Tájékoztató a háziorvosi szolgálat munkájáról Hejőbába községben.

Tisztelt képviselő testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt meghívottak.
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem az egészségügy helyzetét községünkben.
A hejőbábai orvosi teendőket 1968 szeptember 16-a óta látom el, 48 éve .
A hejőbábai háziorvosi körzethez 1698 fő tartozik
ebből 371 fő Gyermek és 1327 fő Felnőtt.
A Tb a vegyes körzeteknél 2600 pontig finanszíroz 100 %- ban- nekünk 3200 -3300 pont
gyűlik össze az ellátandó betegek után,ezért kb 100 beteget nem finanszíroz
Minden év március 31-ig a község jegyzőjének jelenteni kell a TB felé a község létszámát,
amely tudomásunk szerint 1900 fölötti. A TB felé a jelentés a Pszichiátriai Otthon
beteglétszám nélkül megy, vagyis Hejőbába lakossága 375 fő-vel kevesebb.
Ebből adódik a mi degressiónk. Ezt azért nem értjük mivel területi ellátási kötelezettségű a
szerződésem szerint egész Hejőbába lakosságára és ebbe bele tartozik a pszichiátriai beteg
otthon 365 betege is. Tehát ha bármilyen probléma adódik akkor nekem ellátási
kötelezettségem van a Pszichiátriai betegotthon betegeire is reggel 8 órától délután 16 óráig.
Az egészségügy személyi feltételei biztosítottak. A háziorvosi teendőket nyugdíjas korom
ellenére vállalkozóként látom el több mint 13 éve a szakdolgozó és a takarítónő pedig a
háziorvos alkalmazottjaként dolgozik.
A kötelezően előirt 5 éves ciklusú továbbképzéseket maradéktalanul teljesítjük.
AZ EGÉSZSÉGÜGY ELLÁTOTTSÁG ANYAGI ÉS TECHNIKAI ALAPJAI:
Nagy örömünkre szolgál, hogy pályázati pénzből felújították és a műszerezettséget is
bővítették az Orvosi Rendelőnkben.
Beteginknek nagy örömére szolgál és a komfort érzetüket is nagyfokban javítja a tavaly
novemberben az önkormányzat által finanszírozott klíma berendezés.
Problémát okoz jelenleg is a rendelő előtt már 2 évvel ezelőtt megígért parkoló kiépítése.
Műszerezettségünk eddig is megfelelt az ANTSZ és a TB által is előírt és ellenőrzött
minimum feltételeknek, sőt több olyan műszerünk is van amit a betegek jobb gyógyulása
érdekében használunk / Defibrillátor készülék,ABPM /24 órás vérnyomás mérő/, EKG
Fizikoth TENS készülék, Bioptron lámpa,Th ultrahang, Cardy MED otthoni kardiologiai
állapot ellenőrző készülék.
Rendelőnkben minden adatrögzítés számítógépen történik.
Külön háziorvosi naplót is vezetünk
A háziorvosi rendelő működtetését a háziorvos fedezi, pl fűtés, világítás, telefon, takarítás,
szemétszállítás.
A rendelőn kívül a betegellátás egy része / sürgős ellátás, baleset, mentő, stb…/a lakásomban

lévő készenléti rendelőben is történik, melynek költséget teljes mértékben én fedezem.
Mivel az ügyeleti ellátás Mezőcsáton van, ami elég távol esik Hejőbábától, legtöbbször
ügyeleti időben is engem keresnek fel a betegek.

