
rÁrnrozrxró
Berzence Nagyközség I. számű háziorvosi körzet tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Berzence I. szrámú haziorvosi körzete teületi ellátási kötelezettséggel rendelkező vegyes
praxis. A betegek ellátását a jelenleg hatályos ,,2000.évi II. törvény, az önáIló orvosi
tevékenységről" és a ,,2015. évi C)CCII. törvény az egészségugyr alapelláüísról,ralapjrán
végezzik.

A praxis hiáziorvosa 200I őta Peperőné dr. Mihátyfalvi Ziá Kata]in háziorvos, belgyógyász,
hematológus és palliatív orvoslás szakorvosa. Körzeti ápoló 2018. januar 1-től Balogh Andrea
szakápoló. Körzeti védónő: Dergemé Benke Katalin, akivel közösen végezzrlk a bölcsődés,
Óvodás gyermekek szrirővizsgálaát, a terhes gondoztást, ill. 0-6 éves korig a praxishoz taftoző
gyermekek rendszeres sztirését, kötelező, ill. ajánlott védőoltísok bea&ísát.

A járó beteg, ill. a fekvő beteg ellátas nagy részétaNagyatádiKőrház,ill. a Csurgói Egészségrigyi
Centrum biztosítja. A Központi Htáziorvosi Ügyelet a Csurgói Egészségtigyi Centrumban
működik. A mentési feladatokat azOszégosMentószolgalat llegközelebbi rillomás Cswgón van /,

a betegszíllíLást a Pannon Mentő Kht. Kaposvár végzi.

A jtírvanytigyi és szakmai felügyeletet a Somogy Megyei Kormanyhivatal Nagyatadi Jtárasi
Hivataia Népegészségügyi Osztáya látja el.

A praxishoz 1 520 páciens tartozik, az évi betegforgalom 16 ezer fő. A sztiletések sziáma nem éri el
Nagyközségi.inkben azelhalálozottakét, így a lakosságszátmaéwől-ér,,re csökken, de a beköltözők,
ill. szomszéd telepüésekről átjelentkezettek apraxis betegszámát változatlanul tartjak. A rendelő
több mint 10 éve auditalt minőségbiáosíüísi tanúsítvannyal rendelkezik, melyet legutóbb tavaly
Újítottam meg nem kis költséggel. A minőségbiztosítás a betegnek is biztosíték arr4 hogy európai
szintű egészségügyi ellátast kapnak. Ilyen tanúsítvánnyal Somogy megyében csak 3 praxis
rendelkezik.

2015-ben a rendelő felujítísra keriilt, új műszerekkel gazdagodott, igy mind a betegellátas
kÖriilményei,ÍIL azeszköz park a legmagasabb igényeket kielégíti, Amire még sztikségtink lenne a
mindennapi munkában egy a véralvadásgátló gyógyszert szedők ellenőrzését helyben biztosító
késziilékre, ill. egy ultrahang késztilékre, de ezek beszerzése a magas ráruk miatt ma még csak
tílom. Sajnos a varóterem kicsi, s nagyon hirányzik egy gyermekvátő, ezutóbbi jelenleg
műszakilag nem megoldható. A beteg elláüás sorián a komfortérzetet növelné, ha a rendelő
klimatizált lenne, tekintettel az eg;rte fonóbb nyarakra.

A rendelési időt a törvényi előírasnak megfelelően, a páciensek igényeit figyelembe véve, az
Önkormanyzattal történt előzetes egyeáetés alapján alakítottuk ki. Minden nap 4 őraa hivatalos
rendelési idő / minden nap 9-13 óraig, kivéve hétfti: 9-1l és 14-16 őráig/. Napi betegforgalom: 60-
80 fÖ, Így a4 Óra rendelési időtartam szinte soha nem elégséges, ezért reggel általában korábban



kezdtink, s addig tart a rendelés, amíg van beteg a váróteremben. Természetesen szeretem, ha a
/ b]egek betartjrák a rendelési időt, természetesen kivéve a siirgősségi eseteket, mert uüána

adminisztrációs feladatokat kell elvégezrriink, ill. a hívásokra elmenni. Törvényi előírtísnak
megfelelve lehetőség van a betegeknek időpontkérésre, mellyel nagyon sokan élnek a hossá
vérakozés elkertilésére.Nagy könnyebbséget jelent atavalynou"-b.. l-től mtiködő Egészségrigyi
Elekhonikus Szolgáltaüísi Tér, melyet a betegek hamar megszoktak, öleg a recept kiváltásban
veszik egYre tÖbben igénYbe. A rendelési idő nagy részét a győglttő,gondozó munka teszi ki, s
kevesebb marad a sziirésre, beteg taníüísr4 pszichés vezetésre. Ma mar a betegek orvoshoz
fordulás előtt intemetentájékoződnak, ami nem baj, de ,,Dr. Google-val,, sokszor nehézfelvenni a
kesz§riit, A kíónikus betegségek között aszív és érrendszeri ,légzőszewr, íztileti és cukorbetegek
vannak a legtÖbben. Az utóbbi években megnőtt a daganatos ,i!l. azallergias betegek száma. A
szakmai murrkát nagYon megnehezíti, hogy a betegek gyakran olyan gazdasági, szociális, családi
Problémtákkal is felkeresik a rendelőt, melyek szorosan nem tartozrak a háziorvosi tevékenység
körébe, s nem is tudom megoldani azokat.

Havonta 2 alkalommat tÖrténik vérvétel a rendelőben, ill. sokan veszik igénybe házi betegápolás
keretében az otthoni gyógytomát, ill. szakápolási tevékenységeket és a hospice ellátást. Évekket
ezelőttnagYon sok szakorvosi sztirővizsgálatot tudtam a rendelőbe szervezri / urológus,
bőrgYÓgYász, ttidőgyógyasz,haIlásvizsgálat, csonfoitkulás üzsgálat stb./ de ma már az orvoshiány,
ill. az orvosok tulterhelése szinte ezt lehetetlenné teszi.

A lakossággal kaPcsolatunk kifogástalan, a kölcsönös tisáeleten és megértésen alapul, de a
jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, még akkor is,haaz.r,alazegyénnem ért egyet, vagy
szímfuanem előnyös.

Az ÖnkormánYzattal, a lakosság egészségügyi elláüísában részfvevőkkel kapcsolatunk korrekt,
egYmás munkáját segítve, elismerve, tiszteletben tar:Namriködtink együtt.

Összefoglalás: Aá gondolom, hogy a lakosság egészségügyi ellátása orságos szinten is
PéldaértékÍi hiszen helyben elérhető az alapellátásteljes palettája, 16 km-es körzetben a jaró és
fekvŐ beteg elláüís is. Természetesen továbbra is törekednijnk kell a mind magasabb szintű
ellátásr4 amegelŐzés jelentőségének hangsulyozésér4a folyamatos szakmai fejlődésre.

Kérem a tisztelt KéPviselő Testiiletet aájékoztatóm megtrárgyalasára és elfogadástára.

Ti sáelettel : r--l,,m r */áh^li ;tt#Berzenceo 20l8. 05. 14.
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