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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. április 19-i ülésére

Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok 2017. évi szakmai beszámolója

Iktatószám: LMKOH/1575-15/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzata és az alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenységet folytató egészségügyi szolgáltatók között fennálló egészségügyi feladat-ellátási
szerződések alapján, az egészségügyi szolgáltatók kötelesek minden év február 28. napjáig a
tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységükről szakmai beszámolót készíteni.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2016.
május 17-i ülésén 51/2016. (V.17.) ÖB. határozatával meghatározta a készítendő beszámoló
szempontrendszerét, amelyről a Lajosmizsén praxist ellátó orvosokat tájékoztattam, és
valamennyi háziorvos/házi gyermekorvos és a fogorvos megküldte a 2017. évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját (Előterjesztés melléklete).
A beszámoló szempontrendszere a következők szerint került meghatározásra:
51/2016. (V. 17.) ÖB hat.
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és
fogorvosok éves szakmai beszámolója szempontrendszerének meghatározása
HATÁROZAT
Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága a háziorvosok, házi
gyermekorvosok és fogorvosok éves szakmai beszámolója bekérésének szempontrendszerét
az alábbiak szerint határozza meg:
I.
Praxishoz
a.) bejelentkezettek száma:
- ebből a körzethez tartozó lakosságszám:
b.) a bejelentkezettek korcsoportonkénti megoszlása:
- házorvosoknál:
14-18 éves
19-24 éves:
25-34 éves:
35-44 éves:
45-54 éves:
55-64 éves:
65-74 éves:
- házi gyermekorvosoknál:
0-11 hónapos:
12 hónapos- 4 éves:
5- 14 éves:
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15-18 éves:
fogorvosoknál:
0-18 éves:
19-62 éves:
62 év felett:
c.) Az egyes korcsoportoknál leggyakrabban előforduló megbetegedések
(akut/krónikus):
d.) Miben látja ezek kialakulásának legfőbb okait (stressz, helytelen
táplálkozás/életmód, munkanélküliség/ megélhetési nehézségek stb):
-

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

A háziorvosi/fogorvosi feladatok ellátása során az alábbi tevékenységek
közül munkája során mely tekinthető a legmeghatározóbbnak:
- betegségmegelőzés,
egészségnevelés
(egészségfejlesztés),
egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás (igény/rendelkezésre álló idő)
– rendelkezési idő hatékonysága;
- akut panasszal érkezők ellátása;
- krónikus betegek gondozása.
Az egészségmegőrzés céljából szűrővizsgálaton történő megjelenés,
mennyire jellemző a praxishoz tartozók körében, vagy az orvos-beteg
találkozót főként Önnek kell kezdeményeznie? Milyen tapasztalatai vannak
ezzel összefüggésben? Szakrendelésekre utalások száma, és a várólisták
telítettségére vonatkozó adatok
A háziorvosi/gyermekorvosi/fogorvosi feladatok ellátását nehezítő
körülmények (ellátott lakosság döntően külterületen lakik, többsége
nyugdíjas/munkanélküli, orvos leterheltsége stb.).
Az elmúlt évi beszámolóhoz viszonyítva a lakosság (bejelentkezett
biztosítottak) szemléletében észlelt e változást az egészségi állapotuk
megőrzése érdekében tett erőfeszítéseikre vonatkozóan, illetve ez
megítélése szerint kizárólag a beteg felelőssége, vagy ezt a társadalmi és
gazdasági helyzet (egyéb okok) egyaránt befolyásolják?
Házi gyermekorvosok/fogorvosok tapasztalatai a nevelési intézmények
(óvoda, iskola) rendszeres szűrővizsgálatával összefüggésben.
Konstruktív javaslatai amellyel az Önkormányzat munkáját segíti az
egészségvédelem, prevenció és betegellátás területén.

A beszámolók részletesen tartalmazzák a betegek számát, azok korcsoport szerinti eloszlását.
