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BESZÁMOLÓ  
a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és  

az egészségügyi ellátásokról 

 

 

 
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervének 

elfogadásakor a decemberi testületi ülésre tervezte a város egészügyi helyzetéről és 

egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót. 

Ennek eleget téve, megkerestem az egészségügyi ellátás szereplőit. A beszámoló az 

általuk elküldött statisztikai adatok, illetve személyes megbeszélések 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 2013. január 1. és 2013. december 31-e közötti 

időszakot öleli fel. 
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A gyermekek egészségügyi ellátásáról 2013-ban 

 

A praxis adatai: 

A Házi Gyermekorvosi Szolgálat 1993 óta az Önkormányzattól átvállalt területi ellátási 

kötelezettséggel működő egészségügyi vállalkozás formájában működik. 

 

A gazdasági társaság, mint Dr. PED-MED Egészségügyi Szolgáltató és Konzultációs 

Korlátolt Felelősségű Társaság működik. A cég rövidített elnevezése: Dr. PED-MED Kft. 

Működési helye: Egészségház Felsőzsolca 

 

Személyi feltételek:  

A szolgálatban, mint csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvos dolgozom, második 

szakvizsgám pszichoterápia. 

Az ápolónő: Matuscsák Istvánné, akinek az OKJ-s szakmai végzettsége a jelen jogszabályok 

értelmében, szakmájában a legmagasabb iskolai végzettség 

A továbbképzések: jelenleg is a debreceni Háziorvosi Tanszék, a miskolci Akadémiai 

Bizottság is szervez számunkra továbbképzéseket. Az ápolónők továbbképzése Miskolcon és 

Budapesten történik.  

 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, karbantartásuk folyamatos.  

 

A betegrendelés és tanácsadás ideje: 

A betegrendelés hétfőn, szerdán és pénteken:8-11 óráig, kedden és csütörtökön: 13,30-16,30-

ig, a csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csütörtökön:8-11 óráig tart, kedden délelőtt pedig 

iskolai szűrővizsgálatokat tartunk, illetve a prevenciós munkával foglalkozunk, mint a 

szűrések értékelése, szervezése, leletek feldolgozása, célzott vizsgálatok e tekintetben, 

konzultáció a Gyermek Egészségügyi Központ megfelelő Konzultációs Rendeléseivel. 

A gyermekrendelő telefonszáma változatlan: 584-444. 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 

2013. évben 0-1 év 1-3 év 3-6 6-14 

1081 71 117 204 495 

 

A további korcsoport, melyet lehetővé tesz a törvény, hiszen a 19. életév betöltéséig a 

gondozottak ellátását: 

14-18 év:141 és  

18-19 év:5 fő. 

A praxis létszáma tehát: 1033. 

 

A betegrendeléseken és az egészséges tanácsadásokon megjelent gyermekek száma 

 

Orvosi tevékenységek 2013-ban 

Betegrendelés 9539 

Tanácsadás 971 
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Az elmúlt évekhez képest a betegrendelésen ellátottak száma gyakorlatilag hasonló, viszont 

igen jelentősen emelkedett a tanácsadáson részt vettek száma. Ez örvendetes mindenképpen, 

hiszen a prevenciónak a jelentősége igen nagy, a védőoltási fegyelem és igény tovább nőtt. 

Köszönhető ez a Védőnői Szolgálattal szorosan kialakult együttműködésnek, a gyakorlati napi 

kapcsolatnak, s nem kevesebb a jelentősége a Családgondozóval való közös munka. 

 

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

egészségnevelési munkában is természetesen részt vett. Továbbra is teljesíti az elvárást az 

iskola egészségnevelésben való részvételt illetően. 

 

 

Krónikus beteggondozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva: 

2013-ban nem volt járvány. Tüdőgyulladások száma tovább emelkedett, ezek többnyire nem a 

típusos tünetekkel jelentkező tüdőgyulladások. Ez nem csak a gyermekpopulációt érinti. A 

betegségek halmozódása az őszi-téli hónapokra fokozódik. 

 

A vizsgált évben is gondot jelentett a gyermekek túlsúlya, az ebből következő légúti, 

mozgásszervi és keringési betegségek. 

 

A szociálisan veszélyeztetettek számának jelentős mértékű emelkedése komoly probléma. 

Továbbra is sok a fiatalkorú terhes. A terület, a gondozottak problémái komoly és 

felelősségteljes, sok odafigyelést igénylő munkát tesz elengedhetetlenné, igyekeznek az 

elvárásoknak megfelelni. 