BETEGELLÁTÁS:
A kötelező heti rendelési idő a következőképpen oszlik meg :
Hétfő: 8-tól 12-ig
Kedd: 13,30-tól 15,30-ig
Szerda :8-tól-10,30-ig rendelés-10,30-tól 12-ig csecsemő és gyermek és terhes tanácsadás, és
minden hó második szerdáján 8 órától Táppénzes ellenőrzés.
Csütörtök:13,30-tól 15,30-ig
Péntek: 8-tól 11-ig
Gyermekgyógyászati MSZSZ havonta 1x hétfői napon 11 órától.
A rendelési időről a betegek tájékoztatva vannak. A rendelési időn kívül látjuk el az akut és
krónikus járóképtelen betegeket a lakásukon, valamint az iskolaorvosi munkát, a keddi és
csütörtöki délelőtt erre van fenntartva.
A háziorvos a rendelési ideje egy részében az előre programozott betegellátás keretében
előjegyzés alapján végzi, a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
8 órától az akut betegek ellátása történik, érkezési sorrendben/kivétel a sürgősségi esetek.
A délutáni rendeléseket egyre többen veszik igénybe, ezért van az,hogy sokszor átnyúlik a
rendelésünk bőven az ügyeleti időbe.
Ezt befolyásolja a betegek száma, az esetek súlyossága, valamint a túlzott adminisztratív
feladat.
A rengeteg adminisztratív kötelezettség miatt a túl vagyunk terhelve ennek ellenére úgy
tudjuk,hogy jövőre új törzskarton bevezetését tervezik,melynek kitöltése egy betegnél 25-30
percet igényelne. Napi 60-80-as betegforgalomnál hogyan is lehetne ezt megoldani?
Azt is vizsgálnunk kell, hogy lehetőleg a legolcsóbb de hatásos gyógyszert írjuk fel egy az
adott gyógyszer csoportból és ezeket tételesen jelentenünk kell minden hónapban a TB felé.
Azonban sokszor előfordul ,hogy az olcsóbb gyógyszer nem biztos, hogy olcsóbb mert a
betegnél mellékhatások jöhetnek ki és akkor kénytelenek vagyunk gyógyszert váltani.
A jogviszonyok ellenőrzése is a mi feladatunk figyelni az érvényességet és erről írásban
értesíteni a beteget ,hogy esetlegesen hol tudja rendezni a jogviszonyát.
Ha olyan beteget látunk el akinek nincs érvényes biztosítása a TB azzal büntet,hogy a
finanszírozási pénzből jogviszony ellenőrzés elmaradása miatt levonást alkalmaz.

Mindezek csak egy töredéke annak az adminisztrációs munkának amit ránk csődítettek-nem
beszélve ennek az adminisztrációs munkának anyagi vonzatáról/festék, papír, stb /
Betegforgalmunk 2015 évben 14 449 fő volt.
A gondozottaink száma a lakosság számához viszonyítva évről évre növekvő tendenciát
mutat.
Fő gondozási csoportok: - magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és keringési rendszer
betegségei, légzőszervi betegségek, mozgásszervi betegségek és daganatos betegségek. Ezen
betegségek száma sajnos rohamosan növekszik. Ennek okát abban is látom, hogy a földünk
szennyezettsége is rohamosan nő, mi meg még rásegítünk egy pár tőlünk függő dologgal úgy
mint dohányzás, túltáplálkozás, mozgásszegyén életmód és a rengeteg stressz mely naponta
zúdul ránk emberekre...
A központi orvosi ügyelet Mezőcsát székhellyel működök, hétköznap 16 órától másnap reggel
8 óráig valamint munkaszüneti és ünnep napokon. Az ügyelet hívó száma 06-46-477-104
tavaly november óta megváltozott, a miskolci mentő diszpécser központba fut be a hívás.
A diszpécser az előadott problémától függően osztályoz vagy mentőt vagy az ügyeletes orvost
küldi ki a beteg lakására.
A tervek szerint az ügyelet a jövő évtől vállalkozás keretein belül fog működni.

ANYA ÉS CSECSEMŐVÉDELEM:_
Tanácsadást tartunk minden szerdán 10,30-tól a szép tanácsadó helyiségeiben.
Itt történik a csecsemők és kisdedek és iskolások st. vizsgálata , védőoltások beadása, terhes
tanácsadás .Védőoltásunk évtizedek óta szinte 100 %-os - nak mondható. Havonta egy
alkalommal gyermek gyógyász MSZSZ van hétfői napon.
Sajnos a helységek még nem klímatizáltak.

