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Bevezetés:
Taliándörögd, Vigántpetend és Kapolcs községek egészségügyialapellátását Kapolcs központtal működő Háziorvosi
Szolgálat biztosítja. A körzeti team tagjai a háziorvos, a körzeti ápolónő, az asszisztens és a védőnó. A Szolgálathoz
tartozó rendelők működési költéségeit dőntően az Országos EgészségbiztosításiPénztár nyújtotta támogatásból
fedezzük. Tekintettel, hogy ez az összeg a rendelók fenntartásához nem elegendő, az Önkormányzatok a működési
költségekhez hozzá4árulnak, A közelmúltban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a kormányzat növelni fogja a
háziorvosi praxisok támogatását. Sajnos Magyarországon egyre több körzetben nincs háziorvos, az ellátást tartós
helyettesítésekkel oldják meg, de a kőrházak is orvoshiánnyal küzdenek. Ennek fő oka az orvosok elvándorlása,
külföldi munkavállalása. A jelenlegi OEP támogatásból a bérek kifizetése és a legfontosabb működési költségek
biztoíthatók, új eszközök beszerzésére,fejlesztésre sajnos nincs lehetőség, Ezért kértem az Önkormányzatok anyagi

támogatását új számítógépek beszerzéséhez,amit ezúton is nagyon köszönök. A számítógépek beszerzését
alapvetóen az a körülmény indokolta, hogy a Windows XP operációs rendszer fej|esztése megszünt, a késöbbi
operációs rendszerek futtatása a régi, elavult gépeken már nem volt lehetséges.

szakmai beszámoló
1990 április óta dolgozom ebben a körzetben. Különböző pályázatok útján, illetve az Önkormányzatok anyagi
segítségévela rendelőket a legmodernebb diagnosztikus eszközökkel szereltük fel, törekedve arra, hogy minél több
vizigálatot tudjunk helyben elvégezni. A háziorvosi munka jellege az utóbbi idóben szakmai szempontból is kezd
atatákulni. A munkánk nagy részétjelenleg is a panaszokkal jelentkező betegek e|látása képezi. de egyre inkább
elótérbe kerül a prevenció, a megelőzés, a tünetmentes ,,betegek" szűrése. A finanszírozó ( OEP ) ezen
tevékenységet külön támogatja. A baj ott van, hogy a napi betegellátás is annyira leterheli a praxisokat, hogY 6080/nap betegszám mellett alig jut idő megelőzésre, szűrésre. Törekszünk arra, hogy az idős korosztály részéreegY
rizikófelmérő módszer segítségévela szív és ér-rendszeri betegségek rizikófaktorait felmérjük, és a nagy rizikójú
betegeket kiszűrjük. A felismert betegeket gondozásba vesszük.
állapotban észlelt eltérésekkezelésével így elérhetó a szívinfarktusok és az agyvérzések
gyaxoiisaganak csökkentése. Különösen fontos a magasvérnyomás korai felismerése és kezelése. A Leader
palyazauót 24 őrás vérnyomásmérót is sikerült beszereznünk, llletve az otthoni vérnyomásmérók elterjedése Óta a

A még panaszmentes

hypertonia betegség diagnosztikája, a gyógyszerbeállítások követése minősé9ileg jelentósen változott,

A fejlett országokban a daganatos halálozás a szív- és érrendszeri halálokok után a második helyet foglalja

el,

hazánkban évente kb, 30 000 ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség miatt, A daganatok elleni küzdelem
magába foglalja a megelőzést, a korai felismeróst és az eredményes kezelést. A kormányzat jelentős anyagi
ráfodítással ingyenessé tette a 12 éves lányok körében a HPV vakcina adását. Erről a vírusról tudjuk, hogy a
méhnyakrák egyik legfontosabb okozója. Ez az első eset, amikor védóoltással küzdünk egy rákos betegség
kialakulása ellón. A dohányzás visszaszorítása a tüdőrák, az alkoholfogyasztás csökentése pedig a májrák
megelözésében játszik szerepet.

területünkön néhány daganat típus emelkedését észleltük, ezért a megyei Árursz segítségévelvizsgálatokat
folytattunk. Több lakás6a sugárzásméró doziméter kihelyezése történt. A lakosokban már korábban felmerÜlt, hogY a

