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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervének 

elfogadásakor az áprilisi testületi ülésre tervezte a város egészügyi helyzetéről és 

egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót. Ennek eleget téve, megkerestem az egészségügyi 

ellátás szereplőit. A beszámoló az általuk megküldött írásos anyag és a statisztikai adatok 

alapján készült. 

 

A város egészségügyi ellátását 

• 1 gyermekorvos 

Dr. Magyar Erzsébet 

• 3 felnőtt háziorvos 

I. körzet: Dr. Tóth Mária 

II. körzet: Dr. Somogyi Magdolna 

III. körzet: Dr. Dudás Csilla  

• 2 fogorvos 

Dr. Kaló Mária 

Dr. Lukács György 

• Ügyeletes szolgáltató 

Mobil-Med. Kft. 

• Védőnői szolgálat 

• Fizikoterápia 

• 2 gyógyszertár végzi. 

 

Az egészségügyi beszámoló a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakot öleli 

fel. 
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A gyermekek egészségügyi ellátása 2014. évben 

 

A praxis adatai: 

A Házi Gyermekorvosi Szolgálat 1993 óta az Önkormányzattól átvállalt területi ellátási 

kötelezettséggel, mint Dr. PED-MED Egészségügyi Szolgáltató és Konzultációs Korlátolt 

Felelősségű Társaság néven működik. (A cég rövidített elnevezése: Dr. PED-MED Kft.) 

Működési helye: Egészségház Felsőzsolca. 

 

Személyi feltételek:  

2013. évhez képest változás nem történt.  

 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, karbantartásuk folyamatos.  

 

A betegrendelés és tanácsadás ideje: 

A betegrendelés az előző évekhez hasonlóan történik. Kedden délelőtt iskolai 

szűrővizsgálatokat tartanak, illetve a prevenciós munkával foglalkoznak. A szűrések 

értékelése, szervezése, leletek feldolgozása, a célzott vizsgálatok, e tekintetben konzultáció a 

Gyermek Egészségügyi Központ megfelelő Konzultációs Rendeléseivel, illetve speciális 

esetekben a számunkra elérhető gondozási központokkal együtt működik.  Ez nem kizárólag a 

magyarországi elérhetőségű intézeteket jelenti, hanem szükség esetén, az ország határain is túl 

fellehető, az adott beteg tekintetében az optimális gyógyulás érdekében felkereshető 

magasabb szintű, definitív ellátást biztosító helyeket is. 

 

A gyermekrendelő telefonszáma változatlan. A korábbi évekhez hasonlóan ezen a 

telefonszámon és személyesen történik a betegek előjegyzése a betegrendelésre és a 

tanácsadásra is. Továbbra is az előjegyzés a betegek, gondozottak részéről megszokott, jól 

szervezhetővé teszi a betegellátást. 

 

A praxisban nyilvántartottak száma korcsoportos bontásban 

2014. évben 0-1 év 1-4 év 5-14 15-18 

1091 62 265 619 145 

 

A praxis létszáma tehát: 1091. 

 

A betegrendeléseken és az egészséges, tanácsadásokon megjelent gyermekek száma 

 

Orvosi tevékenységek 2014-ben 

Betegrendelés 9336 

Tanácsadás 1137 

 

Az elmúlt évekhez képest a betegrendelésen ellátottak száma gyakorlatilag hasonló, viszont 

emelkedett a tanácsadáson részt vettek száma. A prevenció tekintetében ez fontos, jelentősége 

igen nagy. A védőoltási fegyelem és igény is jónak mondható. Köszönhető ez annak, hogy a 

Védőnői Szolgálattal és a Családvédelmi Gondozóval a kapcsolatuk jó, napi szinten együtt 

működnek.  
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Az iskolai szűrővizsgálatokat ebben az évben is folyamatosan végezték. Az iskolákban 

egészségnevelési munkában is természetesen részt vett a doktornő.  

 

Krónikus beteggondozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. évben a város lakóiban sok félelmet keltett a Hepatitisz járvány. Valóban amennyi 

esetszámban előfordult Hepatitiszes megbetegedés, azt járványnak kellett tartani és az ilyen 

esetben szükséges ellátást és megelőző tevékenységet következetesen végre kellett hajtani. 

