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Tisztelt Képviselı-testület!

Az Önkormányzat és az alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenységüket
folytató egészségügyi szolgáltatók között fennálló egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések
tartalmazzák, hogy az egészségügyi szolgáltatók kötelesek minden év február 28. napjáig a tárgyévet
megelızı évben végzett tevékenységükrıl szakmai beszámolót készíteni.
A szakmai beszámolók elkészítésére vonatkozóan megkerestem az érintett orvosokat, kérve a
szerzıdésben foglalt határidı betartását. Az elızı évben a Képviselı-testület tagjai részérıl érkezett
kérésnek megfelelıen a beszámolóhoz egységes szempontrendszert állítottunk össze annak érdekében,
hogy az egyes adatok összehasonlíthatóak, elemezhetık legyenek. A megkeresést külön nem csatoljuk
az elıterjesztéshez, mert dr. Gócz Irén Anna beszámolóját részben annak kitöltésével készítette el, így
az teljes terjedelmében ott olvasható. Dr. Faragó Márta kérte, hogy a beszámoló benyújtásától
tekintsünk el, mivel praxisának átadása 2014. februártól folyamatosan zajlott, február hónap közepére
a tisztasági festés elvégzése érdekében minden elcsomagolásra került, így a praxis adataihoz
hozzáférése már nincs. A beszámolók az elıterjesztés mellékletét képezik.
I. A háziorvosoktól érkezett beszámolók alapján az alábbiakat szeretném kiemelni:
1.) Az egyes praxisokhoz bejelentkezettek száma jelentıs mértékben eltér egymástól. Ez
a szám nem azonos az Önkormányzat rendeletében megjelölt körzetek lakosságszámával,
mivel a területi ellátási kötelezettség elvét a beteg oldaláról a szabad orvosválasztás elve
módosítja.
- dr. Svébis Jánoshoz bejelentkezettek száma: 2338 fı (I. számú körzethez tartozók:
1437 fı);
- dr. Góhér Ilonához bejelentkezettek száma: 1425 fı (II. számú körzethez tartozók:
1786 fı);
- dr. Jankahidy Andreához bejelentkezettek száma: 1698 fı (III. számú körzethez
tartozók: 1364 fı és felsılajosi lakos 674 fı);
- dr. Szabó Bélához bejelentkezettek száma: 2181 fı (IV. számú körzethez tartozók:
2158 fı);
- dr. Gócz Irén Annához bejelentkezettek száma: 1650 fı (V. számú körzethez
tartozók: 1803 fı és felsılajosi lakos 45 fı);
- dr. Márton Rozáliához bejelentkezettek száma: 1244 fı (VI. számú körzethez
tartozók: 1430 fı és felsılajosi lakos 94 fı).
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott egyes körzetekhez tartozó lakosságszám az
alapdíjas finanszírozásra, míg a bejelentkezett biztosítottak száma a teljesítménydíjra van hatással.
Ezen adatok összehasonlítása megítélésem szerint – a beteget megilletı szabad orvosválasztás joga
miatt – az egyes orvosokhoz bejelentkezett biztosítottak száma, és ezen adaton belül a
korcsoportonkénti megoszlás (idıs korban gyakoribb krónikus betegségek, multimorbid betegek
magasabb száma) vonatkozásában fontos, mivel ezek nagymértékben meghatározzák az orvos
leterheltségét. Az adatok elemzése alapján az egyes praxisokon belül a korcsoportonkénti megoszlás
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tekintetében jelentıs különbségek nem mutatkoznak, ugyanakkor három háziorvosnál (dr. Góhér
Ilona, dr. Svébis János és dr. Szabó Béla) kiemelkedı a 70, illetve 75 év feletti lakosságszám.
A leggyakrabban elıforduló betegségek sorában a praxisok többségénél megemlítésre
kerülnek a szív-és érrendszeri megbetegedések, anyagcsere valamint, daganatos megbetegedések,
a hypertonia. Ezek kialakulásának legfıbb okaiként a stresszt, a helytelen táplálkozást és életmódot
jelölik meg.
2.) A praxisok többségében elsıdleges az akut betegséggel érkezık ellátása, ezt követi a
krónikus betegek gondozása. A legkevesebb idıt a betegségek megelızése érdekében
végzett felvilágosításra, tanácsadásra tudják fordítani. Az orvosok leterheltségén kívül
ennek egyik oka – amit többen jeleztek is -, hogy a „csak” szőrıvizsgálatok elvégzése
céljából történı megjelenés igen ritka, azokat többségében az orvosok kezdeményezik
egyéb okból történı orvos-beteg találkozás során. Fontosnak tartom kiemelni, dr. Svébis
János és dr. Szabó Béla beszámolójából, azt, hogy a prevenció eredményességéhez a
betegek együttmőködése is szükséges.
3.) Az ellátást nehezítı körülmények között megemlítésre kerülnek,
- a külterületen élık ellátását nehezítı körülmények;
- a betegek együttmőködésének hiánya;
- a jelentıs adminisztratív terhek;
- a napi magas betegforgalom;
- a finanszírozás elégtelensége.
