
BESZÁMOLÓ A FOGÁSZATI 

ELLÁTÁSRÓL 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném megosztani  

Önökkel: 

2014. március 1. óta dolgozom a Sárrétudvari központú területi ellátással rendelkező 

fogorvosi körzetben. Az ellátásban férjem Dr. Mezei Máté is részt vesz. Az ellátandó körzet: 

Sárrétudvari Nagyközség és Szerep Község lakosait foglalja magában, jelenleg kb. 4440 főt. A 

működtetés az Önökkel kötött feladatátvállalási szerződés szerint OEP finanszírozással folyik. 

A Sárrétudvari, Kossuth utca 80. szám alatti rendelő épületét a Sárrétudvari önkormányzat 

biztosítja. A rendelés a felnőtt ellátást és az iskolafogászatot is magába foglalja. A kedd és 

csütörtök délelőtti rendelést férjem dr. Mezei Máté fogszakorvos tartja. A szabadságolás 

során a helyettesítést dr. Kerekes Erzsébet Biharnagybajom fogszakorvosa végzi saját 

rendelése idejében. A helyettesítés kölcsönös. 

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. Mindent rögzítünk az OEP 

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

Egészségbiztosító Pénztár felé. Az autokláv hatásvizsgálatát 6 havonta végezzük az ÁNTSZ-től 

kapott spórák segítségével. A műszereket egyenként csomagolva sterilizáljuk 

hőlégsterilizátorban, így a műszerek tovább megőrzik sterilitásukat. A veszélyes hulladékot, 

melyet külön erre a célra rendszeresített hűtőben tárolunk az Enviszam Környezetvédelmi 

Kft. szállítja el, a kommunális hulladékot pedig a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 

A folyamatos fogtechnikai háttér biztosított, a munkák Debrecenben 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. 

A felnőtt lakosság fogászati állapotára utaló irányszámok jóval az átlagos értékek alatt 

mutatnak. A legtöbb beteg akkor jön a rendelőbe, ha már nagy problémák és fájdalmak 

vannak, ezért a fogeltávolítások száma nagyon magas. Nagy szükség volna egy általános 

szemléletváltásra és félévente szűrővizsgálaton való részvételre, erre betegeinket bátorítjuk 

is. Az iskolások szűrővizsgálatait igyekszünk évente kétszer elvégezni. Az szűrővizsgálatok 

most szeptemberben kezdődnek és folynak. Az elmúlt félévben Szerep Községben két 

alkalommal, Sárrétudvariban pedig hetente egy alkalommal szűrtűk az általános iskolásokat. 

Sárrétudvariban kétszer látogattunk el az óvodába, hogy játékosan bemutassuk a helyes száj 

higiénét és a helyes táplálkozást. Illetve három alkalommal látogattak el a rendelőnkbe, ahol 

először megismerkedhettek az eszközökkel, a fogorvos és az asszisztens munkájával, miután 

megbarátkoztak a környezettel az óvodások is bátran ültek be a fogorvosi székbe, hogy 

megvizsgáljuk őket. Sajnos a legtöbb tanulónak nagyon rossz a szájhigiéniája, és magas 

fogszuvasodási rátával rendelkeznek, ezért szűrések alkalmával és a kezelések során az 

egészségnevelésre és a prevencióra is nagy hangsúlyt fektetünk. Azért ez a tény nem 

általánosítható, vannak nagyon „jó fogú gyerekek” is és olyanok, akik sorban állnak 

időpontért, mert be szeretnék tömetni fogukat. Továbbra is a fogmegtartó kezelésekre 

(tömés, gyökérkezelés) helyezzük a hangsúlyt főleg a gyermekek esetében. 

Tapasztalatával, türelmével és megértésével továbbra is nagy segítségemre van 

asszisztensnőm, Vassné Dombi Emília, aki a mindennapok során jelentkező nehézségek 

megoldásában nyújt segítséget. 

Köszönjük eddigi segítségüket és bízunk a további sikeres együttműködésben!  

 

 

Tisztelettel:  

Dr. Skaliczki Marianna 


