Véleményező

Észrevétel

Válasz

Tisztelt Polgármester!
Megkaptam felkérésüket véleményezésre, melyet köszönök!
Saját szakmámmal / mozgásszervi betegségek / kapcsolatban
lennének

javaslataim,

melyeket

minél

hamarabb

kellene

bevezetni, mert minden életkort érint!

Dr. Szántó Erzsébet

- Kültéri felnőtt tornaeszközök /egyszerű rajzos tájékoztatókkal

A

/. Magyarországon is egyre több helyen állítanak fel ilyen

megvalósítását. A dokumentum a 7. kulcsproblémaként

eszközöket, nagyon nagy népszerűséggel. Nagyon fontos a

nevezte meg a „Testmozgást, szabadtéri aktivitást ösztönző

felnőtt,

infrastruktúra

idős

lakosság

aktív

mozgásra

ösztönzése,

ezzel

koncepció

magában

hiányát”.

foglalja

Erre

az

említett

reagálva

célok

javaslat

között

megvalósítható lenne. Központi, mindenki számára elérhető

megjelenik az „Aktív időtöltést lehetővé tevő közterületek

helyen napközben, este zárhatóan a rongálás elkerülésére /pl.

kialakítása, fejlesztése”.

Kastély udvara /.
- Kerékpárút - Több mint 20 éve megy ebben a témában az

A kerékpárút hiányának felszámolása összecseng a 7.

ígérgetés,holott a Nemzeti Park Ópusztaszeren remek cél

kulcsproblémával. Azonban a kerékpárút fejlesztése túllép az

minden korosztálynak ,az egyik irányba,a szegedi iskolák és

Egészségfejlesztési

munkahelyek

településfejlesztési, közlekedésfejlesztési, turizmusfejlesztési

a

másik

irányba.

Az

autós

forgalom

megnövekedésével rengeteg veszélyes helyzet adódik nap mint
nap.
- Szintén régi ígéret, mely először a csatorna hiánya miatt nem
jöhetett szóba, azóta gondolom más okok miatt, az úszás,
gyógyfürdő lehetősége. Az én gyermekkoromban mely kb.5o
éve volt, legalább volt egy medence ahol lehetett úszni,
játszani. Jelenleg úgy tudom kötelező az úszás oktatása, a
város gyermekei számára ez nem elérhető helyben. A felnőtt

Koncepció

funkcióján,

relevanciája

dokumentumok, műszaki fejlesztések esetén van.

a
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korosztály is szívesen úszna, mozogna,de ez csak jelentős
anyagi és idő ráfordítás mellett lehet. Alattunk elérhető a
gyógyvíz, a környező települések ezt hosszú évek óta jól tudják

Az úszás és a gyógyfürdő kialakításának célként történő

hasznosítani,

beépítését a koncepció későbbi, három-öt éves időtávon

Kistelek/.

nem

Egy

csak

a

gyógyfürdő

saját

lakosaiknak

megépítésével

/Mórahalom,

helyben

akár

belüli felülvizsgálata során célszerű megvizsgálni.

szakrendelések, fizikoterápiák, gyógytorna és a gyógyvíz sokat
segítene

a

lakosoknak

egészségük

fenntartása,

javítása

érdekében
Teljesség igénye nélkül, jelenleg ebben a témában én ezt
tartanám a legfontosabb
Tisztelettel: Dr.Szántó Erzsébet / Reumatológus /
Először is szeretném megköszönni a Polgármester Asszonynak,

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 8. §-a

hogy megtisztelt a felkérésével, köszönöm a bizalmát, hogy

kimondja, hogy „A betegnek joga van az állapota által

méltónak ítélt a feladatra!

szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és - ha

Néhány kérdés merült fel bennem a tanulmány olvasásakor.

jogszabály

nem

tesz

-

a

választott

orvos

1. A 17 év alatti lakosok száma 1342 fő, ebből a

egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához,

gyermekorvosi körzetben 560 fő az ellátottak száma.

amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás

Még a gyerek létszám felét sem éri el.

szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás

Fülöpné Kovács
Julianna

kivételt

Miért?

igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.”

