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A 050096196-os ágazati azonosítóval rendelkező fogászati 
és 2 rendelőben teljesíti feladatát: Pálháza, Mikóháza.

A szolgálat 1 fogorvossal (dr. Pitó Erzsébet) és 1 szakképzett fogorvosi asszisztenssel ( Behináné 
Olajos Mária) működik.

A szolgálathoz tartozó beteg létszám 2912 (az OEP 2016.07.01. adatok szerint) ebből :
18 év alatti: 630
19-62 év közötti: 1790
62 év feletti: 492

Az OEP-el kötött szerződés alapján a fogorvosi szolgálat ellátási területe, létszáma a következő:

Település
megnevezése

0-18 év | 19-62 év 62 év felett Összesen

Felsőregmec 160 178 26 364

Pálháza 53 231 72 356

Vilyvitány 34 158 66 258

Füzér 66 286 78 430

Alsóregmec 31 125 42 198

Mikóháza 100 363 89 552

Kovácsvágás 174 388 96 658

Vágáshuta 12 61 23 96

Összesen 630 1790 492 2912

A lakosság létszáma csökkent, emiatt az OEP csökkentette szerződésben a finanszírozott órák számát heti 
24-re, amiből Pálházára 12 órát, Mikóházára pedig 12 órát ír elő.
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Betegforgalom a 2016. évben:

Összes megjelent beteg: 2749

Ebből Pálháza: 1764

Mikóháza: 985

Összes esetszám: 2749

Szolgáltatások (kezelések) száma : 7338

Ezek a szolgáltatások és esetszámok térítési kategória szerint a következők:

Kategória Eset Szolgáltatás

01: 19-62 év 1883 5053

7G: 0-18 év 277 689

71: 62 év felett 411 1118

7K: közgyógy. 47 105

7R: rokkant nyugdíjas 42 89

7S: sürgősségi 35 165

7T: terhes 54 119

7U: üzemi baleset 0 0

Fogászati tevékenységek:

A fogászati rendelőben megjelent betegeknél a következő kezeléseket végeztük el : fogászati szűrővizsgálat, 
sürgősségi ellátás (fájdalom megszüntetése, foghúzás, trepanálás), hangsúlyt fektettünk a profilaxisra (fogkő 
eltávolítás, fluoridálas, barázdazárás), konzerváló fogászati tevékenység (tömés, gyökérkezelés), 
fogpótlások (rögzített és kivehető).

A fogászati finanszírozás továbbra is teljesítmény arányos, a pontok forint értéke változik a fix kassza miatt.

A havonta ellátott betegek és beavatkozások száma számítógépen és fogászati ambuláns naplóba kerülnek 
rögzítésre. Az ON-LINE kapcsolat az OEP-el továbbra is működik, és minden alkalommal, minden beteg 
jogviszony ellenőrzését el kell végezni.

2016 -  Változások a fogászatban

Továbbra is a havi jelentés elküldése és az OEP által visszaigazolt havi teljesítmény E-mail-ben történik.

Nem szükséges az elszámolási nyilatkozat kiadása a beteg részére, ha mégis kinyomtatjuk, kezdőlapként 
használjuk.



A 2016-ös év tervei között szerepelt a második fogászati rendelő beüzemelése, sajnos nem valósult meg 
anyagi okok miatt. Az OEP finanszírozása csökkent, de ami megdöbbentő, hogy a pont-forint érték az 1995. 
évi szinten van 2 Ft/pont. 20 év alatt 3-4 alkalommal volt 3 Ft a pontérték, ami egy nevetségesen alacsony 
összeg a költségekhez viszonyítva, melyek természetesen nőnek az euro árfolyamával párhuzamosan. Egy 
másik nagy anyagi problémám az, hogy egy finanszírozásból két rendelőt kell fenntartanom (az 
országban kevés ilyen helyzet van). így dupla költségeim vannak, anyag- és eszközvásárlás, gépjavítás, 
bérleti díj, hőlég sterilizátor műszaki és biológiai bevizsgálása, veszélyes hulladék elszállítása. Szeretném ha 
a betegeim magas színvonalú ellátásban részesülnének továbbra is, ezért igyekszem beszerezni jó  minőségű 
tömő- és lenyomatanyagokat, eszközöket (fúrók, gyökérkezeléshez használt tűk, gyémánt csiszolók) és a 
betegek biztonsága érdekében a legjobb és legmodernebb fertőtlenítő anyagokat. Ezek a beruházások sok 
pénzt igényelnek, de az 1 db OEP finanszírozás szűkösen elég a rendelő fenntartására, üzemeltetésére és 
nem tudok kigazdálkodni tőkét nagyobb beruházásokra.

