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:_..--..--, L20,]5 évi-betaglbrgalmi adatok a következők 201 5-ben a
rendeléseken megjelent 2160 beteg-

o Elvégeaünk 236 amal8árntömést,
o 401 esztétikus töméSt,
. napi átlagban 12 beteg kerül ellátásra

' . egy gyógykezelésre jutó percátlag 40 perc.
o 23l gyökérlömést,
. ó50 fogkő-eltávolítíst,
r gyerekfogászati ellenőrzésen 385 gyerekjelent meg
. KészüIl ezenkívül 428 róntgen felvétel
. 445 fogeltávolíús
o Korona ,híd eltávolítás 96
o Intraorá]is érzéstelenítés 1096

A statisztikában nem ny ilyántaríott számtalan beanatkozós :

/ Pl. nyálkahártya- kezelés ,
/ műtéti fogeltávolítás ,
,/ hídeltávolítás,
r' fogpolírozás,
/ híd és korona visszalagasztás,
r' fogsorkorrekciók
/ és természetesen minden típusú fogpótlás

A rendeléseken megielent összes betegnél megtörtént a szájüreg teljes köni
ráksárése. A szájüregi rákos megbetegedések üteme meredeken emelkedik,
melyben szerepetjátszik a dohányzás, a túlzott mértékj alkoholfogyasaás,
( főleg a tömény szesz ) és az elhanyagolt szájhigiénia. Jó lenne ha legalább
egyszer mindenki megjelenrre a rendelésen egy szájüregi rákszíirésre, ami
teljesen fájdalommentes. Az irányított betegellátás, azaz a betegek időpontra
történő berendelése sok év tapasztalata után bevált. Mindig a betegekkel
közösen találjuk me9 azt aZ időponíot ami a páciensnek,
és nektink is megt'elelö. A betegek tóbbsége örú1, hogy nem kell órákat (esetleg
feleslegesen) vámia, és a megbeszélt időpontban általában sorra is kerül.
Természetesen miadig előfordulhatnak váratlan események, elhúzódó műtéti
beavatkozások, siirgős kezelést igénylő esetek, ami miatt néha időben
megcsúszunk, de ez ritkán fordul elő, és a betegek általában megértók . A
fogfájós, sürgős ellátást igénylő betegeket soron kívül, előzetes egyeáetés
nélkül is fogadjuk.



A rendelés szemé]yi és tárgyi feltételei áz előírásoknak megfelelnek. Először a
személyi feltételekről szólnék. Szatképzett asszisáensnővel dolgozom közel
hiárom éve, mivel elóző asszisztensnőm nlugállományba vonult. Nagy Tamásné
nagyon szorgalmasan becsületesen végzi munkáját, minden rábízott feladatot
megold. Orvosi részről tavaly zarult le egy ötéves továbbképzési ciklus, mely
sok tanfolyamból és az azt követő kötelező vizsgákből áll. Ezí a
kötelezettségemet teljesítettem, ennek hiányában a munkámat nem végeáetném
el. Egyben egy új ötéVes továbbképzési ciklus kezdődött , jelen]eg több Sikeres
vizsgrin tul vagyok.

.Most a rendelés tárgyi leltételeiről ímék. Mind a négy rendelőben az ANTSZ
által előíIt minimum feltételekkel rendelkezünk. Ebben az évben megtörtént a
hőlég sterilizátol3 évenként i kötelező műszaki vizsgálata, melyen a gép
minden követelménynek megfelelt. F.zenkívül évente kétszer ellenőrizz.ik az
ANTSZ által kiküldött tesztpreparátumokkal a hőlégek baktérium és vírusölő
képességét .Ezeken a vizsgálatokon minden alkalomma.l megfeleltiink.

. A körzetemben három iskola van melyekben rendszeres az iskola fogászati
ellátás. A mindhárom iskolában jól beváltan működik a gyerekek osáályonkénti
szúrése, és a kezelésre szorulók visszarendelése. Elmondható hogy az utóbbi
időben egyre több gyerek jár vissza szülői kisérettel, vagy egyediil.

Ebben az évben az alapellátás finanszíroását emelték. A hr2iorvosi és a hrázi
gyermekorvosi praxisok havi l30 000 ft. plusz támogatásban részesülnek . A
legdrágábbarr működtethetó, a leginkább eszköz és anyagigényes fogászat ennek
az összegnek alig több, mint harmadát kapta. Fokozottan hátrányos helyzetben
vagyok, mert ebből az összegből négy rende]őt kell működtetnem.
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