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Tisztelt Humánszolgáltatási Bĺzottság!

I. Előzmények
A gyermekfogászati alapellátást, mint kötelező tinkormiĺnyzati feladatot a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete 58112007. (tx.13.) szátnű dtjntése a\apjźn,
2007. október 1. napjától térítésmentesen a Semmelweis Egyetem Fogorvosfudományi Kaĺ
Gyermekfogászati és FogszabáLyozási K]inika |źĺtja e|, a2007. szeptember 2|. napjtn aláírt
hattrozott 10 éves íđőtartarĺlĺa szóló cjnkormźnyzati feladatellátásról szóló megállapodásban
foglaltak szerint.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudomĺĺnyi Kaľ Gyeľmekfogászati és Fogszabá|yozźsi
Klinika a megá|Iapodás 7. pontjában foglaltak a|apján minden év februaĺ 15. napjáig
beszámolót készít az onkormźnyzatfe|é aze|ozo évben ellátott gyeľmekek és beavatkozások
számátő|. Az Egyetem 20|3. évi gyermekfogászati alapellátásra vonatkozó beszámo|őját az
előterj e s zté s 1 -2. szźlm,(l melléklete tarta|mazza.

ilI. TényáIlási adatok
Az egészségügyről sző|ó 1997. évi CLIV. törvény 88. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint a
beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy vźiasztása a|apjáĺ igénybe
vehető, hosszú távu, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, koľától és betegsége
teľmészetétől fiiggetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, a hivatkozott
jogszabáIy 152. $ (1) bekezdés b) pontja szęrint a teleptilési cinkormányzat az egészségiigyi
alap ellźtás k<jrében gondo sko dik a fo go rvo s i alap ellátásľó 1.

2013, évben a kerületben lévő ĺjsszesen 4 gyeľmekfogészati kĺjľzetben 6989 gyermeket láttak
eI. Az alapellátási feladaton beltil rendszeres bölcsődęi, óvodai és iskolafogászati gondozást,
kezelést végeztek, valamint ellátták a paĺassza| hozzájuk forduló VIII. keriileti gyermekeket
is. A keľĹiletben 13 iskolában gondozásos ellátást, 14 óvodában és 3 bölcsődében helyben
szűrést, illetve sziikség esetén ľendelőben töľténő további kezelést végeztek, a kerĹiletben
ta|á|hatő többi bölcsődébe is ellátogattak prevenciós tevékenységet végeztek. A
gyeľmekfo gászati alapellátás feladatainak célja a fog- és szájtiregi betegségek megelőzése és a
mźtt kialakult elváltozások kezelése. Az óvodák és bölcsődék jelentős részénéI a
szutővizsgálatokat helyben végezték, kiemelt figyelmet fordítottak a prevencióra,
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egészségnevelésre, ennek keretén beliil a helyes táp|áIkozźsra, szájhigiéniáĺa, a rendszeres
fogászati ellenőrzésre és a rossz szokásokról való leszoktatásra., Allapotfelméľéssel
összekĺjtött tanácsadást végeńek a Bźrczi Gusztáv ovoda és Altalĺínos Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában. A Mandy Ivan Szakképző Iskolában az ídén
előszĺjr megrendezett egészségnapon 4 fogorvos közreműkĺjdésével felvilágosító előađást
taľtottak a helyes táplźikozásról, valamintaszźtjlĺgiénia alapveto szabźiyakő|.

Iv. Diintés tarta|mánakľészletes ismeľtetése
A Semmelweis Egyetem Fogorvosfudományi Kaľ Gyeľmekfogászati és Fogszabá|yozésí
Klinika az e|oző évekhez hasonlóan el|átta a gyeľmekfogászati alapellátást, valamint a
pľevenciós feladatokat , ezért javaslom a hatźtrozati javaslatban foglaltak elfogadását.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudomanyi Kaľ Gyermekfogászati és Fogszabá|yozásí
Klinika 20|3. évľől szóló beszrímolójának elfogadása pénzügyí fedezetet nem igényel.

vI. JogszabáIyi kiiľnyezet
A Bizottság hatásköre a Buđapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi Önkormĺányzat a
Képviselő-testület és Szervęi Szęrvęzęti és Múködési SzabáIyzatárőI sző|ő 25120|3. (v.27.)
ĺinkoľmĺínyzati rendelete 4. mellékletének 2.I.7 . pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a
HumánszolgáItatási Bizottság dont az önkormrínyzat koznevelési, közmiĺvelődési, kulturális,
spoľt, egészségügyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok ellátása tárgyköľbe tartoző
szerzo déses paľtneľ tevékenységéľől szó ló beszámolój anak elfo gadásaľól.

Határozati javas|at

.. l 20 l 4 év. (III. 03 ). számú Humánszol gá|tatásí bízottsági hatźr ozat:

A Humánszolgá|tatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja az előterjesztés I-2. számu mellékletét képező Semmelweis Egyetem
Fogorvostudomanyi Kar Gyermekfogászati és Fogszabźiyozási Klinika szakmai beszźmolőjźt
a 2013. évi gyeľmekfogászati alapellátásról.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. maľcius 03.

