BESZÁMOLÓ 2018
Á20]7.évi betegforgalmi adatok a következők :2017 bena
rendeléseken megielent 1951 beteg
. Elvégeátink 204 amalgámtömést,
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303esztétikustömést,
napi átlagban 12 beteg .
Egy gyógykezelésre jutó percátlag:34 perc.
158 gyökértömést,
428 fogkő-eltavolítrlst,
Készült ezenkívül 361 röntgen felvétel
428 fogeltávolíüis
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Pl. nyálkahártya- kezelés ,
műtéti fogelávolítas ,
hídeltávolíás,
fogpolírozás,
hid és korona visszaragasztás,
fogsorkorrekciók
és természetesen minden típusúfogpótlás
Fogászati soft lézerkezelés

A rendeléseken meg|elent összes betegnél megtörtént a szájüreg teljes körű

rákszűrése. A szájüregi rákos megbetegedések üteme meredeken emelkedik
,melyben szerepet j átszik a dohányzás , atűlzottmértékri alkoholfogyasúás,
( fbleg a tömény szesz) az elhanyagolt sájhigiénia Rákmegelőző áLlapotokkal
ebben az évben is találkortam. Mindenki számáranagyon fontos lenne , hogy
évente legalább egyszer megjelenjen a rendelésen egy szájüregi rráksnirésre, ami
teljesen fáj dalom mentes.

Az irányított betegellátas, amit eítől azéytől mind a

négy rendelőben
alka|manlnk ,azaz a betegek idöpontra történő berendelése/ több év tapasúalata
után láttuk, hogy a többi rendelöben is szükség van erre.Mindig a betegekkel
közösen találjuk meg azt az időpontot ami a páciensnek,
és nektink is megfelelő. A betegek többsége örül ,hogy nem kell órrikat (
esetleg feleslegesen ) várnia ,és a megbeszélt idöpontban őútalában sorra is kerül
.Ebben az évben a megnövekedett betegforgalom miatt avárakozási idö több
hétre emelkedett..Természetesen mindig előfordulhatnak váratlanesemények,
elhűződő műtéti beavatkozások , sürgős kezelést igénylő esetek ,ami miatt néha
időben megcsúszunk , de ezritkán fordul elő, és a betegek általábanmegértőek .

A fogfájós

, sürgős ellátást igénylö betegeket soron

nélkíilis fogadjuk.

.

kívül , előzetes egyeztetés

.

A körzetemben ltárom iskola van , melyekben rendszeres

íLz iskola

fogászaíi
ellátas .,A zánkai iskolában jól beváltan működik a gyerekek osáályonkénti

szűrése,ésa kezelésre szorulók visszarendelése. Elmondható hogy az utóbbi
időben egyre több gyerek jír vissn szülöi kísérettel,y&gy egyedül .Ezenkívül
pécselyi és a balatoncsicsói iskolások is szervezett szűrésben és kezelésben
részesülnek.

A rendelés személyi és tárgyi feltételeiröl szeretnék pár szőt sálni. Sz,akképzett

asszisztensnövel dolgozom öt éve. Nagy Tamásné Viki nagyon szorgalmasan,
becsületesen végzi munkáját, minden rábízott feladatot megold. A betegekkel
rendkívül jó kontaktust építki. A rendelés tárgyi feltételei Balatonakaliban
biztosítottak, a jogszabályokban elöírt minimum feltételekkel rendelkeziúnk.

Ebben az évbenúsztvetttink egy négyévenkéntkötelező röntgen
továbbképzésen, mely több napos volt, írásbeli és szóbeli vizsgával zárult.Ezen
a továbbképzésentudtuk ffieg, hogy a röntgen gepekkel kapcsolatban rendkívül
szigoru szúályazrisokat vezettek be. Több kíilönböző engedély és felülvizsgálat
lesz kötelező ezentűl , amelyeket az eddigi tiz év helyett 2-5 évente meg kell
újítani.Ennek elég komoly anyagivorzatai is vannak, összességében 200-300
ezerFt. kiadást jelent. Az önkormányzatoknak , minttulajdonosnak kell
megrendelni a vizsgálatokat. A tanfolyamon többfele címet kapfunk a
vizsgáIatot v égző cégekről, ezeket az önkorm ány zat rendelkezésére tudom
bocsátani, illetve segítségetfudok nyujtani a lebonyolíüísban.
Segítségüket elöre is köszönöm
szeretném kérni.

, együttműködő

Dr. Hargiái Zsalt
fogszakorvos

Balatonakali,20l8 . május
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