Hepatitisz járványok 7-10 évente alakulnak ki, ez gyakorlatilag törvényszerű. Ez nem 

felsőzsolcai aktualitás volt, hanem ország és világszerte így volt a tavalyi évtől eltekintve is. 

A gyermekek köréből 12 megbetegedés került ki, e miatt az iskolában, óvodában, 

családokban, összesen 297 fő gyermek részesült a beteg személlyel történt érintkezés miatt 

védőoltásban. Ezen felül természetesen és szerencsére számos család döntött úgy, hogy nem 

várja meg egy esetleges beteggel történő találkozást, hanem megelőzésképpen éltek a 

védőoltás adta védettség kialakításával, a védőoltás igénybe vételével. 

2014-ben a tüdőgyulladások száma sajnos tovább emelkedett, ezek többnyire az elmúlt évben 

is a nem típusos tünetekkel jelentkező tüdőgyulladások voltak. 

A gyermekek körében továbbra is számolnunk kell a túlsúllyal, az igen korán jelentkező 

keringési problémákkal, magas vérnyomással, de a részben ehhez a tünethez kapcsolódó 

ortopédiai problémákkal. 
 

A szociálisan veszélyeztetettek száma nem csökken. 

A fiatalkorú terhesek és az igen fiatal korú apák eseteivel is számos esetben lehetett találkozni 

2014-ben is. Ilyenkor általában valamelyik nagyszülő vállalja a gyámságot. 
 

A felnőtt háziorvosi rendelés 2014. évben 

Gondozási körök 2014 

Koraszülött 8 

Idegrendszeri betegségek 21 

Érzékszervi betegségek 13 

Légzőszervi betegségek 67 

Szív-és érrendszeri betegségek 19 

Emésztőrendszeri betegségek 8 

Húgy-ivarszervi betegségek 18 

Mozgásszervi betegségek 42 

Endokrinológiai betegségek 17 

Haematológiai- Immun. 

betegségek 

4 

Anyagcsere betegségek 13 

Bőrgyógyászati betegségek 62 

Szociálisan veszélyeztetettek 234 
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I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

A praxis személyi állományában 2014 évben sem történt változás. Az éves 

betegforgalom minimális emelkedést mutat az előző évhez képest. Járványos 

időszakban ez 80 fő is lehet egy rendelési időben. A krónikus betegségek miatt 

gondozott betegek számában emelkedés mutatkozik. A körzetre vonatkozóan a magas 

vérnyomás betegség, és a daganatos betegek száma emelkedett. 

Emelkedett a szívritmuszavarban szenvedő betegek száma is. Ezen betegeknek 

vérhígító kezelésre van szükségük, ami gyakori vérképellenőrzést von maga után. Az 

I.sz praxisban az ilyen betegek száma 54 fő. Ezen kívül más gondozott betegeknek is 

kell laborvizsgálatokat végeztetni.  
 

2014. évben 102 fő részesült Hepatitis elleni védőoltásban a körzetben. A Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete biztosított 

oltóanyagot, de nagy számban meg is vásárolták a paciensek. 

Influenza elleni védőoltásban 154 fő részesült. 

A népegészségügyi szűrőprogram keretén belül beindult a védőnők által végzett 

méhnyakrák szűrés. A betegek visszajelzése alapján sikeresnek mondható, szívesen 

jönnek a védőnőkhöz. Az emlővizsgáló centrum továbbra is végzi a 

szűrővizsgálatokat. 
 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet: 

Az egyes gondozási csoportok létszámában szignifikáns változás nincs az előző évekhez 

képest, azonban összetételében az évek alatt jelentős változás történt, amelynek napi 

gyakorlati jelentősége van. 

A szív-érrendszeri betegségen belül jelentősen megnőtt a tartós véralvadásgátló kezelésben 

részesülő betegek száma. Ez az esetek legnagyobb részében valamilyen szívritmuszavar, 

ritkábban mélyvénás trombózis miatt szükséges. A praxisban 60 beteg szed valamilyen 

véralvadásgátlót, amely kezelés legalább havonta egyszer laboratóriumi kontrollt igényel.  

A 2014. évben fertőző májgyulladásban 10 beteg volt a körzetben érintett. Fertőző 

májgyulladás ellen megelőző jelleggel a kötelezően oltandók és önként oltást igénylők száma 

51 fő. 