A legfőbb tapasztalatokat és javaslatokat orvosi területenként, praxisonként a beszámolókból
kiemelve, azokból idézve mutatom be.
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Háziorvosok
I. számú felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Svébis János
2017-ben az előző évekhez képest a beteglétszámban és az összetételében lényeges változás
nem volt tapasztalható.
Az ellátás fő összetevőjét most is az acut betegellátás tette ki. Ezt követte a gondozási illetve a
szűrési tevékenység. Lényeges javulás sem a gondozás területén sem a szűrésben nem sikerült
elérni. Ennek fő oka véleményem szerint a pacienseim nem kellő motiváltsága, és főleg a
szűrések területén a nem megfelelő szűrőmódszerek alkalmazása.
A rendelő és váró alapterülete bár a rendeletben meghatározott mértéket eléri, ennek ellenére
szűkös, amely jelentősen rontja az ellátást. A többi rendelőben történt klimatizálásból mi
kimaradtunk a gyermekgyógyászokkal együtt. Remélhetőleg az idén ez a beruházás
megtörténik majd.
A gyorsabb betegellátást, diagnosztizálást és kezelést jelentősen nehezíti a rendkívül hosszú
szakrendelői várólista. Pl. a rheumatologiai szakrendelésre több hónapos várólista. A többi
szakrendelőnél is közel hasonló a helyzet. Sokat segítene az alapellátáson ha a várólista
hosszúságát csökkenteni lehetne. Az előjegyzéssel kapcsolatban pedig azt javasolnám, hogy a
szakrendelők kezeljék az előjegyzéseket és ne az alapellátók.1
II. számú felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Góhér Ilona
Az egyes korcsoportoknál leggyakrabban előforduló akut/krónikus megbetegedések:
14-18 éves: megfázásos panaszok
19-24 éves: megfázásos panaszok
25-34 éves: megfázásos panaszok
35-44 éves: hypertonia
45-54 éves: hypertonia, mozgásszervi panaszok
55-64 éves: hypertonia, mozgásszervi panaszok, diabetes
65-74 éves: hypertonia, mozgásszervi panaszok, diabetes,
75 felett: hypertonia, mozgásszervi panaszok, szívbetegségek, diabetes,
A betegségek kialakulásában szerepet játszanak a társadalmi és szociális problémák. A
legmeghatározóbb az akut panasszal érkezők ellátása, az egészségügyi felvilágosítástanácsadás, melyre egyre nagyobb az igény. A betegségmegelőzés és a már krónikus betegek
gondozása.
Örvendetesen növekszik az ellátottak szűrővizsgálaton való részvételi hajlandósága. A
várólisták telítettek, átlagosan 2 hónapot vár a beteg a diagnosztikai vizsgálatokra, a
szakrendelésekre 6 hónapos előjegyzés sem ritka. A háziorvosi feladatok ellátását nehezítő
körülmények a szakrendelésekre történő beutalás, vizsgálatok elérhetősége a külterületen élő
idős betegek gondozása. Meghatározó az adminisztratív feladatok növekedése. Az elmúlt évi
beszámolóhoz viszonyítva a bejelentkezett betegek nagy része fontosnak tartja az egészségét,
és erőfeszítéseket tesz annak megőrzése érdekében.2
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Dr. Svébis János – Éves szakmai beszámoló
Dr. Góhér Ilona – Beszámoló a praxis 2017-ben végzett tevékenységéről
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III. számú felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Jankahidy Andrea
A leggyakrabban előforduló betegségek, a vírus infekciók, légúti betegségek 35 éves kor alatt
a jellemzőek, 35 felett pedig egyre több a krónikus megbetegedés, magas-vérnyomás,
cukorbetegség, asthma, daganatos betegek a jellemzőek. Legfőbb kialakulási okok a stressz, a
létbizonytalanság, a megélhetési nehézségek, a helytelen táplálkozás, a dohányzás, a
mértéktelen alkoholfogyasztásra vezethetők vissza.
