Szajoli Háziorvosi Kft.
5081 Szajol, Fő út 34.
Tel: 56/446-000

Beszámoló

A Szajoli Háziorvosi Kit (továbbiakban Társaság) 2010. január 1. napjától biztosítja a
háziorvosi ellátást Szajol település II. számú háziorvosi körzetében területi ellátási
kötelezettséggel, melyben a praxis joggal Dr. Czifra Mária rendelkezik. A rendelő az
önkormányzat tulajdonát képezi, melynek a fenntartását a Társaság f~zeti.
Az ellátást két orvos biztosítja: Dr. Czi&a Mária és Dr. Rajki Krisztina. Mindkét orvos
jogosult Dr. Bíró Zoltán helyettesítésére és viszont, így a település egész területén biztosított
az orvosi ellátás a szabadságok idejére is. Az ápolási és az adminisztrációs feladatokat egy
körzeti ápolónő foglalkoztatásával látja el a Társaság. Az orvosok érvényes működési
engedéllyel rendelkeznek.
A rendelési idő hétfőtől péntekig 8.00-12.00 óráig tart, de az elérhetőség illetve a
rendelkezésre állás délután 16.00 óráig biztosított. A délelőtti rendelés két részből áll, 8.0011.00 óráig az acut betegellátás, 11.00-12.00 óráig előjegyzés alapján a gondozott betegek
ellátása történik. Még mindig az a tapasztalat, hogy az acut betegek 11.00 óra után keresik fel
a rendelőt, igen nagy számban.
A praxisba bejelentkezett betegek száma: 1558 fő jelenleg, felnőtt: 1371 fő, gyerek:
187fő.
A praxisban továbbra is legnagyobb számban a magasvérnyomás, keringési betegség,
cukorbetegség, daganatos megbetegedések, légzőszervi betegek, degeneratív izületi
problémák és a perifériás érbetegségek tapasztalhatók. Cukorbetegeink gondozását továbbra
is rendszeresen végezzük a diabetes gondozó szakorvosa mellett. Légzőszervi betegeinket a
tüdőgondozó szakorvosa látja el, gyógyszereinek felírásához szükséges javaslattal, de a beteg
gondozását havonta a háziorvosa végzi. A szemészeti szakrendeléssel is szoros az
együttműködésünk, hisz bizonyos betegségekben használatos szemcseppre a szakorvos ad
javaslatot, melynek felírását a háziorvos biztosítja.
Az idősek klubja a tavalyi évben kezdte meg működését, melynek nagyon örültünk.
Velük és a Házigondozói szolgálattal a kapcsolatunk jó, segítjük egymás munkáját.
Mindent megteszünk, hogy betegeink számára a legmagasabb szintű betegellátást
biztosítsuk. A panaszok okát, a mögöttük rejlő betegséget mindig meg kell keresni, és ezt
minél rövidebb időn belül, hogy a beteg a megfelelő ellátásban részesüljön és gyógyuljon.
Influenza elleni védőoltásban 2013-ban 149 beteg részesült ingyenesen és önkéntesen,
jelenleg is megkezdtük a védőoltások beadását. Annyi a változás, hogy a védőoltás 60 év
felett is kérhető ingyenesen.

Önkormányzattal való kapcsolatunk jó, mindenben segítik munkánkat. Ebben az
évben megtörtént a rendelőben levő két ablak cseréje, melyet ezúton is köszönünk. Nagyon
ügyelünk a rendelőnk tisztaságára és állagának megóvására.
Továbbra is szeretnénk betegeink számára a legmagasabb szintű betegellátást
biztosítani, hogy a háziorvosnak szánt „kapuőr” szerepet be tudjuk tölteni.
Rendelési időben megjelentek száma (praxis betegei+
ambuláns betegek)
Lakáson történt betegellátás
hívásra
Folyamatos ellátás
Szakrendelésre utalás
EKG, röntgen, labor
szakkonzultáció
Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalás
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