Az influenza elleni védőoltás iránti igény a megelőző évekhez képest 2014 őszén kisebb volt. 

Talán a korábbi években elmaradó nagyobb influenza- járvány következtében, de 

tapasztalható volt bizalomvesztés is a védőoltások iránt. 

A praxis személyi állományában 2014 évben nem történt változás. 
 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

2014-ben a körzet dolgozói létszámában és személyzetében nincs változás.Továbbképzések 

folyamatosak. 
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A napi munkavégzésben változás nem történt, a praxis létszáma gyakorlatilag stagnál. 

Szűrőmunkára a napi 60 körüli betegforgalom mellett kevesebb idő jut, de folyamatosan, igaz 

apránként lehet haladni. 

Eszközparkban változás nem történt, mivel anyagi forrásaik ezt nem teszik lehetővé. Ebben az 

évben itt is a legkiemelkedőbb ellátási feladatot a hepatitis A fertőzések adták, a körzetben 7 

beteg fordult elő. Sok volt azonban a kontakt oltások száma, amely 50 fölé tehető. A vállalt 

feladatok közül itt is a vérvétel okozta a legtöbb problémát. Egyre több a vérhígítót szedő 

beteg, aki rendszeres kontrollra szorul, de számos kivizsgálás kapcsán is vesznek vért a 

körzetben. A felsőzsolcai betegek olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a vért az 

ápolónők helyben leveszik, a rendeléseken heti 1 alkalommal (szerdánként).  

2014. július elsején a Felsőzsolcai Alapellátás Közössége Pro Urbe díjban részesült, melyet 

köszönettel fogadtak és továbbra is erre méltó módon igyekeznek szolgálni a város 

egészségügyét. 

 

A fogászati ellátás 2014. évben 

2014-ben a fogászati rendelésen 3106 páciens jelent meg. Az ellátásban jogszabályi 

változások nem történtek, így megmaradtak a térítésmentes kezelések: fogeltávolítás, 

gyökérkezelés, fogtömés, fogkőeltávolítás. A nyugdíjasoknak járó kedvezményeket, amelyek 

a fogpótlásokra vonatkoznak, továbbra is a 62. életévüket betöltöttek vehetik igénybe. 

A statisztikai adatok nem mutatnak kiugró eltérést az előző évekhez viszonyítva. A 

fogmegtartó kezeléseket egyre többen kérik, sok a bejelentkezés, ezért 2-3 hetet várniuk kell a 

pácienseknek, hogy sorra kerüljenek. A rögzített és a kivehető pótlásokra az aktív korosztály 

(18 - 62 év között) nem kap semmilyen támogatást, ezért ezek száma egyre csökken. Akik 

anyagi helyzete megengedi, inkább a magánrendelőket választják. A nyugdíjasok (62 év 

fölöttiek) kapnak hozzájárulást, de még ezzel együtt is sokba kerülnek a fogpótlások. 

A fogszuvasodás a gazdaságilag nehéz helyzetben élőknél emelkedik igen nagy mértékben. A 

nem megfelelő táplálkozás, a rossz szájhygiéne az oka annak, hogy már igen korai életkorban, 

a 2-3 éveseknél megjelenik a fogszuvasodás. A kezeletlen fogak miatt sok esetben igen súlyos 

gyulladás alakul ki a kis pácienseknél. 

Az iskolafogászat a megszokott rendszerben működik. Az iskolások évente egyszer 

szűrővizsgálaton vesznek részt, ami itt a rendelőben történik. A szülők tájékoztatást kapnak, 

ha a gyermeküknek van fogászati problémája és itt kapnak beutalót, ha fogszabályozásra van 

szükségük. Az óvodásokat helyben az óvodában látogatja meg a fogorvos és ott végzi el a 

szűrést. Az óvónők jelzik a szülőknek, ha a gyermeknek fogászati kezelésre van szüksége. 

 

Személyi feltételekben változás nem történt.  

