
Háziorvosi beszámoló a 2020 évről 
 

1.  

Háziorvosi praxisra vonatkozó alapadatok: 

Bejelentkezettek  

   Összesen: 1867 

ebből  18 év alatt 

                     Összesen: 399 

Újszülött 24 

Elhalálozás:19 

    

 (2009: 1422, 2013: 1564, 2015: 1617, 2019: 1768) 

 Tordasi lakosokat próbálunk felvenni a praxisba, hogy elkerüljük a degresszióba 

kerülést. 

 

 

2. 

Háziorvosi praxisra vonatkozó forgalmi adatok: 

         

 Rendelésen megjelent           13944   

Hívás lakásra, rendelőn kívüli esetek          455  

Szakrendelésre utalás (EKG,Rtg,Labor)     556 és labor:  688 

Kórházba utalás     39 

 

 

3. 

  

Kiemelendő, fokozottan gondozott felnőtt: Szív –érrendszeri betegek (416), 

Diabeteses betegek (196), Daganatos betegek (75- több!), Légzőrendszeri betegek (89) 

 

    Kiemelendő, fokozottan gondozott gyermek:14 (Asthma, allergia) 

 

 

4. 

Dolgozók:  1 nővér teljes munkaidőben töltik be a nővér állást: Pletser Bernadett  

             1 orvos Dr Harbula Ildikó belgyógyász, háziorvos szakorvos, a praxis 

joggal rendelkező háziorvos (átvétel 2019-ben történt) 

 

 

 

 

5.  

TÁMOP 6.1.2. / 11 /3    PÁLYÁZAT befejeződött, fenntartó fázisba került.  

A kistérségi EFI iroda az általunk elkezdett Szív és érrendszeri szűrést, szív klubot 

továbbra is támogatja, ennek keretében jelenleg csütörtökönként mozgás klubot 

tartunk.  

 



 

6. 

Szakellátás: Szakorvosokként  a szakvizsgánkhoz köthető ellátást biztosítani tudjuk, 

mivel ÁNTSZ engedélyt kértünk, így a belgyógyászat ellátást elérhetik helyben a 

betegek.  

Szakrendelők: Érden már több szakrendelés csak térítés ellenében fogadja a 

Tordasiakat.  

Százhalombatta, Ercsi, Székesfehérvár fogadja betegeinket.  

Megbeszélés alapján a betegek bárhova eljuthatnak, pl. Budapest. 

 

Az Ercsi szakrendelőben továbbra is dolgozok belgyógyász szakorvosként, tehát 

betegeinket ott állami finanszírozás mellett tudom 3-4 hét alatt fogadni.  

 

Labor: Szerződésben a Székesfehérvári Laborral állunk, ahonnan asszisztensnő jár ki 

az Önkormányzat által finanszírozva. A Labor heti 10 beteget engedélyez jelenleg is 

vérvételre. 

Ezen felül érkezhet gyerek, gravida és véralvadásgátló kezelésben részesülő beteg, 

illetve, ha Székesfehérvári kórházi beutalója van a betegnek. Így a laborra történő 

várakozás kb. 1 hónap.  

 

Szűrés: Nem kötelező a szűrővizsgálat, de javasolt tüdőszűrést végezni hivatalosan 

Székesfehérváron a Tüdőgondozóban, évente.  

Ezen felül 40 év fölött a férfiak esetében urológiai, nők esetében nőgyógyászati 

mammographiai és csontritkulás szűrést javaslunk, illetve mindkét nem esetén 

vastagbélrák és szív érrendszeri rizikófaktorok szűrését.  

 

 

A betegellátás legmegfelelőbb a rendelőben. Lehetőleg továbbra is a rendelő 

felkeresését javasoljuk, 8-16-ig rendelkezésre állunk, tekintettel a járványügyi készültségre a 

telefonos bejelentkezés javasolt: 22-467-527, 20-390-1505 számokon. 16 után ügyelethez 

fordulhatnak. 3.Covid elleni oltást szept. végére tervezzük. 

 

 

 

   Tisztelettel: Dr. Harbula Ildikó 

 

     

Tordas 2021.08.30. 

 


