
Egészségügyi alapellátás helyzete 2012.Alsónémediben
Beszámoló a Jegyzıasszony által kért szempontok szerint

    
1.) A 2. sz felnıtt háziorvosi körzet csak felnıtt betegeket lát el
                 Kivéve a gyermekorvos helyettesítése estén.
                 A bejelentkezett betegek létszáma 1604 fı. Ez nagyjából állandó szám.
                 Ebbıl  férfi 772 fı nı: 832 fı
                 Az éves betegforgalom 2012 -ben 9088 fı. 
                 Szakrendelésre küldtem 411fıt,
                 Röntgen és egyéb képalkotó  vizsgálatra 203 fıt.
                 EKG vizsgálatokat helyben végzem
                Gondozottak száma :
                 Magas vérnyomás :524 fı

                 Szívbetegségek 169fı.
                 Cukorbetegség: 176fı. Ez a bejelentkezett betegek  11 %- a.!! Ez az  
                 országos átlag felett van ! Ez az állandó folyamatos nem kampányszerő      
                  szőrés eredménye
          
2.) Személyi feltételek: Egy kitőnı asszisztenciával dolgozom

A dologi feltételek a kötelezı minimum feltételek alapján adottak.
Ezen túl is saját fejlesztésben bıvítettem az eszköz állományt.
A Kormány által biztosított eszközvásárlás lehetıvé tette a számítógépes
park korszerősítését és korszerőbb orvosi eszközök beszerzését.
A szükséges  adva van a kívánatostól még messze vagyunk

                 
  3.) Komolyabb problémák sz elmúlt esztendıben nem jelentkeztek.
               
 4.) Az ellását színvonalát igyekeztem a betegek elıjegyzés alapján való 

 behívással emelni. Ez egyes esetekben igen keservesen megy Évek alatt
 is kevesen értik ennek hasznos voltát. Ez okoz néha konfliktust az 
idıre bejelentett beteg és az ajtón „beesett „nem akut beteg  a  csak   
gyógyszeriratos között.
Próbáltuk  emelni  a  színvonalat  a  dabasi  rendelıintézet  laborjának
kihelyezésével ami a Papp doktor rendelıjében történik, mivel ott van
elegendı hely.
Ez  rajtam személyesen sajnos nem segített,  mert  keddi  napon nálam
ugyan annyi  vérvétel  van  amit  én  veszek  le,  mert  a  betegek  90%-a
ragaszkodik hozzám.
Az ellátás színvonalán majd csak az új  rendelı  – egészségközpont  –
segíthet  ahol  megfelelı  mérető  helyiségek  állnak  rendelkezésre.  A
színvonal  emeléséhez   a  személyzet  növelése  lesz  szükséges,egy
recepciós  telefontkezelı,  adminisztrációs  nıvér  beállításával.  Ehhez
azonban a finanszírozás növelése lenne feltétlenül szükséges. 
Az állandó ,több esetben felesleges telefonhívások a rendelés közben
zavarják és megakasztják a gyógyítás folyamatát.



                        
         5.) Olyan szakmai, szervezeti változások amelyek lényegében érintenék 
                                  alapellátás helyzetét a jövıben bizonyosan lesznek, de ezekrıl még 
                                   nincsen megbízható értesülésünk.
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