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Napirend:
1. Előző ülés óta Történt események áttekintése
2. Az időseket is érintő egészségügyi kérdések a településen
Előadó: Dr. Nagy Tamás
3. Az Idősügyi Tanács 2016. évi munkatervének és fogadóórák rendjének megbeszélése
4. Egyebek

Horváth Sándor :
Szeretettel köszönti az Idősügyi Tanács tagjait, Kerek Oszkár Polgármestert, Dr. Nagy Tamás
Alpolgármester Urat, valamint a Klubvezetőket. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendtől
eltérően a 2. napirendi ponttal kezdjék a mai ülést.
2. napirend
Dr. Nagy Tamás:
Köszöni a felkérést. Sok jót nem tud mondani az egészségügy helyzetével kapcsolatosan A RTG és a
labor vizsgálat is előjegyzéshez van kötve, ami eddig szabadon igénybe vehető volt. A kórházaknak
pénzügyileg több száz millió forintos hiánya van, melynek csökkentésére vezették be ezeket az
intézkedéseket. A laborba egy mobil telefonszámon lehet időpontot kérni 11-15 óra között naponta,
ami teljes mértékben túlterhelt és állandóan foglaltat jelez. Az idősek jó része a mobiltelefont nem
tudja használni ezért inkább személyesen utazik be időpontot kérni. Jellemzően a szolgáltatásokhoz
nem férünk hozzá. A háziorvosok meg szokták hívni egy - egy terület képviselőjét, a múlt héten a RTG
és Uh orvosa volt a vendég. Elmondta, hogy csak hónap 20.-án 8 órától lehet időpontot kérni
telefonon vagy személyesen. Nagyon sok betegnek elmarad a szakvizsgálata, elmennek magán
orvoshoz, vagy egyáltalán nem lesznek megvizsgálva. A megbeszélés eredménye, hogy hetente
egyszer a háziorvosok utalhatnak be beteget vizsgálatra. A szakrendelések nem elérhetőek, egy
megoldás van, hogy a betegeket a sürgősségire küldjük, és ott igaz sok órát kell várni, de mindenki
hozzájut a halaszthatatlanul szükséges vizsgálatokhoz. Az egészségügyben jelentős orvoshiány van, a
műtétes osztályokon is hiányoznak az orvosok. Hort község közelében 7 kórház van, de egyik helyen
sincs gyermek intenzív osztály, mellkas sebészet…
A szűrővizsgálatokat az OEP nem finanszírozza, az ÁNTSZ költségvetésében van benne, ezért kell
például a nőknek mammográfiai vizsgálatra Egerbe járni, sokan nem mennek el, Hatvanban viszont
nincs lehetőség.
Az Önkormányzat által szervezett nőgyógyászati rákszűrés nagyon hasznos, de sokkal többre lenne
szükség. A mobil szűrőállomások kihelyezése is az ÁNTSZ költségvetésétől függ. Férfiaknak prosztata
szűrésre, csak betegséget diagnosztizált beutalóval lehet bejutni.
Lehetőséget kaptunk vastagbél rákszűrés vizsgálatra, amire jelentkeztünk, de azóta sem történt
semmi.
A védőnőknek kell majd elvégezni a nőgyógyászati rákszűrés egy bizonyos részét, ami ettől azért
sokkal bonyolultabb, kell hozzá a szakorvos, az eszközök és az a sok éves tapasztalat ami egy
nőgyógyásznak meg van.
Horváth Sándor:
Mi a helyzet azokon a munkahelyeken ahol kötelező a vizsgálat?
Kormos Gábor:
Régebben volt csontritkulás vizsgálat, lesz lehetőség arra, hogy újra legyen?

Brunner Istvánné:
Van – e lehetőség vérvételre helyben időseknek, hogy ne kelljen beutazni?
Sánta Mátyás:
Férfiaknak a prosztataszűrés körének bővítésére van- e lehetőség?
Sípos Istvánné:
Telefonon keresnek meg sokakat, hogy teljes körű szűrővizsgálaton vehetnek részt. Erre van hivatalos
lehetőségük?

Dr. Nagy Tamás:
-

-

-

A munkahelyek jellege megváltozott, saját érdekeikben végeztetnek vizsgálatot a
dolgozóikkal. Nagyobb cégek adatnak be védőoltásokat, de csak azért, hogy a táppénzes
állományban lévők számát csökkentsék. A kért vizsgálatot a munkáltatónak kell kifizetni. A
fontos, hogy nem infrastrukturálisan kell az egészségügyet fejleszteni, hanem a működésbe
kell befektetni.
Csontsűrűség vizsgáló gép csak Egerben van, két évente kell elvégezni, reumatológiai beutaló
kell hozzá. Más lehetőség sajnos nincs.
A helyben történő vérvételt az OEP nem támogatja. A vérvétel laborhoz kötött, az eszközöket
meg kell vásárolni a vér elszállításáról gondoskodni kell. Amiért egyáltalán nem adnak
támogatást.
A prosztataszűrés eredményénél tumor markert vizsgálnak, olyan fehérjéket keresnek, ami a
daganatból származik.
Telefonos megkeresésesek alkalmával a vizsgálatokat természetgyógyászok végzik, semmi
köze nincs az egészségügyi szűrővizsgálatokhoz.