Legtöbben akut panasszal jelentkeznek, ill. kiemelt a krónikus betegek gondozása,
legkevesebben betegségmegelőzés tanácsadásért jelentkeznek.
Szűrővizsgálatokat orvos-beteg találkozásakor kezdeményezem, de a betegek kevésbé
együttműködők. Naponta 2-3 beteg esetén mondható, hogy szűrővizsgálatra jön. A várólisták
vizsgálatra hosszúak, aki megteheti magánrendelésre megy.
A feladatok ellátását nehezítő körülmények, hogy a körzetünkben a lakosság többsége
külterületen él, alacsony jövedelmek, magas gyógyszerárak. Az orvosi utasítások be nem
tartása. Sok felesleges adminisztráció.
Javaslat: Szűrővizsgálatok szervezése nem csak az őszi egészséghét keretein belül.
Egészségmegőrző előadások szervezése. 3
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Szabó Béla
Háziorvosi munkám jelentős részét a krónikus betegek gondozása és szűrési programok teszik
ki, persze emellett mindig jelen vannak az akut betegek ellátása is akár háznál is.
A tavaly novemberben illetve december elején több napon ismét megrendezett mobil
mammográfiás szűrésen az Egészségház udvarán többen is megjelentek a korábban
kimaradottak közül. Remélem, hogy ez a fajta szűrési forma továbbra is folytatódhat és
hagyománnyá válhat Lajosmizsén. A praxis informatikai rendszerében, mind a
számítógépeket, mind az orvosi programot illetően fejlesztéseket kellett tennem, hogy
zökkenőmentesen csatlakozni tudjuk az EESZT-hez 2017. november 1-től. Ezt nem mondom,
hogy nem járt buktatókkal, de végül is sikerült időben megoldanunk jelentős költségekkel és
ráfordított munkaórákkal. A betegek egészségügyi adatai most már elérhetőek az információs
felhőből és a receptek is felkerülnek, idén még párhuzamosan nyomtatásra is kerülnek.
A szemészeti ellátás keretében Lajosmizsén a diabeteszesek szemfenéki szűrővizsgálata
elérhető. Ennek jobb megoldása átgondolást érdemelne!
A betegek kivizsgálását nagymértékben nehezítik az egyre növekvő várólisták. Például
egy alapvizsgálatnak számító hasi ultrahangos vizsgálat előjegyzése Kecskeméten 3-4
hónap. Ebben valamelyest javított a privát ellátásban Lajosmizsén igénybe vehető hasi
uh vizsgálat, legalábbis azoknak, akik ennek költségét vállalják.4
V. sz. felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Gócz Irén
A korcsoportokon belül a leggyakrabban előforduló betegségek száma lényeges változást nem
mutatott. Továbbra is első helyen áll a szív és érrendszeri megbetegedések aránya. Ezen belül
is a magas vérnyomás, amely sajnos már az egészen fiatal korosztálynál is előfordul. Az
iskolában történő prevenció nagy jelentőséggel bír, de a tapasztalatok szerint a szülők nem
mindig partnerek az egészséges életmódra nevelésnek. A fiatalkorban kialakult rossz
szokáson pedig már nagyon nehéz változtatni. Az egészségnevelésben főleg a táplálkozási
szokások megváltoztatása lenne a mérvadó, mert ezek talaján alakul ki a legtöbb nehezen
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kezelhető betegség. Az embereknél a szemléletváltás lassan alakul ki, de egy jó irány kezd
körvonalazódni. Főleg a daganatos betegségektől félnek az emberek, és talán ezekre a
szűrővizsgálatokra lehet legkönnyebben rávenni őket. Az emberek félnek a munkahelyük
elvesztésétől, ezért ha lehetséges nem szívesen mennek táppénzre, amelynek azért vannak
rossz oldalai is.
