Tájékoztató az Olaszfalu és Eplény községek 2018. évi háziorvosi ellátás
tapasztalatairól

A 2018-as évet nagy áttörésnek és szakmai szempontból jelentős felfrissülésnek
éltem meg.
Nagyon sikeres év volt számomra és ez által betegeim számára is.
Az újabb szakvizsgámhoz szükséges összes kötelező gyakorlatot sikerült az év
során teljesítenem, ami nagy áldozatokat követelt tőlem, a kolléganőmtől és a
betegeimtől is. Az ország négy különböző kórházában 11 féle gyakorlati modult
teljesítettem. A szakvizsgához az engedélyt a pécsi egyetemtől megkaptam, és
elfogadták a 2019-es őszi szakvizsgaidőszakra a jelentkezésemet, így
befejezhetem és lezárhatom palliatív-hospice orvoslás tanulmányaimat.
Hivatásunkban a kiégés igen komoly gyakorisággal jelentkezik, úgy érzem nekem
ez a tanulási időszak rendkívül hasznos volt a kitekintés szempontjából is.
Gyakorlati képzésem során általános ultrahang vizsgálati gyakorlatot szereztem,
és a praxis számára egy jó minőségűnek mondható, hordozható
ultrahangkészüléket vásároltam, mely akár háznál is használható. Tájékozódó
hasi, lágyrész, emlő, pajzsmirigy ultrahang vizsgálatot tudok elvégezni, ami
persze nem helyettesíti a szakorvosi vizitet.
A praxislétszám állandó, jelenleg 1912 fő. Nem vállalok már egyáltalán területen
kívüli beteget, bár a megkeresések minden naposak. Úgy érzem a jelenleg nálam
lévők rovására mehetne már csak a létszámnövelés, illetve a munkám szakmai
színvonalának gyengülését is eredményezné a kapkodás és a túlterheltség.
A tavalyi évben 14 újszülött érkezett és 18 betegem távozott. Mindkét falu
nagyon élő település, a beköltözőkkel végül is folyamatosan emelkedik a
létszám.
A tavalyi évben 15.307 db vizitet adtam. A forgalom egyértelműen emelkedik.
Ennek hátterében egyrészt a rendkívül hosszú szakorvosi várólisták, illetve a
megyei kórház fő osztályának, a belgyógyászati osztálynak a teljes
ellehetetlenedése játszik szerepet. A kórházból az elmúlt 2,5 évben 32 szakorvos,
ill. főorvos távozott, döntő hányaduk a belgyógyászatról. A II. belgyógyászati

osztály ahova térségünk tartozik részlegesen be is zárt. Ez mindennapi
munkámra igen erős kihatással van. Dávid Gyula Főigazgató azonnali hatályú
menesztésétől én igen sokat vártam, de eddig sajnos semmi konstruktív lépés
nem történt.
A veszprémi ügyelet, szakember hiány miatt, kisebb-nagyobb zökkenőkkel
üzemel, de betegem tudomásom szerint ellátatlan nem maradt.
A 15.307 db vizitből 2455 db emésztőrendszeri témakörbe, 3045 db
mozgásszervi, 1427 db szív-érrendszeri, 1109 db pedig anyagcsere,
cukorbetegség probléma körébe tartozott.
Legtöbb továbbutalásom diagnosztikus ellátásra szólt, ezek közül is a
laborbeutalás vitte el az első helyet.
Az OEP indikátor rendszerét figyelemmel kísérve, igen rosszul állok az
emlődaganat szűrése, és az influenza elleni átoltottság tekintetében. Ezeken
tudatosan kell tovább dolgoznom. Az országos indikátor szerint a
magasvérnyomás betegim 36%-a van jól kezelve, ami az átlagtól nem tér el, de
engem arra inspirál, hogy erre a betegcsoportra is jobban figyeljek.
A NEAK által szervezett vastagbéldaganat szűrővizsgálatba végül is nem
jelentkeztem be, mert rendkívül bonyolult volt az adminisztráció, de a rizikó
betegeket én amúgy is figyelemmel tartom.
Informatikai fejlesztésben sokat léptünk előre. Már kizárólag felhő alapon
dolgozunk, a praxis becsatlakozott az elektronikus egészségügyi szolgáltatói
térbe. Így a beteg utak követhetők, akadálytalan már az e-receptírás is.
Továbbra is fent tartottam oktató családorvos státuszomat, de rezidensem 8 éve
volt utoljára. Félek, falusi háziorvos sajnos nem akar senki lenni.
Megköszönöm az önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak a támogatást
munkámhoz. Megköszönöm a tavalyi rendelő felújítást, hogy ilyen csodálatos
körülmények között dolgozhatom.
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