MEGELŐZÉS SZŰRÉSEK:.
Nálunk is előtérbe kerül a szűrések fontossága.
Jelenleg a 45-60 közötti nők emlő szűrése folyik rendszeresen,sajnos ma még a nők döntő
többsége nem érzi ennek fontosságát A közeljövőben a férfiaknál vastagbél rák szűrést tervez
Az Eü kormányzat,a nőknél pedig a védőnők által végzett méh nyak rák szűrést-amit talán a
védőnőknek kell majd elvégezni.
Szinte restellem, hogy kis számban jelennek meg a nők a vizsgálaton a behívok és útiköltség
papírok névre szóló megküldése ellenére.
A rendelőnkben nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre a szűrésekre ill. az alternatív terápia
lehetőségeire.

Minden évben oda figyelünk a szűrések fontosságára ezért évente többször szervezünk a
rendelőben szűréseket a lakosság részére.
Ezekre a szűrésekre szívesen és aránylag nagy létszámmal jönnek el a pacienseink.

TÁPPÉNZES HELYZETÜNK:
Ma már igen lecsökkent a táppénzes esetek száma mivel munkahely féltés miatt még betegen
is elmennek a dolgozók a munkahelyekre.
Sajnos ennek a későbbiek folyamán lehetnek káros következményei.
Jelenleg ha valakinek meg szűnik a munkahelye már passzív táppénzt sem igényelhet.
Jelenleg a közel 1698 páciens létszám közül a táppénzesek száma elenyésző.
Minden hónap első szerdáján Táppénzes felülvizsgáló Főorvos jár ki ellenőrizni a táppénzes
betegeinket és a táppénzzel kapcsolatos adminisztrációs munkát.
A táppénzes helyzet jelentésénél is nem hogy csökkent volna sőt nőtt az adminisztrációs teher
ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY:
Az iskolában rendszeresen folyik az egészségügyi ellenőrzés, melyet a védőnővel közösen
végzünk –annak ellenére,hogy az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik.
A védőnő EÜ. felvilágosító előadásokat is tart .Hangsúlyt fordítunk a tetvetlenítésre, helyes
táplálkozásra, megfelelő ruházkodásra, az egészséges életmódra való gyermekeket kiszűrjük
és gyógytornára gyógyúszás-ra irányítjuk.
Örömünkre szolgál, hogy ezek közül a gyógytorna helyben megoldható.
Korunk vívmányai úgy mint a számítógép, videó, tv, miatt elég sok gyermeknél tapasztalunk
mozgásszervi rendellenességeket ,ezért is hangsúlyosan oktatjuk a rendszeres testmozgás
fontosságát. Gyógy úszásra tiszaújvárosi sportcentrumban járnak gyermekeink .Minden
évben megvizsgálunk minden osztályt védőoltásaikat rendszeresen megkapják.
Igyekszünk rugalmasan megoldani iskolaorvosi munkánkat, hogy ezzel ne zavarjuk a tanárok
munkarendjét.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY:
Járványszerű megbetegedés ebben az évben sem került el minket-szinte egész évben előfordul
a tömegesebb Rota vírus fertőzés-mely hányás hasmenéses tünetekkel jár.
Sajnos időnként rühesség tömegesebben fordul elő az iskolában és óvodában főleg azok nem
kezelik a problémát megfelelően akiknek igazán kellene.
Községünk tisztántartásáról a közmunkások gondoskodnak.
Évek óta vezetékes ivóvíz van, de az ivóvíz minősége sokszor kifogásolható./sokszor sárga
színű /
A községünkben szennyvízhálózat még nincs kiépítve de folyamatban van.

Remélem a jövőben is zökkenőmentes és a fejlődést szolgáló lesz az önkormányzat és
háziorvosi szolgálat együttműködése. Végezetül kérem a tisztelt képviselőtestületet, a
polgármesteri hivatalt, hogy ezentúl is lehetőségéhez mérten segítse munkánkat.

Hejőbába 2016. október 20.
Dr Orosz János
háziorvos