Tönkrement a mikóházi kezelőegység mikromotorja, ezért a pálházi új gépről leszereltem és levittem 
Mikóházára, így megspóroltam 250.000 Ft-ot. A mikóházi rendelőben elromlott a hőlég sterilizátor is, 
ezért beüzemeltem a Pálliázára szánt új hőléget, amit 480.000 Ft-ért vásároltam.

Amint észlelhető, voltak „kisebb” beruházások, de ez nem fejlesztést jelent, hanem a rendelő zavartalan 
működésének biztosítását.

2016-ban folytattuk az iskola fogászati tevékenységünket. A szűrések alkalmával a gyerekek fogkefét, 
fogkrémet és fogászati jellegű kifestőket kaptak ajándékba. A kezelések után az ügyes gyerekeket 
megdicsértük és megjutalmaztuk bátorság oklevéllel, fogkefével, fogkrémmel, színes poharakkal, vagy kis, 
aranyos kinder figurákkal.

A takarítást továbbra is a „mi Katikánk” (Novák Ernőné) végzi, szorgos, odaadó munkával, patyolat tiszta 
környezetet varázsol az egész eü. központban és környékén. Az ügyeletben mindig virág van a vázában, 
ünnepekkor feldíszíti a rendelőket és folyosókat, hogy minél otthonosabbnak tűnjön. Mindezekért millió 
köszönet és remélem, hogy az önkormányzat is értékeli, ha lehet anyagi pénzjuttatással is.

Tervek és fejlesztések

2017-ben sem áll szándékomban lemondani a második rendelő beüzemeléséről, és a jelek alapján úgy tűnik, 
megvalósul.

Április közepén létrejött egy találkozó Pálháza jegyzője és Hermán István, mint a Hermán & Társa Bt. 
ügyvezetője között. Hermán Úr cége fogászati gépek forgalmazásával, valamint fogászati kezelőegységek 
javításával, karbantartásával foglalkozik. Ő „kezeli” a mi öreg gépünket is évek óta. Hennán Úr fogászati 
kezelőegységekre tett árajánlatokat és prospektusokkal támasztotta alá. Ha a megbeszélések után az 
önkoimányzat elfogadja valamelyik ajánlatot, a kezelőegységet Hermán István elszállítja Pálházára és 
beüzemeli.

Szóba került még a rendelő bútorzatának elkészítése, erre vonatkozóan felvettem a kapcsolatot a Front Dent 
Kft-vel. Ez a cég fogászati rendelőbe alkalmas bútorzatot gyárt és jó referenciákkal rendelkezik a kollegák 
között. Májusban egy szakemberük eljön Pálházára, felméri a rendelőt és megteszi árajánlatát.

A rendelőt elő kell készíteni, kicsempézni, a gép leállásait kialakítani. Ezeket megpróbáljuk úgy 
megszervezni, hogy a betegek fogászati kezelése folyamatos legyen és ne akadozzon.



A fentieket figyelembe véve, bízom az önkormányzat pozitív hozzáállásában és abban, hogy közös terveink 
mielőbb megvalósulnak.

Pálháza, 2017. 05. 01.