 

 

Fogászati beavatkozások száma 2014-ben 

Fogászati beavatkozások Dr. Kaló Mária Dr. Lukács György 

Fogeltávolítás 410 342 

Fogtömések 1129 767 
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Gyökértömések 227 1488 

Fogkő eltávolítások 319 100 

Nyálkahártya kezelések 412 256 

Rögzített pótlások 28 5 

Kivehető pótlások 36 13 

 

Az iskolafogászati ellátás adatai 2014-ben 

Fogászati beavatkozások Dr. Kaló Mária Dr. Lukács György 

Maradó fogtömés 97 15 

Tejfogtömés 59 40 

Gyökértömés 22  

Fogeltávolítás 78  

Barázdazárás  130 

Prevenció  42 

 

A Mobil-Med Kft. tevékenysége 2014. évben 

 

A Mobil-Med. Eü. Szolg. Kft, a sürgősségi betegellátásban jártas, ezt a tevékenységet nap, 

mint nap gyakorló, szakemberekből álló egészségügyi vállalkozás, mely a feladatot 1994. 

augusztus 01-től folyamatosan ellátja.  
 
Az elmúlt 12 hónapban, a szakmai munkában résztvevők képzettségét illetően változás nem 
volt az előző évhez képest. A szakember gárda összetétele lényegét tekintve nem változott, 
megfelel az előírásnak. 
Jelenleg is háziorvosok, belgyógyász-, kardiológus-, ideggyógyász-, intenzív terápiás, 
oxyológus-, sürgősségi orvostani szakvizsgával rendelkező szakorvosok, szakorvosjelöltek, 
vesznek részt az orvosi feladat ellátásában. Továbbra is több fiatal, a szakmáját most kezdő 
rezidens orvos kolléga kapcsolódott az ellátásba, szakmai felügyeletüket az ÁNTSZ által is 
engedélyezve Dr. Deák Gabriella látja el. 
Az orvosi ellátás biztosítása az orvosok elvándorlása, díjazásának alacsony szintje miatt nagy 
nehézségekbe ütközik, napi szervezést igényel. Több alkalommal kezdeményezték a területi 
ellátásunkhoz tartozó önkormányzatoknál a 9 éve azonos szintű önkormányzati támogatás 
mértékének emelését, melyben eddig megegyezést nem tudtak elérni. Remélik, idén az 
önkormányzati támogatás emelése az általuk indokoltnak ítélt mértékben megvalósul, így az 
orvosaik emeltebb díjazását is meg tudják valósítani. Az asszisztensi munkát mentőtisztek, 
mentő-szakápolók végzik. 
Gépkocsivezetőként szintén az oxyológiában gyakorlattal rendelkező kollégákat 
foglalkoztatnak. A még nem szakképzett, szakmai felügyeletet kívánó orvos kollégákkal 
megbízásos szerződés alapján, a többi kollégával vállalkozási szerződés alapján állnak 
munkakapcsolatban. Meg kell jegyezni, hogy törekednek szakvizsgával rendelkező orvos 
kollégák foglalkoztatására. 
 

A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet időtartama nem változott.  
 
A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és a 7/2013 (XII.2.) EMMI rendeletben foglalt 
módosított tárgyi minimumfeltételekhez viszonyítva a gép-, és műszerpark csaknem teljes. A 
hiányzó 1 db 3 csatornás EKG készülék és egy motoros váladékszívó berendezés továbbra 
sem került beszerzésre. A szűkös finanszírozási kondíciók, ill. pályázati lehetőség hiánya 
miatt eddig nem sikerült anyagi fedezetet biztosítani rá. E készülékek hiánya nem jelenti az 
ellátás hiányosságát. Rendelet írja elő az EKG és defibrillátor készülékek évenkénti, 
érintésvédelmi bevizsgálását, mely 2013 végén megtörtént. A további használathoz /egy évre/ 
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az engedélyt megkapták. Az egészségügyi készülékek műszaki állapota megfelelő, az elmúlt 
évben meghibásodás nem történt. 
 
2014-ben ismételten ellenőrzést tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete, mely során mind a személyi, mind a tárgyi feltételekben, ill. 
a szervezettségben hiányosságot nem tapasztaltak. 
 
2014. évben az ügyeleti szolgálat lakossági igénybevétele az előző évhez képest lényegében 
emelkedett. 
 
