
I. Számú háziorvosi körzet éves orvosi beszámoló 

 

 

 

1. Dolgozók adatai: 

Dr. Dutka Edina háziorvos szakorvos 

Drenyovszki Mihályné ápolónő OKJ 

2. A háziorvosi körzet adatai: 

A körzet kártyás betegeinek száma: 2551 fő (legutóbbi NEAK szerződés szerint) 

Rendelési idő: Hétfő, Szerda, Péntek: 8-12-ig, Kedd 14-18-ig, csütörtök 13-15-ig 

Napi forgalom: KB 50 beteg 

Napi hívások száma: KB 80 hívás 

 

3. A betegek gondozási csoportjai, a gondozottak száma:  

 

Összes gondozott száma: 1543 

ISZB: 65 

Artériás betegség: 8 

Vénás betegség: 22 

Hypertonia: 296 

Diabetes Mellitus: 100 

Hepar: 18 

Epe betegség: 13 

Pancreas: 7 

Interstinalis: 96 

Renalis: 22 

Kardiovascularis: 6 

Daganatos: 38 

Pulmonáris: 232 



Mozgásszervi: 198 

Pszichiátriai: 22 

Neurológiai: 71 

Egyéb endokrin: 110 

Hematológiai: 7 

Gravida: 1 

Geriátriai: 1 

Fejlődési rendell: 5 

Idegrendszeri: 2 

Érzékszervi: 35 

Légzőszervi veszélyeztetett. 10 

Cardiológiai veszélyeztetett: 39 

Emésztőrendszeri vesz.: 2 

Urológiai vesz.: 10 

Mozgásszervi vesz.: 6 

Obes: 65 

Anyagcsere vesz.: 2 

Immun vesz.: 3 

Bőrgyógyászati vesz.: 26 

Gyerek allergia: 5 

 

Legutóbbi beszámoló óta, mivel főleg a nyári időszakra esett nem sok dolog történt a 

praxisban. A Covid fertőzés szinte teljesen visszaesett a nyári időszakban. Jelenleg felfutó 

szakaszban van, hétről-hétre több a fertőzött. Szerencsére gyengébb lefolyású, otthon 

kezelhető esetekről van szó. Kórházba kerülésről nincs tudomásunk. Vannak a szokásos ilyen 

időszakban előforduló vírusos felsőlégúti fertőzések, illetve más ilyenkor előforduló 

bakteriális fertőzések. Sajnos még sok a post covidos tünet, illetve az oltási szövődmény is. 

Készülünk az influenza időszakra, már le kellett adni az előzetes kérést az oltások 

mennyiségének tekintetében. Valamikor októberben, novemberben kapjuk meg azoltásokat, 

és azt a szokásos ütemben szervezzük. Covid oltás igény az utóbbi időben alig volt. 

 



4. Szűrési munkák száma és szűrt egyének száma   

Legutóbbi szűrés óta nem volt új szűrés. 

Tervezett szűrés: teledermatológia, optika szűrés (járványhelyzettől függően). 

 

5. Tervezett továbbképzések   

Dr. Dutka Edina: Oktató háziorvosi továbbképzés (Oktató háziorvosi praxis 

folyamatban) 

Drenyovszki Mihályné: éves kötelező továbbképzés 

A Covid járvány miatt elmaradt kötelező továbbképzések pótlása. 

 

6. Helyettesítési megoldások  

Dr. Salamon Ilona saját rendelési idejében 

Dr. Erdős Gábor szükség esetén 

7. COVID járványban megbetegedett egyének száma:  

Covid fertőződtek száma 2022-ben jelen időpontig: lejelentett kb170 fő (saját statisztika). 

Jelenleg éppen felszálló ágban a Covid+ fertőzések száma, szerencsére gyengébb lefolyással. 

Covid miatti beruházások: Fertőtlenítők, papírtörlő, veszélyesanyag elszállítás.  

Adminisztráció: számítógépes programban lejelenteni a beteget, oszir ÁNTSZ programba le 

és kijelenteni a beteget, oltások rögzítése számítógépes programba, minihis programba, papír 

alapon, ÁNTSZ heti, havi jelentés oltásokról, betegekről, karanténról. Jelentés a felhasznált, 

nem felhasznált oltásokról. Lejárati időpont. Igazolás a betegeknek oltásról (magyarul, 

angolul, németül) 

Logisztika: Oltások megszervezése (telefonon, email-ben), oltások megrendelése elhozatala. 

8. Kórházi, szakrendelői kapcsolatok azok minősége: 

A Nagytarcsai háziorvosi praxis a Kistarcsai Kórházba, és a Szent Rókus Kórházba tartozik 

általános betegellátás tekintetébenterületileg. Ortopédia, Urológia, Traumatológia ellátás 

Uzsoki kórház. Kivéve has és fej trauma a Honvéd és Péterfy Sándor utcai Kórházba tartozik. 

A tüdőszűrő a 16. kerületi tüdőgondozóban elérhető. Előzetes megbeszélés alapján máshova 

is írhatunk beutalót. Az általános gyakorlat szerint a szakellátás is le van terhelve, napi 



kapcsolat így nem alakult ki. Covid járvány óta rendszeresen zárnak be osztályokat, 

ambulanciákat. Erről tájékoztatást kapunk levélben, hogy éppen melyik az aktuálisan bezárt 

részleg, és hova kell irányítani a betegeket, illetve ennek megszüntéről. Osztályokat is 

neveznek ki Covid osztálynak (pl: reuma), ez sok konfliktust okoz a betegekkel a hosszú 

várólista miatt. Ultrahang időpontokat a kórház idén már nem ad, más szakrendeléseknél is 

nagyon hosszú a várólista. 

9. Labor munka értékelése ( a rendelőben végzett és a Kt. Flór F. kórházba küldött 

labor vizsgálatok) 

Labor: Hétfő, Szerda 7-8-ig fekvőbetegek, 8-9-ig előjegyzésre rendelőben 

Labort végzi: Drenyovszki Mihályné 

Száma: 100-120 fő/Hó 

A betegek 90%-a rendelőben veszi igénybe a laborvizsgálatot a kórház helyett. Időpontot egy-

két hétre előre tudunk adni, kivéve, ha sürgős, azt soron kívül fogadjuk. 

10. Éves elhalálozási adatok ( COVID járvány !)  

2022-es évben elhunytak száma összesen: 8 fő                                                                  

Covid+-ban elhunytak száma: 0  

 

11. A rendelő állagának javításához kért munkák  

Kerítésjavítás 

Fák gondozás 

Az internet állandó feljelentés tárgya, ennek sürgős minőségi javítása indokolt, ahogyan 

többször jeleztük szóban és írásban. 

Dr Salamon Ilona által kért berendezés a másik szobában. 

Kérjük a szolárium ágy elvitelét. 

2022-ban minden háziorvosi körzetet ellenőriz az ÁNTSZ. Amit hiányoltak egy 50 L-es hűtő 

a veszélyesanyagnak. illetve egy vizgálólámpa. 



12. A felszereltség javításához szükséges beruházások  

2 db orvosi fotel 

1 db íróasztal 

Hordozható EKG 

1 db hűtő 60 L-es 

Vizsgálólámpa 

13. Egyéb problémák és kérések 

Jelenleg nincs. 

 

Kelt: 2022. 09. 26. 

 

Dr. Dutka Edina 

Háziorvos 

 


