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Bevezetés

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetésű intézmény.
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által is finanszírozott foglalkozás egészségügyi ellátás és az
Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása marad az Igazgatóság feladata,
melyhez a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi
kapcsolattartás tartozik még.

Igazgatóság több mint 400 millió forintos költségvetéssel, 96 fős engedélyezett létszámmal,
14 bejegyzett telephelyen működő intézmény.
Ennek az intézménynek a feladata a város egészségügyi alapellátásának:

 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisának;

 38 területi védőnői

 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési, igazgatási feladata,
valamint, az alapellátás orvosi ügyeletének és a hajléktalanok háziorvosi szintű

ellátásának a megszervezése. Továbbá a szakellátások közül a fogászati röntgen
biztosítása.

I. Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerint:

Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, melyen belül:

 Háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás

 Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás

 Felnőtt fogorvosi alapellátás

 Iskola fogászat

 Fogorvosi ügyelet

 Területi védőnői ellátás

 Iskolavédőnői ellátás

 Iskola egészségügyi ellátás

 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

 Hajléktalanok egészségügyi ellátása

A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött

finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik
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 Az alaptevékenységet meghatározó legfontosabb szakmai jogszabályok:

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 
 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról 
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos
eljárásról 
 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 117/1998.(VI.16.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításának
részletes szabályairól 
 217/1997.(XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről 
 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről 
 1/2003.(I.21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerekről és a támogatás összegéről
 4/2000.(II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről 
 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 1/2014.(I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseiről
 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról
 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvény végrehajtásáról
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 32/2001. (II.26) NYMJV Közgyűlésének határozata az egészségügyi alapellátás
területén történő privatizációról, az alapelvek meghatározásáról

 26/2003.(V.29.) NYMJV rendelet a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról

III. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik.

1. Egészségügyi alapellátási feladatok

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

1.1. Házi felnőtt- és gyermekorvosi központi ügyelet
A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás
folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a felnőtt korú lakosság részére.

Sürgős, veszélyeztető állapot esetén az orvos köteles ellátni az ellátásra jelentkező betegeket
az e célra kijelölt ügyeleti helyen. Amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget
otthonában, vagy tartózkodási helyén látja el. Szükség esetén a mentőszolgálat útján
gondoskodik a beteg állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi
szolgáltatóhoz történő utalásról.

Ellátási terület: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község
közigazgatási területe, melyen közel 145 ezer ember ellátásáról gondoskodik.

A központi ügyeleten Nyíregyházán hétköznap naponta 18 és 08 óra között, hétvégén és
munkaszüneti napon 24 órás folyamatos időben történik az ellátás.

Felnőtt betegek ellátását 2 fő orvos, 1 fő asszisztens, 1 fő gépkocsivezető, a gyermek betegek
ellátását 1 fő szakorvos (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő szakorvos) 1 fő
asszisztensnő 1 fő gépkocsivezető (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő
asszisztensnő) látja el.  Ezen túlmenően kizárólag hétvégén reggel 8 és este 20 óra közötti
időben külön ügyelet működik Nyírteleken, csak a nyírteleki járóbetegek számára.
A feladatellátás szakmai szempontból az elvárásoknak megfelelően működik, az OEP
finanszírozás elegendő forrást biztosít a megfelelő szakmai munka és szolgáltatás
elvégzéséhez.
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2013-as évben, felnőtt háziorvosi ügyeletünkhöz, összesen 13817 beteg fordult és kapott -
sürgősségi - ügyeleti háziorvosi ellátást.

1. diagram A 2013-as évben az ügyelethez forduló felnőtt betegek számát
mutatja, havi bontásban. 2013. március 01-től induló nappali felnőtt orvosi
ügyelet emelte az ellátandó betegek számát.

Az elmúlt időszakban az ügyelethez forduló betegek száma évről-évre változik.

2. diagram Az előző évekhez viszonyított betegellátási számokat mutatja.

Jól látható, hogy elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett a 2013-ban orvosi ügyelethez
fordulók száma.
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2013-as évben, gyermek háziorvosi ügyeleten, összesen 10852 fő gyermeket láttak el.

3. diagram Az ügyelethez forduló beteg gyermekek számát mutatja, havi bontásban.

Az elmúlt időszakban az ügyelethez forduló gyermek betegek száma évről-évre
változik.

4. diagram Az előző évekhez viszonyított gyermekek betegellátási számait mutatja.
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1.2. Felnőtt nappali orvosi ügyelet

A nyíregyházi felnőtt háziorvosok kérésére és az általuk felvetett igény kielégítésére, 2013.
március 1-től beindult a felnőtt nappali orvosi ügyeletet. Nyíregyháza Szent István u. 70.
szám alatt a Központi Ügyelet épületében a város felnőtt lakói számára, folyamatosan, a nap
24 órájában az egészségügyi ügyeleti ellátás biztosított.
A nappali ügyelet a nyíregyházi lakosok részére 08:00-18:00-ig elérhető, majd ugyanott, az
esti ügyelet a Nyíregyháza és vonzáskörzete számára 18:00-08:00-ig látja el az ügyeleti
feladatot.

Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A nappali ügyelet feladata a háziorvosi ellátás kiegészítése illetve annak segítése.
Természetesen, mindez nem érinti a háziorvosok napi munkáját, ők továbbra is végzik
feladatukat a megszokott rend szerint.

A nappali ügyeleti szolgálatot 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető látja el. Az
ápoló és a gépkocsivezetők egyaránt diplomás szakemberek - mentőtisztek és 1 fő diplomás
ápoló.  Az ügyeletes orvos a betegellátást az ügyeletrendszer telephelyén (Nyíregyháza,
Szent István u. 70.) közúti baleset esetén közterületen, illetve hívás esetén a beteg lakásán
biztosítja.
Fontos a háziorvosi szakmai kapcsolattartás együttműködésének javítása. Az elvégzett
vizsgálatokról, illetve beavatkozásokról feljegyzés kerül az ambuláns naplóba, illetve
számítógépes programba. Ezt követően az ambuláns lap két példányban nyomtatásba kerül,
melyet saját kezűleg az orvos és a beteg is aláír, mellyel a beteg kezelőorvosánál fog
jelentkezni.
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5. diagram Nappali ügyeleten ellátott betegek számát mutatja havi bontásban.
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Nappali ügyelet feladatmagoszlása 2013.-ban

1540 fő

52 fő
358 fő

52 fő

ambulancián történt ellátások lakáson történő ellátások OMSZ által átadott beteg halottszemle

6. diagram 2013-ban a nappali ügyelet főfeladatainak megoszlása

Az ügyeletre több olyan páciens is érkezik, akik nem magyar állampolgárok: román, ukrán,
cseh, lengyel, kínai, szlovák. Tovább bővül az ellátottak száma az átutazókkal, turistákkal és
szorgalmi időben a kollégista diákokkal.

