














 

 

 

 Beszámoló 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2015. 

októberében tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást 
nyújtó fogorvosi szolgálat tevékenységérıl  

 

 

 Kéthely és Somogyszentpál községek lakosainak részére a 
társadalombiztosító által finanszírozott fogászati egészségügyi 
szolgáltatást továbbra is a SplenDent Kft. nyújtja. 

 

 A fogorvosi tevékenységet dr. Wórum Marianna GYES miatti 
távolléte alatt 2014. januárja óta dr. Wórum Péter végzi, a 
szakasszisztensi illetve takarítási feladatokat továbbra is Horváthné 
Deák Margit látja el. 

 

 

 A szolgálat területi ellátási körzete Kéthely és Somogyszentpál 
községek vegyes csoportú (felnıtt és gyermek-) lakosságára terjed ki. 

 

 A praxis száma: 526 fı 18 év alatti, 1870 fı 19-60 év közötti, 690 fı 
60 év feletti, Összesen 3086 fı (az OEP 2015.05.15-ei jelentése 
alapján). 
 

 A fogászat feladatát az önkormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerzıdés alapján és a Kistérségi Intézet által kiadott érvényes 
mőködési engedély szerint végzi. 

 

 A fogorvosi szolgálat elıjegyzési rendszer alapján fogadja továbbra is 
a pácienseket. 

 

 A rendelés két helyszínen zajlik. Szerdán délután és csütörtökön 
délelıtt Kéthelyen tartózkodik doktor úr, a hét többi napjain 
Balatonszentgyörgyön kapnak ellátást a kéthelyi és somogyszentpáli 
lakosok. A rendelési idı heti 26 óra helyett a helyettesítési idıszakban 
csak heti 13,5 óra. Ez törvényi elıírás, hiszen a doktot úr saját 
rendelıjében rendelt ideje és a helyettesítés ideje összesen nem 
haladhatja meg a heti 40 órát. 

  



Terveink szerint pár hónapon belül megszüntetjük a helyettesítést és 
ismét a korábban megszokott óraszámban, dr. Wórum Mariannával 
folytatódhat a rendelés az immár felújított kéthelyi fogorvosi 
rendelıben. 
 

 

 Kezelések: 
 

 A helyettesítés és a heti csökkentett óraszám következtében a havi 
betegforgalom is lecsökkent. 

 

 Mivel két helyszínen folyik a rendelés (Kéthely és 
Balatonszentgyörgy) nagyon nehéz konkrét számokkal szolgálni az 
elvégzett kezelések kategoriánkénti eloszlását illetıen, mivel a 
Balatonszentgyörgyön ellátottakat az ottani rendelı jelenti az OEP 
felé, így összemosódik a kéthelyi és balatonszentgyörgyi statisztika. 
  
  Az akut ellátást igénylık száma valamelyest megnövekedett. Ennek 
oka lehet, hogy a lecsökkent rendelési idı miatt a várólista kitolódott. 
Sokszor 3-4 hétnél késıbbi idıpontra tudtunk csak felvenni 
elıjegyzést. Akinek idıközben sürgıs panasza állt elı, természetesen 
ellátásra került idıpont hiányában is. Ez azonban megnehezítette 
számunkra is az elıjegyzett idıpontok tartását. Ezért is igyekszünk 
mihamarabb visszatérni a teljes rendelési idıben történı munkára. 
 

 

 Iskolafogászat 

 

 2014. szeptemberétıl kezdıdıen délelıttönként történt az általános 
iskolások csoportos szőrıvizsgálata. A csoportos szőrés prevenciós 
tevékenységet és felvilágosítást, motiválást is jelentett. A kezelést 
igénylık visszarendelése ezután már az elıjegyzési rendszer alapján, 
idıpontra berendeléssel történt meg. 

 Amennyiben szakellátást igényeltek (fogszabályozás, szájsebészeti 
ellátás, stb), beutaló kiadásával irányítottuk a megfelelı ellátóhoz 
ıket. Természetesen a felnıtt lakosság ellátásánál is hasonlóképpen 
jártunk el. 
 

 Asszsisztensi feladatkörök: 

Ebben nagy változások nem történtek. 



A fogászati szakasszisztens a fogorvos mellett végzi munkáját, mely 
adminisztrációs feladatokat is jelent. A dokumentáció kartonon, 
számítógépen és naplóban is megtörténik. Feljegyzést készít az 
elvégzett és tervezett kezelésekrıl, emellett kezeli a betegberendelı 
naplót, intézi a telefon-ügyleteket. 