Gondozási körök 2013 

Koraszülött 6 

Idegrendszeri betegségek 17 

Érzékszervi betegségek 11 

Légzőszervi betegségek 72 

Szív-és érrendszeri betegségek 21 

Emésztőrendszeri betegségek 12 

Húgy-ivarszervi betegségek 14 

Mozgásszervi betegségek 39 

Endokrinológiai betegségek 16 

Haematológiai- Immun. 

betegségek 

8 

Anyagcsere betegségek 9 

Bőrgyógyászati betegségek 58 

Szociálisan veszélyeztetettek 209 
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A felnőtt háziorvosi rendelésről 2013-ban 

 

I. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Személyi feltételek: 

A betegellátást Dr. Tóth Mária háziorvos és Papp Józsefné végzi. 

 

 

II. számú felnőtt háziorvosi körzet: 

 

Személyi feltételek: 

A betegek ellátásáról Dr. Somogyi Magdolna háziorvos és Balogh Sándorné 

gondoskodik 

 

A praxisra vonatkozóan: 

A gondozott betegségek számában az elmúlt évekhez képest szignifikáns változás 

nincs. A rendelési idő változatlan. 

 

Ezúton köszöni meg, hogy egészségügyi vállalkozását megtisztelő kitüntetésben 

részesítették. 

 

III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

 

Személyi feltételek: 

A körzet háziorvosa Dr. Dudás Csilla, asszisztense Bereczkiné Fekete Anna. A 

továbbképzések folyamatosak, a napi munkavégzésben változás nem történt.  

 

A praxisra vonatkozóan: 

A praxis létszáma gyakorlatilag stagnál, szűrőmunkát a napi 60 körüli betegforgalom mellett 

kevesebbet tudnak végezni, de folyamatosan haladnak.  

Az eszközparkban változás nem történt.  

 

Ezúton köszöni meg a Képviselő-testületnek a Pro-Urbe díjat. Munkájával továbbra is 

igyekszik megfelelni az elvárásoknak.  
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A fogászati ellátásról 2013-ban 

 

 

Személyi feltételek: 

A fogászati ellátást Dr. Kaló Mária és Dr. Lukács György biztosítja. 

 

 

Fogászati beavatkozások száma 2013-ban 

Fogászati beavatkozások Dr. Kaló Mária Dr. Lukács György 

Fogeltávolítás 421 336 

Fogtömések 1182 774 

Gyökértömések 303 468 

Fogkő eltávolítások 297 115 

Nyálkahártya kezelések 311  

Rögzített pótlások 34 22 

Kivehető pótlások 40  

 

Az iskolafogászati ellátás adatai 2013-ban 

Fogászati beavatkozások Dr. Kaló Mária Dr. Lukács György 

Maradó fogtömés 92  

Tejfogtömés 58  

Gyökértömés 23  

Fogeltávolítás 80  
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A Mobil-Med Kft. tevékenysége 2013-ban 

 

A Mobil-Med. Eü. Szolg. Kft. ezúton nyújt tájékoztatást a Felsőzsolca központtal működő, 

hat település (Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajólád, Sajópetri, Onga, Ócsanálos) területére 

kiterjedő központi orvosi ügyeleten 2013. évben folyt munkáról. 

 

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. ANTSZ engedélye érvényes, száma: IV-R-

018/00622/2013. 

 

A tevékenység szakmai személyi-, és tárgyi feltételeit évek óta egészségügyi miniszteri 

rendeletek szabályozzák. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet jelenleg a hatályos, melynek 

módosítását a 73/2013 (XII.2.) EMMI rendelet tartalmazza. 

 

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 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, rendelkezésre állási ideje hét közben 16-08-ig, hétvégén 

és ünnepnapokon 08-08-ig tart. 

 

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet, 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/ az engedélyt kiadták. 

Az egészségügyi készülékeik műszaki állapota megfelelő, az elmúlt évben meghibásodás nem 

történt. 

 

2013-ban ismételt ÁNTSZ ellenőrzés zajlott, mely során mind a személyi, mind a tárgyi 

feltételekben, ill. a szervezettségben hiányosságot nem tapasztaltak. 
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Örömükre szolgál, hogy 2011. januártól az előírásoknak megfelelő, korszerű, takarékosan 

működtethető épületegyüttesben folytathatják a munkát. 

