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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.

 Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati szolgálat
2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: Dr. Táborosi Éva háziorvos
Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos
Dr. Dénes Judit Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének elnöke
Molnár György Inter-Ambulance Zrt. vezetője
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH Népegészségügyi Osztály osztályvezető

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 06. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 06. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és az
ügyeleti szolgálat beszámol a 2017. évben végzett munkájáról Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlésének.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 6895-9/2018.
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2018. 05. 30. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2017.
évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi, házi
gyermekorvosi,  fogorvosi  és ügyeleti szolgálat évente egy alkalommal beszámol
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az előző évben végzett munkájáról.

Városunkban jelenleg 24 felnőtt, 10 gyermek háziorvosi és 11 fogorvosi körzetben  folyik
gyógyító tevékenység. 
Az 5. és 16. számú felnőtt háziorvosi körzeteket 2018. január 31-ig Önkormányzatunk látta
el helyettesítéssel, 2018. február 1-től mindkét körzetet betöltöttük. A 15. számú felnőtt
háziorvosi  körzet  2017.  május  1.  napjától betöltetlen,  Önkormányzatunk  helyettesítő
orvosok  közreműködésével  látta  el  a  körzetet. 2017.  december  1-től  hat  hónapos
felmondási idő figyelembe vételével a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet orvosa felmondta az
önkormányzattal  kötött  feladatellátási  szerződését.  Így 2017-ben egy betöltetlen  felnőtt
háziorvosi körzetünk volt. 
A  11.  számú  házi  gyermekorvosi  és  a  3.  számú  fogorvosi  körzetet  továbbra  is
helyettesítéssel látjuk el.

2017-ben  
 felnőtt háziorvosi körzet:          betöltött 23,   betöltetlen 1
 gyermek háziorvosi körzet:      betöltött 9,     betöltetlen 1 
 fogorvosi körzet:                      betöltött 10,   betöltetlen 1.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a felnőtt háziorvosi szolgálat 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót. Dr. Táborosi  Éva  és  dr.  Kemény János  a  Dunaújvárosi
Vállalkozó Háziorvosok Egyesületének képviseletében a beszámolóhoz csatolták a 2017.
évi tevékenységgel kapcsolatos adatokat. Az adatok összehasonlításából látszik, hogy az
összes körzetet tekintve 2017-ben az előző évihez képest: 

  a bejelentett betegek számában nagy változás nem történt, 2017-ben 42.983 fő
volt, ez a 2016-os évhez képest 0,1%-os növekedést jelent,

 az éves forgalom 5,9%-os csökkenése mellett az egy munkanapon egy orvos által
ellátott  betegek  száma  átlagban  45  fő,  (az  éves  forgalom  2017-ben  összesen
271.622 fő volt),

 a hívások száma 20%-kal csökkent (2017-ben 2305 volt), 
 a látogatások száma 83%-kal nőtt (2017-ben 6843 eset volt),
 kórházba 1221 beteget utaltak (5%-os növekedés),
 szakrendelésre, laborba, röntgenre 55.398 főt utaltak (27%-os növekedés),
 a tumoros betegek száma 2011 fő volt (5%-os növekedés), 
 az elhunytak száma 2017-ben 529 fő volt (4,8%-os növekedés).

Az  orvos-beteg  találkozások  száma  igen  magas  271.622  alkalom,  ez  munkanapokra
lebontva  45 beteg/nap.  Az  orvosok leterheltsége  magas,  40  főnél  több beteg  ellátása
felelősséggel nem vállalható. A betegellátás minőségét javítani célzó koncepciók szerint az
egy orvosra jutó napi orvos-beteg találkozások számát limitálni kell és meg kell teremteni
ennek jogszabályi hátterét.
Probléma a háziorvosok magas életkora, sokan kénytelenek nyugdíj mellett dolgozni, mert
a  praxist  nincs  kinek  átadni,  a  helyettesítést  nehezen,  vagy  egyáltalán  nem  lehet



megoldani. 

Az  otthoni  beteglátogatások  száma  majdnem  a  duplájára  emelkedett,  az  arány
körzetenként  változó.  Oka  lehet  a  lakosság  öregedése,  a  rosszindulatú  daganatos
betegségek számának további növekedése. Az elöregedett körzetekben a mozgásukban
korlátozott,  idős  emberek  egyre  gyakrabban  az  otthonukban  igénylik  a  rendszeres
találkozást az orvosokkal.

Az  intézményesített,  módszeres  és  hatékony,  bölcsődés  kortól  kezdődő,  átfogó
egészségnevelési  program,  vagyis  a  primer  prevenció  hiányzik.  A magyar  népesség
túlnyomó  többségének  nincs  használható  egészségügyi  alaptudása  sem  a  teste
működésével,  sem a betegség-megelőző életmóddal  kapcsolatban. Szükség lenne egy
hosszú  távú  programra.  A város  lakosaiban  van  erre  igény,  a  háziorvosok  többsége
szívesen közreműködne ebben, a rendelések alatt egészségnevelésre minimális idő jut.

