siirg6s ellit6sra szorul6 betegek soron kiviili elliltfisa.

mtikdd6s.

Az elmrilt id6szakban a teleptil6sen jelent6s jrlrvrinyos megbetegedes az nem fordult el6.
Sz6rvrinyosan fordult el6 Salmonellls fert6zds, calici illetve rotavirus fertlzes valamint
riihess6g 6s az ebb6l kiindul6 6tvpr a lakossrlg egy rdsz6n61. Prevenci6s tev6kenys6get
v6gezttink a szenved6ly betegs6gek, valamint a vdradds fontoss6g6nak teriilet6n. Az ANTSZ-
szelk6rhinakkal, szakrendel6kkel, a gy6gyszertr{rral korrekt egyiittmiikdd6siink van. Sok
esetben napi munkakapcsolatot tarhrnk. Rendszeresen leellen6riznek benntinket nemcsak a

heti, havi, tfippenzesjelent6sek kapcs6n, de ritikrilts6g, gy6gyszerjavaslat, k6zgy6gyell6t6s
rokkantsiigi jogosults6g szempontj6b6l is.

K6szftette:

Nyirmada, 2017.09.06.

Dr. Sz6ll6si Gribor


