
Gyermekorvos 2022. évi beszámolója 

 

 
Működtető: Ronhild R. Bt. (Dr. Rónaszéki Ágoston) 
 
Alkalmazottak:  

- Dr. Kovács Viktória csecsemő- és gyermekgyógyász, 
gyermekpulmonológus szakorvos (2019. április 1-től praxis tulajdonos) 

 
- Nagyné Kiss Erzsébet csecsemő-és gyermekápoló, újszülött-, koraszülött 

intenzív terápiás szakápoló, epidemiológiai szakápoló 
 
Munkaidő: napi 8 óra                Napi rendelési idő: átl. 4 óra 
Napi rendelkezésre állási idő: 10 óra/ hétköznap. 
 
Betegek száma: 1378 fő, ebből kb. 1250 fő a nagytarcsai lakos 
2021-2022 szeptemberig: 53 gyermek született. 
 
Forgalom: 45-120 beteg / nap. Újszülött látogatások száma: kb. 0-3/ hét 
Gondozottak:    73  légzőszervi gondozott 
                         6 kardiológiai gondozott 
                         55 gasztroenterológiai gondozott 
                         5 epilepszia 
                         3 arthritis 
                         3 Down-syndroma 
                         2 diabetes  
                         5 cerebral paraesis,  
    1 siketség 
    2 viselkedé-s és mentális zavar. 
  
                          
    
Évközben felmerült igények, problémák:  
 
A településre beköltöző sokgyermekes, kisgyermekes családok miatt a rendelő 
befogadóképessége nem elegendő: járványügyi időszakban főként fontos, 
elkülönített várakozóhely nem kialakítható. A személyzeti és betegek 
rendelkezésére álló terek nem különíthetőek el.  
 
Új Egészségház létrehozására lenne szükség, hogy a jelenleg kormányzatilag 
támogatott praxisközösség létrehozása megvalósulhasson egy helyszínen, 
folyamatos napi ellátás keretében, megfelelő infrastruktúra megvalósításával. 
(Felnőtt háziorvosi ellátás / Gyermekgyógyászati rendelés/ védőnői szolgálat/ 
fogászati ellátás / laboratóriumi/ gyógytorna/ gyógypedagógiai fejlesztési 
lehetőségek.) A lakosság számára nagy segítség lenne, ha ezek az ellátások, 



szolgáltatások helyben, megfelelő színvonalon elérhetőek lennének. 
 
Több egészségügyi alapellátó által esetlegesen létrehozandó konzorcium forma 
esetén lehetőség lenne egészségügyi eszközök beszerzésére, egészségügyi 
fejlesztésekre vonatkozó pályázatok igénybevételére is. 
 
Amennyiben ez a közeljövőben nem megvalósítható, a jelen rendelőben 
hasznosnak tartanánk a mellékhelyiségek burkolatának és szerelvényeinek 
cseréjét, légkondicionálást a „váróteremben” is, valamint a rendelő utca fronti 
ablakainak árnyékolását. A rendelő bejáratánál szükséges lenne a térburkolat 
javítására, annak megsüllyedése miatt. 
 
 
Az emelkedő beteglétszám, az életkori szűrésekre jogosultak és iskolaorvosi 
ellátásban résztvevők magas száma miatt szükség van egy második háziorvosi 
körzet kiírására.  
 
 
 
Szeretnénk, ha a Petőfi u./Sztehló G.u. és Sztehló G.u. lakótelep sarkánál a 
Gyermekrendelő kitáblázásra kerülne. 
                                                               

 
Tisztelettel: 
 
 Dr.  Kovács Viktória 
 

Nagytarcsa, 2022.09.22.                         
 