A d<jntés végrehajtását végző szervezetí egység: HumánszolgáLtatási IJgyosztá|y
Humĺínkapcsolati Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az
kozzététel' módj ara: honlapon indokolt

Budapest, 2014. februar 24.

előterjesztés előkészítőjének javaslata a

$"lt- Půq
Santha Péteľné
alpolgáľmester
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Budapesi Józse&'arosi onko'rmányzat
Polgármesteri Hivatďa
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1082

5cĺ
Tisztelt lľodavezeúó Asszony!

A YIII. keľiileti 5ĺ-ermekfogászgti ellátás mĺiködése
2013. januáľ 1. - 20l'3. đecember 31.

Ae aiapelllítisban 3 on'os dolg'ozik a négv kôrzďben. Fol1btjuk a rendszeres Íbgászaĺi gondozĺsĄ

kezelést, az óvodák és bł]lcsiidék látogataĺĺ! pľevenciťls progarrrokat valarrrirĺ az eg"ľéĺi

panasszal érkező YIII. keľĺileri betegek ellátását.

Iskolak ktiziil gondozisos ellritást r,égeztiink:

Somogyi u'., Losoncá u.', Német u.., Pľalrt u'., Eľđélyi u.., Tľefoĺt u.. Vaj<la P' u.., Deak Diak rr..

Tolnai u'', Hon'átlr M. ter.., Keľesztény Álata,ros Iskola Golgota u.3.., es Mandy Ivan Szakkćpző

Iskolą Elnok u. 3. vďamint Jelky Gimnizium és Szakközépi"skolában'

' Hel;.ben szĹĺrttik, illetve ľendelőben kezeltĺik a kÔr'etkezo b<ilcsődéket, óvodakat:

Kośzpru u.,Dankó u... Baľoss u 111.', Kun u.., Tolĺai ir. 7-9., Tolnaĺ'u. 19. , Szigony u..,

vddäü.., Baross u. 93.., Somogyi u'.' Tömő.u.., Csobánc u..,'SzĘ u... Rákócziút.., BlaÍhy u.,
S zlízäd'ils u..' S'ol.E.

A böĺcsődék köztil meglá1ogattulĺ: Nagytemplom u..' Baĺoss u. 103., Százados u'., Horá:szky u..,

\'ajda P.
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Rendszpľęs sztĺľ<ĺvizsgálat mellett a 100 gyermeket ellátó Nagry.remplom u bolcsödében. mint
minden évben - 2013 októberében (fogĺíszati prelcnciós) felvilágosíto előadrĺst tartottpnt magas

érdeklődési |étszám rnellett. Ä bölcs<ideigazgató asszonyráĺĄ vďarnint a nregielent szĺilőknek
nagy megelégeđéseľe szolgďt az általuk felvetett problémĄ kérdések megválaszolása.

A}lapotfelméľést és tanácsadĺást végeztĺink a Biáľczi Gusztrĺv Övoda és ,e'kďános Iskola és

Készségfejleszto Speciális Szakiskolában'

A Mandy ĺvan Szalĺképző Iskolában' az idén előszór megľendezett egészségnapon 4 fogon'os

közĺemúkórjésév.el feĺvilĘosító előadĺisokat taltotrunk a sájhigiéniáĺól valamint ahe|ves

tlíplálkozásĺól.

Felvilálosító ďoadast taĺtottunk a SoTE, Blátlry u. v'alamint a Sz".uz u óv.odiíkban.

Ezpnidöszak aJatt 6989 gy"eľmeket láttuok el'

Budapesĺ 20l4.0l.27'
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Egyercmi docens,
igazgató

,..#'ił|ť,,,.,
-/')';| 'i' í;Š1l': 

..

';{''. 1lr' r'

.i; ..ł 
;'.. '

,.łÍ'.. ."...

$
:; .;11

.'.iŕ
,:ť. 'ĺ'l'.".-.'.



Kĺncses Ibo|ya
ĺľodavezető
Budapest, Főváros V]lI. Keriileti
Józsefu árosi Ônkormarryzai
Polgĺíľmesteľi Hivaiala

Tiszf elt lrodavezetŕi Asszony!

Üdvxizlettel:
-.---/, ,/ĺ

l J/i,' Í
ał"1 ĺ\

{./ ..
Dr. Fábiĺin Gábor
egy'etemi docens
igazgatő

Te,lefonbeszelgetésünk alapján rnellékelve kiildöm VIlI. kerületi ryermekfogĺĺszati
alapellátasban dolgozó orvosok, betegetlátásĺinak részlętes adatait a 20l3.év.ben.

280096503 Dr. Szabó Nikolett 1299 eseĺ 3687 beavatkozás
280096504 Dr. Rácz Ágnes 1 85 1 eset 4320 beavatkozás
280096505 Dĺ. Koľítsánsz-ky Nelly 847 eset 1709 beavatkozás
280096506 Dľ. Scľu.ick Szabin2847 eset 5980 beavatkozás

Budapest, 2014. |ębruaľ 1 0.
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2. számú melléklet

łĺ: Ł:łta<""f1ťE.- ŕ.'s lał\
SEMMELWEIS EGYETEM
Fogorvostudományi Kar
Gyermekfogászati és Fogszabályozási K|inika
lgazgató: Dr.Fábián Gábor egyetemi docens
t088 Budapesl. Szcntkińl5'i u- 47'

Tef : 318-7187, F ar. 266-8?69,
cnnil;fobínn. gnbor@dont'semĺne}rĺeís'unil,.hu
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