A praxisban az adminisztratív feladatok nem csökkentek, főleg hogy az előjegyzéseket is
a háziorvosoknál lehet intézni. A házon belüli szakrendelések időpontjait jó lenne ha egy
csak erre kifejlesztett programban, egy erre kiképzett adminisztrátor végezné. 5
VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet – Dr. Márton Rozália
Leggyakrabban előforduló betegségek: férfiaknál: Hypertonia, légzőszervi megbetegedések,
nőknél: Hypertonia ISZB, légzőszervi megbetegedések, mozgásszervi megbetegedések.
Kialakulásuk leggyakoribb okai: mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, stressz,
orvosi utasítások betartásának hiánya, idős kor.
A háziorvosi munka hatékonyságát csökkenti azok az internetről és egyéb forrásból
tájékozódó fiatalok és középkorúak hozzáállása, akik a hagyományos orvoslást nem fogadják
el, és csak az általuk „jónak vélt” megoldások felé hajlanak. Az időskorúak ellátása ott jelent
nagy gondot, ahol az idős magatehetetlen és nincs olyan hozzátartozó, akire az ellátását rá
lehetne bízni, aki a segítségére lenne a kivizsgálás és a gyógykezelés során, még akkor sem,
ha családban él a beteg. Ezen esetek száma várhatóan szaporodni fog. Az egészségházban
működő szociális munka jelentősen csökkenti ezeket a terheket. A kisebbségben élők
igénytelensége, követelőzése, lustasága, időnként még az önkormányzat által finanszírozott
gyógyszerek fel nem használása teszi próbára a türelmünket, hitünket a munkában és a beteg
gyógyulásában, de következetes ellenőrzéssel, számonkéréssel és korrekt ellátással ezen is
lehet hosszútávon változtatni.
Javaslat: Diétás nővéri szolgálat, több gyógytornász alkalmazása az egészségházban.
Pszichológusi szakrendelés. Nem csak az idősek és/vagy betegek esetén, hanem a fiatal
és/vagy egészségesek esetében is megelőzés céljából, gyógyszer nélkül, csak az
életmódbeli változtatásokkal. 6
Házi gyermekorvosok
I. sz. gyermekorvosi körzet – Dr. Takács Vilmos
Az acut és krónikus megbetegedések korcsoportonként a beszámolóban megtalálhatók,
amelyek: felső légúti megbetegedések, allergiák, mozgásszervi betegségek, anyagcsere
betegségek, asztma. A betegségek kialakulásának legfőbb okait a következőkben tudom
megjelölni: alacsony tudatossági szint, tévhitek, téveszmék és félrevezetések. A háziorvosi
feladatok ellátása során a legtöbb időt az egészségmegőrzésre, a betegségmegelőzésre, a
tanácsadásra, és a krónikus betegek gondozására szükséges fordítani. Az elmúlt évi
beszámolóhoz viszonyítva a lakosság egészségi állapotának megőrzése érdekében tett
erőfeszítésekre vonatkozóan tapasztalható változás, fejlődés. A betegség megléte, vagy hiánya
természetesen összefügg a társadalmi és gazdasági helyzettel, legnagyobb mértékben a
morális fejlettségtől függ.
A szakrendelésre utaltak számában nincs lényeges eltérés. Összetételében van, mégpedig
egyre több a pszichés betegségben szenvedők száma.
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Javaslat: A helyi közösség lelki szellemi aktivizálásán múlik a közösség jövője.
Kapcsolatok minőségének javítása. Közösen megalkotott jövőkép. Közös értékek
meghatározása.7
II. sz. gyermekorvosi körzet - Dr. Rónay Zsolt
A leggyakrabban előforduló megbetegedések minden korcsoportnál, – ahogy az előző
években is – a felső légúti hurutok (tonsillitis, hörghurut, pnomonia, illetve vírusos felső
légúti hurut), bélfertőzések, húgyúti fertőzések, bőrbetegségek, szemgyulladások. Óvodás-, és
iskoláskorban már gyakorinak mondhatók az elhízás, a vérnyomásproblémák, a mozgásszervi,
ízületi betegségek, sérülések is. A legfőbb okok a vírusok, baktériumok, közösségbe járás.
