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2018. ÉVI BESZÁMOLÓ -HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS I. 

Tájékoztató információk a háziorvosi feladat ellátásról a 2018-as évről 

Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola 

Rövid írásos értékelés 
1. a végzett háziorvosi feladatokról, 

 az említésre érdemes eredményekről, 
fejlesztésekről, 

 az ellátással kapcsolatos hiányosságokról, 

 az önkormányzattal való 
együttműködésről, 

 az önkormányzattól várt esetleges 
intézkedésekről, az ellátást segítő 
lépésekről. 

 

dolgozói létszám; 2 

ellátott betegek száma összesen és korcsoport 

szerinti megosztásban; 

Ellátott betegek száma :11689 

0-18 év: 81 

15-34 :év  1605 

35-64 év:4401 

65felett:5476 

Gondozási kontrollok száma: 8140 

Szűrések száma 403 

gondozási csoportok statisztikája (pl: szív- és 

érrendszeri betegek, légzőszervi betegek, 

magas-vérnyomás betegek, cukorbetegek, 

daganatos megbetegedésben szenvedők száma 

vagy egyéb említésre méltó ok); 

Rosszindulatú daganatok:80 

Cukorbetegség: 220 

Magasvérnyomás:662 

Egyéb szív-és érrendszeri megbetegedések:182 

Légzőszervi :120 

 

beutalások száma (ebből diagnosztika, 

szakorvosi konzílium, kórházi kezelés); 

Diagnosztika 1674 ,szakkonz. 870, kórházi 

kezelés:216 

egyéb szakmailag fontosnak tartott adat, 

információ. 
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2018. ÉVI BESZÁMOLÓ -GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS 

Dr. Jellinek Kinga 

  

Beteglétszám 1457 

0-4: 357 

5-14:842 

15-19:258 

Dolgozói létszám: 2fő 

Éves betegforgalom :10500 

Gondozások:199 

Szűrések:2031 

Kórház:140 

Kiegészítő diagn:298 

Szakkonz:176 

Asthma :35 

Diab:9 

Hypertomia:20 

  

Folyamatos iskolai szűrések,nem kötelező védőoltásokról szóló folyamatos tájékoztatások. 

Önkormányzattal való kapcsolat rendszeres. 

Fejlesztés: légtisztító készülék,mely a vizsgálóban van elhelyezve. 
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TÁJÉKOZTATÁS A 2018. ÉVI FOGORVOSI ELLÁTÁSRÓL 

A 2018. évben jelentős mértékben nőtt a fogorvosi ellátásban részesülők száma, viszonyítva a Boér 

doktornő által részemre közölt statisztikához. A megjelentek szignifikáns emelkedésére való tekintettel 

a rendelés kapacitása teljes mértékben kihasznált, többször előfordul, hogy rendelési időn túlmenően 

is ellátunk betegeket.  

A rendelői gépek, eszközök újítása, cseréje időszerű lenne. Példának okán, a kezelőegység 20 éves, a 

röntgengép 12 éves. Előbbi többszöri meghibásodása miatt, előfordult, hogy szüneteltetni voltunk 

kénytelenek a rendelést a probléma elhárításáig. A röntgengép korából fakadóan elavult, sokkal 

nagyobb a szórástartománya, ezáltal károsabb is az egészségre, mint az újabb típusok.  

Fentiek alapján maximálisan indokolt a rendelői eszközök korszerűsítése. Kezdő vállalkozásként sajnos 

egyelőre nincs lehetőségem arra, hogy a doktornőtől megvásárolt teljes gépparkot lecseréljem. Az 

eszközök modernizálása nagyban hozzájárulna martonvásári és tordasi lakosok ellátásának 

minőségbeli javulásához. Reményeim szerint mind a Martonvásári, mind a Tordasi Önkormányzat 

valamilyen formában segítséget tud nyújtani ahhoz, hogy közösen és mielőbb javítsunk a jelenlegi 

körülményeken, akár a pályázati úton történő fejlesztések elérésében.  

 

ADATOK A 2018. 04.01. – 2018.12.31. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN 

Dolgozói létszám: 2 

Ellátott betegek száma: 

- felnőtt:  1.650 fő  

- gyermek:  950 fő 

Összes eset száma: 3.330 fő 

 

 

Martonvásár, 2019. 03. 13. 

 

Dr. Berczi Dániel 

BERCZI-DENT KFT. 

 