A lakosság részéről pozitív a nappali ügyelet megítélése, hiszen kulturált körülmények között
magas szakmai színvonalon és rövid várakozási idő alatt kapnak sürgősségi orvosi ellátást.

Az ügyelet működése során sem a lakosság, sem a szakhatóság részéről nem érkezett írásos
vagy szóbeli panasz, elmarasztalás.

1.2.1. 2013. év során orvostechnikai és egyéb eszközök beszerzésére került sor.

EKG készülék /EDAN SE-601/, CRP vizsgáló készülék.
Alternatív légútbiztosításra alkalmas eszközök, vérnyomásmérők, pulzoxyméterek.
Veszélyes hulladék tárolására hűtőszekrény beállítása vált szükségessé.
Új számítógépek beszerzésre kerültek, irodatechnikai eszközök (forgó székek).
Az ügyeleten dolgozók komfort érzetét emeli, az étkező rész kialakítása, munkaruha
egységesítése.
Az ügyeleten dolgozó takarítónők munkáját segíti a szárítógép vásárlása.

1.3. Fogorvosi alapellátási ügyelet

Az érintett fogorvosi körzetek lakosságának meghatározott időben alapellátási szintű
sürgősségi ellátás.
Az ügyeleti ellátás kizárólag hétvégére és az ünnepnapokra korlátozódik, 8 órától – 14 óráig
fogadja a betegeket.
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Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A tevékenység jogszabályok adta finanszírozás a tényleges költségek körülbelül egy
harmadát fedezik, a hiányzó összeget a fogorvosi szakellátás (Fogászati Rtg) illetve központi
ügyelet bevételei pótolják.

2013-as évben, a fogászati ügyeleten, összesen 1576 főt láttak el fogászati panaszai miatt.

1.4. Hajléktalanok orvosi ellátása

Háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a hajléktalanok részére.
Közegészségügyi szempontból is fontos szerepet tölt be a hajléktalanokat ellátó háziorvosi
praxis, amely a járóbetegeken kívül gyógyító- megelőző tevékenységet folytat a
hajléktalanok ismert szálláshelyein. A tevékenység finanszírozása az OEP által folyósított
összegekből megoldott.
Fontos megjegyezni, hogy ez az egészségügyi orvosi alapellátási ellátást nem lehet
összehasonlítani más háziorvosok (alapellátások) ellátásával, ott előforduló esetekkel.
Az itt megforduló betegek betegséghez való hozzáállása, betegségtudata csökkent,
együttműködési szándéka jelentősen alacsonyabb.
A rendelőben és a helyszínen ellátottak száma, évszaknak megfelelően változik, nehezített a
betegek feltalálása szükséges gondozás indokoltsága esetén.

Az ellátások számának alakulása:
2013-as évben összesen 2360 fő ellátása történt.
Szakrendelésre utaltak száma: 190 fő.
Kórházba utaltak száma: 4 fő.

Naponta 7-10 beteg keresi meg a szolgálatot orvosi ellátás miatt.
A feladatellátást nehezíti, hogy a betegek jelentős része alkoholos állapotban van, többször
előfordult, hogy rendőri intézkedést kellett kérni az ellátásoknál.

A prevenció fontossága:
A fertőzések megelőzése miatt, a hajléktalanoknál ½ évente kérjük a tüdőszűrő elvégzését.

50 év felettiek és krónikus betegségben szenvedők esetében lehetőségeinkhez mérten
biztosítjuk az influenza elleni védőoltásokat, vagy egyéb beszerezhető és szükséges
oltásokat.
Aktívan együttműködünk az Jósa András Oktatókórház Bőrgyógyászati szakrendelőjével,
mivel sok a bőrgyógyászati és parazitás megbetegedések előfordulása. ANTSZ szakmailag és
anyagilag is segíti munkánkat (fertőtlenítések elvégzésével, stb.).
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1.5. Átmenetileg megüresedő háziorvosi praxisok működtetése

Városunk területén 44 felnőtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogorvosi praxis
működik (2 felnőtt, 9 gyermek és iskola fogászat és 20 vegyes praxis) melyek tulajdonosai az
Önkormányzattal kötött megállapodás (feladat ellátási szerződés) alapján területi ellátási
kötelezettséggel működnek.

A praxis jogról való lemondás, működési engedély visszavonás vagy egyéb ok miatt
átmenetileg megüresedő háziorvosi körzet előírás szerinti működtetése az Önkormányzat
feladata lenne, a zavartalan működés feltételek helyreállításáig illetve a pályázati eljárás
lefolytatásának idejére.  2013-ban ilyen működtetésre nem volt szükség.

1.6. Területi védőnői szolgálat

Nyíregyháza városában 38 fő látja el a területi védőnő feladatait az Egészségügyi Alapellátás
Igazgatósága alatt. A kolléganők 27 fő gyermekorvossal dolgoznak együtt Nyíregyházán.

A területi védőnői munkát legjobban a 49/2004. ESZCSM rendelet foglalja össze.
A gyermeket váró nő mindig megkülönböztetett figyelmet és gondoskodást élvez.
Magyarországon különleges hagyománya és szervezett rendszere alakult ki a várandósok és
a gyermekek gondozásának, amit sok helyen Hungaricumnak is neveznek.
A méhen belül fejlődő új élet védelme, az anya állapotának, a várandósággal járó
változásoknak a megfigyelése, a tanácsadás, melyet a 33/1992 (XII.23.) Népjóléti Miniszteri
rendelet szabályoz.
A védőnő minden településen megtalálható a védőnői tanácsadókban, ezen kívül az
otthonukban is felkeresi, meglátogatja a családokat, hogy a várandóst, majd az újszülöttet,
csecsemőt természetes életterében megfigyelve mind több és hasznosabb tanácsot adjon az
egészségben való felnövekedéshez.
Munkáját a védőnői körzetben az orvossal együttműködve nagyfokú önállósággal végzi.
A védőnő munkája a prevenció ezen belül is a primer prevenció. (egészséges környezet,
életmód, fejlődés elősegítése)
A primer prevenciót döntően a terhesek, a csecsemők, a kisgyermekek körében és az
Oktatási Intézményben végzik. A munka tartalmát, a védőnő kompetenciáját a népjóléti
miniszteri rendeletekkel határozza meg.
A védőnő munkamódszere a gondozás, azon belül is a családgondozás.
Gondozási terv alapján végzi feladatait a család igényeinek megfelelően.
A gondozás formái:

 csecsemőgondozás
 terhesgondozás
 nővédelmi gondozás
 családlátogatás
 fogadóóra
 önálló tanácsadás
 orvossal közösen végzett tanácsadás
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 egészségnevelés
 érzékszervi és higiénés ellenőrző vizsgálat végzése.

