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2021. évi beszámoló Balatonakarattya gyermek-egészségügyi helyzetéről 

 

 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő testület! 

 

 

Polgármester Asszony felkérésére az alábbiakban foglalom össze a gyermek háziorvosi ellátásról 

szóló beszámolómat. 

 

Főbb statisztikai adatok:  

2021-ben összesen 3 Balatonakarattyai újszülött jelentkezett be a praxisomba.  

 

Éves betegforgalmunk adatait csak az egész praxisra vonatkozóan tudom megadni, mert a program 

ilyen szempontból nem választja külön a két település számadatait.  

2021-ben  6458 esetet láttam el rendelésemen, melyből 4101 volt személyes megjelenés és 2357 a 

telemedicinális ellátás.   

A rendelésünkön nagyon jól bevált ez a pandémia alatt bevezetett rendszer, hogy a szülők elsősorban 

emailben, vagy telefonon keresnek meg bennünket, és a panaszok, tünetek alapján időpont egyeztetés 

történik, így szinte minden vizsgálat időpontra történik. A telemedicinális ellátást is megtartottuk, ami 

nagyban csökkenti a rendelői váró terheltségét, hiszen egyszerű nátha, vagy más enyhe vírusok nem 

feltétlenül igényelnek orvosi vizsgálatot. Természetesen minden gyermeknek tudunk időpontot adni, 

amennyiben ezt a szülő igényli, vagy a tünetek alapján fontosnak látom. Az óvodavezetővel aban 

egyeztünk meg, hogy a közösségbe csak orvosi vizsgálattal engedek vissza kisgyermeket. 

Fekvőbeteg ellátásra összesen 30 gyermeket utaltam. Különböző szakrendelésekre, laborba és 

diagnosztikai vizsgálatokra együttesen pedig 492 alkalommal küldtem pácienseket. A beutalások 

között az olyan  kötelező vizsgálatok, mint csípő szűrés, és az újszülöttek UH szűrővizsgálata  is 

szerepelnek. 

A 2021-es év során továbbra is alacsonyabb volt az ambuláns ellátások száma, mivel a nyári nyaraló 

dömping 2021 évben is kisebb volt, mint a Covid mentes években. Összesen 160 esetben jelentkeztek 

ambuláns betegek a rendelésemen. 

Preventív rendeléseinken 680 alkalommal láttunk el egészséges gyermeket.  

2021-ben sajnálatos volt számomra az a tény, hogy a szülők a Covid védőoltás beadásával, jóval 

óvatosabbak és bizalmatlanabbak voltak, mint általánosságban a többi védőoltással 

kapcsolatban. Az előző évben ( 2020-ban) a média erőteljes influenza elleni oltási kampányát 

jelentősen éreztük.  2021-ben viszont jóval az előző évek átlaga alatt jelentkeztek a szülők 

gyermekikkel erre az oltásra. 

Fokozott gondozást igénylő gyermek és csecsemő jelenleg 140 fő. Ortopédiai problémákkal   30 fő, 

asztma és légúti-, vagy ételallergiák miatt 60 fő, pajzsmirigy betegségek miatt 11-en járnak 

gondozásra. Krónikus belgyógyászati betegség miatt gondozott kisgyermekek száma 10 fő.  

A rendszeres szűrővizsgálatoknak és az egyre szélesebb körben elérhető korai fejlesztéseknek 

köszönhetően, különféle fejlesztést sok csecsemő és kisded kap, ennek ellenére az óvodai és iskolai 

rendszerben is sokféle képességfejlesztési segítségre szoruló kisded és gyermek van. 
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Az óvodával és a gyermekjóléti szolgálattal rendszeres kapcsolatban vagyok, az értekezleteken 

minden alkalommal részt vettem, amikor sor került rá. Együttműködésünk továbbra is, mint már évek 

óta gördülékeny.  

Gyermekbántalmazás ügyéről Balatonakarattyán nem értesültem, és nem is észleltem ilyen 

eseményre utaló jeleket a családoknál. 

Az én rálátásom alapján Balatonakarattya gyermek lakosságának egészségügyi helyzete az országos 

átlagnál biztosan jobb. Azt azonban sajnálattal tapasztalom, hogy a pszichés problémák, a szorongás 

okozta panaszok gyakorisága növekszik.  

A gyermeklakosság ellátásában a védőnői szolgálat az elmúlt években helyettesítéssel volt megoldva, 

de folyamatosan gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni mindkét helyettessel. 

Sajnálom, hogy a védőnői szoba berendezését viszont nem vállalta egyik helyettes sem, így hosszú 

ideig dobozokban álltak a pályázaton nyert eszközök. Köszönöm türelmüket, és szeretettel ajánlom, 

hogy jelen állapotában tekintsék meg a kis védőnői szobát, ahol 2022. évtől a főállású védőnő, Sallai 

Judit lelkesen végzi munkáját, remélem a település családjainak megelégedésére és örömére, de ez 

már a 2022 évi beszámoló tárgya lesz. 

 

Köszönöm, hogy végig olvasták beszámolómat! 

 

Tisztelettel:   

        

Balatonkenese. 2022. 06. 23.       

 

 

Dr Meláth Viola 

 

 