 Tárgyi segítségnyújtást ad a fogorvosnak, s ha kell, a pácienseknek is. 
Ügyel a rendelı tisztaságára, a mőszereket és a berendezéseket 
tisztítja, fertıtleníti, sterilizálja. 
 Gondoskodik a betegek váróból történı behívásáról, hogy a rendelés 
zavartalan legyen, s személyiségi jogokat ne sértsen. Diszkréten kezeli 
az egyes eseteket, a betegek személyes jogainak védelmében. 
 

 Ellenırzések: 
 

 A helyettesítés ideje alatt felülvizsgálat a rendelıben nem történt a 
Kistérségi Intézet részérıl. Az elektronikus berendezések (sterilizátor, 
falikaros röntgen stb) idıszakos felülvizsgálata megtörtént. 

 

 Felszereltség: 

 

 A 2012-ben az OEP eszköztámogatás-programja segítségével 
beszerzett eszközök továbbra is hatékonyak, jó szolgálatot tesznek, a 
tb-s ellátás keretein belül napi rendszerességgel használtak. Emellett 
kft-nk vásárolt egy ultrahangos depurátort (fogkıeltávolítót) is, mely a 
fogászati székbe beszerelt, azzal egységet alkotó típus. A kor 
követelményeinek maximálisan megfelel, alkalmazása a páciensek 
számára hatékonyabb, mégis visszajelzések alapján sokkal kevesebb 
fájdalommal illetve kellemetlenséggel jár. 

 

 Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki bizalmát, és hosszantartó 
türelmét! Reméljük, hogy a továbbiakban is a kedves lakosság 
segítségére lehetünk! 

 

 

 Kéthely, 2015. október 06. 

 

                    Tisztelettel: 

 

                                      Dr. Wórum Marianna 

                                            fogszakorvos 





Beszámoló a védınıi szolgálat tevékenységérıl 

Tisztelt Képviselı Testület! 

 

 

A területi védını tevékenységét a 49/2004. /V.21./ ESZCSM rendelet szabályozza. 

„A védınıi szolgálat célja – az alapellátás részeként- a családok egészségének megırzésére, 
segítésére irányuló preventív/megelızı/ tevékenység, valamint a betegségek kialakulásának, 
az egészségromlásnak megelızése érdekében végzett egészségnevelés.” 

Minden védını országos mőködési nyilvántartásban szerepel, egészségügyi szakdolgozói 
kamarai tag, kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkezik, amelyet ötévente kell megújítani. 
Ennek feltétele a folyamatos munkavégzés, szakmai továbbképzéseken való részvétel. 
Területi védınıi ellátást csak egészségügyi fıiskolai oklevelet szerzett védını nyújthat. 
Védınıt csak védını helyettesíthet, ellátási területe a mőködési engedélyben megállapított 
védınıi körzetre terjed ki. A védını ezen kívül köteles a védınıi gondozás lehetıségét 
felajánlani a körzetében életvitelszerően tartózkodó azon személynek is akirıl tudomást 
szerez, és ellátása védınıi kompetenciájába tartozik.  

A területi védını feladatai: 

 
1. Nıvédelem 

- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás 
- az anyaságra való felkészülés segítése 
- a nıi lakosság célzott szőrıvizsgálatainak szervezésében való részvétel 

2. Várandós anyák gondozása 
- külön jogszabály szabályozza, a terhes gondozásról szóló 33 / 1992 sz. NM 

rendelet 

3. Gyermekágyasok gondozása 
- segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, 

családtervezéssel kapcsolatban 

4. 0-7 éves korú gyermekek gondozása, vagyis újszülött kortól a tanulói jogviszony 
megkezdéséig a gyermekek gondozása 

5. Tankötelesek és tanköteles, de otthon gondozott gyermekek gondozása 

6. Komplex családgondozás 
- a családban elıforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelızése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a 
harmonikus szeretı családi légkör kialakításához 

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás 
kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, egyéb súlyos 
veszélyeztetı ok fennállása esetén 

- tájékoztatás az állami, civil, karitatív családtámogatási formákról és lehetıségekrıl 
- népegészségügyi szőrıvizsgálatok népszerősítése 



A védınıi körzet Kéthely községre és a hozzá tartozó Sáripusztára terjed ki. 
Tevékenységemet a védınıi tanácsadóban, a családok otthonában, a nevelési-oktatási 
intézményekben, valamint közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzem.  

A családgondozás elıírás szerint, az egyeztetett gondozási tervek alapján, illetve 
szükségszerinti gyakorisággal történik. 

 

A gondozott családok száma 2015 szeptemberében 86.  