Az életkori sajátosságokhoz igazodó, betegségek megelőzését és korai felismerését célzó
szűrővizsgálatok minden védőnői körzetben élő gyermeket( 0- iskolába nem járó ) egyaránt
megillet. Ez minden gyermeknek a lakóhelyéhez közel, védőnői tanácsadókban biztosítva
van. 1, 3, 6 hónapos és 1, 2, 3, 4, 5, 6 évesen minden szülőt felkérünk arra, hogy jelenjenek
meg gyermekükkel védőnői önálló tanácsadáson, ahol a szűrővizsgálatokat elvégezzük.
Mérünk testsúlyt, testmagasságot, fejkörfogatot, mellkaskörfogatot, vérnyomást. Percentilt
számolunk. Végzünk látás és hallás vizsgálatot. A gyermek szociális, értelmi,
pszichoszomatikus fejlettségét megadott szempontrendszer szerint státuszlapon értékeljük.
A szülők többsége él is ezen lehetőségekkel. A szűrés eredményéről szülőnek leletet adunk.
Amennyiben eltérést találunk, a gyermeket választott házi gyermekorvosához küldjük,
gyermekorvosát értesítjük az eltérésről.

A családlátogatás és a tanácsadás mellett minden védőnő ellát Iskola egészségügyi feladatot
az óvodában. Meghatározott időnként tisztasági vizsgálatot végez. Emelet egészségnevelő
előadást tart a gyermekeknek különböző témában. (egészséges életmód, mozgás, sport
szeretete)
Családi napon az óvoda kérésére egészségügyi tanácsadást tart (vércukor mérése,
vérnyomás mérés).
Szükség esetén részt vesz a szülői értekezleteken.
Az Országos szakmai és módszertani központ – OSZMK - honlapján jelentési kötelezettsége
van az Iskola egészségügyi munkáról.

A védőnők szorosan együttműködnek az Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karával.
2013-as év február 11.-én kezdődött a negyedik évfolyamos védőnő hallgatók 10 hétig tartó
nagy szakmai gyakorlata. Nyáron a III. évfolyamos védőnő hallgatók töltik két hetes szakmai
gyakorlatukat. Ilyenkor a védőnők segítik a gyakorlat lebonyolítását, s a hallgató tudásának
elmélyítését, a területi védőnői munka szépségeivel és hátrányaival való megismertetését.
Ezen kívül szülésznők, középiskolások és OKJ hallgatók gyakorlatának vezetését végzik.

A védőnők együttműködnek a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központtal. Megbeszéléseken,
esetismertetésen vesznek részt. Ha a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket találnak,
jelzik azt és a szakma szabályainak megfelelően járnak el.

2012. májustól végezzük a Védőnői Méhnyakszűrő Program (VMP program) keretében a
méhnyakszűrést. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal levél formájában keresi meg a nőket és
egyeztetés után a védőnők végzik el a szűrést. Az eredményt a védőnő juttatja el a szűrt
nőknek. A védőnők – a VMP program keretében - képzésére azért volt szükség, hogy minél
többen megjelenjenek a szűréseken, hiszen évente még mindig 400 nő hal meg
méhnyakrákban. Mivel a védőnő feladata a prevenció és a szűrés, ezér úgy gondolták, hogy
egy védőnőhöz szívesebben fordulnak a nők. A képzés magas színvonala és a védőnők lelkes
munkája lassan meghozza a várt eredményt. Jelenleg is tart a program a Terhesgondozóban
(Nyíregyháza Stadion u 8/a), várjuk azokat a nőket, akik a szűrést igénybe kívánják venni.
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A védőnők karitatív tevékenységet is végeznek:
2013. június 8-án került megrendezésre a XVIII. Országos csecsemőgondozási verseny a
Magyar Vöröskereszt szervezésében, Nyíregyházán a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 25
területi védőnő dolgozott és vett részt a szakmai zsűriben.
2013. 09.29.-én a Szív Világnapja rendezvényen, illetve más rendezvényeken, családi
napokon vérnyomásmérést, vércukormérést egészségügyi tanácsokat adnak. Családok
felajánlása alapján gyermekruhát, pelenkát, játékot juttatnak el a rászoruló családoknak.

Az adminisztráció ráépül a gondozó, tanácsadó munkára. A működési szabályzat írja elő a
sajátos adminisztratív feladatokat. A dokumentáció feladata az objektív valóság rögzítése.
Dokumentálásra a védőnők a Védőnő 2007 számítógépes programot használják, mely
elavult, 4 éve nem frissítették. Ingyenes programból jelenleg nem érhető el a
követelményeknek megfelelő frissebb használható változat.
Minden területi védőnő rendelkezik laptoppal, melyek sajnos folyamatosan romlanak el,
mennek tönkre, ezek pótlása folyamatosan történik. A számítógépes állomány átlag életkora
6-7 év.
A területi védőnők munkanaplót (Látogatások előjegyzési könyve) vezetnek minden nap,
melyben az aznapi munkájukról számolnak el.
Minden kolléganő ötödikéig folyamatos oltási jelentést készít, illetve az OSZMK honlapján
minden hónap 15.-ig elkészíti a 10 oldalas jelentését a körzetre és munkájára vonatkoztatva.
Nyíregyházán a gyermekek át oltottsága vagyis a védőoltást megkapott gyermekek száma
99%-os.

2013.-as évben nyíregyházi terhesgondozóban 1072 fő először jelentkező kismama kapott
Várandós könyvet a védőnőjétől, míg ez  a szám tavaly előtt  azaz 2012.-ben 1108 fő. Ez azt
jelzi, hogy Nyíregyháza városában csökkent a várandósok száma, de ez nem jelenti azt, hogy
a védőnőnek kevesebb munkát kellene végeznie, - sőt mivel kitolódott a szülési korhatár,
sokkal több a veszélyeztetett gravida, - ezért még nagyobb odafigyeléssel kell végeznie  a
munkáját.

