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Kedves Évi, 

kérem iktatni.. " 2020. évi beszámoló az alapellátásban dolgozó orvosok munkájáról "

Jönnek majd sorba a többieké is.. 

Üdv:

Lengyel Anita
egészségügyi referens

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 244m.
Mobilszám: 06/70-640-9756
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu

Feladó: "györgyi nemes-nagy" <nemes1nagy@gmail.com>
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! 
Kedves Anita!

Mellékelve küldöm a III. számú Gyermekorvosi körzet, a ViaDoktor Kft. 2020. évi beszámolóját szíves felhasználásra!

Az elmúlt, szerintem egészen hosszú év sok változást hozott.
 
A gyermekorvosi ellátásban a tavaszi koronavírus járvány miatt Dr. Száray Eszterrel átálltunk egy teljesen más rendelésre. Doktornő csinálta a két praxis
betegrendelését, én az egészséges tanácsadását. Ekkor bevezettük az on-line ellátást is, ami a részemről azt jelentette, hogy otthonról is tudtam a
betegeimmel kapcsolatot tartani.

A jelen járványügyi helyzetben, tehát ősz óta, végzem mind a betegellátást (ami személyes betegellátást jelent!), mind az egészséges tanácsadást.

A  járványügyi helyzet miatt, a tavasszal változásokat nem tudtuk volna a védőnők segítsége nélkül megoldani. Gyakorlatilag több alkalommal, egyik
napról a másikra kellett átalakítani az egészséges tanácsadás rendjét. Majd amikor enyhült a helyzet visszaállítani mind Száray doktornő, mind az én
egészséges tanácsadásomat. Ez zökkenőmentesen ment!! Kötelező védőoltások, szűrővizsgálatok nem maradtak el. Aki akarta annak a nem kötelező
védőoltást is beadtam. 

Iskolaorvoslás: tavasszal sikerült beadni a kötelező iskolaorvosi oltásokat is. A járványügyi hatóságok változó álláspontja, az iskola segítsége és az
iskola védőnő munkája által ( 7 osztályban be kellett hívni otthonról a tanulókat az elmaradt néhány hepatitis B, illetve a lányokat a méhnyakrák oltás
miatt).
Jelen tanévi rendszerben ami újdonság, hogy a fiúk is kérhetik a méhnyakrák elleni védőoltást. Ez több plusz munkát igényelt. Eddigi tanévben sem
maradtunk el a védőoltások beadásával.

Szeretném  itt megköszönni a Védőnők, az Asszisztensnők és Száray doktornő segítségét!
Szeretném megköszönni az Önkormányzat és Alpolgármester Úr támogatását,  védőeszközökkel való segítségét!

Végül egy kis személyes: nagyon-nagyon várom már a második COVID elleni oltás badását, ami még sajnos egy jó hetet várat magára!! 

Üdvözlettel: Dr. Nemes Nagy Györgyi

Ui. Kedves Anita! 
Kérek szépen visszajelzést, hogy levelemet megkaptad!
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