Az elmúlt 12 hónap alatt a központi ügyeleti tevékenység során 4266 beteget láttak el, akik 
közül felsőzsolcai lakos 42%, összesen 1749 fő volt. Az előző évhez képest ez az arány 
0,7%-kal emelkedett. 
 
A felsőzsolcai összes ellátás 63,5%-a felnőtt, összesen 1111 fő, és 36,5%-a gyermek, 
összesen 638 fő volt, mely az elmúlt évhez képest a felnőttek ellátásának emelkedését jelzi. 

Felsőzsolcán 549 esetben, 31,4% -ban házhoz hívás, 1200 esetben, 68,6%-ban ambuláns 
ellátás történt. Emelkedés észlelhető az ambuláns ellátások irányába az előző évhez képest. 
 
Az összes ambuláns ellátás 38,7%-át, a házhoz hívások 47,0%,-át Felsőzsolca lakossága vette 
igénybe. Az ambuláns ellátások területén lényegi változás nem volt, a hívások aránya 
Felsőzsolca javára kissé csökkent. 
 
2006. februárban használatba vett, a Kistérségi Társulás által átadott, Suzuki típusú (négy 
kerék meghajtású) szolgálati gépkocsi műszaki állapota jelenleg is kiváló, fogyasztása 
takarékos. A gépkocsi műszaki felügyelete, karbantartása folyamatos volt. Műszaki 
vizsgáztatás 2015 februárjában megtörtént. 2014-ben a házhoz hívások során 15309 km-t 
futott. 

 

Betegforgalmi összehasonlító adatok a Mobil-Med. Eü. Szolg. Kft. által Felsőzsolca 

központtal működő, hat település (Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajólád, Sajópetri, Onga, 

Ócsanálos) területére kiterjedő központi orvosi ügyeleten 2014. évben folyt munkáról: 
 

     

 Egész 

területen 

Felsőzsolca Egész 

területen 

Felsőzsolca 

     

 2013. 01-12. 2013. 01-12. 2014.01-12. 2014.01-12. 

     

Összes 

Ellátott 

Beteg 

 

3864 1598 4266 1749 

     

Ebből 

Felnőtt 

2647 979 2933 1111 

Gyerek 1217 619 1333 638 

     

Házhoz 

hívás 

1199 593 1167 549 

Ambuláns 

ellátás 

2661 1005 3099 1200 
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Közterületi 

ellátás 

4 4 8 1 

 

 

A Védőnői Szolgálat tevékenysége 2014. évben 

 

A védőnői körzetek alakulása 2013. évhez viszonyítva nem változott.  

 

Az intézmények ellátása az előző beszámolási időszakhoz képest változatlan. 

 

2013. évi népmozgalmi adatok: 

Várandósok száma: 120     veszélyeztetett:    84 

Születések száma: 82   

Koraszülöttek száma: 6   

Intrauterin retardált: 2   

Csecsemő halott: 2   

Csecsemők száma: 80 veszélyeztetett:   45 

1-3 évesek száma: 149 veszélyeztettet:    67  

3-6 évesek száma: 284 veszélyeztetett:   98 

 

2014-as év népmozgalmi adatai: 

Várandósok száma: 105       

Születések száma: 78   

Koraszülöttek száma: 13   

Intrauterin retardált: 0   

Csecsemő halott: 1 halva születés 1 

Csecsemők száma: 79   

1-3 évesek száma: 147   

3-6 évesek száma: 279   

 

Mint látható a népmozgalmi adatokban alig van változás az előző év adataihoz képest. A 
lelkiismeretes várandós gondozás és szoros családlátogatási várandós gondozás ellenére 
sajnos nagyon magas lett a koraszülések száma. Bár a koraszülések között 3 ikerpár is 
született. 
 
A várandós gondozás protokolljának változását a 26/2014. (IV.8.) EMNI rendelet tartalmazza. 
Lényeges változás a felelős személy megjelölése, a várandós rizikó besorolása. 
A várandós kismamák esetében meg kell említeni, a kiskorú várandósokat, a várandós 
gondozáson későn megjelenő, a rossz szociális körülmények között, túlzsúfoltan élőket, 
továbbá nagyon magas a dohányzó, helytelen életmódot folytatók száma. Ők a szükséges 
szűrővizsgálatokra is csak nehezen mennek el. Problémát jelent sok esetben a vizsgálati 
eredmények „ beszerzése". A hiányzó eredmények nehezítik a terhes gondozási munkát, nem 
beszélve egy-egy eredmény hiányában a szülészeti esemény kapcsán okozott nehézségekről. 
 