A két házi gyermekorvos beszámolója kevesebb eltérést mutat, a leggyakrabban elıforduló
betegségekként az allergiát, az asztmát, és az atópiás bırbetegségeket jelölik meg. Az orvos
munkájában, az egyik körzetben a nevelés, a prevenció, míg a másik körzetben az akut betegek
ellátása hangsúlyosabb. Az ellátást nehezítı körülmények között itt is megjelennek a
településszerkezetbıl adódó problémák, valamint a szülık tájékozatlansága, a családok anyagi
nehézségei. Dr. Rónay Zsolthoz bejelentkezettek száma (0-18 éves korig) 890 fı, (a körzethez tartozó
0-14 éves korosztály száma: 998 fı, felsılajosi gyermek 56 fı). Dr. Takács Vilmoshoz
bejelentkezettek száma (0-18 éves korig) 1168 fı fı, (a körzethez tartozó 0-14 éves korosztály száma:
859 fı, felsılajosi gyermek 63 fı).
A fogorvosok beszámolójából kiemelendı, hogy mind a gyermek mind a felnıtt lakosság
körében a helytelen száj- és fogápolás a fogazat folyamatosan romló állapotát idézi elı, fogászati
ellenırzésen alig-alig jelennek meg.
Az egészségügyi alapellátások fejlesztésére vonatkozóan az orvosok részérıl javaslat nem
érkezett.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja alapján a helyi önkormányzat feladata többek között az egészségügyi alapellátás, valamint az
egészséges életmódot célzó szolgáltatások biztosítása. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védınıi ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Önkormányzatunk az egészségügyi alapellátások finanszírozását nem tudja befolyásolni, mint
ahogyan a településszerkezetbıl adódó nehézségek (jelentıs nagyságú külterület, szétszórt tanyavilág)
is adottak. A Képviselı-testület korábbi években hozott döntései alapján az alapellátásban dolgozó
orvosok tevékenységét számos szakrendelés segíti. Az orvosok terhének csökkentése csak újabb
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körzet kialakításával lenne megvalósítható. Lajosmizse és Felsılajos együttes lakosságszámát és a
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével ez 7-8 felnıtt körzet (1200-1500fı/körzet), és 3
gyermekkörzet (600-800 fı) kialakítását tenné lehetıvé. A körzetek számának növelését megítélésem
szerint az alábbiak akadályozzák:
- A településen élık alapvetı érdeke, hogy háziorvosukkal, a gyermekorvossal
folyamatos, bizalomra épülı személyes kapcsolatot tartsanak fenn. A jelenlegi
körzetek határai évek óta változatlanok, azok módosítására nem – csak
pontosítására - került sor a betegek elızıekben leírt érdekeit szem elıtt tartva.
- A fentiekben jeleztük, hogy a területi ellátási kötelezettség elvét a beteg oldaláról
a szabad orvosválasztás elve módosítja, melyet alátámaszt az egyes orvosokhoz
bejelentkezett és a területi ellátási kötelezettség alapján hozzájuk tartozó
biztosítottak számának összehasonlítása.
- Dr. Svébis János beszámolójában kitér arra, hogy a praxis nagyságának
csökkentése a jelenlegi finanszírozási feltétek mellett lehetetlen, az a praxis
mőködtetését veszélyeztetné.
Az akut- és krónikus betegek ellátása a különbözı egészségügyi ellátórendszerek (alapellátás,
járóbeteg- és fekvıbeteg szakellátások) kompetenciája. Ezek mellett azonban szükség van a
betegségek megelızésére, a településen élık egészségtudatosságának formálására. Az önkormányzat
akkor tudja e célját legjobban megvalósítani, ha a település lakói részére olyan felvilágosító
programokat szervez, melyek segítségével szakszerő és pontos tájékoztatást kaphatnak az egészség
megırzésének módjairól, a betegségek megelızésérıl. A prevenció hosszútávon gazdaságosabb és
kifizetıdıbb, mint a már kialakult betegségek kezelése, gyógyítása, ezért fontosnak tartom, hogy
Önkormányzatunk aktív szerepet vállaljon a települési egészségmegırzı programokban, azok
propagálásában. E programok nem csak a fiataloknak nyújtanak hasznos információkat, hanem az
idısödı korosztály számára is tanulsággal szolgálhatnak, hogy életminıségüket minél hosszabban
megırizhessék. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény az évente megrendezésre
kerülı Egészségügyi Hét, Szakmai Napok keretében évrıl-évre mind a felnıttek, mind a gyermekek
részére számos ingyenes szőrıvizsgálatot, egészségmegırzı programot szervez, melyre méltán
büszkék lehetünk. A 2013-as évben megrendezett Egészségügyi Hétrıl Intézményvezetı Asszony az
intézmény tevékenységérıl szóló beszámolójában várhatóan részletesen beszámol, vagy kérésünkre
szóbeli tájékoztatást ad. Szeretném kiemelni, hogy az Egészségházban felnıttek részére szervezett
szőréseken 619 fı jelent meg, a gyermek egészségügyi programokon 838 fı vett részt. Lajosmizse és
Felsılajos együttes lakosságszámának figyelembevételével a két településen élık mintegy 11,4%-a.
