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. A 2014 ői betegforgalmi adatok a kóvetkzők 2014-ben a
rendeléseken megjelent 2239 beteg.

e Elvégeztii,rrk 352amalgá,íntómést,
. 336 esáétikus tömést.
. napi ánlagban 14
. . egy gyógykezelésre jutó percátlag 34 perc.
. 241gyökéftömést,
. 604fogkő-eltávolitast,
o gyerekfogászati ellenőrzésen 414 gyerekjelent meg
. KéSZíilt ezenkívül 384löntgen felvétel
. 388 fogeltávolítás

A statisztikában nem nyilvántartott számtalan beavatkazas:

/ Pl. nyátkahIártya- kezelés ,/ műtéti fogeltávolíüís ,/ hídelt"á," o]itás,
r' fogpolírozás,
/ híd és korona visszaragasztás,
r' fogsorkorrekciók
/ és természetesen minden űpusú fogpótlás

A rendeléseken megielent összes betegnél meglöfiént a szájüreg teljes köní
rákszűrése. A szájüregi rákos megbetegedések üteme meredeken emelkedik,
melyben szerepet j átszk a dohányzás, a tűzott mértéld alkoholfogyasáís,
( fiíleg a tömény szesz ) és az elhanyagolt szájhigiénia. Jó lerrrre ha legalább
egyszer mindenki megjelenne a rendelésen egy szájiiregi ráksziirésre, ami
teljesen f;ijdalommentes. Az tányított baegelláúis, azaz a betegek iűpontra
történő berendelése sok év tapasztalata utin bevrilt. Mindig a betegekkel
közósen találjuk meg aá az időpontot ami a páciensnek,
és nektink is megfelelő. A betegek többsége örü1, hogy nem kell órrákat (esetleg

feleslegesen) vámia, és a megbeslélt időpontban általában sorra is kerúl.
Természetesen mindig előfordulhatnak vmatlan események, elhúzódó műtéti
beavatkozások, siirgős kezelést igénylő esetek, ami miatt néha időben
megcsúszunk, de ez ritkán fordul elő, és a betegek általában megértők . A
fogfájós, siirgós ellátast igénylő betegeket soron kívül, előzetes egyeáetés
nélkiil is fogadjuk.

A rendelés személyi és tárgyi feltételeiről érdeklődtek. Először a személyi
feltételekről szólnék. Szakképzett asszisáensnővel dolgozom közel két éve,
mivel előző asszisztensnőm nlugállományba vonult. Nagy Tamásné nagyon



szorgalmasan becsiiletesen végzi munkáját, minden rábízoí feladatot megold.
Orvosi részről most zárult le egy ötéves továbbképzési ciklus, mely sok
tanfolyamból és az aaköveó kőtelező vizsgtíkbol áll. Eá a kötelezettségemet
teljesítettem, ennek hiányában a munkámat nem végeáetrrém el. Egyben egy új
ötéves továbbképzési ciklus kezdődött .

.Most a rendelés tágyi feltételehől ímék. Mind a négy rendelőben az ANTSZ
által előírt minimum feltételekkel rendelkezünk. Van azonban problémánk, a
zánkai és az arrtalfai rendelő hőlég steri|izátorraközel30 évesek, rendszeresen
meghibásodnak, s mivel ilyen régi gépekről van szó, az alkatrész utánpótlás
megoldhatatlan. A szerelő minden alkalommal jelzi,hogy utolsó alkalommal
tudta valahogy működő képes allapotba hozni, további javiüísa lehetet]en.
Antalfriú előfordult,hogy M altomaíika meghibásodása rniatt, a berendezés
négy napon keresxiil folyamatosan miíködött közel 200 fokon, az egész rendelő
leéghetett volna. Ha ezek a berendezések ekomlanak, az ANTSZ azormal
bezáratja a rendelést, mivel a műszereket ( fogó§ szájsebeszeti eszközök ,

gyökérkezelés miiszerek és szinte minden műszer ) fertőző marad, a rendelés
azonnal leáll. A négy rendelőből kettőben , Pécselyen és Balatonakaliban már
kicsereltiik ezeket a fenti okok miatt. Kérem Önöket , hogy a két rendelőben a
gépeket a fenii okok miatt cserélni szíveskedjenek, errnek költségeit a
kóvetkező költségvetési ciklusban betervezrri szíveskedjenek. Ha esetleg
időközben elrorrrlana valamellk sürgős cserére lerme sziikség.

A fográszat OEP által történő finanszírozrisáról egy másik szűk köni, a
polgIírmesterek részvételével történt fórumon hosszasarr beszéIíém, ezértiít
most erre nem témék ki résáetesen. Azért armlt elmondanék, hogy az elvett
500000 Ft. os támogarás hiányát azóta sem tudtam kihevemi .

. A körzetemben három iskola van melyekben rendszeres az iskola fogaszati
elláás. A mindhrárom iskolában jól beváltan működik a gyerekek osáályonkénti
sztírése, és a kezelésre szorulók visszaíendelése. Elmondható hogy az utóbbi
időben egyre több gyerek jár vissza szülői kísérettel, vagy egyedül.

Segító egyii,ttmúkiidésiiket elóre is köszönóm.

DL Hargitai 
^olíFogszakorvos Balatonakali, 2 0 1 5. máj us 1 0.

a,uklí^ &(


