
Háziorvosi beszámoló 

 

2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 

    Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

  Az előző egészségügyi – alapellátási beszámoló 2019. december 31-ig terjedő időszakot ölelte fel. 

 Immár 18 éve látom el Csökmő Nagyközség háziorvosi teendőit 2002. 05. 01-től. Jelen beszámoló az eltelt 

2020-as évben végzett munkáról tartalmaz jelentést – statisztikai számadatokkal alátámasztva – az ezen 

időszak alatt történteket, változásokat, átalakításokat eleveníti fel. 

   2011. január 1-től csatolt településként Darvas Község háziorvosi teendőit is ellátom. Ennek megfelelően 

az alapellátási team felállása – összeállítása: Csökmő Nagyközség – Darvas Község egészségügyi 

alapellátását 1 fő családorvos: Dr. Bagdán Péter, 2 fő szakápoló: Bucsiné Erős Ildikó, Bogyó Jánosné végzi 

teljes munkaidőben. 2012. Február 01-től orvosírnok munkatársat már nem alkalmazok. 

    2017.szeptember 01-től rendszeres helyettesítőként Dr.Duro Ildikó Háziorvos  furtai praxisát vállaltam 

el,aki GYES időszakát tölti,ami 2020.december 31-ig tartott.2021.Január 1-től ismételten vállaltam Dúró 

Doktornő praxisának tartós helyettesítését-immár naponta történő rendelesi idővel. Mivel Doktornő a 

hivatalos „praxis-párom”helyettesítőm,szabadság időtartamot nem tudok tervezni,akadályoztatásom esetén 

nincs helyettesítőm,50 km-es körzetben nincs orvos kolléga.Ezt a „kényszer szituációt„ képtelen vagyok 

feloldani. A kialakult helyzetet amennyiben érdekli a hallgatóságot szóban elmondom. 

  A team szerves részét képezi 2 fő védőnő: Csökmő Nagyközségben – Nagy Tiborné, Darvas Községben 

Sólyomné Papp Anikó, akikkel az újszülöttek gondozását, korhoz kötött védőoltásait, éves záró 

vizsgálatokat, az óvodások illetve iskolások iskolaorvosi vizsgálatát végezzük.Ezen feladatokat heti 

rendszerességgel Csökmőn csütörtökönként 10.00 órától az Egészségházban történő tanácsadásokon illetve 

Darvason hétfőnként előre egyeztetett időpontban a Rendelőben végezzük. 

  A rendelő tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, az utcafront karbantartásáról az Önkormányzat 

segítségével Boruzs Bálintné gondoskodik.Az Önkormányzat segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 

 

 Az alapellátási teendők ellátásában továbbra is fontos feladat hárul 1 fő házi betegápolónkra: Angyal 

Jánosnéra. 

 Az eltelt 2020-as év időszakában 31 elrendelés 16 fő esetében 330 vizit alkalmával végzett a betegek 

otthonában – mozgásképtelenségük miatt – infúziós, injekciós kezelést illetve kötözéseket utasításom 

alapján. 

A Gondozási Központ munkatársai továbbra is sokat segítenek az alapellátási teamnek.Szeretném még 

egyszer megköszönni a Gondozási Központ lelkiismeretes dolgozóinak a vészhelyzet alatt tanúsított 

segítőkészségét és a munkájukat! 

  

 Táppénzes főorvosi felülvizsgálat, havi rendszerességgel, egyszeri alkalommal történik- a felülvizsgálat 

időpontját tartalmazza a havi rendelési beosztási napló.A felülvizsgáló főorvos: Dr.Lente Péter Főorvos, 

táppénzes ellenörző Főorvos. 