Intézményünket ezen programok szervezésében a jövıben kiemelten kell támogatnunk, valamint az
iskola és az óvoda bevonása az eddigiekhez hasonlóan az elkövetkezendı idıszakban is fontos
szerepet kell, hogy kapjon.
Az iskola egészségügyi-ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM rendelet – melynek hatálya a
köznevelési intézményekre terjed ki – alapján az iskolaorvos feladata közé tartozik többek között a
köznevelési intézmény egészségnevelı tevékenységében és az iskolai egészséges életmódra
nevelésben történı részvétel, önvizsgálati alapismeretek tanítása. Ezen feladatokat az
Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján az iskolában dr. Takács Vilmos, az óvodában dr. Rónay
Zsolt látja el. Az iskolában a védınıi feladatokat az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménynél foglalkoztatott fıállású védını látja el. Tevékenységi körébe tartozik az egészségtan
oktatásában történı közremőködés elsısorban az alábbi témákban:
a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás,
elsısegélynyújtás),
b) családtervezés, fogamzásgátlás,
c) szülıi szerep, csecsemıgondozás,
d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
e) szenvedélybetegségek megelızése.
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Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladata
- Évente két alkalommal a rendelıben elvégzi a tanulók csoportos fogászati
vizsgálatát és kezelését.
- Elvégzi az óvodások szőrıvizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer.
- Egészségügyi felvilágosító és nevelı tevékenységet folytat, részt vesz a
köznevelési intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan
oktatásban.
Az iskolafogászati tevékenységet végzı fogászati asszisztens feladatai:
- egyéni és csoportos egészségnevelı tevékenységet folytat (szájápolás tanítása,
lepedékfestés, felvilágosító kiadványok terjesztése stb.),
- ellenırzi a szájhigiénét,
- megelızı tevékenységet végez (pl. fogmosás, fluoridos zselébedörzsölés,
szájöblítés, megelızı akciók és vetélkedık szervezése) a rendelıben, a
köznevelési intézményben).
Fentiekbıl kitőnik, hogy az iskola-egészségügyi ellátás keretében számos preventív tevékenységet
végeznek. A fogszakorvosok szerzıdése tartalmazza az iskolafogászati ellátásra vonatkozó
kötelezettséget. Az óvodában a gyermekek fogászati szőrıvizsgálata eddig megoldatlan volt, a
Képviselı-testület következı ülésére– a fogszakorvosokkal történı egyeztetést követıen - kerül ezen
feladat-ellátására vonatkozó elıterjesztés benyújtásra
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselı Társaimat a beszámolók megvitatására.
Határozat-tervezet
……/2014. (…….) ÖH.
Az alapellátásban dolgozó orvosok
szakmai beszámolója
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alapellátásban dolgozó orvosok
2013. évi tevékenységükre vonatkozó szakmai beszámolóit megvitatta, és azokat elfogadja,
egyúttal az Egészségügyi Hét keretében szervezett szőrıvizsgálatokban közremőködı orvosok
munkáját megköszöni.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az alapellátásban dolgozó
orvosokat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményénél évente megrendezésre kerülı Egészségügyi Hét keretében javaslataikkal
támogassák, és aktív közremőködésükkel segítsék az Intézménynek a betegségek megelızése
érdekében szervezett programjait.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településen élık életminıségének
javítása a betegségek megelızése, az egészségtudatos magatartás követendı példává tétele
érdekében továbbra is megszervezi az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek rendszeres
szőrıvizsgálatát (iskola-egészségügyi ellátás), figyelemmel kíséri annak tapasztalatait,
továbbá a településen élık részére egészségmegırzı programok szervezésével lehetıvé teszi,
hogy pontos, szakszerő felvilágosítást kapjanak az egészség megırzésének módjairól, a
betegségek megelızésérıl.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. április 29.
Lajosmizse, 2014. április 9.

Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés melléklete
dr. Gócz Irén Anna háziorvos szakmai beszámolója
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dr. Márton Rozália háziorvos szakmai beszámolója
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dr. Svébis János háziorvos szakmai beszámolója
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dr. Góhér Ilona háziorvos szakmai beszámolója
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dr. Szabó Béla háziorvos szakmai beszámolója
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Jankahidy Andrea háziorvos szakmai beszámolója
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dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos szakmai beszámolója
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dr. Rónay Zsolt házi gyermekorvos szakmai beszámolója
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dr. Dutkon Alexandra Mária fog- és szájbetegségek szakorvosa szakmai beszámolója
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dr. Nulinek Ágnes fog- és szájbetegségek szakorvosa szakmai beszámolója
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