2. A háziorvosok eseteik kevesebb, mint 1%-t látják el
rendelőn kívül.

A jogszabály a gyermekorvosi körzetekre is érvényes, mely
lehetőséggel a számok alapján élnek is a Sándorfalván élő

A rosszul lévő beteghez 99%-ban mentőt vagy orvosi ügyeletet

családok, diákok. Az 560 fős gyerekszám szinte teljes

kell hívni?

egészében

3. Magyarország halálozási statisztikájában évek óta a szív

lefedi

Sándorfalván

a

nappali

oktatásban

résztvevő általános iskolai tanulók számát, mely a KSH
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és érrendszeri betegségek vezetnek, az összes halálozás

legfrissebb, 2014. évi adatai alapján 583 fő volt. Mivel

több mint felét teszi ki. Sándorfalván is e betegség miatt

középfokú oktatás nincs Sándorfalván, feltehetőleg a szabad

fordulnak leggyakrabban

orvosválasztás lehetőségével élve a 17 éven aluliak jelentős

orvoshoz 14,5%. Ez a szám

valószínűleg ettől sokkal magasabb.

része Sándorfalván kívüli gyermekorvost választott magának,

Hol vannak a fel nem fedezett betegek?
4. A

háziorvosi

betegségcsoport

praxisban
a

a

akik így más település ellátásában jelennek meg.
második

légzőszervi

leggyakoribb

megbetegedés

volt,

13,7%.
Ebben

a

A háziorvosok által rendelőn kívül ellátott esetek számáról a
KSH Területi statisztikái nyújtanak tájékoztatást. A rosszul

számban

valószínűleg

a

megfázásos

időszak

lévő

betegeknek

nyújtott

ellátás

módjáról

nincsenek

szövődményei is benne vannak, emiatt lett a második?

számszerűen rendelkezésre álló adatok.

Kulcsproblémák

A szív- és érrendszeri betegségekről az OEP és a KSH

A

kulcsproblémákkal

egyetértek,

a

rangsorolással

nem!

(Később kitérek rá)

adatbázisa nyújt tájékoztatást, amelyek az orvosok kötelező
adatszolgáltatásából erednek. Ezek az ellátott eseteket BNO
főcsoportok szerint tartalmazzák. Így a bevallás módjából

Célok

adódóan statisztikákban az ellátott, felfedezett betegek

A célokat és a célrendszert elfogadhatónak tartom.

száma jelentkezik.

Az egészségprogram létrehozása véleményem szerint is a
legfontosabb, kevés anyagi ráfordítással a humán erőforrás

Az OEP és a KSH adatbázisába BNO-főcsoportok szerint

felhasználásával elindítható.

sorolja be a betegségeket. A Légzőrendszeri betegségek

A további célok sorrendjével nem érek egyet.

főcsoportja a J00 – J99, így szám az összes főcsoportba
tartozó esetet magába foglal.

A

lakosság

átlagéletkora

egyre

magasabb,

emiatt

az

idősgondozás, idősek ellátása, segítése prioritás kell, hogy

Sándorfalva Város Önkormányzatának képviselőtestülete a

élvezzen! A környező települések bevonásával, a lakosság – ha

koncepció felülvizsgálata során kezdeményezheti a tartalom,

kell - kétkezi munkájával a bentlakásos idősek otthonát

ebből adódóan a célok sorrendjének megváltoztatását. A
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létrehozni.

bentlakásos

idősek

otthonának

létrehozására

irányuló

módszerek részletezése egy programszintű dokumentumban
Az idősödő lakosságnál több betegség egyidejű fennállására kell

(egészségfejlesztési program) releváns.

számítani, emiatt is fontos volna, hogy a „felülről zárt”
egészségügyi keretet minél hatékonyabban használjuk fel!
Az

egészségügyi

legközelebb

álló

szolgáltatások
része

a

fejlesztése,

programnak!

a

hozzám

Természetesen

elsősorban új szakrendelések - még ha csak heti néhány órában
is - nagyon fontos lenne.

Most kicsit hazabeszélek, mert

szeretném, ha bővülne a szakorvosi ellátás Sándorfalván. Az
igény óriási lenne, naponta tapasztalom a betegek részéről az

Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatosan

elégedetlenséget. A kardiológiára 3-3.5 hónap a várakozási idő,

felsorolt

endokrinológiára,

programszintű

kapcsán

érsebészetre

kiderült,

hogy

a

4-6

hónap.

feladatok

Beszélgetések

ellátására

lennének

észrevételek

beépítése

dokumentumban

egy

részletesebb,

(egészségfejlesztési

program) releváns.

vállalkozó orvosok. Az egészségház jobb kihasználásával a
kevésbé eszközigényes szakrendeléseket rövid idő alatt el

Az

lehetne indítani. A későbbiekben a képalkotó diagnosztikai

szolgáltatások fejlesztése, háziorvosi körzetek számának

eszközök megléte után, bővülhetne a szakrendelések skálája.

bővítése” célban a képalkotó diagnosztikai eszközök között

Szerintem legfontosabb egy ultrahang készülék lenne, amit több

példaként

szakma is tudna használni.