Mint a lenti táblázatból látjuk 2012. évben 36 élve születéssel volt több, mint a 2013. évben.
Nyíregyházán is tapasztalható romló anyagi helyzet miatt, egyre több család kerül fokozott
gondozás alá, mely több védőnői látogatást és szükség esetén szociális intézkedést is igényel.
A 2500 gr. alatt akár koraszülött, akár fejlődésben visszamaradott újszülöttek száma is
minimálisan nőt a 2012. évhez képest. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy 8,1% az
átlagostól negatív irányban eltérő élve született újszülöttek száma. Majdnem minden 10.
gyerek csupán születési súlya miatt veszélyeztetett, ezáltal több odafigyelést igényelnek a
területi védőnőtől.
A kis súlyú éretlen babák túlélési aránya jó 75-85% közötti, ami országos szinten is jónak
mondható. Az orvostudomány a 24. hétre teszi az életképesség alsó határát, a 28. héttől a
nyíregyházi kórházban a babák hazaadási aránya 83%, ami országosan is kiemelkedő
eredmény.
A védőnő fontos munkát végez a veszélyeztető tényezők kiszűrésében, a kóros terhesség
felismerésében.
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Nyíregyházán az egészségügyre nem jellemző a szakmai migráció, munkájukat a nehézségek
és akadályok ellenére a tőlük telhető lelkesedéssel és a legmagasabb szakmai tudással
végzik.
Ezen védőnői munkánkat jellemzi az országos szinten is elismerése okot adó, szakmai
mutatók.

Népmozgalmi Jelentés
2013. év

Nyíregyháza

Szülések összes
1. Élve szülöttek száma: 1081
2. Halva szülöttek száma: 4
3. Összes újszülöttek száma: 1085
4. Iker újszülöttek száma: 39
5. Intézetben születettek száma: 1079
6. Intézetben kívül születettek száma: 2
7. Szaksegítség nélkül születettek száma: 1
8. Élve szülöttek közül kissúlyú újszülött 92
9. Egy éven belül elhalt csecsemők száma: 1

10. Csecsemőhalálozás 0/00 2,78

1.7. Iskola-egészségügyi védőnői szolgálat

Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat nyíregyházán, a megyei jogú város általános és
középiskoláiban végzi.

Működési feltételek

Személyi feltételek:

Főállású ifjúsági orvos:   4 fő
Házi gyermekorvos: 22 fő
Felnőtt háziorvos:   1 fő

Összesen: 27 fő
Főállású iskola-ifjúsági védőnő 25 fő

Összesen: 52 fő

A főállású ifjúsági orvosok gyermekgyógyász és iskola-egészségügyi szakvizsgával, a főiskolát
végzett védőnők közül 19 fő ifjúsági szakvédőnői oklevéllel is rendelkezik.
A tanév folyamán 1 főállású ifjúsági főorvos és 1 védőnő nyugdíjba ment, 2 iskolavédőnő
GYES-ről munkába állt.
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Tárgyi feltételek:

Az ellátott iskolákban orvosi szoba, rendelő biztosított az iskola épületén belül vagy a hozzá
kapcsolódó kollégiumban. Az iskola orvosi rendelők felszereltsége a rendeletben előírt
minimum feltételeknek részben megfelel, a szakhatósággal együtt ellenőrzéseken vettünk
részt, ahol tárgyi hiányosságok voltak, azt az oktatási intézményt hivatalosan felszólítottuk a
pótlásra. A berendezési tárgyak, használati eszközök, műszerek az oktatási intézmény és az
egészségügyi alapellátás leltári tulajdonában vannak.

Az ellátott iskolák megoszlása :

Általános Iskola 18 (egyházi: 3)
Általános Iskola és Gimnázium   5 (egyházi: 3)
Általános Iskola és Szakközépiskola   1
Gimnázium   5 (egyházi: 1)
Gimnázium és Szakközépiskola   2
Szakközépiskola   6
Szakközépiskola és Szakiskola   5
Speciális   6
Összesen: 48

Az iskola-egészségügyi munka jellemzői

Oktatási intézmények (általános és középiskolák) tanuló létszáma: 23.903 fő
Főállású ifjúsági orvos által ellátott tanulók száma: 11.135 fő

2.439 – 3.045 / 4 fő Átl: 2.783 tanuló
Részfoglalkoztatású orvosok által ellátott tanulók száma: 12.768 fő

66 – 1.094 / 24 fő Átl: 532 tanuló
Iskola - ifjúsági védőnők által ellátott tanulók száma: 23.903 fő

 867 – 1.000 / 25 fő Átl: 956 tanuló

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat fő jellemzője, hogy a tanulók ellátása az iskolában az
oktatási intézményben történik ahol a gyerekek a legtöbb időt töltik. Munkatársaink az
iskola-egészségügyi feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően látják el. A szakmai
feladatokat módszertani útmutatók, protokollok előírásai alapján végzik. Az iskolaorvosi és
védőnői feladatkör alapvetően preventív jellegű, melynek módszere a gondozás. Az oktatási
intézményen belül az alkalmazható valamennyi lehetőség felhasználásával.
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően a tanulók ellátása tanítási időn belül történik.
A szervezési, adminisztrációs és egyéb kapcsolattartási feladatok tanítási időn kívül
intéződnek.

Az iskolaorvoson és védőnőn kívül iskolafogászat, pszichológus, kollégiumi ápolónő
munkatársak is tevékenykednek a tanuló ifjúság egészségvédelme érdekében.

A tanévre lebontott feladatok ellátása az oktatási intézmények vezetőségével, tantestülettel
egyeztetett munkaterv szerint történik. Az éves munkaprogram tartalmazza az iskola
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egészségügyi munka célkitűzéseit, menetét, tartalmát, intervallumait, (havi, heti ütemterv)
együttműködési lehetőségeket iskolán belül és kívül.

A komplex iskola-egészségügyi munka területei:

I. Szakgondozás:
 Komplex szűrővizsgálat:

Alapszűrések elvégzése a módszertani irányelv szerint (testmagasság, testtömeg,
látásélesség, színlátás, hallás szűrése, vérnyomás, vizelet ellenőrzés mozgásszervi
szűrés)
A tanulók testi fejlettség és egészségi állapotának szűrése nyomon követése.
Orvosi status és fizikális vizsgálat az index osztályoknál, páros évfolyamokon és a 16
éves kori záró vizsgálat elvégzése során történik.

Orvosi szűrővizsgálaton részt vettek száma: 14.759 61.47 %
(páros évfolyamok)
16 évesek záró vizsgálata: 2.483 10,38 %

Védőnők által megvizsgáltak (biometriás szűrés) száma: 21.906 91,64 %
Alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
Pályaalkalmasság, szakirányú alkalmasság, előzetes alkalmasság.(szakközép és
szakiskolai tanulók körében)

Szakmai alkalmasság vizsgálatok:   3.723  15,57 %
Előzetes alkalmassági vizsgálatok:   2.094    8,76 %

Szakorvosi vizsgálatra beutaltak száma:   2.689  11.24 %

Testnevelés csoportbesorolás elkészítése: könnyített, gyógytestnevelés és teljes
felmentés kategóriákban. Segédlet a szakmai javaslatok alapján, szakorvosi vélemény
figyelembevételével.

