
 
  
  

BESZÁMOLÓ A FOGÁSZATI 

ELLÁTÁSRÓL 
 

 Tisztelt Lengyeltóti Képviselőtestület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném 

megosztani Önökkel:  

2006. augusztus 15-e óta dolgozom a Lengyeltóti központú területi 

ellátással rendelkező fogorvosi körzetben. Az ellátandó körzet: Buzsák, Gyugy, 

Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Szőlősgyörök lakosait foglalja magában, jelenleg 

kb. 7840 főt. A működtetés az Önökkel kötött feladatátvállalási szerződés 

szerint a funkcionális privatizáció keretei közt folyik OEP finanszírozással. A 

Bem u.20 szám alatti rendelő épületét a Lengyeltóti önkormányzat biztosítja. 

A rendelési idő heti 5x6,azaz heti 30 óra, melyből egy nap, a pénteki 

iskolafogászati rendelés.  

Az Uniós jogszabályoknak megfelelően előre egyeztetett időpont alapján 

dolgozunk. Tapasztalataink alapján ezt a beteg már megszokták és örömmel 

fogadják, hogy nem kell várakozniuk. A sürgősséggel jelentkező pácienseket 

természetesen azonnal ellátjuk, a következő "ülés" viszont már egyeztetett 

időpontban történik. 

Tavalyi évben 2345 fő jelent meg kezelésen. Nekik a köv. kezelések 

történtek: 12 szájsebészeti műtét, 1007!!! foghúzás, 136 amalgám,693 

esztétikus tömés, 83 gyökértömés, 429 fogkő-eltávolítás.  



1580 gyerek vizsgálata történt meg tanévenkénti félévenként- 4 óvoda, 3 

iskola nebulói-, 194 maradófog-tömés, 21 maradófog-gyökértömés, 74!!! 

maradófog eltávolítás történt. Szűrések alkalmával ált. kiselőadást is tartok a 

helyes fogápolásról. 

A betegek nyilvántartása, a szűrővizsgálatok, az elvégzett kezelések 

rögzítése egyidejűleg több helyre történik. Kartonrendszert vezetünk, minden 

páciensünknek saját kartonja van, melyre minden beavatkozás, fontos információ 

és szükséges adat felkerül. Mindent rögzítünk az OEP hivatalos fogászati 

szoftverén (TETFOG) is, s ennek segítségével küldjük a havi jelentést az 

Egészségbiztosító Pénztár felé. Ezenkívül havonta küldünk statisztikai jelentést 

a kaposvári szájsebészeti osztályra  és az Országos Szakfelügyeleti és 

Módszertani Központ felé is. Törvény szerint minden kezelés megkezdése előtt 

kötelesek vagyunk a beteg jogviszonyát (illetve a TAJ szám érvényességét) 

ellenőrizni, ezért folyamatos internet kapcsolat mellett dolgozunk.  

 Az autokláv hatásvizsgálatát 6 havonta végezzük az ÁNTSZ-től kapott 

spórák segítségével. A műszereket egyenként csomagolva sterilizáljuk 

autoklávban, így a műszerek tovább megőrzik sterilitásukat. A kollégákkal kötött 

szerződés szerint az ő műszereiket is sterilizáljuk. A veszélyes hulladékot-

melyet külön erre a célra rendszeresített hűtőben tárolunk- a Pécsi 

környezetvédelmi Kft szállítja el havonta, a kommunális hulladékot pedig a 

Zöldfok Rt. 

  

2009. júniusban az országos ellenőrző akció keretében az ÁNTSZ nálunk 

is ellenőrzést tartott. Ellenőrizték számos irat meglétét, érvényességét (pl: 

egészségügyi alkalmassági igazolás, oltási könyv, munkaszerződés, munkaköri 

leírások, munkahigiénés jegyzőkönyv, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás és 

jegyzőkönyvek megléte, épület érintésvédelmi igazolása, gépek rendszeres 

karbantartásának jegyzőkönyvei, alkalmassági igazolásai, hulladékszállítás 



igazolásai, OEP-szerződések, ÁNTSZ engedélyek, betegdokumentáció 

tárolásának feltételei), sürgősségi gyógyszerek meglétét, tárolásukat, a 

készenléti táskát, a rendelő hygiéniáját, takarítás körülményeit, előírt 

fertőtlenítőszerek meglétét, használatát, a rendelőben kifüggesztett 

betegtájékoztatókat és a belső minőségbiztosítási rendszert. A vizsgálat során 

mindent rendben találtak, hiánypótlásra nem volt szükség. Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv egy példánya a rendelőben megtalálható.  

 

Az intraoralis röntgenkészülékünk ÁNTSZ engedélyes, de sajnos egyik alkatrész 

hibája miatt idáig nem tudtuk használni, május eleje körülre várható újbóli 

beüzemelése. 

 

A háziorvosokkal és a védőnővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, 

szükség esetén egyes betegek ellátása előtt konzultálunk velük.  

2010. júniusában az ÁNTSZ felkérésére egy egész napos előadássorozatot 

tartottunk feleségemmel fogászati asszisztensek számára.  

Többször tartottam már hétvégente szájüregi rákszűrést, amire sajnos 

csekély érdeklődés mutatkozott, de ennek ellenére évente két alkalommal 

továbbra is szeretném ezeket megtartani.  

Jelenleg az Eu-s pályázati rendszeren keresztül szeretném a jelenlegi 2 

fogorvosi kezelőegységet lecserélni egy vadonatúj kezelőegységre, mivel az Önök 

tulajdonát képező kb. 32-33 éves Chirana gép több funkciója már nem működik. 

A Kavo széken is egyre több probléma jelentkezik, ennek a javítása erre 

specializálódott szakembert igényel, így a javítási költségek is igen magasak. 

Sikeres pályázat esetén a Chirana gép széke, valamint lámpája az egyik iskolába 

kerülne át, így megoldódna az egyik vidéki iskola szűréssel kapcsolatos gondja. 

 

 



 

Számos egészségpénztárral (pl: MKB, Vasutas, Postás, K&H, Danubius) és a 

Nemzeti Üdülési Szolgálattal is van szerződésünk, így a TB által nem 

finanszírozott beavatkozások esetén egészségpénztári kártyát és üdülési 

csekket is el tudunk fogadni. 

A folyamatos fogtechnikai háttér biztosított, a munkák Balatonlellén és 

Balatonfenyvesen készülnek, s problémás esetekben a technikusunk kérésre a 

rendelőbe is kijön. 

A műszer-és anyagutánpótlást több fogászati kereskedőcég biztosítja, 

melyek kérésre a rendelőbe is szállítják a megrendelt anyagokat. 

 
Köszönjük eddigi segítségüket és bízunk a további sikeres 

együttműködésben! 
 

 
Tisztelettel: 

Dr. Sztankula Kornél 
 
  

Lengyeltóti, 2011-04-21 
 

 


