
Egészségügyi alapellátás helyzete 2014.Alsónémediben 
Beszámoló a Jegyzőasszony által kért szempontok szerint 

     
1.) Orvos: dr. Tholt Mária, asszisztens: Hornyákné Varró Erika 
 
A 2. sz felnőtt háziorvosi körzet  felnőtt betegekre van szerződve az OEP-el. 
                 Kivéve a gyermekorvos helyettesítése esetén. 
                 A bejelentkezett betegek létszáma 1647 fő. Ez nagyjából állandó     
               szám. 
                Ebből  férfi 814 fő nő 833 fő 
                Az éves betegforgalom 2014 -ben 9263  fő.  
               Rendelőben megjelent : 8602 fő   Lakáson ellátott :661 
               Szakrendelésre küldtem 875 főt, 
               Ebből  Röntgen és egyéb képalkotó  vizsgálatra 203 főt. 
               EKG vizsgálatokat helyben végzem 
               Kórházi ellátásra küldöttek száma : 36 fő. 
                      Gondozottak száma : 
                      Magas vérnyomás :545 fő 
                     Szívbetegségek 167fő. 
                      Cukorbetegség: 189fő.  Ez a bejelentkezett betegek  11 %- a.!! Ez                             
                     az  országos átlag felett van ! Ez az állandó folyamatos nem     
                      kampányszerű    szűrés eredménye 
  Nagy segítség, hogy Papp doktornak meg van a diabetológiai vizsgája, így ő segítségemre 
van a cukorbetegek gondozásában és nem kell minden betegnek Dabasra mennie. 
 
2.) Személyi feltételek: Egy kitűnő asszisztenciával dolgozom 
A dologi feltételek a kötelező minimum feltételek alapján adottak. 
Ezen túl is saját fejlesztésben bővítettem az eszköz állományt. 
A Kormány által biztosított eszközvásárlás lehetővé tette a számítógépes park korszerűsítését 
és korszerűbb orvosi eszközök beszerzését. 
A szükséges  adva van a kívánatostól még messze vagyunk 
                  
  3.) Komolyabb problémák az elmúlt esztendőben nem jelentkeztek. 
                
 Az ellátás  színvonalát igyekeztem a betegek előjegyzés alapján való  behívással emelni. Ez 
egyes esetekben igen keservesen megy Évek alatt is kevesen értik ennek hasznos voltát. Ez 
okoz néha konfliktust az időre bejelentett beteg és az ajtón „beesett „nem akut beteg  a  csak    
gyógyszeriratos „ között. 
Próbáltuk emelni a színvonalat a dabasi rendelőintézet laborjának kihelyezésével ami a Papp 
doktor rendelőjében történik, mivel ott van elegendő hely. 
Az ellátás színvonalán majd csak az új rendelő – egészségközpont – segíthet ahol megfelelő 
méretű helyiségek állnak rendelkezésre. A színvonal emeléséhez a személyzet növelése lesz 
szükséges, egy recepciós telefontkezelő, adminisztrációs nővér beállításával. Ehhez azonban a 
finanszírozás növelése lenne feltétlenül szükséges.  
Az állandó ,több esetben felesleges telefonhívások a rendelés közben zavarják és 
megakasztják a gyógyítás folyamatát. 
                         
   4) Olyan szakmai, szervezeti változások amelyek lényegében érintenék  
        alapellátás helyzetét a jövőben bizonyosan lesznek, de ezekről még  
       nincsen megbízható értesülésünk. 
 
 



5.) Ügyeleti szolgálat. 
    Sajnos a betegek egy része nincs teljesen tisztában az ügyelet fogalmával. Ennek 
köszönhető, hogy országos statisztika szerint is az ügyelet alatti és a  a háziorvos rendelési 
ideje alatti „sürgös” hivások 50 %- a nem indokolt.Ezért ha panasz érkezik nevét eltitkolva az 
igen aljas  dolog ,mert a bepanaszolt nem tud magyarázatot adni  
    Az ilyen névtelen  neve közlését megtiltó módozat igen emlékeztet a nyilas és rákosi idők 
házmester tempójára. 
 
6) Alsónémediben nem minden délután van mindegyik orvos szolgálatban. Ezért a 
délutánokat beosztottuk. egymás között. Ennek fő oka, hogy Papp doktornak Alsónémedin 
kivűl is több felé van elfoglaltsága másrészt igy nyugodtan van idő a folyamatos  gondozott 
betegek otthoni ellátására. Tehát a beteg  a saját háziorvosát rendelési idején kívül nem biztos 
,hogy  eléri de orvos mindig van a faluban reggel 8 és délután 4 óra között. 
    Ez a beosztás igy fest.  Hétfön egész nap mindkét orvos itt tartózkodik.  
     Kedd délután : dr. Szlivka, szerda délután dr. Tholt, csütörtök délután dr. Papp a péntek 
délután felváltva. 
 
Nagy segítség a sok mozgásszervi beteg számára, hogy helyben is van rheumatológiai 
rendelője a Szakrendelőnek Miskolczi Kolleganő magasszintű vezetésével. 
 
Lényegében így tudom összefoglalni a egészségügy jelenlegi helyzetét községünkben. 
 
Alsónémedi 2015.04.18. 
 

  dr. Tholt Mária 
 
                             

 


