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Beszámoló a llúzioflosi ellótós személyi és tórg,i íekételeiró7

lsmert, hogy a háziorvosi ellátási terület elég nagy, Hét község tartozik a praxishoz -
Balatoncsicsó, Balatonszepezd,Obudavár Szentantalfa, Szcntjakabfa, Tagyon, Zránl(a. A
besziámolót a pm,xis 2014-es év adalai alapján készítettem el.
A személyi léltételek adottak, az orvos ós a szakképzett felnőtt szakápoló napi 8 órában, az
asszisztens napi 6 óIában dolgozik.
A hét településen négy rendelőben történő betegellátás szétszabdalja a napi tevékenységet,
rendkívüli odafigyelést és összehangolt munkát igényel. EZt a beteg előjegyzéssel próbáljuk
rugalmassá tenni. Magas óraszámban történik így is a rendelés, a kölelezően előírt dupláját
teljesítjük, A zavartalan betegellátás érdekében az előjegyzési időpontkérést naponta 12-13
óra között tessztik lehetóvé,

A rendelési időn kivül telhcs tanácsadás, csecsenő tanácsadás és iskolaorvosi munka is folyik
a praxisban. A rendelési időn tút a 1'ekvő betegek ellátása, gondozása, látogatása történik mind
az orvos. mind a nővér részéről.

A praxis adatai

Rendelésen meáel.nt-. 11934 íő, ebből ór2 ambuláns beteg, amoly valamivel kevesebb a

tavalyiná.
A praxison kíviili belegek ellátása főleg a nyári hónapokbanjelent számunka többletmunkáí.
A napi megjelenések szálr'a átlag 69 íő.
Lakáson, hívásra töfié]f'ő eIIáíás 80 íő
Látogatás sotátt 300 fő.
A praxisba bejelentkezeilek száma 1834 íő, ebből 880 férfi és 9J4 nő.
A lakosság közel 25%-a 60 /r, feletti, közel 20 % pcdig 70 év feletti.70 év felett a nők aránya
kétszerese a férfi akénak.
Az elmúlt év sorlín a sziiletésszám kedvezótleíül alakult, 1J gyemlek született, ebből 1

Zánkiin, Balatonszepezden Dem történt születés, Tagyonbanl. szentantalfán 7, Óbudaváron 2.

Szentjakabfán 1, Balatoncsicsón 1 . Összesen 8 lány, 5 fiú.



A haláloási statisztikái( a következőképpen alakult:,24 halálesct töfiént, ebból Zánkán 15
fő. Az elhun)tak átlag életkora ó5 év volt. 17 férfi. 7 nő, - vezető halálok még ma is a szí\ és
érrendszeri, ill. daganatos megbetegedések. ,de sajnos említelldő még az alkoholbetegség is,
A legfiatalabb 35, a legidősebb 90 éves volt.

Gondozás: magas véayomás, szív- érendszeri betegség miatt 899, cukorbetegség miatl2y'4
magas vérzsírok miatt 259 beteget gondozunt. Sajnos egyre több azok száma, akik egyszene
több betegségben is szenvednek,

Kiszélesítetlük a gondozást több betegségcsoportra, példáttl köszvény, pajzsmirigy
rendellenességek, Az előbbi emelkedése férfiakrrál, az utóbbi intább nőknél fordul eló. Sajnos
a pszichós (rled(-tú betegségek többek között a deplesszió- is eml.lkedő tendenciát mutat. A
túltápláltság, elhízás is kiemelendő, mint egyéb betegségek kóIoki tényezője.

Táppénzen lévők száma nrinimális átlag 1r- 12fő, auetyek felütviugtilata lrawnta ellenőfző
íőonos által töfiénik.

Gyermekorvosi tevékenységem során, együtmúködve a védőnővel rcndszeres vizsgáatokat
végziink, Tapasztalataink szerint sajnos már gyermekkorban a mozgásszeNi betegségek
száma emelkedik, valamint az elhízás és annak szövódményei, Ma már tudiuk, hogy számos
betegség eredete a táplálkozási zavaroka vezethetők vissza, Mennyiségileg túl jól,
minőségileg viszont alultáplátak vagyunk, IgaZ ez tem,lészetesen a gyetmekekre is,
szímos ételallelgia jelent meg a gyenrrekeknél, elsősorban tej, illetve glutén érzékenység,
amely a köZétkeáetésben még megoldásra vár,

Szúrővizsgálatokat több alkalommal szerveztünl(. Rendszeresen töfiénik a cuko.betegsóg,
magas vérnyomás, anyagcsere betegségek szűrése. Tapasztalatom szerint sajnos az aktív,
munlQképes korosztáyt a legnehezebb a szűrővizsgálatokba bevonni,
Szerencsére van egy léteg, akik törődnek egészségük:kel, értéknek tekinlik azt, és igyekeznek
megőrizni,
A nóvénel havi rendszerességgel, kb. 35-40 betegDél vérvételt végzün]<. amelyéfi
javadalmazást nem kapunk.
Folyamatosan törekszünk a prevenció kiszélesítésére, emiatt bőrgyógyászati és éIsebészeti
szűTőviZsgálatot szerveáünk,

Az ügyeleti reudszer jól múködik. Óriási tcrületen dolgozunk, Balatonszepezdtől- Lovasig
egy orvosl egy nővér van §zolgálatban, A lyrári hónapok hétvégéin cz kiegészül egy
gyermekorvossal is. Sokszor indokolatlanul keresik {el aZ ügyelctet. Sürgósségi e]látás
szemponljából szerencsés helyzetben vagyunk, hisz a balatonfllrcdi heJikopteres mcntés is
bevethető szükség esetén, amelyre már több alkalomlnal volt példa.

A fentiek alapján kércm beszámolóm elfogadását.
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