Sportolók versenyek előtti orvosi vizsgálata: 2.970 12,42 %

Testnevelés csoportbesorolás összesen: 3.460 14.47 %
-Könnyített testnevelés: 1.010   4.22 %
-Gyógytestnevelés: 1.905 7.96 %
-Teljes felmentés: 545   2.28 %

teljes felmentettből egyéni tornára jár: 236   43,3 %

 Gondozás:

Krónikus beteg gyerekek fokozott ellenőrzése, együttműködve a házi
gyermekorvosokkal és gondozóintézetekkel.(szűrés, beutalás, követés,ellenőrzés)

Gondozottak száma összesen:  12.813 53.60 %
- pszicho-szomatikus ok miatt:    8.154 34.11 %
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- szociális ok miatt:    4.659 19.49 %

Scoliosis:    2.476 10.35 %
Fénytörési hiba:    4.042 16.91 %
Amblyopia:       119  0.49 %
Halláskárosodás:       112 0.46 %
Színtévesztés:       347 1.45 %
Aszthma:       443 1.85 %
Diabetes:         56 0,23 %
Epilepsia:         84 0,35 %
Emelkedett vérnyomás:       426 1.78 %
Obesitás: (BMI: 90 percentil felett)    2.055 8,59 %

 Közegészségügy:
Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, javaslat a hibák megszüntetésére,
szükség esetén jelzés az ÁNTSZ felé. Személyi és környezeti higiénia, tetvesség
szűrése, figyelemmel kísérése, hiányosságok jelzése.

A tetvesség kiszűrésére irányuló vizsgálatok a tanév folyamán 3 alkalommal az egész tanuló
ifjúságra kiterjesztve történnek, ezen kívül észlelés esetén több alkalommal az érintett
szűkebb környezetben, ismételve a fertőzöttség megszűnéséig.

Védőoltások szervezése, lebonyolítása
Védőoltás:(oltottak száma) 5.655 23.65 %
(6.osztály: Diftéria -Tetanus, MMR, 7.osztály: Hepatitis B)

 Környezet-egészségügy:
A tanulásoz szükséges optimális feltételek biztosítása. Tornaterem, tantermek,
padok, világítás, fűtés, egyéb kiszolgáló helyiségek stb. ellenőrzése, balesetvédelem.

 Betegellátás:
Iskolai balesetek, sérülések akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd végleges
ellátás felé irányítás. (szakellátás, mentő, házi orvos, szülő értesítése)

Ambuláns forgalom összesen: 14.760 61.74 %
- Betegellátás: 6.222 26.03 %        a forgalom 42,15 %-a
- Egyéb megjelenés: 8.538 35.71 %        a forgalom 57.84 %-a

 Mentálhigiénés gondozás

A mentálhigiénés gondozás egészségmagatartást, szemléletet alakító tevékenység.
Szükséglet: az egészséget veszélyeztető, ön és másokat pusztító magatartásformák kivédése
Cél: az egészség megszerzésre, megtartásra, fejlesztésre irányuló magatartás tudatos
formálása. Az egészséges életmód igényének felkeltése a tanulóifjúság körében.



                 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Szent István u. 14.                 .

17

Az egészségfejlesztés az iskolai tanrendbe integráltan osztályfőnöki órák keretén belül, az
orvosi-védőnői gondozói munka során és iskolai rendezvények alkalmával valósulhat meg.

Együttműködési lehetőségek: osztályfőnökökkel, ifjúságvédelmi felelős tanárral egészségügyi
szakemberekkel. (szülész-nőgyógyász, Családvédelmi Szolgálat védőnőivel stb.)
Egyéni problémák megbeszélésére az orvosi rendelőben fogadóóra keretén belül és a
vizsgálatok alkalmával van lehetőség.
Néhány védőnő évek óta részt vesz elsősegélynyújtás és csecsemő és gyermekgondozási
szakkör vezetésében. Ebben a tanévben az országos csecsemőgondozási verseny a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban került megrendezésre.

Egészséges életmódra és családi életre nevelés témakörei:

 Egészséges életmód, napirend fontossága
 Serdülőkori változások, helyes értékelése
 Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiénia
 Biztonságos környezet, balesetvédelem
 Mindennapos aktív testmozgás, sport
 Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése
 Szűrővizsgálatok szerepe, védőoltások fontossága
 Barátság, szerelem, párkapcsolatok
 Családtervezés, fogamzásgátlás
 Nemi betegségek megelőzése
 Elsősegélynyújtás alapjai

A tanév során minden iskolában szerveztek munkatársaink közösségi programokat, ahol
kötetlen formában alkalmazhatók az egészséges életmódra nevelés módszerei.
Az elmúlt években komplex együttműködés jött létre külső szervezetekkel. Az
egészségnapokat több helyen összekötik véradás szervezéssel is. A szülők és tanárok jelentős
számban vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Az elmúlt tanévhez viszonyítva nőtt a
tanulók részvétele.

Egészségnevelés előadások száma: 857
Közösségi rendezvényeken részt vettek száma: 21.775
(Egészségnap, diáknap, családi nap, falunap)

Közösségi egészségnevelés programjai, témakörei:

1. Testtömeg, testzsírmérés BMI számítás
2. Vércukorvizsgálat (koleszterin szűrés)
3. Vérnyomásmérés, tanácsadás
4. Újraélesztési bemutató mentősök részvételével
5. Bűnmegelőzési, balesetelhárítási bemutató rendőrség részvételével
6. CO-szűrés ÁNTSZ munkatársakkal
7. Családtervezési tanácsadás CSVSZ munkatársakkal
8. Arcdiagnosztika
9. Szépségszalon, kozmetikai tanácsok
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10. Kortárs segítők előadásai káros szenvedélyek megelőzése témakörben
11. Szemészeti szűrés
12. Anyajegyszűrés bőrgyógyász részvételével
13. Allergiateszt pulmonológiai szakemberek közreműködésével
14. Anorexia - bulimia vándorkiállítás
15. Egészséges táplálkozás, bioételek kiállítása, kóstoló, vásár
16. Medi-ball bemutató
17. Alternatív gyógymódok

III. Szociális gondozás

A munkaterület feladatainak ellátásában fontos a kapcsolat kiépítése a gyermek és
ifjúságvédelmi felelős tanárral. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felkutatása a felelős tanárral együtt történik. A veszélyeztető tényezők észlelése a tanulók
körében az egészségügyi dolgozó részéről jelzés értékű. Tájékoztatás nyújtása a
családtámogatási lehetőségekről a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól,
igénybevételi lehetőségekről.