Ezúton szeretnénekk néhány észrevételt tenni az épülettel kapcsolatban. 

2012-ben a garanciális javítások keretében felmérésre került néhány eltérés, hiányosság 

(elektromos szellőztető rendszer működés akadozása, telefon-központ szolgáltatásának 

hiányossága, orvosi pihenőben internet elérhetőség hiánya, kisfokú fal repedések stb.), 

melynek orvoslása eddig nem valósult meg teljes terjedelmében. 

 

A szellőztető rendszer jelenleg jól működik, ám a telefonközpont pontos, üzembiztos 

működése, az internet kiépítése az orvosi szobában eddig nem valósult meg, falakon a 

repedések is tágulnak. 

A telefon üzembiztonsága a mindenkori elérhetőségünk alapja. Sajnos, az utóbbi időben 

érkezett panasz felénk az aktuális elérhetőség hiánya miatt. Tisztelettel kérjük a fenti hibák 

mihamarabbi elhárítását. 

 

Kialakításra került az ügyeleti gépkocsi tárolására szolgáló garázs, amit ezúton köszönnek.  

 

Évek óta kérjük, világítás kiépítését a garázsban, mely munkavédelmi szempontból 

elengedhetetlen. Továbbra is fontosnak tartják a garázs fűthetőségének megoldását, mivel az 

egészségügyi felszerelés lehűlés-mentes tárolása elengedhetetlen a biztonságos, zavartalan 

használathoz, valamint annak nap, mint napi hiányát érzik az ügyeleti munkát teljesítő 

dolgozók szempontjából is. 

 

2013. évben az ügyeleti szolgálat lakossági igénybevétele az előző évhez képest lényegében 

változatlan volt. 

Az elmúlt 12 hónap alatt a központi ügyeleti tevékenység során 3864 beteget láttunk el, akik 

közül felsőzsolcai lakos 41,3%, összesen 1598 fő volt. Az előző évhez képest ez az arány 

0,7%-l csökkent. 

A felsőzsolcai összes ellátás 60,1%-a felnőtt, összesen 979 fő, és 39,9%-a gyermek, 

összesen 619 fő volt, mely az elmúlt évhez képest kissé a felnőttek ellátásának emelkedését 

jelzi. 

Felsőzsolcán 593 esetben, 37,1% -ban házhoz hívás, 1005 esetben, 62,9%-ban ambuláns 

ellátás történt. 0,6%-s eltolódás észlelhető a házhoz hívások irányába az előző évhez képest. 

Az összes ambuláns ellátás 37,7%-át, a házhoz hívások 49,5%,-át Felsőzsolca lakossága vette 

igénybe.  

Az ambuláns ellátások területén 0,5%-s csökkenés volt észlelhető, a hívások aránya 

Felsőzsolcán 1,3%-l csökkent. 

 

2006. februárban használatba vett, a Kistérségi Társulás által átadott, Suzuki típusú (négy 

kerék meghajtású) szolgálati gépkocsit műszaki állapota kiváló, fogyasztása takarékos. 

A gépkocsi műszaki felügyelete, karbantartása folyamatos volt. Műszaki vizsgáztatás 2012 

februárjában megtörtént, következő 2014-ben várható. 2013-ban a házhoz hívások során 

14789 km-t futottak. 

 

Kiválóan üzemel a számítógépes rendszerük, mely az adatrögzítés mellett az internetes 

kapcsolat segítségével az egyéni továbbképzések lehetőségét is biztosítja a szakemberek 

számára. 
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2008-ban beszerzésre került egy üzenetrögzítős telefonkészülék. Működése mind a lakosság, 

mind az egészségügyi ellátórendszer érdekeit szolgálta, biztonságát, nyugalmát garantálta. 

Működése folyamatos volt, a tárolt adatokat archiváltuk. 

2011-ben az új telefonközpont látja el a rögzítés feladatát. Eddig adatok lekérdezésére nem 

volt szükség. 

 

Folyamatosan meglévő feladatuk a beteg ember gyors gyógyulása érdekében a pontos, jól 

szervezett, magas szakmai színvonalat nyújtó, betegközpontú, gyógyító- csapatmunka végzése. 

 

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 2013. évben folyt munkáról: 
 

           

 Egész 

területen 

Felső-

zsolca 

Egész 

területen 

Felső-

zsolca 

Egész 

területen 

Felső-

zsolca 

Egész 

területen 

Felső-

zsolca 

Egész 

területen 

Felső-

zsolca 

           

 2009. 