Az elmúlt évben is megtörténtek a kötelező iskolai és óvodai szűrővizsgálatok (2.,4.,6.,és 8. 
évfolyam) az ősz folyamán . A 6.évfolyam kampányoltása (MMR revakcináció, DiTe) 
rendben megtörtént, a Hepatitis B kampányoltást szeptemberben kaptak a 7. évfolyamosok, 
melynek ismétlése márciusban esedékes a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete rendelkezése szerint. 
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Az oktatási- nevelési intézményekben rendszeresen,a rendeletben előírtaktól eltérően 
(hivatalosan negyedévente kötelező szűrés jelentési kötelezettséggel) havonta végzik a 
tisztasági szűrővizsgálatokat. 
A kiszűrt osztályokat, csoportokat természetesen negatív eredményig visszaszűrik, indokolt 
esetben személykezelést is végeznek. 
A kiszűrtek hónapról hónapra szinte ugyanazokból a családokból kerülnek ki, melynek oka 
abban keresendő, hogy nem használnak megfelelő szert, ill. csak a kiszűrt gyermeket kezelik 
(jobbik esetben), és nem az egész családot, így a visszafertőzés esélye magas. Gyakorlatilag a 
tanév minden napján folyamatosan végzik a tisztasági vizsgálatokat az intézményekben és a 
tanácsadóban. 
Látogatásaik alkalmával egyes házak, családok esetében túlzsúfoltság tapasztalható, sok 
esetben lakhatásra alkalmatlan építményekben. 
Településünkön a (elsősorban szociálisan) veszélyeztetett gondozottak magas száma miatt 
szükséges a gyakori családlátogatás, a gyermekjóléti szolgálattal való szoros kapcsolattartás. 
 
2014. szeptembertől-decemberig terjedő időszakban a Koragyermekkori program elnevezésű 
többnapos továbbképzésen vettek részt, mely a védőnői hivatás megújulásával kapcsolatos 
ismeretanyag átadását foglalta magába. 
Ugyancsak az elmúlt évben mindhárman részt vettek a Védőnői Méhnyakszűrés elméleti és 
gyakorlati képzésen, melyet sikeresen teljesítettek. Ezen képesítés birtokában Felsőzsolca 
Városában a 25-65 év közötti nőlakosság szűrését, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetének behívója alapján, Számadóné Nagy 
Zsuzsanna családgondozó védőnő végzi. 
 

A fizikoterápiás kezelések 2014. évben 

A fizioterápián a 2013-as évhez viszonyítva, működését tekintve nem történt említésre méltó 

változás.  

 

A betegforgalmi változásokat havi lebontásban a mellékelt táblázat mutatja: 

 

Időszak Fizikoterápia Masszázs Gyógytorna 

2014. január 400 189 197 

2014. február 412 168 218 

2014. március 430 147 231 

2014. április 305 104 166 

2014. május 371 147 146 

2014. június 426 155 257 

2014. július 146 128 310 

2014. augusztus 303 106 100 

2014. szeptember 433 167 200 

2014. október 411 159 121 

2014. november 336 176 241 

2014. december 163 147 139 

Összesen 4136 1793 2326 

 

Ennek fényében, az elvégzett kezelések pontértékét és a finanszírozás összegét a B-A-Z. 

Megyei Kórház Finanszírozási osztálya minden hónapban az önkormányzat számára pontosan 

megküldte, így jelen beszámoló ezen adatokat külön nem tartalmazza. 
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A gyógyszertári ellátás 2014. évben 

 

A gyógyszertári ellátás is az előírtaknak megfelelően működik városunkban. Oláhné dr. Kada 

Andrea elmondása szerint a 2013. évhez képest a gyógyszertári ellátás területén változás nem 

történt.  