Tisztelettel:

dr. Pitó Erzsébet
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A Bogdent Egészségügyi BT. 2002 májusa óta látja el a pálházai 2. számú alapellátási fogászati 
körzet működtetését. Az egészségügyi BT vezetője és az alapellátást végző

fogorvos : Dr. Bogdán Attila. A BT alkalmazásában van fogászati asszisztensként Danyiné 
Kelemen Ágnes.
A fogoivosi alapellátási szolgálat ellátási területe:

18 év alatt 19-60év 60 év
felett össszesen
Füzérkajata

123
17 73 33

Fiizérradvány
401

120 207 74

Füzérkomlós
411

93 265 53

Pál háza
761

154 487 120

Nagyhuta
69

6 28 35

Pusztafalu
241

33 130 78

Filkeháza
117

25 70 22

Nyii'i
471

96 282 93

Kishuta
324

43 199 82

Bózsva
222

42 131 49

584 1541 492

Összes heti rendelési idő: 25 óra



A táblázatból olvasható az utóbbi évek adatait is figyelembe véve, hogy az alapellátási 
körzet lélekszáma folyamatosan csökken, s ezálatal az kötelező ellátási idő is újra csökkent 26 
óráról 25 órára 2010-ben, 2016-ban a körzet alapelllátási óraszáma változatlanul heti 25 óra 
maradt, (összehasonlításképpen ez a szám 2002-2003ban még 29 óra volt). Ez a tendencia a 
régióban megfigyelhető magas munkanélküli rátának es gazdasági-migrációnak is köszönhető.

A Szolgáltató a 2016. évben a hivatalos statisztikai adatok szerint 1795 ellátását végezte 
el. Sajnos ezen adatot figyelembe véve visszaesés figyelhető meg a korábbi évekhez képest 
(2009-ben 2457 fő, 2010-ben pedig 20121Ö, 2011-ben 1994 vett részt fogászati kezelésen a 
körzetben), s ez talán összefüggésbe hozható a gazdasági válsággal is, másrészt pedig a 25órás 
körzetnek megfelelő időkorlátozásnak/ elszámolható pontkorlátozásnak köszönhető.

Korcsoportok szerinti eloszlása pedig 434 fő gyerek(18év alatti), 1229 fő 19-60év közötti 
felnőtt, 378 fő nyugdíjas azaz 60 év feletti.

A 2015-2016-ös évben a szolgálat a következő fogászati szakellátást végezte:

- 986 fogmegtartó kezelés (fogtömés)
- 1176 fog es gyokereltávolitás

- 69 gyökértömés
- fogköeltávolitás kvadránsonként 778
- nyálkahártyakezelés 72
- stomato-onkologiai esetek 21
- kivehető fogpótlás (akrilát+fémvázas) 14+11
- rögzített fogpotlás(hidak+koronák) 19+40

A szolgáltató látja el a körzetben található 18év alattiakat is azaz végez iskolai fogászati ellátást 
és szűrést. A 2016-es év tavaszán (március-május) megtörtént a Pálházai Iskola leszűrése, s ezen 
szűrések alapján elmondhatjuk hogy a körzetben található gyermekek DMF indexe az országos 
átlagnak megfelelő (DMF 3-5), -a helyi DMF index 3,6 - ezáltal talán egy kicsit javult is az index 
a korábbi évekhez képest de az európai átlagtól messze elmarad, azaz még mindig van mit 
behoznunk az európai unió más tagállamaihoz képest.

Zárásként megemlíteném, hogy most lehetőség van Önkormányzatok részére Európai Uniós 
fejlesztési pályázatra egészségügyi intézetek,rendelők felújítására, fejlesztesere, 
eszközbeszerzésre. Mindenképp meg kell pályázni ezt a lehetőséget mert a fogászati rendelő 
felszereltsege kb 15-17 évvel el van maradva, a mai magyarországi rendeloallapotokhoz képest ( 
a fogászati SIEMENS-SIRONA szék 19 éves !! , a holégsterilizator 25 éves, a depurátor 
12eves.Az egesz rendelő le van már amortizálódva).Sajnos a fogászati szakma nagyon anyag es 
műszerigényes, nagyon innovatív szakmáról van szó, es a fogászát jelenlegi müszerfejlettsegi



szintjéhez képest 15-20 evvel el van maradva! Ezért kerem az Önkormányzatot hogy lehetőség 
szerint MINDENKÉPP pályázzon, mert a rendelő 1-2 éven belül alkalmatlan lesz fogászati 
tevékenység folytatására!

Pálháza ,2017. április.28

Tisztelettel

Dr. Bogdán Attila 
BOGDENT BT. ügyvezető