01.-12. 

2009. 

01.-12. 

2010.  

01.-12. 

2010. 

01.- 12. 

2011.  

01.-12. 

2011. 

01.-12. 

2012. 

01.-12. 

2012. 

01.-12. 

2013.  

01.-12. 

2013. 

01.-12. 

           

Összes 

Ellátott 

Beteg 

 

4102 1616 3733 1454 3835 163

8 

3814 1603 3864 1598 

           

Ebből 

Felnőtt 

2652 1028 2535 938 2651 102

0 

2595 969 2647 979 

Gyerek 1424 558 1198 516 1184 618 1219 634 1217 619 

           

Házhoz 

hívás 

1524 602 1403 378 1376 426 1152 585 1199 593 

Ambuláns 

ellátás 

2552 998 2322 1070 2453 121

2 

2656 1018 2661 1005 

           

Közterületi 

ellátás 

26 16 8 6 6 5 6 4 4 4 
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A Védőnői Szolgálatról 2013-ban 

 

A védőnői körzetek alakulása: 

Felsőzsolca I. :   Hajdu Mariann családgondozó védőnő 

Felsőzsolca II.:   Nagy Krisztina családgondozó védőnő 

Felsőzsolca III.:   Számadóné Nagy Zsuzsanna családgondozó védőnő  

    látja el a teendőket. 

Az intézmények ellátása: 

Az oktatási intézmények: 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola iskola-védőnői ellátását: Nagy Krisztina 

védőnő míg a  

Szent István Római Katolikus Általános Iskola Számadóné Nagy Zsuzsanna védőnő látja el. 

A nevelési intézmények ellátása: 

A két telephelyen működő felsőzsolcai Napközi Otthonos óvodát  valamint a  

Szent Miklós Görögkatolikus óvoda felsőzsolcai tagóvodáját Hajdu Mariann védőnő látja el. 

 

Feladatainkat a rendeletben előírtaknak megfelelően látjuk el: 

− megelőzés, nővédelem, egészségmegőrző, preventív tevékenység, 

− családgondozás, 

− várandós nő gondozása, 

− csecsemő-és kisgyermekgondozás, 

− önálló várandós gondozás, 

− csecsemő- és kisgyermek tanácsadás, 

− óvodai és iskola egészségügyi feladatok (szűrés, tisztasági vizsgálatok végzése), 

− szociális és gyermekjóléti tevékenység, 

− kapcsolattartás társintézményekkel, szociális és egészségügyi szférával. 

 

2013-as év népmozgalmi adatai: 

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 

 

A népmozgalmi adatokban gyakorlatilag alig van változás az előző év adataihoz képest. 

 

A lelkiismeretes várandós gondozásuk ellenére is történt koraszülés, de ettől is tragikusabb, 

hogy 2 csecsemőhalálozás is. A nagyon rossz szociális körülmények közül, alacsony iskolai 

végzettségű családok körében fordult elő.  

 

A várandós gondozás kapcsán a várandós életvitele, saját maga ill. magzata irányába 

tanúsított hanyag, nem törődöm magatartása eredményezi legtöbb, úgy az esetükben is ezen 

tragikus eseményeket. 
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A várandós kismamák esetében meg kell említeni, a kiskorú várandósokat, a rossz szociális 

körülmények között, túlzsúfoltan élőket, 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 munkánkat, nem beszélve egy-egy eredmény hiányában a szülészeti 

esemény kapcsán okozott nehézségekről. 

 

Nagyon hiányolják a kórház által ma már nem biztosított mozgó szakorvosi szolgálatot 

(nőgyógyász szakorvos), mint orvosi hátteret. Hatékonyabbak voltak, amikor orvos 

(esetünkben szakorvost- szülész-nőgyógyászt jelentett) is nyomatékosította a vizsgálatok 

szükségességét, gyógyszerek fontosságát, szükség esetén a kórházi beutalást. 

 

Továbbra is sok a fiatalkorú kismama, a várandós gondozásra későn jelentkező, akik emiatt a 

genetikai szűrővizsgálatokról is kimaradnak. 

Nehézségekbe ütközik a várandósgondozás, mivel a Megyei Kórház szülészeti ellátására 

jellemző a szakorvosok hiánya, és a nagy létszámú ellátandók köre. Kevés idő, figyelem jut 

egy-egy kismamára, nem minden esetben kapnak személyre szóló, kellő odafigyelést. 