Jelentős szerepe van ezen kívül a szülők dohányzásának, a táplálkozási hibáknak, bizonyos
esetekben a tisztaság hiányának is.
A háziorvosi ellátást nehezítő körülmények közül említendő az időszakonként nagy
beteglétszám és a szülők egy részénél fellépő egészségügyi kultúra szegényes volta. (Néha
többet várnak az orvoshoz jövetellel, mint kéne, de gyakoribb, hogy olyan banális
problémával jönnek, amihez nem kell orvos, aztán a rendelőben, váróban komolyabb
betegséget szednek össze). Sokat nehezít a munkámban a keleti szomszédból TAJ-szám
nélkül érkező és az esetek egy részében elképesztően tudatlan betegek nagy száma is.
A bölcsődei, óvodai, iskolai szűrések segítenek a kevésbé szembetűnő betegségek,
például mozgásszervi problémák korai felismerésében.8
Fogorvosok
I. sz. vegyes fogorvosi körzet – Dr. Dutkon Alexandra
Az elmúlt év egyik meghatározó eseménye a Ladánybenei körzet helyettesítésének vállalása
volt. A 2017-es évben a rendelőben körülbelül 1900 beteg jelent meg, ebből körülbelül 1100
felnőtt, 900 gyermek, a többi beteg időskorú, terhes anya, közgyógy-ellátott vagy rokkant.
Örömömre szolgált, hogy a 2017-es évben ismét több gyermek jelent meg a rendelőben,
akinek nagyon szépen és félelem-mentesen tudtunk fogászati beavatkozásokat elvégezni. Ez
abból adódik, hogy egy ideje elindult az óvodai szűrés is.
A rendelőben megjelent felnőtt páciensek többségének szájhigénéje és fogazatának általános
állapota rossz, a fogazat általános rossz állapota még mindig jellemző sok beteg esetében, de
vannak bíztató jele, amik arra engednek következtetni, hogy elindult egy szemléletváltás. A
Ladánybenei plusz befolyt összegből igyekeztünk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amik a
betegek ellátási színvonalát emeli, ebből mind a Ladánybenei, mind a Lajosmizsei betegek
részesültek. A fejlesztésekre, és a színvonalemelésre törekszünk az következő évben is.
Javaslat: A korábbi években én magam is próbáltam segíteni a páciensek tájékoztatását:
előadástartással és cikk megjelenéssel a helyi újságban, ehhez a kezdeményezéshez most
Dr. Dénes Zsolt is csatlakozott. Javasolt lenne talán több egészségügyi brossura,
amelyek konkrét információkat tartalmaznak adott témakörben és ezt kitenni
polgármesteri hivatalban, iskolában, óvodában. Az iskolában, óvodában
szülőértekezleten elmondani, a szülőknek a szűrővizsgálat fontosságát. 9
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Dr. Takács Vilmos – 2017-es év gyermekorvosi beszámolója
Dr. Rónay Zsolt – Szakmai beszámoló 2017.
9
Dr. Dutkon Alexandra – Önkormányzati éves beszámoló 2018.
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II. sz. vegyes fogorvosi körzet – Dr. Dénes Zsolt
A rendelőnkbe akut és krónikus panasszal érkeznek leginkább a betegek. Az elmúlt 2 évben,
azt tapasztaltam, hogy a betegeket kezelés után beszélem rá a további kezelésekre. A 62 év
felettiek létszáma a fogpótlásokat illetően egy kevéssel megnövekedett az elmúlt évekhez
képest. Az iskolafogászati szűrés alkalmával a gyerekek nagy része már visszajár a további
kezelésekre.
