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2020 több szempontból speciális Szada életében egyrészt a világjárvány okozó
COVID-19 miatt, és ami helyi szempontból még fontosabb nyugdíjba ment
Szemerédy doktor, akit szerencsére nem veszít el a község, és továbbra is aktív
marad, de erről később.
A tavalyi évben létrehozott gyermekpraxis okozta átmeneti betegszám
csökkenés, csak rövid ideig éreztette nálunk pozitív hatását. A praxisban lévő
betegszám ismét emelkedett, és ezt néhány számadattal is bemutatnám.
Praxisunkban jelenleg 2614 „beteg” tartozik, de ennél is reálisabb képet mutat
az orvos-beteg találkozások nagy száma, tekintve, hogy sok beteg akik hozzánk
járnak nincsenek bejelentve a praxisba.
Az idei évben eddig 12066 megjelenést produkáltunk a számítógépben ami
munkanapokra vetítve kb. 70 fő rendelésenként, de ha a szabadságokat
figyelembe vesszük akkor ez a szám 80 körül van. Nem túlzás azt mondani, hogy
sokszor gyorsbüfé jelleggel működünk, és valóban romolhat emiatt az ellátás
minősége is akár, de természetesen ez ellen mindketten próbálunk tenni.
Vannak „intézményfüggő” betegek csak egy példa az idei év rekordere eddig 43
megjelenést produkált. Korcsoportokra lebontva természetesen a 60 feletti
korosztályhoz kötődik a legtöbb megjelenés, több mint 5000 vizit.
Betegségeket tekintve, nem sok minden változott az elmúlt időszakban az
országos átlaghoz hasonló arányban produkáljuk a különböző kórképeket.
Sajnos a daganatos betegségek továbbra is igen magas számúak, különösen,
hogy a családorvosi praxisban a beteg sosem egy statisztikai adat, hanem
legtöbbször szinte családtag.
Örömmel kijelenthetem, hogy Szemerédy doktor továbbra is aktív gyógyítója
marad Szadának, mert praxisomban rendszeresen, fix napokon helyettesít,
segítve engem, hogy további tanulmányokat folytassak.
Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az éppen második hullámában járó
koronavírus járvány mellett sem.
Az első hullámot szerencsésen megúsztuk, egy (hogy csatlakozzam a
kormányzati kommunikációhoz) idős, több krónikus betegségben szenvedő
beteg halt meg, aki a fertőzést kórházban szerezte, ahová egyéb betegség miatt
került.

A karantén alatt a rendelői munka zavartalan volt, sokkal kevesebb beteget
láttunk (emiatt is nagyon magasak a napi betegforgalmi számok, tekintve, hogy
a karantén alatt kb. két hétig alig volt betegforgalom). Az Önkormányzattól
kapott védőfelszereléseknek jó hasznát vettük, hetekig azokban dolgoztunk.
Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet nem sok bizakodásra adhat okot, már
most a második hullám elején egészen biztosan sokkal több fertőzött van
Szadán mint az első hullámban összesen volt. Ezért különösen fontosak ebben a
helyzetben a járványügyi megelőző intézkedések, és a személyi higiénés
intézkedések pontos betartása.
Meg kell még említenem a szadai Margita Idősek Otthonát, ahol köszönhetően
az intézmény vezetés hozzáértő, és szigorú intézkedéseinek az első hullámban
nem voltak COVID fertőzöttjei. Bízunk benne, hogy –igaz most sokkal nehezebb
körülmények között- sikerül ezt megismételni.
Végezetül asszisztensnőmnek Soványné Katának itt is szeretném megköszönni a
munkáját. Nélküle nem működhetne ilyen hatékonysággal a praxis.
Búcsúzóul mindannyiunknak kitartást és jó egészséget kívánok.
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