 

Összegzés: 

Az elvándorlás és a természetes öregedés azt eredményezte, hogy az idősödéssel együtt járó 

ellátásra szorulók száma évről-évre növekszik. Egyre több az olyan betegségben szenvedő 

ellátott, aki állapotának rendszeres felügyeletére szorul. Ezen belül a laboratóriumi 

vizsgálatok jelentik a legnagyobb terhet beteg és orvos számára egyaránt. Hosszú évek óta a 

felnőtt háziorvosi körzetek betegei a vér és vizelet mintákat helyben adhatják le. A kialakult 

gyakorlat heti egyszeri alkalommal a rendeléseket megelőző órában teszi lehetővé a vérvételt 

és a vizelet minta leadását. A vérvételt és vizelet minta átvételét a körzetek asszisztensei 

végzik hivatalos munkaidejükön kívül eső időben. A megnövekedett igény mostanra legalább 

heti még egy alkalmat tenne szükségessé. Ezt nem csak a betegszám növekedése, hanem más, 

szakmai szempont is indokolja. Pl: a vérhígítót szedő beteg esetében heti két vérvétel lenne 

szükséges a gyógyszeradag beállításához, de a cukorbetegeket is említhetnénk itt. A 

mintavétel ilyen módja a szűken értelmezett alapellátási kötelezettségen felüli szolgáltatás, 

mely jelentős mértékben hozzájárul az ellátott jobb életminőségéhez. (Nem kell utazni, sorba 

állni, nem kell az utazás költségével és időigényével számolni.) 
A háziorvosok arra kérik a Képviselő-testületet és Polgármester Urat, hogy próbáljanak 

tárgyalásokat kezdeményezni a laboratóriumi vizsgálatokat végző intézménnyel, hogy 

biztosítsanak személyzetet vérvételi lehetőséggel, akár úgy is, hogy a felsőzsolcai lakosú 

dolgozójuk itt kezdi a munkát bizonyos napokon.  

Az ügyelet esetében már említésre került, hogy ezen ellátás biztosításával tud az 

önkormányzat javítani az itt élők életminőségén. A körzetek elérkeztek azonban ahhoz 

terhelési határhoz, amelyet már saját erővel nem tudnak kezelni. Megoldást kell találni arra, 

hogy valamilyen szervezett formában ez az ellátás továbbra is biztosított legyen, és ki tudja 

elégíteni a megemelkedett igényeket. A háziorvosok javasolták, hogy a mintagyűjtés feladatát 

ki kell vonni az egyes körzetek hatóköréből és biztosítani kell személyzetet és időt arra, hogy 

a háziorvosok által előírt mintavétel számban és gyakoriságban az igényeknek megfelelően 

megtörténjen. Pl. a recepció mellett részmunkaidőben foglalkoztatott, megfelelő képzettségű 

szakszemélyzettel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az egészségügyi beszámoló elfogadását! 

Valamint ez úton szeretném megköszönni az egészségügyi intézmények vezetőinek és 

dolgozóinak, hogy a részemre elküldött beszámolóikkal és a rendelkezésemre bocsátott 

statisztikai adataikkal segítették munkámat! 

 

Felsőzsolca, 2015. március 19. 

 

 

 

Széchenyi Sándorné 

          a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
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1. melléklet  

 

 

A Felnőtt Háziorvosi Szolgálatok 2014. évi betegforgalmi és gondozási adatai 

 

 

Betegforgalom 2014-ben 

 I. sz. körzet II. sz. körzet III. sz. körzet 

A praxisba bejelentkezett 

betegek száma 
1 949 1 758 1 785 

Összes forgalom 

 
13 842 13 455 14 072 

Akut 

 
4 300 9 806 9 118 

Gondozás 

 
9 542 9 658 8 479 

Beteglátogatás háznál 

 
180 85 53 

Szakrendelésre irányítás 

 
2 594 3 349 2 908 

Fekvőbeteg intézetbe utalás 

 
30 24 12 

 

 

Gondozási adatok 2014-ben 

 I. sz. körzet II. sz. körzet III. sz. körzet 

Rosszindulatú daganatos 

betegség 
114 42 159 

Cukorbetegség 183 153 135 

Magas vérnyomás 684 604 688 

Szív- és érrendszeri 

betegségek 
384 361 384 

Légzőszervi 

megbetegedések 
196 197 200 

Mozgásszervi betegségek 465 375 603 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2014. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 2014. évi egészségügyi 

helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Felelős:  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő:  értelemszerűen 
 
 
 
 