(dokumentum 13. oldala).

Elsősorban

belgyógyászati,

reumatológiai,

kardiológiai,

tüdőgyógyászati,

szűrővizsgálatok

említésre

infrastruktúra,

került

az

technológia

ultrahang

és

készülék

endokrinológiai,

neurológiai,

sebészeti

szakrendelés lenne szükséges.
Rendszeres

„Egészségügyi

A szűrővizsgálatok megszervezésével kapcsolatosan felsorolt
észrevételek részletezése és beépítése egy részletesebb,

megszervezése,

a

még

nem

diagnosztizált betegségek kiszűrésére. (pl. minden hónapban
lenne valamelyik betegségre vonatkozó szűrés).

programszintű
program) releváns.

dokumentumban

(egészségfejlesztési
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A lakó környezet tisztasága, a közlekedés biztonságossága, a

A

közterületekkel

kapcsolatos

levegő tisztaságának megőrzése pedig valamennyi lakosnak

részletezése és az észrevételek beépítése egy részletesebb,

legyen fontos. Erre vonatkozóan is mozgósítani kellene a

programszintű

lakosságot (pl. a járdák mellett legyenek a fák, bokrok levágva,

program) releváns.

dokumentumban

fejlesztések

módjának

(egészségfejlesztési

a szelektív hulladékgyűjtő az tényleg szelektív legyen, a boltok,
orvosi rendelők ugyan akadály mentesítve vannak, de a járdák
feltöredezettek, ne legyenek kóbor kutyák stb.)
Összefoglalva: Az Egészségfejlesztési koncepció megvalósulása
a lakosság egészségügyi ellátottságának javulását jelentheti.
A programban azonban nem csak az önkormányzatnak, az
egészségügyi

dolgozóknak,

a

szociális

szférában

tevékenykedőknek kell tennie, hanem az ellátottaknak is van
tennivalója is, és felelőssége is.
A gyermekorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy a beteg
gyerekek itt helyben kapják meg az ellátást.
Ugyanakkor a háziorvosi ellátást minden tekintetben bővíteni
volna érdemes, hogy minden szakterület a maga kompetencia
szintjén tudja, és lássa is el a betegeket.
Szakorvosi ellátások megszervezése, összehangolása.
Tisztelettel: Fülöpné Kovács Julianna - Diplomás ápoló
Sándorfalvi Pipacs

A Sportfejlesztési Koncepció és Egészségfejlesztési Koncepció

Óvoda és a Sándorfalvi

tartalmával a Sándorfalvi Pipacs Óvoda és a Sándorfalvi

Nagycsaládosok

Nagycsaládosok Egyesülete részéről egyetértünk, módosítási

Az észrevételt a tervező tudomásul vette és elfogadta.

Véleményező
Egyesülete
SZTEJKI Pallavicini
Sándor Általános
Iskola

Észrevétel
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javaslatunk nincs.
Az iskola pedagógiai részprogramját ajánlották a koncepcióba

Az Egészségfejlesztési Koncepció átdolgozás során

történő beépítésre.

figyelembe vette a részprogramban megfogalmazottakat.

Egyesületünk

egyetért

az

egészségfejlesztési

koncepció

kialakításával, melyben többek között kijelöli Sándorfalva hosszú
távú egészségfejlesztési céljait.
Kulcsproblémák

fejezet

alatt

felsoroltakkal

maximálisan

egyetértünk, érezzük hiányát.
Városszépítő és
környezetvédő
Egyesület Sándorfalva

Megvalósítás szervezetei

fejezet alatt lel soroltak között

szerepelnek

konstatáljuk/

/

örömmel

a

civilek

/

civil

szervezetek/.
Egészségfejlesztési koncepciót jónak tartjuk, megvalósulása
esetén

hosszú

távon

biztosítja

Sándorfalva

lakosainak

egészségesebb életét.
Egyesületünk tevékenységi körérének megfelelően támogatja az
egészségfejlesztési koncepciót.
Aktívan részt veszünk végrehajtásában.

Az észrevételt a tervező tudomásul vette és elfogadta.