A szolgálat önálló, akadálymentesített tanácsadóval rendelkezik, amely jól megközelíthetı, a 
mőszaki elıírásoknak megfelel, munkavédelmi és higiénés követelmények 
figyelembevételével kialakított, a tárgyi feltételei, felszereltsége megfelel az 49/2004. /V. 21./ 
ESZCSM rendeletben leírt kritériumoknak és ez által végleges mőködési engedéllyel bír. 
Telefon, személyi számítógép, internet biztosított. A védınıi munkával kapcsolatos 
jelentések nagy része már interneten kerül továbbításra, a legtöbb információ, megkeresés 
pedig e-mailben érkezik. A Vitarex Kft. Stefánia nevő védınıi programjával dolgozom, 
amihez havonta kapok frissítéseket, ez jelentısen megkönnyíti az adatbevitelt. A gépi 
adminisztrálás mellett még papír alapú adminisztrációt is végzek. 

 

A tanácsadás keretein belül történik: - a várandósok gondozása 

- csecsemıgondozás                                             

- védıoltások 

- szőrések                                       

 

Hetente két órában van önálló védınıi tanácsadás a várandósoknak és szintén hetente két 
órában külön a csecsemıknek és kisgyermekeknek. Hetente van általános, vagyis a 
háziorvossal együtt tartott tanácsadás. A gyermek szakorvos sajnos ritkán tart tanácsadást a 
faluban, ennek oka elsıdlegesen a szakember hiány, valamint a kiszállás során felmerülı 
anyagi gondok. A nıgyógyász által tartott szaktanácsadás megszőnt. 

Várandósok gondozása általában az önálló tanácsadáson történik, célom az anya és a magzat 
egészségi állapotának megırzése, javítása, a várandós testi-lelki harmóniájának, szociális 
biztonságának elısegítése, a veszélyeztetı tényezık felismerése, megelızése, a családi életre, 
szülıi szerepre, szülésre, a szoptatásra és a csecsemıgondozásra való felkészítés.  A 
várandóssal való jó kapcsolat kialakítása. 

Gyermekágyas anyák gondozása szülés után a mindenkori állapotuknak és szükségleteiknek 
megfelelıen történik. Nagyon fontos a szoptatás szorgalmazása, mivel az anyatej a 
legideálisabb táplálék a baba számára.  

0-6 évesek gondozása 

A gondozás egyéni és célzott, folyamatos és igény szerinti. Mindig egyénre szabott a 
családlátogatások gyakorisága és a tanácsadáson való megjelenések száma, igyekszem mindig 
segíteni adott probléma esetén és a táplálási, érzelmi, nevelési kérdésekben. 

A csecsemıgondozás célja a csecsemı egészségének megırzése, a veszélyeztetettség és a 
szövıdmények megelızése, a problémák idıben történı felismerése, a családi kötıdés 
kialakításának elısegítése, a szocializációs folyamat támogatása. 



Elvégzem az életkorhoz kötött, komplex védınıi szőréseket. A gyermekeket 1, 3, 6 
hónaposan, 1 éves kortól 6 éves korig évente vizsgálom. A vizsgálatok célja nyomon követni 
a gyermekek megfelelı testi-lelki-szociális fejlıdését: tartalmazza a testi fejlıdés vizsgálatát, 
a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlıdés és magatartás problémák vizsgálatát, a látás, 
hallás vizsgálatot, a beszédfejlıdést, a mozgásszervek vizsgálatát. Amennyiben eltérést 
észlelek a gyermek fejlıdésében, a háziorvoshoz irányítom, szükség szerint javasoljuk 
fejlesztı pedagógus, logopédus szakember felkeresését.  Kiemelt figyelmet fordítok a 
beiskolázandó gyermekek vizsgálatára. 

 A háziorvossal tartott általános tanácsadáson történik a várandós gondozás egy része, a 
folyamatos oltások beadása, a csecsemık, kisgyermekek orvosi státusz vizsgálatai, iskolai és 
óvodai orvosi vizsgálatok, iskolai kampányoltások. A védıoltások szervezése, oltási 
tájékoztató kiadása, szülık tájékoztatása, a védıoltások dokumentálása, jelentése viszont 
védınıi feladat. A körzetben az átoltottság 100 %-os, oltástól való elzárkózás, 
oltásmegtagadás nem fordult elı. 

Az Önkormányzat támogatásával  a körzetben lakó serdülı lányok méhnyakrák elleni oltása 
eddig is elérhetı volt a szülık számára, a tavalyi tanévtıl pedig bekerült a védıoltások közé 
felajánlható oltásként. Idén is teljes létszámban igényelték a hetedikes lányok szülei. 

Az önálló tanácsadás kötetlenebb, mivel idıben nem behatárolt és nem feszélyezi ıket az 
orvos jelenléte, bátrabban kérdeznek, illetve több gyakorlatiasabb dolog bemutatására 
kerülhet sor, pontosan az idıkeret miatt. 

Havonta kétszer tartok fogadó órát a tanácsadóban, ezeken általában iskolás lányok, 
kismamák keresnek meg a problémáikkal.  

 

Nıvédelmi munka  

A családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, segítség az anyaságra való felkészülésben. 
Felvilágosítás a fogamzásgátlásról. A szőrıvizsgálatok kihangsúlyozása / emlı és méhnyak 
szőrés /, fontossága. A nıvédelmi munkám az idei évtıl kiterjed a népegészségügyi célú 
méhnyakszőrésre is. A TÁMOP-6.1.3. A-13 projekt keretében elméleti és gyakorlati 
továbbképzésen vettem részt, a megfelelı ismeretek és jártasság megszerzése után elkezdtem 
a szőrést. A szőrendı asszonyok többsége örömmel vette ezt a lehetıséget, nagyon jól esett 
hogy bizalmat szavaztak nekem és nagy létszámban eljöttek hozzám a szőrésre. 

 

Születés számok alakulása: 

Év Szül. szám Koraszülött 
2010  7 1 
2011 15 - 
2012 13 1 
2013 21 1 
2014 16 - 
2015. október 13 - 

 

Csecsemıhalálozás nem, halva születés egy volt. 



Jelenleg a várandós létszám 7 fı, ebbıl veszélyeztetett 3 fı. Az idén még három születés 
várható. Gondozatlan, titkolt terhesség nem fordult elı, fiatalkorú várandós jelenleg nincsen a 
körzetben. A gondozásba vétel zömmel a terhesség 12. hetéig megtörténik, ez nagyon fontos a 
szakvizsgálatok idıben való elvégzése miatt.  

A szülések egy része, a Marcali Városi Kórházban történik, másik része Keszthelyen. 
Otthonszülés nem volt. Csecsemıotthoni beutalásra, családból való kiemelésre nem került 
sor. 

 

A csecsemık száma / 0-1 éves kor közöttiek / jelenleg 18 fı. Ebbıl kettı egészségügyi okból, 
négy pedig szociálisan vagy környezeti okból veszélyeztetett. 

A kisgyermekek száma / 1-3 év közöttiek / jelenleg 36 fı.  

3 – 6 éves korosztály száma jelenleg 41 fı. 

 

A tanácsadási forgalom alakulása 

 2012 2013 2014 
Terhes                125 134                155 
Csecsemı                158                165 184 
1-3 éves                160                158 178 
3-6 éves                142 141 146 

Látogatások száma: 

 2012 2013 2014 
Család 690 712 678 
Szak 834 868 848 
Terhes 150 157 177 
Csecsemı 185 210 189 

 

Két oktatási intézmény ellátása tartozik hozzám. 

 
Napközi otthonos óvoda, létszáma 67 fı. Az óvodában a kéthelyi kisgyermekeken kívől 
balatonújlaki és somogyszentpáli gyermekek is járnak. 
 
Az óvodai munka 
 
Az óvodában  nem végzünk szőréseket, helyette vannak az éves státuszvizsgálatok, amelyekre 
szülı jelenlétében a tanácsadóban kerül sor. 
Tisztasági vizsgálatok havonta megtörténnek, szükség szerint gyakrabban. Probléma esetén a 
szülık értesítése megtörténik, írásban, és általában a szülı partner a megoldásban. Ha a 
gyermeknél többször elıfordul tisztasági probléma a gyermekjóléti szolgálat felé jelzés 
történik. Ismételt fejtetvesség esetén pedig az ÁNTSZ felé is megy a jelzés. 
Az óvodai egészségnevelés témái: személyi higiénérıl / haj-, köröm-, fogápolás/, helyes 
öltözködés, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás. 
 



Széchenyi István Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Iskola, a létszáma 175 fı. 

 A védınıi alapszőrı vizsgálatokat a 26/1997. / IX. 3. / NM rendelet határozza meg. Ezek a 
következık: szomatikus fejlıdés, alapfokú szőrıvizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok, 
mozgásszervi vizsgálatok, tisztasági vizsgálatok. 

A nevelési-oktatási intézményekben a tanulók egészségügyi ellátása, az egészségnevelı 
tevékenység elıre egyeztetett éves munkaterv alapján történik. Eltérések mindig vannak vagy 
lehetnek ettıl, ha az iskola vagy a tanulók érdeke úgy kívánja. Az iskolai szőrések célja a 
gyermekek fokozott egészség védelme, gyógyító-megelızı ellátás folyamatos biztosítása 
valamint az egészségnevelés. Havonta történik tisztasági vizsgálat az intézményekben, ez 
magában foglalja tetvességi vizsgálatot, a haj, bır, körmök tisztasági vizsgálatát. A 
népegészségügyi program keretében a helyes táplálkozásról, a dohányzás és szenvedély 
betegségek káros hatásairól tartok elıadásokat. Az egészségnevelési témakörök érintik a 
helyes életmódra nevelést, serdülıkor testi változásait, nemi érést, szexualitást, 
fogamzásgátlást, tisztasági, higiénés szabályokat, stb… Részt veszek az iskolai 
egészségnapokon illetve az egészségnevelési tanterv kivitelezésében. 

Igénybe vesszük az ÁNTSZ egészségnevelési munkatársának felvilágosító elıadásait is, az 
óvodában és iskolában egyaránt tartott már elıadást.  

 

Az iskolai szőrések illetve kampányoltások a tanácsadóban történnek, mivel az iskola nem 
rendelkezik iskolaorvosi rendelıvel. 

 Kötelezıen elıírt a szőrıvizsgálat a 2. 4. 6. 8. osztályban. A szőrı vizsgálatokról, annak 
eredményérıl, a kampányoltások idejérıl, megtörténtérıl, minden szülı írásos 
tájékoztatásban részesül. Az iskolai szőréshez korszerő eszközök biztosítottak. A kiszőrt 
tanulók, háziorvoshoz, majd szakorvoshoz kerülnek, ha gyanú igazolódik, fokozott 
gondozásban részesülnek. Tapasztalatom szerint a szülık többsége elviszi a gyermekét a 
szakorvosi vizsgálatokra.  

Az óvodában és az iskolában jól mőködik gyógytestnevelés, a kiszőrt tanulók a 
problémájuknak megfelelı speciális tornában részesülnek. Az iskolából úszni is járnak a 
tanulók, amely nagyon jó hatású a mozgásszervi problémáikra. 

A védını feladatköréhez tartozik még a 7-18 éves, otthon gondozott, oktatási 
intézménybe nem járó korosztály. 

Ilyen gondozott is van a területen, de szerencsére Marcaliban megoldható a gondozása, 
fejlesztése,  intézményi keretek között. 

A társszakmák képviselıivel jó a kapcsolatom, együttmőködésre, szoros kapcsolattartásra  
törekszem. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával gyakoriak a közös családlátogatások, 
esetmegbeszélések. Jól tudunk együtt dolgozni, egymás munkáját kiegészíteni, segíteni, 
illetve az adott problémákra közösen keressük a megoldást. 

Az oktatási-nevelési  intézmények vezetıivel, dolgozóival, pedagógusokkal is igyekszem a 
folyamatos kapcsolattartásra, együttmőködésre. Munkámat segítik, a tanulóknál felmerülı 
gondokat, problémákat jelzik.  

Igény szerint részt veszek a különbözı karitatív tevékenységekben, rendszeresen pl. a 
ruhanemő és az élelmiszerek szétosztásában. 

 



Tizedik éve helyettesítek a szomszédos védınıi körzetben, Somogyszentpálon. A 
megbízásom jelenleg 2015. december 31-ig szól. Hetente általában egy-másfél napot töltök 
ott, amit a munkáltató engedélyezett. A körzet gondozottainak összetétele, a nagyfokú 
veszélyeztetettségi arány nehezíti a munkámat. Mivel a kéthelyi iskolában több 
somogyszentpáli gyermek is tanul, ha probléma, gond adódik velük, így könnyebben fel 
tudom venni a szülıkkel a kapcsolatot. 

A gondozottaimmal jó a kapcsolatom, igénylik a tanácsaimat, a segítségemet, úgy érzem, 
bizalommal fordulnak hozzám. Igyekszem a személyre szabott gondozásra, gyakorlatias 
tanácsadásra, ismeret átadásra.  

A továbbképzéseken, szakmai elıadásokon, munka értekezleteken részt veszek, ezeket a 
fórumokat felhasználom az ismeretszerzés és a munkavégzéshez szükséges szakmai tudás 
szinten tartásához.  

Ennyiben kívántam tájékoztatni a Tisztelt Képviselıtestületet, kérem hogy a beszámolómat 
elfogadni szíveskedjen. 

Tisztelettel: 

Árvainé Horváth Marianna 
területi védını 

Kéthely, 2015.október 19. 