A tanévben folyamatosan ellátandó egyéb feladatok:

 Egészségügyi dokumentáció vezetése, figyelembe véve a titoktartási kötelezettséget,
személyiségi jogokat, dokumentáció tárolási előírásokat

 Részvétel és beszámoló készítése tantestületi értekezleten
 Részvétel szülői értekezleten
 Rézvétel iskolai rendezvényeken (évnyitó, ballagás stb.) kiránduláson (elsősegélynyújtás)
 Részvétel iskolai egészségnap, családi nap szervezésében
 Tanóra látogatás, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel
 Kötelező és önkéntes védőoltások szervezése, lebonyolítása, jelentése
 A Vöröskereszt munkájának segítése, véradás szervezés
 Segédkezés iskolafogászati szűrés szervezésében
 Szakmai továbbképzés, konzultáció
 Leltárkezelés, ellenőrzés
 Gondoskodás az eszközök, vizsgálati anyagok beszerzéséről, karbantartásáról
 Adatszolgáltatás, jelentések készítése
 Jelenléti ív és szabadság pontos vezetése
 Éves munka értékelése, munkaterv készítés
 Egyéb a kompetenciakörhöz tartozó felkérések

Együttműködés iskolán belül: igazgató, tantestület, adminisztratív és technikai dolgozók,
diákok, diákönkormányzat (DÖK) szülői munkaközösség

Együttműködés iskolán kívül: munkáltató, szakfelügyelet, szakrendelések, gondozóintézetek,
házi gyermekorvosok, háziorvosok, területi védőnők, Önkormányzat, Vöröskereszt,
Mentőszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családvédelmi Szolgálat, Rendőrség stb.
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Tanítási időn kívüli elfoglaltságok:

Az Iskola-egészségügyi Szolgálat dolgozói éves szabadságukat lehetőség szerint a tanév
rendjéhez igazítják. A fenn maradó időben részt vesznek a foglalkozás-egészségügyi
rendelésen ahol nyári ügyelet is működik a beiratkozás előtti szakmai alkalmasság elbírálása
céljából, valamint a  tanulók egyéb problémáinak megoldása érdekében.(pl. védőoltási
igazolások kiadása stb.) Lehetőség van a területi védőnők munkáját segíteni a háziorvosi
rendelőkben, a terhestanácsadóban, iskolai nyári gyakorlaton egészségügyi felügyelet
ellátására. A 2013-as nyáron részt vettek a Városi Vadasparkban szervezett Zoo-Suli
egészségügyi felügyeletének ellátásában.

Összefoglalás:

A 2012/13 - as tanévben végzett iskola-egészségügyi munka eredményeinek összegzéseként
elmondható, hogy az iskola-egészségügyi szolgálat a tanévre kitűzött munkáját, terveit,
programjait teljesítette.
A Szolgálat személyi feltételei jók, megfelelően képzett és tudással rendelkező munkatársak
szorgalmasan, hivatástudattal végzik mindennapi munkájukat.
Évekre visszamenő kapcsolatokat  tartunk fenn és újakat építünk az oktatási intézményeken
belül és kívül. Nyitottak vagyunk a mindennapi élet és a szakma kihívásai felé.
Munkatársaink együttműködése az általuk ellátott oktatási intézmények vezetőivel,
tantestületeivel a diáksággal jó, mozgalmas, építő jellegű.
A főállású 29 fős team rendszeres kapcsolatot tart egymással és a részfoglalkozású házi
gyermekorvosokkal is. Havonta rendszeres megbeszélések vannak, részt vesznek a
gyermekorvosok havi továbbképzésén.
Folyamatos elérhetőséggel rendelkezünk a Munkáltatóval és a Szakfelügyelettel.

A hatékonyabb munkánkat segítendő tárgyi feltételek fejlesztésére folyamatosan szükség
van.
A jövőben is szeretnénk megőrizni és továbbfejleszteni az iskolák dolgozóival a
tanulóifjúsággal kialakult jó kapcsolatainkat a közös cél és együttműködés reményében.
A beszámolóban található számadatoknál a százalékok az összes tanulólétszámra
vonatkoznak. A jelentési kötelezettség egyénileg, elektronikus úton történik.

2. Egészségügyi szakellátás

2.1. Fogászati röntgen

Nyíregyháza lakosságát az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által működtetett fogászati
röntgenben látják el.
Ez a tevékenységünk a városi rendelőben található 2 db. fogászati röntgent foglalja magába.

Feladata az intraorális és extraorális (panoráma) fogászati vizsgálatok elvégzése.
Szolgáltatásunkat térítésmentesen azok a Nyíregyházán ideiglenes vagy állandó lakcímmel
rendelkezők vehetik igénybe, akik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződött
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fogorvostól beutalóval rendelkeznek. A magán fogorvosok által kért vizsgálatokat illetve a
nem nyíregyházi lakosok számára készített felvételeket csak térítési díj ellenében készítjük el.
Működési kiadásait az OEP finanszírozás fedezi, munkájukat magas szakmai színvonalon
látják el.
A géppark régi, egyre gyakrabban hibásodnak meg, amely mutatja a szükségessé váló új
technológiájú eszközök beszerzését, cseréjét.

2013.-as évben összesen 13.137 beteg jelent meg a rendelésen.

3. Önkormányzat által finanszírozott feladat

3.1. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közalkalmazottai, illetve a városban működő,
önkormányzati, állami és nem állami fenntartásban működő intézmények dolgozói számára
biztosítjuk foglakozás-egészségügyi ellátást.  A szolgálat a munkavédelemhez kapcsolódó
munkáltatói feladatok ellátása érdekében közreműködik az egészséges munkakörnyezet
kialakításában és az egészségkárosodás megelőzésében. Kiadásaira a fedezetet Nyíregyháza
MJV Önkormányzata biztosítja, illetve 25 db a KLIK fenntartásában működő intézmény,
valamint 1 db a Minisztérium fenntartásában működő intézmény a megkötött szerződés
értelmében, a 2013-as évtől a szolgáltatásért fizetnek az Igazgatóságnak.

