
 
Fogászati ellátás Kiszombor, Ferencszállás, Klárafalva községekben 

 
                                                           2010. évben 
 
 

Nevezett térségekbıl szakrendelésemhez 2.670 fı tartozik, 512 fı gyermek, 2158 fı 
felnıtt. Heti négy alkalommal felnıtt, egy alkalommal iskolafogászati rendelés van. 

 
Óvodai ellátás legfontosabb irányelve a prevenció, illetve a helyes fogmosásra való 

motiválás. 
 
Az iskolai ellátás komplex munkát igényel, az általános iskola elsı osztályától 

nyolcadik osztályos korig kell a gyermekeket folyamatosan ellátni. Osztályról-osztályra 
haladva státuszfelvétel, szőrés, szükség esetén komplex kezelés történik elızetes írásos szülıi 
engedélyeztetéssel. Majd idıpont egyeztetés ill.minden második hét péntek délután történik a 
kezelés. Sajnos a szükségesnél kevesebben jelennek meg a kezelésen. 

 
2010. januártól 2010. decemberig 691 fı gyermek, 1960 fı felnıtt jelent meg a 

rendelıben, az esetek száma 2613, beavatkozások száma 8314.  
 
Fogorvosi tevékenység támogatása több részbıl tevıdik össze: havi fix támogatásból, 

teljesítmény-finanszírozásból, térítéses beavatkozások összegébıl. 
Fix támogatás összege 2010. évben 2.009.700 Ft., teljesítményfinanszírozásra – az 

elvégzett szakorvosi beavatkozás pontozva van, egy-egy hónapban pont/forint alapján történik 
a kifizetés, egy pont értéke kettı forint és kettı forint hatvan fillér közötti érték - 2010-ben 
3.699.689 Ft-ot fizetett ki az OEP.   

Térítéses beavatkozásból befolyt összeg 1.283.500 Ft, ebbıl 1.151.020Ft-ot költöttünk 
szakmai anyagra, gyógyszerre ,tisztítószerre,posta,stb. 
              
           A finanszírozás értéke nem áll arányban a szolgáltatásokkal, azok fenntartásával, 
mőködtetésével és az eszközpark árával. 
 
 Konzerváló fogászatra nagy az igény, protetikai munka kevesebb, ez betudható a magas 
áraknak, illetve a gazdasági helyzetnek 2010. évben sikerült RTG elıhívó készüléket 
vásárolni, amely megkönnyíti endodoncia munkámat 
  
            Fogszabályozást igénylı betegek ellátása Hódmezıvásárhelyen, fogszabályozás 
szakrendelésen történik, kistérségi egészségügyi ellátás keretén belül. Hétvégi ügyelet a 
szegedi Fogklinikán van. 
. 
.A rendelıben szakasszisztens segíti a munkát. 
 Szakmai továbbképzésen folyamatosan részt veszünk. 
    
           A fogorvosi kezelıegységet nagyon sokat kell javítatni, sokat van használva a kettı 
fogorvos által. Nem tudom, hogy lenne –e lehetıség az ÚJ SZECHENYI TERV keretén belül 
egy új kezelıegységre pályázni./10 éves a kezelıegység./ 
 



           Fontos lenne a rendelı és váró főtésének felújítása a váróban, télen 10-15 foknál nincs 
melegebb, valamint a bejárati ajtó tökéletesítése, ugyanis az idıjárási viszonyoknak nagyon ki 
van téve. 
Szükséges lenne a rendelı világításának korszerősítése, 3db 60-es égı biztosítja a fényt. 
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