Kormos Gábor:
Amennyiben lesz helyi szűrővizsgálata, akkor arról kérünk értesítést, hogy az idősek körében is tudjuk
propagálni.
Horváth Sándor:
Megkéri a VONALA Biztonságtechnikai cég képviselőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Czifra – Tóth Balázs:

Idős segélyhívó szolgáltatásunkról.
Az idősek távfelügyelete a vészhívó helyben történő jelzését továbbítja a nap 24 órájában
diszpécsereinkhez, ezáltal biztosítani tudjuk a megfelelő intézkedést a nap bármely szakában.
A segélykérő berendezés egy egyszerűsített mobil készülékből és egy nyakpántból áll. A készüléken
található nagy, sárga segélyhívó gomb megnyomásával a készülék elküldi a diszpécsereinknek a
segélykérő jelzést és ezzel egy időben felépíti a hangkapcsolatot a segélykérő készülék és a diszpécsereink
között. Szükség esetén diszpécsereink vissza is hívhatják a készüléket, amely egy kihangosított
beszélgetést kapcsol össze a készülék és a diszpécserek között.

Mi történik, ha a gondozott megnyomja a vészjelző gombot?
A vészhívó jelzése tapasztalt diszpécsereinkhez fut be, akikkel automatikusan felépül a kapcsolat a jelzést
küldő személlyel, aki elmondja, hogy miért küldték a jelzést. Ezen információk alapján diszpécserünk
értesíti a szükséges szolgálatot, orvost vagy mentőket, akik a helyszínre vonulnak, szükség esetén értesíti a
beteg hozzátartozóit is. Ha diszpécserünk nem tudja elérni a gondozott személyt, mert olyan állapotban
van, hogy nem képes a kommunikációra akkor azonnal értesíti a hozzátartozókat és a többi megadott
telefonszámot.
A készüléket SIM kártyával együtt biztosítjuk, ezáltal nem kötött az ingatlanhoz! A ház körül, a kertben
vagy akár a bolti bevásárlásokhoz is magunkkal vihető és használható az eszköz.

1. napirend:
Az előző ülés nem olyan régen volt, ezért nem volt említésre méltó esemény. Kiemelné, hogy ebben
az évben volt először díszvilágítás a településen, aminek nagyon örültek.

3. napirend:

Horváth Sándor:
Javasolja, hogy a következők szerint legyen elfogadva az Idősügyi Tanács 2016. évi munkaterve, és
fogadóórák rendje:
2016. évi munkaterv:
Január hónapban tartandó ülés napirendje:

II.

III.

IV.

1. A 2015. évi munkaterv és fogadóórák időpontjának megbeszélése, elfogadása
2. Az időseket érintő egészségügyi kérdések az átszervezés után (Szakrendelés, ügyelet,
beutalók stb.)
3. Egyebek
Április hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Az előző ülés óta történt események áttekintése
2. A Közmeghallgatás anyagának áttekintése, tájékoztatás, 2016. évi költségvetés
3. A Körzeti Megbízottak tájékoztatója
4. Egyebek
Szeptember hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről
2. Az idősek helye, szerepe a társadalmunkban. Az idősek és az Önkormányzatok, az
idősek és a politika, a közigazgatás átszervezésének tapasztalatai.
3. Egyebek: rövid áttekintés
December hónapban tartandó ülés napirendje:
1. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről
2. Az Önkormányzat véleménye az Idősügyi Tanács további munkájáról- kibővített ülés
a Képviselő – testület tagjainak véleményezése
3. A 2017. évi munkaterv, ülésrend és fogadóórákra vonatkozó elképzelések
megbeszélése.

Fogadóórák időpontjai:

2016. február 15.
március 21.
május 23.
június 13.
július 11.
augusztus 15.
október 10.
november 7.
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A fogadóórák helye:
Horti Szociális Ellátó Intézmény
3014 Hort, Kossuth L. út 149.
A fogadóórák időpontja:
Minden alkalommal 10-11 óráig.
Sürgős esetben hívják, keressék:
Kiss Edit Idősügyi Tanács titkár
Telefon: 37/378-412; 70/9475-130
Kéri, hogy nyomtatott formában mindenki, aki érintett kapja meg, és legyen kifüggesztve a helyben
szokásos módon, illetve kerüljön fel a honlapra is.
A munkatervet és a fogadóórák rendjét a Tanács egybehangzóan elfogja és jóváhagyja.
Horváth Sándor:
Köszöni a tagoknak és maghívott vendégeknek, hogy megjelentek a Tanács mai ülésén.
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