A szolgálat által ellátott dolgozói létszám és foglalkozás-egészségügyi osztályba történő
besorolásuk

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály: 3 fő

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály: 634 fő

„C” foglalkozás-egészségügyi osztály: 1291 fő

„D” foglalkozás-egészségügyi osztály: 2572 fő

Összesen: 4500 fő

Az ellátott dolgozói létszám munkáltatónkénti és foglalkozás-egészségügyi osztályonkénti
megoszlása

„A” „B” „C” „D” Összesen
KLIK 0 28 221 1649 1898
Önkormányzat 3 539 946 486 1974
Egyéb – egyházi
intézmények

0 67 124 437 628

Összesen 3 634 1291 2572 4500
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Az ellátott gazdálkodó egységek és foglalkoztatottak száma

10 főnél kevesebb főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 1

foglalkoztatottak száma: 9 fő

10-49 főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 1

foglalkoztatottak száma: 24 fő

50-249 főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 8

foglalkoztatottak száma: 595 fő

250 vagy több főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 2

foglalkoztatottak száma: 3872 fő

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátott dolgozók száma nemzetgazdasági ágak
szerint

„O” - közigazgatás: 325 fő

„P” - oktatás: 3409 fő

„Q” - humán eü-i, szoc. ellátás: 595 fő

„R” - művészet, szórakozás, szabadidő: 171 fő

Összesen: 4500 fő

A munkahelyi megterhelés megoszlása

Könnyű fizikai munkát végzők száma: 935 fő

Közepesen nehéz fizikai munkát végzők száma: 41 fő

Ionizáló sugárzásnak kitett foglalkoztatottak száma: 3 fő

Fokozott pszichés megterheléssel járó munkakörben foglalkoztatottak száma: 517 fő

Járványügyi érdekből kiemelt munkakörben foglalkoztatottak száma: 984 fő

Előzetes alkalmassági vizsgálatkor a járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben az
33/1998. NM rendeletben foglaltak szerint székletvizsgálatot és Lues serológiát és
mellkasröntgent kérünk. Az egészségügyi kiskönyv és az egészségügyi nyilatkozat kitöltésre
kerül, és a dolgozó aláírásával igazolja, hogy fertőző megbetegedése esetén nem dolgozik. A
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széklet- és Lues serológia vizsgálatokat az ÁNTSZ végzi térítés ellenében.

Alkalmassági vizsgálatok

A vizsgálatok fajtája A vizsgálatok eredménye A megvizsgáltak száma
alkalmas 508

Előzetes
nem alkalmas 0

alkalmas 2250
Időszakos

nem alkalmas 1
alkalmas 45

Soron kívüli
nem alkalmas 2

Egyéb alkalmas 225
Összesen - 3031

Másodfokra utalt dolgozók száma: 1 fő

Rehabilitációs tevékenység

2013-ban 23 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmassági vizsgálatát végeztük el.
A vizsgálat után vagy eredeti munkakörükbe - korlátozásokkal –, vagy egészségi állapotuknak
megfelelően másik munkakörbe helyezték át őket.

Védőoltás

Részt veszünk a védőoltások megszervezésében, a kötelező és kampányszerű oltások
lebonyolításában. Védőoltásban részesültek száma: 17 fő.

Szűrővizsgálatok

A korábbi években laboratóriumi szűréseket végeztünk, de mióta az OEP ezen vizsgálatokat
nem finanszírozza,  csak a jogszabályban előírt vizsgálatokra szorítkozunk, melyek, ha
térítéskötelesek, a munkáltatónak kell téríteni őket.

Kockázatértékelés

A munkáltatónak minden munkakörben kockázatértékelést kell végezni. A kockázatértékelés
nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja,
veszélyeztetheti a dolgozókat, és milyen óvó intézkedések szükségesek a baj megelőzésére.
A foglalkozás-egészségügyi szakorvossal együttműködve általában munkavédelmi
szakemberek végzik. A kockázatbecslés és -értékelés felülvizsgálatát kétévente kell elvégezni.

A foglakozás-egészségügyi orvosi rendelő felszereltsége a minimális követelményeknek
megfelel. Az itt végzett vizsgálatok körébe tartozik:

 vizeletvizsgálat (cukor, fehérje, vér, genny, ubg, bilirubin, keton, fajsúly, hgb)
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 vérnyomásmérés

 látásvizsgálat (közel, távol, tér, szín)

 hallásvizsgálat

 spirometria

 EKG

 fizikális vizsgálat (bel, ideg)

Az audiometer és a spirometer cseréje lesz szükséges az elkövetkező évben.

Minden dolgozóról egészségügyi törzslap kerül kitöltésre, amelyen rögzítjük a vizsgálati
eredményeket. Jelenleg papír alapú dokumentáció történik, a számítógépes adatfeldolgozás
folyamatban van.

A dolgozók orvosi vizsgálatának rendje a korábbi évekhez hasonlóan történik.
Telephelyenként vannak berendelve minden évben azonos időpontban. Az előzetes és soron
kívüli alkalmassági vizsgálatoknak az évek során megnövekedett száma miatt azonban a
dolgozók egy része más időpontban jelenik meg vizsgálatra, nem együtt a többiekkel. Ezért
időnként torlódás jelentkezik a rendelőben.

4. Összefoglaló, a jövő feladatai

2013. évben a szakmai feladatok és a gazdálkodás maradéktalan elvégzését nehezítette,

hogy több mint 500 milliós költségvetéssel, 96 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett

telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, számviteli feladatokat

(intézményvezető; gazdasági vezető; számviteli munka; pénztár; pénzügy; munkaügy;

központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; gépkocsi elszámolások elkészítése;

analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola

egészségügyi körzetének, stb) szervezési, igazgatási feladatit az év nagy részében 4 fő, ebből

2 fő gazdasági dolgozó végezte. Az alacsony létszám a munkavállalók tartós távollétéből

eredt, a napi feladatok elvégzését nagymértékben nehezítve.

Főállású személyügyi ügyintéző a 2013. év során csak az első néhány hónapban, valamint

2013. augusztus végétől november végéig állt rendelkezésre. Pénzügyi ügyintéző szintén

csak az év első felében, azt követően pedig 2013. decemberétől állt az intézmény
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rendelkezésére. A közbenső időkben megbízási szerződések keretében próbáltuk a napi

aktuális feladatok ellátását biztosítani, amely természetesen nem olyan hatékony, mint a

főállású munkavállalók teljes munkaidőben történő munkavégzése.

