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Ismét eltelt egy év, és ismét beszámolót írok, és sajnos megint kések a
határidővel, pedig már tavaly is megfogadtam, hogy nem fogok.
Ismét egy „Covidos” év telt el, és óriási különbség, hogy úgy tűnik
megtanultunk együtt élni vele, a betegség nem tűnt el, de már a
mindennapjainkat nem annyira befolyásolja, mint az előző években.
Érdekességképpen megemlítem, hogy a „világ” hozzáállása mennyire nagyon
különböző a Covid fertőzéshez, fertőzöttekhez. Magyarországról nézve nehéz
megérteni, hogy Kínában például, egy átlagos rendelésemen talált Covid
fertőzöttek száma alapján, több millió embert tennének karanténba, akár egész
Pest megyét, Budapesttel együtt. Azért Európában nem ennyire szélsőséges a
helyzet, sőt az oltásszkeptikusoknak sem lett igaza, hogy az oltásokat követően
az oltottaknak több joguk lesz, hiszen nyárra igazából minden korlátozást
feloldottak. Sehol nem kértek oltási igazolványt.
A Praxisban jelenleg 3280 beteg tartozik hivatalosan, de ennél azért többen
járnak hozzánk rendszeren.
Az idei évben eddig 16650 ellátást regisztráltunk a programban. Ez durván
munkanapokra kivetítve 128 ellátás/megjelenés. Azt hiszem ez a szám magáért
beszél, emlékszem 8-9 éve ez a szám még 60 körüli volt.
Ez természetesen csak úgy valósulhatott meg – mondhatnám - fér bele a
napba, hogy egy új kolléganővel bővült a csapatunk. Gellért Marcsi csatlakozott
hozzánk, és mostanra már azt mondhatom ő is alapembere lett a praxisnak,
Kata nővér, Szemerédy Doktor, Sohonyay Fanni Doktornő (rezidens) és
mellettem.
Az egészségügyi ellátó makrokörnyezet érdemben nem változott eddig az idei
évben. Sajnálatos módon azonban az elérhető szakellátási paletta jelentős
csökkenéséről számolhatok be. Képalkotó diagnosztikában az ultrahang, míg
szakorvosi szinten az urológiai-, szemészeti szakellátás mára inkább jelképessé
vált. A Flór Ferenc Kórházban is tovább csökkent az ügyeleti időben elérhető

szakorvosi ellátás lehetősége. Szemészet, Orr-Fül-Gégészet, korlátozottanUrológia pedig már évek óta nem érhető el.
Betegségtípusok alapján nagy változás nem történt, továbbra is az országos
vezető krónikus betegségek vannak az élen a praxisban is. Magasvérnyomáscukor- szív- és érrendszeri betegségek mellett, folyamatosan emelkedik, és
egyre fiatalabb életkorban jelentkeznek különböző szorongásos- pánik
szindróma jellegű tünetek, panaszok, betegségek. Sajnálatos módon a
daganatos betegségek is tovább emelkedtek az idei évben is.
Sajnos világunk olyan kihívások előtt áll, hogy a mostani helyzetünket
véleményem szerint a „lesz ez még így se” jelmondat tökéletesen leírja. Jó
lenne reális jövőbéli tervekről beszámolni, jó lenne tovább bővíteni a praxist,
szélesebb szakmai profilt nyújtani, eszközöket beszerezni, azok használatát
készség szintjén elsajátítani (mely eszközöket a felállt praxisközösségi rendszer
valahol preferál is), rezidensi képzésünkön javítani stb. Reméljük többet
belátható időn belül meg tudunk majd valósítani.
Végül szeretném azonban megköszönni közvetlen munkatársaimnak a
megfeszített munkatempót, a türelmet, és a magas szakmai színvonalú munkát.
Soványné Tóth Katának, Gellért Marcsinak, és természetesen Szemerédy
doktornak is a sok segítséget. Vadim doktoréknak a helyettesítést. Takács
doktoréknak, a Patika- és az Önkormányzat dolgozóinak az együttműködést, az
igazán jó munkakapcsolatot.

