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A 2019.04.01-ei kezdés óta kártyaszámunk egyenletes ütemben növekszik, de még mindig elmarad a 

finanszírozási szempontból optimálisnak mondhatótól. Jelenleg 741 gyermek ellátását végezzük.  

Az indulás óta fokozatosan igyekeztem egyre több alkalommal személyesen részt venni a 

betegellátásban, 2020. szeptember 01-től veszélyeztetett várandósságom okán azonban a praxis 

ellátását teljes mértékben helyetteseim végzik, a rendelési időt emiatt módosítottuk, erről korábban 

írásos tájékoztatást küldtem. 

Az idei év eddigi jelentős része a koronavírus elleni védekezés jegyében telt, az ehhez nyújtott 

önkormányzati segítséget szeretném ezúttal is megköszönni! A tavaszi karantén során a csecsemő és 

gyermekkori kötelező- illetve a szülők által választható védőoltások beadását folyamatosan végeztük, 

a beteg gyermekek ellátásához azonban maximálisan kihasználtuk az eljárásrendben előírt 

„telemedicinás” lehetőségeket és minimalizáltuk az orvos-beteg találkozásokat.  

Szeptember elejétől, a gyermekközösségek újraindításával párhuzamosan, mint ahogyan az várható is 

volt jelentősen megnőtt a napi ellátások száma (40-50 esetellátás történik), melyek egy része 

lényegében adminisztratív a jellegű, a közösségi hiányzás orvos általi igazolását célozza. 

Gyermekorvosi szervezetek országosan próbálnak tenni ez ellen a rendszert igencsak feleslegesen 

terhelő gyakorlat ellen, melyet személy szerint támogatok, s azt gondolom, hogy a jövőben nekünk is 

érdemes lesz ez ügyben lépnünk. De véleményem szerint most elsősorban a Covid járvány okozta 

kihívásokkal kell szembenéznünk. 

A NEAK-kal kötött finanszírozási szerződés alapján havi 20 000 forintot kap a praxis rezsitámogatás 

gyanánt (országos normatíva), ami a Rákóczi úti rendelőben töltött időszak rezsi költségeit nagyjából 

fedezte is. Az új rendelő fenntartási költségei azonban az eddigi tapasztalatok alapján azonban ennek 

az összegnek a többszörösét teszik ki és irreálisan magasnak is tűnnek, energiatakarékosság 

szempontjából pedig minden bizonnyal nem helytállóak. A probléma elhárítását célzó intézkedések 

remélem, hogy sikerrel járnak majd, tekintve, hogy az erre a célra fordítható anyagi forrásaink eléggé 

szűkre szabottak. 

A megkezdett szülői edukáció folytatását fontosnak tartom, igyekszünk egyre több írásos anyaggal is 

segíteni a szülőket, hogy kompetenciájuk biztos alapokon állhasson azon betegségek, tünetek 

ellátásában, melyek kezdeti szakaszukban nem feltétlenül igényelnek azonnali orvosi ellátást (mint 

például láz, hányás, hasmenés, nátha, köhögés vagy épp egy banális szúnyogcsípés). 

Kényelmi szolgáltatásként nyújtott otthoni betegellátást, az egyre általánosabbá váló országos 

gyakorlatnak megfelelően továbbra sem végzünk. Az orvos szakmai szempontból indokolt esetekben 

azonban természetesen eleget teszünk a kötelezettségnek. 

Sajnálom, hogy egészségi állapotom nem teszi lehetővé, hogy személyesen válaszoljak az esetlegesen 

felmerülő kérdéseikre, de természetesen egyéb csatornákon ezt szívesen megteszem! 