A beszámoló kitér a rendelők állapotára, melyek többsége felújításra szorul. A háziorvosi
tevékenység  végzésének  körülményei  jelen  állapotban  nem  mondhatók  ideálisnak.  A
körzetek  alulfinanszírozottak,  a  praxisok  támogatottsága  alacsony.  Mindezek  miatt  a
közeljövőben  várhatóan  megüresedő  háziorvosi  praxisok  nehezen  lesznek  betölthetők
Dunaújvárosban, ugyanúgy, ahogy az ország többi részében is.

Az előterjesztés 2. melléklete átfogó képet nyújt a házi gyermekorvosi szolgálat 2017.
évi munkájáról. A háziorvosok magas életkora nem kedvez a jövőbeni alapellátásnak. Dr.
Varsányi Mária házi gyermekorvos beszámolójában felhívta a figyelmet arra, hogy a
csökkenő gyermekorvos-létszám, a kedvezőtlen korösszetétel miatt a szakma javaslatait,
előirányzatát – hogy a 18 év alatti  gyermekeket a nap 24 órájában házi gyermekorvos
lásson el – nem lehet teljesíteni.
A tárgyi feltételek kapcsán megemlíti, hogy egy rendelő kivételével azok önkormányzati
tulajdonúak,  melyek  felújítására  nagy  szükség  lenne.  A  felújítások  nagy  része  a
közeljövőben tervezett. 
A minimumfeltételek biztosítottak, a kötelező továbbképzéseket minden kolléga teljesítette.

A 2017-es évben Dunaújváros 9 területi ellátási kötelezettséget végző gyermek háziorvosa
8527 fő 18 éven aluli gyermek ellátásáról gondoskodott. Ez 37 fővel több a tavalyi évhez
képest. A 2013.,  2014.,  2015.,  2016.  és  2017.  évek  népmozgalmi adatainak
összehasonlítását elvégeztük, a megadott adatok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Népmozgalmi adatok 2013. év 2014. év 2015.
év

2016. év 2017. év

Élve születések száma 370 399 366 409 393
Halva születések
száma

0 1 2 2 2

Koraszülött 24 28 15 33 59
Koraszülött frekvencia 6,48% 7% 4% 8% 15%
Otthon, ill. intézeten
kívüli születés

1 2 6 0 2

Ikerszülés 2 7 4 6 4
Csecsemőhalálozási
arány

5,4‰ 0 1,6‰ 0,7‰ 0,5‰

Az élve születések száma az  előző  évekhez képest lényegében  változatlan. A  halva
születés  tavaly  2  volt,  ami  nem  változott  az  azt  megelőző  évi  adathoz  képest.  A



koraszülöttek száma növekedett, ami országosan is jellemző adat. 

A beszámoló szöveges részében részletesen olvashatunk a körzeteket  érintő,  egyre
élesebben felvetődő degresszióról,  a  betegforgalmi adatokról,  azokról a betegségekről,
amelyek a folyamatos orvosi kezelés részét képező gondozás területébe tartoznak, a
prevencióról, valamint az elvégzett munka dokumentálásának menetéről. 

Dunaújváros teljes körű (felnőtt és gyermek) háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátását az
Inter-Ambulance Zrt.  végzi. A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 2017. évi  statisztikai
adatait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megadott adatait összesítettük, az összehasonlító
elemzést az előző évekhez viszonyítva elvégeztük. A megadott statisztikai adatok alapján
az alábbiak állapíthatók meg: 

Betegforgalom
2013. 
év (fő)

2014.
év (fő)

2015.
év (fő)

2016.
év (fő)

2017.
év (fő)

2017. év előző
évhez viszonyított 

aránya

Ügyeleten megjelentek
száma
(felnőtt és gyermek 
összesen)

4879 4991 4349 4879 4585 93,9 %

Lakáson ellátottak száma
(hívások)

1488 1007 1020 766 626 81,7 %

Kórházba utaltak száma 775 330 480 212 175 82,5 %
OMSZ igénybevétele 407 206 225 130 77 59,2 %

A fenti összehasonlításból megállapítható, hogy minden mutató csökkent az előző évihez
képest, az OMSZ igénybevétele jelentősen, közel a felére esett vissza.

2017-ben is nagy arányú indokolatlan hívás volt, a 4474 ellátásból 2585 volt indokolt és
1889 indokolatlan. Ez jelentős terhelést jelent az ügyeleti személyzet számára, késlelteti
és veszélyezteti a valóban sürgős esetek ellátását, valamint indokolatlan költséget jelent
mind  a  Szolgáltató,  mind  az  Önkormányzat  részére.  Az  indokolatlan  esetek
visszaszorítása  elsősorban  nem egészségügyi,  hanem egészségkultúrával  összefüggő
kérdés,  melynek  hatékony  kezelését  a  megfelelő  egészségügyi  edukációval
megoldhatónak látja a szolgáltató.