A

taiiándorogdön 1977-ben épült földi űrtávközlési állomás esetleg biológiai hatással bíró sugárzást okozna. A
vizsgálatok-ezt nem igazolták. A statisztikai vizsgálatok azt is jelezték, hogy körzetünkben a daganatos betegek nem
gyakloribbak, mint a kórnyező településeken, Ezért a preventio szempontjából a már jól ismert kÖrnYezeti ártalmakra
Éátl toruszalnunk. (Dohányzás, alkohol, egyéni védőeszközök használata: pl. vegyszerek használata esetén. )
Korábban a Kistérség,jelenleg pedig az önkormányzatok segítségévela hétfó reggelenként a rendelőben levett
véreket beszállítjuk tápótcara, Igy az idős betegeket megkíméljük az utazástól és a hosszabb várakozástól.
háziorvosi munka minőségi ellenőrzésére országosan egy indikátorrendszer kerÜlt bevezetésre, A rendszerben
kiemelten vizsgálják a háziorvos szakmai munkáját, prevenciós tevékenységét.A rendszer folYamatosan, havonta
elemzi az orvosi tevékenységet, különböző, mérhetó indikátorok alapján. A számított és mért értékekalaPján a
praxisok összehasonlíthatók tóttet<. ltyen mutatók pl.: a védőoltások, szűrések, gyÓgyszerrendelési szokások, stb. Az
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adatokat havonta internetes jelentés formájában küldjük az OEP felé.

A körzetünk lakóinak egészségügyi mutatói, gondozási adatai hasonlók mint az országos átlagos adatok. Sajnos sok
az elhízott, magas vérriyomásBan cukorbetegségben szenvedó beteg. íalán az életmódnak is kÖszÖnhetően ezek a
betegségek egyre fiatalább korban jelennek meg. n gyermekkori elhízás napi probléma, a kezelése pedig igen nehéz
feledát. Á fetnottt<ori elhízások miatt a mozgásszervi megbetegedések száma is növekszik.
A korcsoprt táblázat is jól mutatja, hogy egyre kevesebb gyermek születik, az idős betegek száma Pedig nÖvekszik.
A praxis korcsoport reqisztere a következő:
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személvzet:

Orvos
199s-decemberben háziorvostan, majd fogtalkozás-egészésgügy tárgyból szakvizsgát szereztem. A kÖtelező és
fakultatív továbbképzéseken rendszeresen Észtveszek. n ktitonboző pályázatokon folYamatosan, tÖbb alkalommal
eszkÖzParkját. _
sikeresen
-" szerepeliem, legutóbb Leader páyázat keretében sikerült bóvítenia rendelők
a TaPolca
É""r.ig Énróósz / Falusi Közeti orvosok országos Szövetségének / megyei elnóke voltam, továbbá
szakfelÜgYelő
régióban
Tapolca
is
elláttam,
tornyáki háziorvosok kollegiális vezetójeként érdekvédelmi feladatokat
fóorvosként is tevékenykedtem.
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körzeti nővér

Ács Lászlóné / szakképzettsége: általános ápoló és asszisztens / 1994-ben közeti ápolÓ, fiziotheráPiás asszisztens
és ápoló 54 minósítést is megszerezíe. Munkáját nagy szorgalommal végzi a betegek megelégedésére,a
továbbképzéseken rendszeresen részt vesz,

Asszisztens
2004. óta Kómüvesné Dominek llona / szakképzettsége: általános ápoló és asszisztens, felnótt szakáPoló / dolgozik
ebben a munkakörben. Fő feladatát a megnövekedetiadminisztráció végzéseés a délutáni betegellátásban tÖrténó
aktív részvétel képezi. Kolléganőnk két nágy műtéten esett át a közelmúltban, ezért tÖbb hónaPig táPPénzes állományban volt.2014. május óta újra teljes értékűtagja a háziorvosi team-nek.

Védőnő
A védőnői munka fó állású szakembert igényel, Körzetünkben több mint egy évtizedig helyettesító vedónőként FÖldi
Sümegi Judit végezte ezt a tevékenységet,aki a monostorapáti körzet mellett látta el munkáját. TevékenYségével
lelkeseminde-n sr"mpontból elégedett voltam,Jálenleg Lohn Kata vódőnő dolgozik a körzetünkben. Munkáját nagY
kÖzPontjában
munka
védőnői
déssel és szorgalommal vegzi. A kollégákkal nigyon jó munkakapcsolatot építettki, A
az egészségvéidelemés be-tegségme§előzés áli,-n betegségek korai feleismerése, a preventiv ellátás feletétele a
rendszeres, többnyire napi szintű kommunikáció a team tagjai között. A taliándörögdi Családok Átmenti Otthona
lakóinak gondozása a védónőnek is komoly szakmai kihívást jelent.

úgy érzem a Háziorvosi Szolgálat dolgozói összességében feladatukat jól ellátják, munkánkat illetóen Panasz a
ojógek illetve szakmai feletteseint< résjerot nem fogalmazódott meg, Végezetül kérem a tisztelt KéPviselótestÜletet
a beszámoló megvitatására és elfogadására.
Kapotcs, 20í4. november 10.
Tisztelettel:

i-tf

dr.Tóth J ózsef

'1-n.9.""-,_,