 

Az iskola egészségügyi rendelet megváltozásával, már nem kötelező a védőnői szűrővizsgálat 

az óvodákban, mely ennek ellenére megtörténik. 

 

A 2013/2014-es évben is megtörténtek a kötelező iskolai és óvodai szűrővizsgálatok 

(2.,4.,6.,és 8. évfolyam) az ősz folyamán. 6. évfolyam kampányoltása (MMR revakcináció, 

DiTe) rendben megtörtént, a Hepatitis B kampányoltást szeptemberben kaptak a 7. 

évfolyamosok, melynek ismétlése márciusban esedékes az ÁNTSZ rendelkezése szerint. 

 

Beadott oltóanyagok száma: 

MMR:  51 

DiTe:   51 

Engerix : 7. évfolyam: 14 

 

Általánosságban elmondhatják, hogy az előző évekhez hasonlóan az intézményekben 

rendszeresen, a rendeletben előírtaknak megfelelően 2-3 havonta végzik a tisztasági 

szűrővizsgálatokat. A kiszűrt osztályokat pedig 2 hetente vizsgálják, amíg 3 alkalommal 

mindenki negatív nem lesz. 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 végezik a tisztasági vizsgálatokat az 

intézményekben és a tanácsadóban. 

 

A gazdasági körülmények hatására nő a munkanélküliség, a szegénység, egyre több család 

kerül kilátástalan helyzetbe. Az elmúlt évtől folyamatosan fennálló probléma a csótányok 

nagymértékű elszaporodása. 
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Az árvíz óta üresen álló és a lakóépületek környezetében is közegészségügyi és járványügyi 

problémát vett fel a nagymennyiségű háztartási és egyéb hulladék felhalmozódása. Ezen 

helyzet kedvez a kóbor kutyák bevándorlásának, és a rágcsálók elszaporodásának. 

Látogatásaink alkalmával egyes házak, családok esetében túlzsúfoltság tapasztalható, sok 

esetben lakhatásra alkalmatlan építményekben. 

 

Településünkön a veszélyeztetett gondozottak (elsősorban szociálisan) magas száma miatt 

szükséges a gyakori családlátogatás, a gyermekjóléti szolgálattal való szoros kapcsolattartás. 

Évek óta rendszeresen részt vesznekk a nyíregyházi és a miskolci egészségügyi főiskola 

gyakorlati oktatásában, mint oktató védőnők. 2013. májusában a Miskolci Egyetem 

Mintagyakorló Helye címet kapta meg a tanácsadójuk. 

 

Az elmúlt hónapokban két továbbképzés zajlik párhuzamosan, melyeken aktívan részt 

vettek/vesznek az egyik a védőnői méhnyakszűrő képzés, a másik a védőnői munka új 

irányelveinek elsajátítására vonatkozó képzés.  
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A fizikoterápiás kezelésekről 2013-ban 

 

A fizioterápia 2011 májusától, mint az már köztudott, gyógytornával és gyógymasszázzsal 

kiegészített ellátást biztosít a lakosság számára.  

Mindhárom területen egy-egy szakdolgozó végzi az ellátást. Az elektroterápiában és a 

masszázsban napi 8, míg a gyógytornában napi 6 óra munkaidőben. Az utóbbiaknál szinte 

zökkenőmentes a munka, ami az elektroterápia esetében már nem mondható el. Kizárólag a 

nyári hónapokban kevesebb a beteg, folyamatosan maximális kapacitással dolgozik, három 

hetes előjegyzéssel. Ez nem kis szervezést igényel, ha a keresőképtelen állományban lévő 

betegek igényeit is figyelembe vesszük. Gyógyulásukat 9 elektroterápiás készülék szinkron és 

aszinkron használata biztosítja. Így egy átlagos napon 9 készülékkel 20 beteg esetében 60 

elektroterápiás kezelés valósul meg. 

A 2013-as évben 4246 beteg esetében 12 738 kezelés történt. A masszázsban 1 669, 

míg a gyógytornában 2301 beteg jelent meg. 

