
Fogászati szakrendelés beszámolója a 2015. évi működéséről 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testületi tagok! 

 

 A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném megosztani 

Önökkel: 

Az Uniós jogszabályoknak megfelelően előre egyeztetett időpont alapján dolgozunk. 

Tapasztalataink alapján ezt a betegek már megszokták és örömmel fogadják, hogy nem kell 

várakozniuk. Az akut betegséggel jelentkező pácienseket természetesen rögtön ellátjuk, ezért is van 

a rendelési idő elején 1 óra erre biztosítva, de ezt sokan nem veszik figyelembe és emiatt 

megnehezítik vagy esetenként ellehetetlenítik a zökkenö mentes ellátást - nem a tájékoztatás hiánya 

miatt. 

 2014.11.19 – 2015.11.19.  évben 3473 db esetszám történt. Az alábbi táblázatban részletezve:  

 FELNŐTT KISMAMA ROKKANTS. KÖZGYÓGY ELL. IDŐSKORÚ GYERMEK 

tömés 1942 db 97 db  18 db 2 db 176 db 246 db 

trepanálás  77 db    3 db 6 db 7 db 

gyökértömés 98 db 8 db   3 db 6 db 51 db 

fogkőeltávolítás 85 db 7 db 1 db  15 db 13 db 

fogeltávolítás 84 db 1 db  1 db  38 db 39 db 

incizíó 1 db    1 db  

fogmeder gyulladás 15 db      

pulpotómia      12 db 

tejfog tömés      420 db 

 

A statisztikában nem szerepelnek a beutalók, gyökérkezelések, injekciók, igazolások! 

Változatlanul magas az igény a fogászati ellátásra a lakosság részéről, próbálunk minden elvárásnak 
eleget tenni, reméljük az ellátottak megelégedésére. Továbbra is a fogmegtartó kezelésekre ( tömés, 
gyökérkezelés)  helyezzük a hangsúlyt főleg a gyermekek esetében, folyamatosan zajlanak az éves 
szűrővizsgálatok is. A kezelések számán jól látszik mind a gyerek és felnőtt pácienseknél hogy 
tevékenységünk megkezdése óta erősen növekszik a fogmegtartó beavatkozások száma ide értem a 
gyökérkezelést és esztétikus fogtömést. Egyre kevesebb a fiatal és középkorú körében a foghúzás. 
Az iskolások és óvodások szűrését tanévente kétszer végezzük ebben nagy segítségemre van 
asszisztensem Dora Istvánné aki a mindennapok során jelentkező nehézségek  megoldásában is 
segítséget nyújt. 
 

 Köszönjük eddigi segítségüket és bízunk a további sikeres 

együttműködésben! 

 

Szajol, 2015. november 19. 

          Tisztelettel:  Dr. Bencsik Brigitta 