2017.november 01-től indult a háziorvosi rendelőkben és a gyógyszertárakban az 

EESZT(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér)A kezdeti nehézségek után mára már rutinszerűen 

használjuk.A szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról szóróanyagok útján tájékozódhatnak a rendelőben a 

betegek.2020.január 01-től felírási igazolást(receptet)14 éves korig kell kiállítanunk,az átmeneti időszak 



június 30-ig tart.Kérésre köteles vagyok felírási igazolást nyomtatni.A bevezetett „újítás”gyorsítja a 

gyógyszerefelírást,csökkenti a betegek várakozási idejét,könnyíti a gyógyszerek kiváltását. 

A 2020-as évben végzett munkánk lényegében a COVID-19 miatti vészhelyzet és járványügyi 

intézkedések(fertőzőbeteg felkutatás,kezelés,jelentések,majd a megelőző oltások beadása,adminisztráció és 

logisztika) 

   Betegellátási statisztikai adatok: (A közölt statisztikai adatok „becsapósak”, hiszen már tartalmazzák a 

darvasi betegellátási statisztikai számokat is!) 

 A háziorvosi praxisban bejelentett betegek: 1985 fő. (346 darvasi, 1639 csökmői kártya). 

Az orvosi rendelőben, illetve a „területen” végzett munkára a legjobban a forgalmi tevékenységi statisztikai 

adatok utalnak. 

2020. évben 15.363 orvos-beteg találkozás történt az ambulánsan ellátott betegekkel együtt. 

Tevékenység típus szerint: 

  - a beteg lakásán történő ellátás akut híváskor:  28 esetben. 

  - a beteg lakásán történő ellenőrzés, látogatás:  28 esetben. 

  - 

2020. december hóval bezárólag néhány betegcsoport szerinti gondozottak száma a praxisban:  

 - cukorbetegség:   134 fő  

  - magas vérnyomás:   576 fő  

  - keringési, szívbetegség:  115 fő  

  - daganatos betegségek:  29 fő  

  - mozgásszervi betegségek:  35 fő 

            -légzőszervi betegségek:    40 fő 

2020.december hóval bezárólag különböző szűrővizsgálatokon részt vett 37 beteg,39 esetben. 

A kis szám szintén a járványügyi intézkedések miatt van! 

Kórházban kezelt betegek száma 203 fő. 

Beutalási gyakorlat: 1510 esetben 660 személy. 

Covid pozitív beteg a praxisomban 2020.01.01-től idáig 100 fő.Ez a szám magasabb,mert vannak más 

praxisban lévő pozitív betegek is. 

Oltottak száma jelenleg 1985 főből 936 fő,de remélhetően ez a szám fokozatosan emelkedik. 

     A gondozott betegek számának emelkedése – főleg a cukorbetegek, magas vérnyomásos és daganatos 

kórképek – alátámasztja azt az országosan is statisztikailag kimutatható tényt, hogy a cukorbetegség 

„népbetegség” lett, magas vérnyomással kombinálva az egyik fő vezető ok a haláloki statisztikában a 

daganatos megbetegedések mellett. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés azaz a prevenció jelentőségét. 

2020-ban előjegyzési időpontban fogadott betegszám: 880 fő. 

 

  Szakmai felettes szervünk továbbra is az ÁNTSZ Berettyóújfalu Városi Szervezete. Az elmúlt egy év 

alatt soron kívüli ellenőrzést nem kaptam, működésünkkel kapcsolatban 1 feljelentés érkezett.Azóta a 

„beteg”nem tartozik a csökmői háziorvosi praxisomhoz;nem találtak sem szakmai sem etikai vétséget-

szabálytalanságot.Polgári peres „ellen lépésre”nem kerítettem sort. 

 



Összességében: az alapellátó team az eltelt évben végzett munkáját továbbra is effektívnek értékelem, a 

közölt statisztikai adatok jelzik, hogy sok tennivaló akadt az elmúlt évben is. 

 

  További munkájukhoz türelmet, kitartást, jó egészséget kívánunk! 

 

Csökmő, 2021-08-10 

 

       Tisztelettel: 

 

          Dr. Bagdán Péter 

                  Háziorvos 

 