Dunaújváros  közigazgatási  területén  2016-ban  az  alapellátást  végző  fogorvosok
létszámában  és  az  ellátókban  nem  történt  változás.  11  fő  fogorvos  és  2  fő
röntgenasszisztens dolgozott. A 3. számú fogorvosi körzetet 2016. október 1-től 2017-ben
is helyettesítéssel láttuk el, a helyettesítést dr. Dénes Judit fogorvos végzi. 

A  11  fő  fogorvos  közül  6  fő  a  Vasmű  út  10.  szám  alatti  (állami  tulajdonban  lévő)
rendelőintézetben rendel, 2 fő önkormányzati,  3 fő saját tulajdonú rendelőben dolgozik.
Feladatuk  a  felnőtt  és  gyermek  lakosság  fogászati  alapellátása,  az  iskolafogászati  és
ügyeleti ellátás biztosítása.

Beszámolójuk  az  előterjesztés  4.  számú  melléklete,  melynek szöveges  része  a
következő  megállapításokat  teszi: a  NEAK  finanszírozásban  és  a  lakosság  fogazati
státuszában változás nem történt a 2016-os évhez képest. A beszámoló 4. pontjában a 11
fogászati körzet összesített tevékenységi adatai találhatóak, külön táblázatban szemlélteti



a felnőtteken és a gyermekeken végzett beavatkozásokat.

A 2016-os évhez képest a felnőttek esetén:
- a rendelésen megjelentek száma 6%-kal csökkent
- a foghúzások száma 3%-kal nőtt
- a tömések száma 2%-kal nőtt
- a gyökértömések száma 8%-kal nőtt
- a fogkő eltávolítások száma 12%-kal csökkent
- a nyálkahártya kezelések számában nem történt változás
- a koronák száma 3%-kal nőtt
- a hidak száma 5%-kal nőtt
- a kivehető fogpótlások száma nem változott.

Összefoglalva  elmondható,  hogy  a  2016-os  évhez  képest  a  rendelésen  megjelentek
száma némi csökkenést mutat, az okokat precízen felmérő adatokkal nem rendelkeznek. A
kezelések jellegében jelentős eltérések nem tapasztalhatóak. A gyökértömések és a fogkő
eltávolítások száma viszonylag nagyobb eltérést  mutat az előző évi  adatokhoz képest,
valószínűsíthető lehet az ellátási protokollok eltérése.

A 2016-os évhez képest a gyermekek esetén:
- a rendelésen megjelentek száma 10%-kal nőtt
- a maradandó fog eltávolításának száma 18%-kal csökkent
- a maradandó fogak tömése 24%-kal csökkent
- tejfogak eltávolítása 5%-kal nőtt
- a gyökértömés 28%-kal csökkent
- az ellátandó gyerekek száma 11%-kal csökkent
- a szűrővizsgálaton megjelentek száma 14%-kal nőtt.

A tavalyi adatokkal való összehasonlításból látható, hogy csökken az ellátandó gyermekek
száma,  a  rendelésen  megjelentek  száma a  csökkenő  létszám ellenére  is  növekedett.
Ennek oka lehet az iskolafogászati ellátás színvonalának emelkedése. A prevenció hatása
a gyermekek körében végzett beavatkozások alakulásából egyértelműen kimutatható.

A fogászati  röntgen tevékenységet  két  röntgenasszisztens végzi,  fejenként  25  órában.
Napi  10 órában dolgoznak. A tavalyi  évben 6349 beteget láttak el,  ez az előző évhez
képest 3%-os csökkenés.

Dunaújvárosban a 11 területi ellátási kötelezettséggel dolgozó fogorvos látja el a hétvégi
és munkaszüneti napokon működő fogászati ügyeletet. Az ügyeleten megjelenő betegek
száma 2016-hoz viszonyítva 3%-kal nőtt, 2017-ben 1866 főt láttak el a fogorvosok.

A fogorvosok esetén is megállapítható, hogy átlagéletkoruk folyamatosan nő, a praxisok
eladása,  átadása  nehézségekbe  ütközik.  Az  utánpótlás  biztosítása  nehézkes,  így  a
háziorvosoknál jelzett megállapítások a fogorvosokra is érvényesek

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. június 12. napján
tartott ülésén tárgyalta és 8 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az előterjesztést és
az abban szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság 2018. június 12. napján tartott ülésén tárgyalta az előterjesztést és 7 igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
 …/2018. (VI. 21.) határozata 

a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 2017.
évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a
háziorvosi ügyeleti és  a  fogorvosi  szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a gyermek
háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat képviselőinek.

Felelős: a határozat közléséért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:       2018. június 29.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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