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1./ Előszó:

2015 decemberében költöztem Szajolra családommal. 2016.01.01-jén vettem át a II. számú 
háziorvosi körzetet Dr. Czifra Máriától. Az idei év folyamán volt alkalmam megismerkedni a 
szajoli háziorvosi praxis sajátosságaival, a fő gondozási témákkal, a faluban élő ritka-, illetve 
krónikus betegségben szenvedő betegekkel, ezen páciensek kórelőzményével, szociális-, és 
családi helyzetével. Az adminisztrációs teendők sokaságát a körzeti ápolónő, Tóthné Nagy 
Katalin segítségével ismertem meg, aki tapasztaltságával és a falu lakosságának alapos 
ismeretével átsegített a kezdeti nehézségeken. A hét öt munkanapján, napi 4 ( kedden délután 
3 órában) órában rendelek, illetve a fennmaradó időben készenlétet tartok.  A gyermekeim 
számára és életkorára való tekintettel a központi ügyeletben nem veszek részt.

2./ Az egészségügyi alapellátás általános helyzete:

Egy ország életszínvonalának és fejlettségének jelentős mutatója az egészségügy. A magyar 
egészségügy sem mentes a problémáktól. 6 év külföldi tapasztalat azonban lényegében 
megváltoztatta a magyar egészségügyről alkotott véleményemet. A korábbi lesújtó 
véleményem erről a témáról pozitív irányba billent. Azt gondolom, hogy a magyar betegek 
ellátása az európai átlaghoz képest is megfelelőnek mondható, a legmodernebb gyógyszerek 
kerülnek felírásra, az orvostudomány technikai vívmányai ( pl. a CT, MRI) napi szinten 
elérhetővé váltak. Az európaszerte híres magyar orvosi kompetencia és leleményesség pedig 
kárpótol az esetleges forráshiányból adódó kellemetlenségekért.

3/ Betegforgalom:

Az idei évben 25-50 fő/nap volt az átlagos betegforgalmi létszám, az influenzajárvány 
heteiben, illetve a nemrég óta zajló hasmenéssel járó járvány idején naponta 40-60-an 
látogattak el naponta a rendelőbe.
A napi betegforgalom  magas aránya főleg adminisztrációs tevékenységhez vagy gondozási 
feladathoz kötődik.
 



4. Főbb betegségtípusok:

         Magas vérnyomás – szív- és érrendszeri megbetegedések,

         Cukorbetegség,

         Rheumatológiai esetek,

         Daganatos megbetegedések,

         Szenvedélybetegségek,

         Gyomor- és bélrendszeri betegségek,

         Idegrendszeri és pszichés megbetegedések,

         Allergiás betegségekhez
         
         Akut fertőzéses megbetegedések

A praxis létszámához képest magas a szenvedélybetegek, elsősorban az alkoholt napi szinten 
fogyasztók száma, akik különféle szervi tünetekkel jelentkeznek. 
 
5/ Betegadatok kezelésének a rendje, szűrővizsgálatok:

     A rendelőben használt számítógép konfiguráció gyors és felhasználóbarát szofver.  Az 
adatbázis és a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a betegellátás adatait kronológiai sorrendben 
rögzítsük. A különböző betegségekhez kapcsolódóan a diagnózis megállapításához, 
laborvizsgálatokra, radiológiai diagnosztikai vizsgálatokra, nőgyógyászati és egyéb 
szűrővizsgálatokra került sor. Ezeket, mint szűrővizsgálati eredményeket dokumentáljuk. 
Nagyban könnyítené a munkát, ha a beérkező leleteket scannelni tudnánk, így kevesebb papír 
alapú dokumentációra lenne szükség. Az év elején bevezetésre került a heti egyszeri vérvételi 
lehetőség. Hétfői napon 8-9 óra között tartunk vérvételt. Az önkormányzat biztosítja a vér 
laboratóriumba történő szállítását. A laborral történő kommunikáció biztosításához 
megvásároltam egy erre alkalmas szoftvert, így a laborleletek a számítógépünkre érkeznek. 
Azok a betegek, akik nem tartanak igényt a térítéses vérvételre is profitálnak a fejlesztésből, 
mivel nem kell még egyszer elutazniuk a laborleletükért.  

 
6./ Mortalitási helyzet:

Az elmúlt időszakban elhunytak többsége idős, krónikus szív-és érrenszeri, ill. daganatos 
betegségben szenvedett. Különösen veszélyeztetettek az 50-60 év közötti férfiak, valamint a 
szenvedélybetegségben szenvedők.



7./ Munkaidő:

         Naponta 8 – 16 óráig végzem munkámat. A hét négy napján reggel 8 órától 12 óráig a 
járóbetegeket fogadom a háziorvosi rendelőben, a betegeket érkezési sorrendben fogadjuk, de 
lehetőség van időpont egyeztetésre is. A keddi napokon délutáni rendelés került bevezetésre, 
amiből elsősorban az iskolások és a munkavégzők profitáltak. Keddenként, a délelőtti órákban 
a fekvő, vagy egyéb mozgásában nehezített betegeket látogatok meg otthonukban. Az iskola-
egészségügyi ellátást a védőnővel együttműködve végzem, az iskolásokat, az erre a helyre 
kijelölt helységben vizsgáljuk és oltjuk az iskola épületében. 

8./ Egészségügyi adminisztrációs állapot:

 Jelentős adminisztrációs munkát igényel a különböző szakvizsgálatok, laborleletek 
dokumentálása, utazási bizonylatok kiadása, valamint a mentőutalványok kiállítása és a 
szállítás megszervezése, megrendelése, vizsgálati időpontok megkérése stb. mely feladatot 
részben leemeljük a lakosság válláról.  Hetente, havonta ill. évente küldünk jelentést a 
munkánkról az OEP részére. A havi rendszerességgel történő táppénzes felülvizsgálatok 
problémamentesek. 

9./ Az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi feltételei:

Főállású dolgozók:
1 fő orvos
1 fő körzeti ápolónő 

Tárgyi feltételek:

Munkakezdésemkor  bizonyos, a sürgősségi betegellátáshoz szükséges eszközök beszerzésre 
kerültek. Internet hozzáférésünk van, ami a jogviszony ellenőrzéséhez elengedhetetlen. 
Egyebekben minden a betegellátáshoz szükséges eszköz és gyógyszer a rendelkezésünkre áll 
és a minimumfeltételeknek megfelel. Az EKG készülék elavult, nehézséget okoz a használata 
a napi rutinban, reményeim szerint az orvosi rendelő felújítására beadott pályázat pozitív 
elbírálásra kerül és modernizálni illetve bővíteni tudjuk az eszközparkot a rendelőben.

10./ Közegészségügyi helyzet. Prevenció. 

         Az elmúlt időszakban a településen jelentős járványos megbetegedés az influenza és a 
jelenleg is tartó hasmenéssel és hányással járó megbetegedés kivételével nem fordult elő. 
Szórványosan előfordult ótvar az óvodáskoruak között.

Prevenciós tevékenységet végeztünk az influenzás járványos megbetegedés,  egyéb 
védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések,  a szenvedélybetegségek, valamint a 
véradás fontosságának területén. 



A bejelentkezett lakosok száma, nem-, és korbeli eloszlása, a betegforgalmi adatok illetve a 
gondozási statisztika a melléklet részét képezi. 

12./ Összegzés:

A megbízási szerződésben, valamint a háziorvosi rendelő működtetésére vonatkozó 
jogszabályokban megfogalmazottak az idei évben is végrehajtásra kerültek.
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