A 2013-as évbnen, az alábbi jogcímen képződött megtakarítás, a takarékos gazdálkodásnak

köszönhetően:

Kiadásnem megnevezése Módosított előirányzat Teljesítés

Gyógyszerbeszerzés 6.735 4.089

Irodaszer, nyomtatvány

beszerzés

4.306 3.411

Hajtó-és kenőanyag

beszerzés

7.000 1.735

Szakmai anyagok beszerzése 8.430 4.313

Bérleti díjak 6.037 3.472

Gázenergia szolgáltatás díja 9.429 5.881

Villamos energia díja 3.702 2.081

Távhő-és melegvíz 2.128 1.083

Karbantartási, kisjavítási

szolgáltatások

10.093 6.410

2013. évben Önkormányzati forrásból megvalósult a Kert köz 4. szám alatti háziorvosi

rendelő akadálymentesítése, a Vécsey köz 4. szám alatti fogorvosi rendelő

akadálymentesítése és a működési engedélyhez szükséges átalakítása, valamint a Fazekas

János tér 8. szám alatti rendelő együttes padlóburkolatának cseréje, javítása.

Szintén a 2013-as évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2014. (III. 20.)

számú határozatával döntött az Egészségügyi Támogató Alap Program 2014. évi

működtetéséről. A program célja a Nyíregyháza város területén területi ellátási

kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi – továbbiakban:

Kedvezményezett Praxisok) praxisok működésének vissza nem térítendő támogatása a

területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi

praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás
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biztosítása, javítása. Ennek az eredménye képen a 2013-as évben, 21 praxis kapott 400.000

Ft. vissza nem térítendő támogatást.

Ezen felül a színvonalas egészségügyi ellátás megtartása érdekében különböző egészségügyi

eszközöket, berendezéseket vásároltunk - defibrillátor, vérnyomásmérők, az újraélesztés

gyakorlását elősegítő eszközök, audiométereket, stb., az ügyeletre és a védőnői szolgálatnak.

2013. októberében második alkalommal vettünk részt aktívan a MESZK által szervezett

Megyei Alapellátási Konferencián, ahol lehetőségünk volt szakmai tapasztalatok cseréjére.

Folyamatosan szerveztünk és vettünk részt továbbképzések szervezésében az alapellátásban

dolgozók számára, orvosi és szakdolgozói szinten is. Az orvosoknak szervezett

továbbképzésben együttműködtünk a Magyar Orvosi Kamara területi szervezetével.

Szerveztünk és aktívan részt vettünk a városban szerveződő rendezvényeken, családi vagy

egyéb napokon, ahol az egészségre, az egészség megtartására és a betegségek korai

felismerésére hívtuk fel a figyelmet az egészségügyi szűrésekkel. Ilyen programok amelyeken

az Egészségügyi Alapellátás egészségügyi szűrésekkel vett részt a 2013-as évben:

- Szív Világnapja (egyik fő szervezőként)

- Mozdulj Nyíregyháza (egészségügyi szűrések)

- Idősek Világnapja (egészségügyi szűrések)

- Restart a Heart Day (Újraélesztés napja Nyíregyházán, egyik fő szervezőként)

Az egészségügyi szűrésekkel, programokkal a 2014-es évben továbbra is szeretnénk a

lakosság figyelmét felhívni az egészség fontosságára.

A beszámolóban az intézmény valamennyi fontosabb feladata bemutatásra került,, minden

területnél a működés során arra törekszünk, hogy a lakosság részére színvonalas

szolgáltatást nyújtsunk, alkalmazkodjunk a lakosság igényeihez, szükségleteihez.

Az ellátott szolgáltatások színvonalának emeléséhez, de a szinten tartásához is a 2014-es

évben a fontosnak tartott fejlesztések az alábbiak:
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 A Szent István utcai Városi rendelő teljes felújítása. Benyújtott pályázat kedvező

elbírálása eredménye képen, amelyet az Önkormányzat által Környezetvédelmi és

Energetikai Operatív keretében nyert el, közel 60 millió forintból újulna meg ez az

épület. Külső nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, valamint

villamos energia rendszer korszerűsítése valósulna meg a pályázati forrásból.

Ennek a pályázatnak a megvalósulása kapcsán felújításra kerül: 2 házi gyermekorvosi, 5

fogorvosi rendelő, 1 foglalkozás-egészségügyi szakrendelő, 1 fogászati röntgen

szakrendelő, 1 háziorvosi rendelő (nem TEK-es), 1 magán szemészorvosi rendelő, 1

otthoni szakápolás és hospice telephely, 2 védőnői szoba, 1 fogszabályozó rendelő, 1

sportorvosi rendelő.

 Szintén Uniós forrásból valósul meg a tervek szerint 9 önkormányzati tulajdonban

álló háziorvosi rendelő felújítása mintegy 60 millió forint, 100%-os intenzitású

támogatásból a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Ezek a Vay

Ádám krt. 5-7. szám alatti 5 orvosi rendelő, valamint az Ungvár stny. 35. és 37. szám

alatti 2-2 rendelő.

 A még önkormányzati tulajdonban lévő rendelők közül indokolt még az Oros,

Rozsnyai úti gyermekorvosi és fogorvosi rendelők felújítása, melyre intézményünk

2014. évi költségvetésében biztosít fedezetet az Önkormányzat.

 A 2014-es évben, a fogászati szakrendelőben a panoráma röntgent gazdasági és

szakmai okok miatt szükséges lenne lecserélni.

 2014. április 01. napjától a Közgyűlés döntésének megfelelően a Nyíregyházi Szociális

Gondozási Központtól intézményünkhöz kerülnek át az otthoni szakápolás és az

otthoni hospice ápolási feladatok, melynek a szakmai egyeztetése a 2013-as évben

történt meg.  Ezt a szolgáltatást is szeretnénk szakmailag megfelelően és pénzügyileg

hatékonyabb formában működtetni.

 Az otthoni Hospice-palliatív ellátáshoz kapcsolódóan szeretnénk meghonosítani

Nyíregyházán is a Hospice önkéntességet.

 2014. szeptemberében - a MESZK-kel történt egyeztetéseket követően - regionális

hospice konferenciát tervezünk Nyíregyházára.

 A 2014-es évben szükséges bevezetni intézményünknél - minden egészségügyi

szolgáltatáshoz - minőségirányítási rendszert.
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 Már a 2012-es beszámoló kapcsán is felmerült problémaként a gazdálkodási és

ügyviteli feladatok hatékony és szakszerű munkavégzéséhez a létszám emelése.

Megítélésünk szerint szükséges további alkalmazottakkal bővíteni az intézményünk

humánerőforrás gazdálkodását, minimum 3 fővel, 2 fő gazdálkodási és ügyviteli feladatok

elvégzése érdekében, 1 fő egészségügyi, minőségügyi szakmai feladatok elvégzésére,

azért hogy az Intézményre háruló egészségügyi alapellátási feladatokat a

jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően és mindenkor határidőben láthassuk

el.

Nyíregyháza, 2014. május 18.

Csikós Péter
Igazgató

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság


