
Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Az I.-es számú fogorvosi körzetben az elmúlt évben 3200 fölött volt a megjelent betegek 
száma, ebbıl 700 volt gyermek. Felsorolnám a teljesség nélkül, a körzet teljesítményét. 
 
Felnıtt betegen elvégzett beavatkozások: 
 
- amalgám tömés: 1600 
- esztétikus tömés: 550 
- gyökér tömés: 155 
- fogkıeltávolítás: 360 
 
Gyermekeken elvégzett beavatkozások: 
 
- amalgám tömés: 350 
- esztétikus tömés: 76 
- gyökér tömés: 42 
- fogkıeltávolítás: 49 
 
A fenti számok nagyon magas teljesítményt mutatnak. Nagy hangsúlyt fektettem a 
fogmegtartó tevékenységre, ami azt jelenti, hogy a fogakat elsısorban idıben próbálom 
megmenteni, hogy minimalizáljuk a fogpótlások magas számát. Így is sok a fogpótlásos 
betegek bejelentett száma, mind a felnıtt és idıs korú betegeknél, de sajnos már 
gyermekeknél is kénytelenek vagyunk hiánypótló beavatkozások elvégzésére. A teljesítmény 
korlátozás bevezetése után, a körzet maximális kapacitása teljesen ki van használva, ennél 
több beavatkozást elvégezni nem lehet. Úgy próbáltam a rendelkezésre álló idıt s kapacitást 
osztani, hogy mindenkit lehetıség szerint elláttunk megfelelı idıben, de az esetleges 
túlteljesítés miatti pénzelvonást elkerüljük. Ez eddig sikerült, folyamatos kontrolizáció alatt. 
Az adminisztrációs terhek, illetve a folyamatosan emelkedı rezsi, s anyagbeszerzési költségek 
ellenére, a rendelı rentábilis. A finanszírozásban súlyos problémák nem jelentkeztek, bár itt 
kell megjegyezni hogy hihetetlenül alulfinanszírozott a szolgálat, s a rendelı finanszírozása  
körülbelül a 7-8 év ezelıtti szinten van. Mindannyian tudjuk, hogy a költségek 
megduplázódtak ez idı alatt. 
 
Az iskolai ill. az óvodai ellátás megfelelıen zajlott. Az Óvónık és a Tanár Nık segítségét 
ezúttal is köszönöm.  A tavalyi évben tapasztalt rossz szülıi hozzá álláshoz képest változást 
veszek észre, többen belátták a fogászati ingyenes ellátás elınyeit és lehetıségeit. Ezáltal 
gördülékenyebben s nyugodtabb körülmények között tudom betömni a gyermekek fogait. 
Sajnos így is elég rossz a szájhigénés állapotuk, amit elsısorban a szülık segítsége jobbá 
tehetne. A rossz szociális körülmény nem indokolja az alapvetı tisztálkodás elmulasztását.  
 
Összefoglalva a fogászati ellátás meglátásom szerint folyamatosan jól mőködik. A 
finanszírozási nehézségek ellenére úgy érzem, hogy megfelelı és jó munkát illetve ellátást 
biztosít az I.-es számú fogászati körzet. 
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