
 
Medina falu háziorvosi ellátásának éves beszámolója 

 
 Jelenlegi adataink alapján a praxisban 845 páciens van nyilvántartva. A ki- és 
bejelentkezések, elhalálozások okozta betegmozgások eredménye képpen az idei 
évben csupán 1 fővel van kevesebb bejelentkezett. A korcsoportonkénti eloszlás 
is közel azonos a tavalyi évhez képest: 

- gyermek 103,  
- középkorú 574,  
-  64 év feletti 168. 
 

 Napi átlagban 30 eset ellátása történik a rendelőben, ez éves szinten tavaly 7684 
esetet, idén, ez a szám október 16-al bezárólag 6088 ,tehát arányaiban közel 
azonos  az elmúlt évvel. 9 esetben volt szükség orvosi ellátásra a beteg lakásán, 
és idén eddig 120 esetben történt lakáson ápolási ellátás. Ez utóbbi 2012-ben 
143 eset volt. Tavaly 9, az idén eddig 6 páciens hunyt el. 
 
  Daganatos megbetegedésben jelenleg a pácienseink 1,65%-a szenved. A vezető 
kórokok : 

- a magas vérnyomás betegség, melyben  37%,  
- magas koleszterin szint miatt gyógyszert szedő páciensek, 14%,  
- cukorbetegek, 10%.  

2013-ban azonban figyelemreméltóan, határozottan emelkedést mutat a 
pajzsmirigy megbetegedések előfordulási gyakorisága. 
 
  Statisztika szerint idén átlagosan 3 doboz gyógyszer került felírásra naponta, 
fejenként, amely minimális növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Ebben 
némi szerepet játszhat az is, hogy kissé emelkedett a közgyógy ellátottak száma, 
jelenleg az ellátást igénybe vevők létszáma 57 fő. 
 
  Továbbra is igen jó viszonyt sikerült fenntartani a kórházi orvosokkal, így 
betegeink viszonylag rövid határidőkön belül juthatnak szakorvosi ellátáshoz, 
illetve telefonos konzultációkkal csökkenteni tudtuk a páciensek beutaztatását. 
Igyekszünk mindent-ésszerű keretek között- helyben megoldani. Erre kiváló 
példa a helyben történő vérvétel, mely a betegek 70%.-át érinti, leszámítva a 
speciális eseteket. Éppen ezért a vérvételek száma a tavalyihoz képest közel 
megduplázódott. A hónap minden 2. és 4. péntekjén, előjegyzés alapján történik 
mintavétel,és az időkorlátok miatt behatárolt kapacitás teljes kihasználása 
figyelhető meg. A betegek ezt a lehetőséget nagy segítségként élik meg. 
 
A tavalyi év kedvező változásokat hozott a rendelő életében. Megszépült 
környezetben, ideális tárgyi adottságok mellett tudjuk fogadni betegeinket.  



Jelentős komfortérzet növelő hatása észlelhető a klimatzált helyiségnek, melyet 
ez úton is köszönünk. Örömünkre szolgált, hogy a közintézmények felújítási 
folyamataiban az elsők között lehettünk, mely a mostani faluvezetés érdeme. 
 
A háziorvosi ellátás mind a tárgyi, mind a környezeti,és szakmai elvárásoknak 
megfelelően, színvonalasan, gördülékenyen zajlik, melyhez sok segítséget 
kapunk a polgármesteri hivatal dolgozóitól, és a tanyagondnoktól is. 
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