
BESZÁMOLÓ

.A 20l6 évi betegforgalmi adatok a kóyetkezők 2016 ban a rendeléseken
megjelent 2016 !9{9g.

. Elvégeztiink 217 amalgámtömést,

. ]42 es7tétikus tömé§l,

. napi átlagban 10 beteg kerül ellátásra
r . egy gyógykezelésrejutó percátlag 43 perc.
. l42 gyökértömést,
. 817fogkő-eltivolitist,
. gyerekfogá§zati ellenőrzé§en 280 gyerekjelent meg
. Készült ezenkívü 302 röntgen felvétel
o 409 fogelt ivolít is
. KoTona ,híd eltávolítás 48
. lntraorális érzést€l€nítés 954

A síalísztikibah nem úyil|ántaltoít számtaldn beayatkazás:

r' P]. nyálka.hártya- kezelés ,r' múteti fogeltávolítrás ,r' hídeltávoliüs.
r' fogpolkozás,y' híd és korona vissz.aftgasztíls,
/ fogsorkonekcióky' és temrészetesen minden típusú fogpótlás

A rendeléseken megjeleltt ö§§z9s betegnél megtörtént a §ájtireg teljes körú ráksárése. Jó
lenne ha legalább egyszer mindenki megjelenne a rendelésen egy sájii.egi lákszíircsle, ami
teljesen fájdalommentes. Az iía$yitott betegellátas, azaz a betegek idópontra t&ténő
berendelése sok év tapasztalata után bevált. Mindig & betegekkel közösen talájuk mgg azl ?z
idópontot ámi a páciensnek,
és nekiink is megfelelő. A betegek többsége örül, hogy nem kell óníkat (eselleg feleslegesen)

vámia, és a m9gbeszélt időpontban átaiában sona is keriil. Természetesen mindig
elófordulhatnak váratlan események, elhúzódó mútéti beavatkozások, sü€ős kezelést igénylő
esetek, ami miatt néha időben megcsúszunk, de ez ritkín fordul elő, és a betegek általában
megértók . A fogfájós, sügős ellátást igénylő betegeket soron kíviil, elózetes egyeáetés
nélkiil is fogadjuk.

A rendelés személyi és üírgyi feltét€lei az előírásoknak megfelelnek. ElőszöI a személyi
feltételekól szólnék, Szakképzett a§sziszt9nsnővel dolgozom közel négy éve. Nagy Tamásné
nagyon szorgalmasan becsiiletesen végzi munkriját, minden rábízott feladatot megold..
Folyanatos továbbképzéseken veszek részt, mely ötéves ciklusonként lezárul. Ezen idő alatt
megfelelő mermyiségii pontsámot ke1l szercanem, hogy munkímat továbbra is végeáes§em.

,Most a rendelés tirgyi feltételeiról íríék. Mind a négy rendelóben az ANTSZ által elóírt
minimum feltételekkel rendelkezíink. Ebben az évben megtörtént a hőlég sterilizátor 3
évenként i kötelező múszaki vizsg|álata. melyen a gép minden követelménytek megfelelt.
EzeDkíviil évente kétszer ellenórizziik az ÁNTSZ állal kiküldótt tesztpreparátumokkal a



hőlégek baktérium és vírusölő képességét .Ezeken a vizsgálatokon minden a]kalommal
megfeleltiink,

Ebben az évben az ANTSZ or§zágo§ szinten kötelezővé tette a, gépek legionella
mentesítését. Ez a baktérium a fogriszati gépek kterjedt csóhálózatában bújhal meg. Egy
speciális eljáníssal metrte§íthetőek a gépek. Ez aZ eüánís különleges géppel és anyaggal
töIténik, Anyagi vonzata elég jelentó§. Az ANTSZ minden évben vízminót kér tőliink ,
melyen kereszíű vizsgálják a legionella mentességet.

. A körzetemben háom iskola van melyekben rendszeres az iskola fogliszati ellát]ás. A
mindhrirom iskolábanjól beyátan míiködik a gyerekek osáályonkénti §zúrése, és a kezelésre
szorulók üsszarendelé§e. Elmondható hogy az utóbbi időb€n eg}Te több gyerek jár vissza
sziilői kíséIettel. v?gy egyedül ,Ebben aZ évben az alapellátás finanszíIozá§át emelték. A
lr,íziorvosi és a házi gyermekorvosi pmxisok havi 130 000 ft. plusz tímogatiisban lészesünek
. Ebben az évben mrfu negyedik alkalommal maradunk ki a háiorvosi praxisoknak nyljtott
újboli támogat isból.. Fokozottan hátányos helyzetben vagyok, mert ebből az összegből négy
rendelőt keli míiködtetnem.

A következő évben lejár a szentantalfai rendelóben lévő röntgen gép engedélye , melyet eddig
1 0 éwe adtak, mostantól 5 éwe módosul. Ez az lrtézményiiéllr'yító Tlírsulásnak , mint a gép
tulajdolos.ínak kérvényeznie kell, melyet egy megfelelő szakember, a gép bevizsgáása után
ad meg. Ennek viszonyl€ jelentós anyagi voízata van, melyet kérek a következö évben a
költségvetésbe betervezni. Most kaptunk egy vizsgáatot a röntg€n gépp€l kapcsolatosan , a
hozzink érkezett szakembeT tíjékoztatiá§a szerint ennek kiiltsége : l00- 300 ezer Ft, Között
mozog. Elrnondiisa szerint az öDkormán}zatnak kell keresnie egy szakemben, aki a
vizsgáatot elvégzi, ezért a viszonylag tág a munkadű étékhatta, annak megfelelően , hogy
ki végzí el. segítség iil kaptunk néhány nevet és círnet, melyet az adott idószakban szíve§en
aZ önkormányzat rendelkezésére bocslitok.

Dr. Hargitai Zsolt
Fogszakomos Balatonakali, 20 l 7.szeptember 1 0.
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