 

A betegforgalmi változásokat havi lebontásban a mellékelt táblázat mutatja: 

 

Időszak Fizikoterápia Masszázs Gyógytorna 

2013. január 415 168 277 

2013. február 448 149 209 

2013. március 332 156 207 

2013. április 396 102 251 

2013. május 380 147 190 

2013. június 360 129 194 

2013. július 206 93 99 

2013. augusztus 194 105 131 

2013. szeptember 426 129 197 

2013. október 426 180 197 

2013. november 433 164 194 

2013. december 230 147 155 

Összesen 4 246 1 669 2 301 

 

Az elmúlt időszakban nagyobb technikai problémák a munkát nem hátráltatták. A 

készülékekhez tartozó fogyó eszközzel való ellátás, biztonságtechnikai mérés, karbantartás 

zökkenőmentesen történt. 

 

Köszöni mindenkinek a segítő munkáját, amellyel biztosította ezen tevékenységek hatékony 

működését. 
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A gyógyszertári ellátásról 2012-ben 

 

A gyógyszertári ellátás is az előírtaknak megfelelően működik városunkban.  

Oláhné dr. Kada Andrea tapasztalatai által foglalható össze a 2013-as év. 

Észrevételeik szerint a rohanó életmód és a stressz következményének betudhatóan egyre 

növekvő tendenciát mutat a nyugtatók és antidepresszánsok felhasználása. A receptre felírt 

nyugtatókon kívül sokan vásárolnak vény nélkül kapható gyógyhatású készítményeket. 

Vezető helyen állnak még a szív- és érrendszerre ható készítmények, a magas vérnyomás és a 

cukorbetegség gyógyszerei, valamint a koleszterinszint csökkentők.  

 

Oláhné dr. Kada Andrea fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az allergiás jellegű panaszokra 

és légúti problémákra ható készítmények fogyasztása is emelkedik. 

Megfigyelhető, hogy a gyógyszertárba betérő betegek közül egyre kevesebben tudják a felírt 

gyógyszereket egyszerre kiváltani, csupán a legszükségesebbnek vélt gyógyszert váltják ki. 

Egyre kevesebben tudnak vitaminokat, vény nélkül kapható készítményeket vásárolni.  

 

Munkájukat egyre jobban megnehezítik a folyamatos jogszabályváltozások, a TB támogatás 

változása. Gyakran előfordul, hogy egy jól bevált gyógyszert a beteg nem tud kiváltani, mivel 

leveszik róla a támogatást. Helyette az olcsóbb, generikus készítményt kell választania. 

Még jobban megfigyelhető az életszínvonal romlása. A betegek nem vásárolják meg egyszerre 

a felírt gyógyszereket, hanem csak a legfontosabbat, vagy amelyik éppen elfogyott.  

Nagyon sokan vannak, akik közgyógyellátásra tudják csak a vényeket kiváltani. Egyre többen 

keresik az akciós termékeket, ezért gyógyszertárunk igyekszik ilyen készítményeket 

beszerezni és további árengedményekkel segíteni a lakosságot. 

 

A betegségcsoportok területén sem történt pozitív változás, továbbra is sok a magas 

vérnyomásban, szív-és érrendszeri betegségben  szenvedő ember. Növekvő tendenciát mutat a 

stresszes és idegrendszeri problémákkal küszködő betegek száma. Megfigyelhető a helytelen 

és mozgásszegény életmód következtében kialakuló elhízás és az ezzel együtt járó 

cukorbetegség, valamint a mozgásszervi problémák növekedése. 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

Széchenyi Sándorné 

          a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

 

Felsőzsolca, 2014. december 3. 
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1. melléklet  

 

 

A Felnőtt Háziorvosi Szolgálatok 2013. évi betegforgalmi és gondozási adatai 

 

 

Betegforgalom 2013-ban 

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

A praxisba bejelentkezett 

betegek száma 
1 968 1 760 1 758 

Összes forgalom 

 
11 473 13 832 13 334 

Akut 

 
 10 622 9 029 

Gondozás 

 
20 379 12 539 4 275 

Beteglátogatás háznál 

 
70 83 32 

Szakrendelésre irányítás 

 
2 378 3 212 2 773 

Fekvőbeteg intézetbe utalás 

 
24 21 9 

 

 

Gondozási adatok 2013-ban 

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

Rosszindulatú daganatos 

betegség 
118 43 25 

Cukorbetegség 182 158 118 

Magas vérnyomás 681 608 500 

Szív- és érrendszeri 

betegségek 
245 366 272 

Légzőszervi 

megbetegedések 
131 195 214 

Mozgásszervi betegségek 507 387 209 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámoló a város 2013. évi 

egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta és 

elfogadja.  

 

Felelős:  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő:  értelemszerűen 


