Tájékoztató a 2019. évi háziorvosi tevékenységről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az eddigi forgalmi adatok táblázatszerűen mellékletben tekinthetők meg.
A háziorvosi praxis – 1 fő orvos, 1 fő körzeti ápoló – „létszámában” és személyi összetételében
változatlan.
A rendelések – a nyári szabadságokat nem számítva – folyamatosak.
A rendelési idők változatlanok.
A rendelési idő végét „rugalmasan kezeljük”, azaz minden rendelési idő alatt (olykor utána)
jelentkező beteget, rendelési időn túl is ellátunk.
Az eseti hívásokat, ha előtte jelzik rá az igényt, megbeszélés szerint a rendelések előtt, vagy
azok után sürgős esetben haladéktalanul ellátjuk.
A rendszeres ellátásokat, azaz a gondozási időpontokat próbáluk a beteggel/hozzátartozókkal
egyeztetni.
Gondozott betegeinket kiemelten figyeljük, ellenőrizzük: vérnyomás, vércukor mérés,
szívbetegeknek időszakos EKG-kontrollja stb.
A betegforgalom lényegében a tavalyi év forgalmának megfelelő.
A fekvőbetegeknél a vérvételt a körzeti nővér végzi.
Az influenza oltások beadása minden évben megtörténik. Ebben az évben az influenza figyelőjelentő szolgálatban is részt veszünk.
A védőnővel a kapcsolatunk évek óta kiváló.
Közös feladataink:
-

Tanácsadás: minden szerdán 10 órakor, gyermekek időszakos (kor szerinti)
státuszfelvétele, védőoltások beadása stb.

-

Az újszülöttek első közös látogatása.

-

Óvodai, iskolai szűrővizsgálatok.

-

A 8. osztályos lányok HPV oltása.

Helyben végzett szűrővizsgálatokat az idén sajnos ismét nem tudtunk szervezni, mivel a kórházi
szakorvosok mind kevesebben vannak, vagy egyre inkább túlterheltek.
A szűrővizsgálatok fontosságáról igyekszünk az érintett betegeinket felvilágosítani, beutalóval
látjuk el őket, illetve vizsgálati időpont kérésével is próbálunk segíteni.

2017. november 1-jétől átálltunk az „e” recept írására, amely formailag azonos az addig
használat recepttel, csak egy vonalkóddal tartalmaz többet. 2019. évben annyi változás történt,
hogy papír alapú receptet csak a beteg kérésére (akkor viszont kötelezően) adunk ki, egyéb
esetben informatikai úton, TAJ szám alapján bármely gyógyszertár be tudja azonosítani és a
beteg részére kiadni a hozzá rendelt gyógyszereket.
A Képviselő-testületi ülésen a felmerülő egyéb kérdésekre igyekszem válaszolni. Mellékelem
a statisztikai kimutatásokat is.
Kérem a Képviselő-testületet tájékoztatóm elfogadására.

Kelt: Rábapatonán, 2019. október 30. napján
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