Egészségügyi beszámoló 2022.
Szadai Gyermekorvosi Rendelő
Készítette: Dr. Balázs Regina

Az egészségügyi szolgáltató adatai: Dr. Balázs Regina e.v. székhelye: 2111 Szada, Boncsoki utca 35.
A praxisba bejelentkezett páciensek száma jelenleg 1029 fő.
A betegforgalom- (ami esetünkben inkább ellátásszámot jelöl)- illetve a betegutak (értelmezésemben
további szakvizsgálatra irányítás) alakulása a 2021. augusztus és 2022. júliusa közti időszakban:
2021. július
2021. augusztus
2021. szeptember
2021. október
2021. november
2021. december
2022. január
2022. február
2022. március
2022. április
2022. május
2022. június
Összesen:

Esetszám
358
425
978
917
821
648
829
814
893
755
675
528
8641

Beutalások
38
50
42
45
48
24
31
54
38
43
55
37
505

A leggyakoribb betegségek továbbra is az akut légúti illetve gyomor-bélrendszeri fertőzések.
A praxis személyi állományát illetően érdemi változás nem történt, azonban a közvetlen
betegellátásban 2022. február hónapjától ismételten részt veszek személyesen is. A heti rendelési idő
közel felét szeptembertől én kívánom ellátni, mely miatt rendelési idő módosítás fog szükségessé válni.
Jelenleg még folyamatban vannak az ezirányú egyeztetések, amint sikerül véglegesíteni, jelezni fogom.
A betegellátást korszerűbbé, komfortosabbá tevő intézkedéseink részeként már nem csak a tanácsadás,
hanem a betegrendelés során is előjegyzési rendszert vezettünk be a tervezhető betegellátás, várakozási
idő minimalizálása érdekében. Ehhez úgynevezett asszisztensi ügyeletet indítottunk a rendelési idő
előtt, mely során akut eseti időpontfoglálásra, adminisztratív jellegű ügyek intézésére nyílik lehetőség.
A Covid teremtette telemedicinális lehetőségeket továbbra is használjuk, elsősorban a családok
kényelmi igényeinek megfelelően, természetesen csakis a szakmailag elfogadható esetekben. A
személyes betegellátás mindenki számára elérhető, szakmai szempontok szerinti időzítés szerint.
A tavalyi évben az alapellátásban résztvevő szolgáltatók körében megkezdődtek a praxisközösségekbe
való szerveződések. A csatlakozás feltételéül szolgáló többlet rendelési idő lefedésének személyi
feltételeinek hiányában praxisom továbbra sem tud élni ezzel lehetőséggel. Sajnálatos módon emiatt
nem elhanyagolható mértékű finanszírozásiforrástól esek el, mely a várható rezsiemelkedéssel együtt
félő, hogy komoly nehézségeket okoz majd a praxis üzemeltetését illetően.
A rendelő várótermének nem használt, közvetlen udvarra nyíló ajtaja alatti jelentős rés továbbra is
megoldásra vár. Kérem, hogy a következő fűtésszezon előtt ezt orvosolják!

2022. október 1-től érvényes rendelési idő az alábbi szerint alakul:
Hétfő: 11-13 h Dr. Simon Attila
Kedd: 11-13 h Dr. Balázs Regina
Szerda: 9-12 h Dr. Balázs Regina
Csütörtök: 8-10 h Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 9-11 h Dr. Simon Attila
Tanácsadás (előjegyzés alapján):
Hétfő: 9-11 h Dr. Simon Attila
Kedd: 9-11 h Dr. Balázs Regina
Rendeléseinkre előzetes bejelentkezés szükséges, mely elsősorban az Önök gyermekeinek biztonságát
hivatott szolgálni.
Bejelentkezés: szadagyermek@gmail.com
valamelyikén asszisztensi ügyeleti időben.

e-mail

címen,

illetve

telefonos

elérhetőségeink

Asszisztensi ügyeleti idő:
Hétfő: 8:30-9:00
Kedd: 8:30-9:00
Szerda: 8:30-9:00
Péntek: 8:30-9:00
Telefonos elérhetőségeink rendelési időben:
06 70 432 47 83,
06 (28) 780 479

2022.08.29.