Az óvodába évente kétszer kimegyünk elvégezzük a szűrővizsgálatot, a gyerekek egyre
jobban elfogadnak minket és megfogadják tanácsainkat. Sok szülő visszahozza a rendelőbe a
gyerekeket kezelésekre.
Sajnos a betegek nagy része a trehányságot, az elhanyagoltságot a félelemmel magyarázza.
Erre hivatkoznak, amikor a lerobbant, begyulladt, megfájdult fogaikkal kénytelenek bejönni a
rendelőbe. A prevenció és a kezelés ingyen van, mégsem élnek vele, megvárják amíg teljesen
elromlik a fog és ha begyullad húzásra jönnek be.
Ekkor szoktam a betegeknek elmondani a további fogpótlási lehetőségeket, sajnos van akinél
már csak a műfogsor jöhet szóba, legyen 25 éves, vagy éppen 65. Szemléletbeli és
életmódbeli változásra lenne szükség, vannak családok, akik nem tudják megengedni a
pótlásokat, ők az ingyenes kezeléseket veszik igénybe.
Viola gondozásában hónapról hónapra, immáron két éve megjelennek a helyi újságban az
egészséggel kapcsolatos cikkek, tanácsok, így is igyekezünk az egészségnevelés prevenció
terén a lakosságot motiválni.10
III. sz. vegyes fogorvosi körzet – Dr. Nulinek Ágnes
Gyermekeknél leggyakrabban a fogszuvasodás, felnőtteknél a fogszuvasodás és fogágybetegség mellett már megjelennek a foghiányok okozta problémák is. Nyugdíjas korúaknál
előbbiekből következően a rágás helyreállítása kerül előtérbe. Szomorú, hogy 1525 fő – a
felnőtt és a nyugdíjas korú lakosság több mint fele – egyáltalán nem jelent meg rendelésen,
sem ellátásra sem ellenőrzésre, túlnyomó többségük több éve nem járt rendelésemen.
Az elváltozások döntő többségét helyben el tudtuk látni, szakrendelésre csupán 71 főt kellett
tovább küldeni.
Az év folyamán a fogászati szakrendelésen megjelenő betegeknél továbbra is minden esetben
a fogászati szűrővizsgálat részeként, a szájüregi rákszűrést is elvégeztük.
Sajnos az elmúlt évi beszámolókhoz viszonyítva a rendelőben megjelent betegek
szemléletében nem tapasztalható lényeges változás sem a fogápolás, sem az évenkénti
szűrővizsgálatokon való megjelenés tekintetében. A körzethez tartozók között igen magas
azok száma (a felnőtt lakosság csaknem fele) akik az elmúlt évben nem keresték fel
rendelőnket.
Az iskola-, és óvodafogászat szervezése során az intézményekkel jó kapcsolatot sikerült
kialakítanunk, ennek eredményeként a hozzánk tartozó gyermekeknél 100%-ban sikerült a
szűrővizsgálatokat elvégezni. Az iskolafogászat keretében 278 gyerek szűrését végeztük, az
óvodás korúak közül pedig 152 gyereket szűrtük, kezeltük, és tanítottunk a helyes
fogápolásra, azonban a szükségessé váló konzervatív kezelésekre szüleikkel a gyerekeknek
csak kb. fele jelenik meg. 11
A beszámolók teljes terjedelmükben az előterjesztés mellékletét képezik.
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Dr. Dénes Zsolt – 2017. évi összesített fogászati jelentés
Dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos - Összesített éves jelentés a területi ellátási kötelezettséggel működő
ValdiDent Fogászati Bt (III. fogorvosi körzet) 2017. évi működéséről
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A beszámolók elkészítéséhez valamennyi háziorvosnak/házi gyermekorvosnak
fogorvosnak valamint munkatársaiknak ezúton is köszönjük munkáját.
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Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.
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Az alapellátásban dolgozó orvosok
2017. évi szakmai beszámolója
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