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7.

Alkalmaz-e a háziorvos I házi gyermekorvos elektronikus igen (1)nem (2)
[1]betegnyilvántartási rendszert?

Rendelkezik-e a háziorvos I házi gyermekorvos rendelojében Intemet-hozzáféréssel?

igen (1)nem (2)lill
8.

Amennyiben igen. milyen célra használja?

a) információforrás termékekrol, gyógyszerekrol, kezelési eljárásokról
(1 )

b) betegnyilvántartás továbbítása más egészsé~gyi szervnek (2) D.O,GJc) egyéb céllal (3) it'

2. Bejelentkezett lakosok száma

Sor-
A háziorvosi I házi gyermekorvosi praxishoz

Férfi
szám

bejelentkezett lakosok száma

december 31-én
1.

0-11 hónapos

2.

12 hónapos - 4 éves

3.

5-14 éves

4.

15-18 éves

5.

Csecsemok és gyermekek összesen

6.

19-24 éves

7.

25-34 éves

8.

35-44 éves

9.

45-54 éves

10.

55~4 éves

11.

65-74 éves

12.

75 éves és idosebb

13.

19 éves és idosebbek összesen

14.

Összesen (5+13 sorok összege) No Összesen
Ebbol: fokozott gondozásban

részesül egészségi okból

fiú lány összesen
d e f

3. Forgalmi adatok
3/1. A házi gyermekorvosi, valamint a felnöttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatra

(vegyes praxis) vonatkozó adatok (0-18 évesek)
(A munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján kell kitoltenL)

Sor
szám

Megnevezés
.Összesen

a

5. Fekvobeteg gyógyintézetbe utalások száma (eset)

1. Rendelési idoben megjelentek (eset) (praxis betegei + ambuláns betegek)

2. Szaktanácsadásan történt bemutatások (megjelenések száma)

6. Szakrendelésre utalások (eset)

a fokozott gondozást igényloknél

b normál gondozást igénylöknél

a hívásra (elso látogatás)

b folyamatos ellátás miatt

a kiegészíto diagnosztikára (EKG, rtg. laboratórium)

b szakkonzultációra

Lakáson történt beteglátogatások
(eset)

3. Preventív látogatások (eset)

4.
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3/2. A háziorvosi szolgálatra vonatkozó forgalmi adatok (19 éves és idosebb)
(A munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján kell kitölteni)

80r- Megnevezés

Összesen

szám
a

1.

Rendelési idobenmegjelentek (eset) (praxis betegei + ambuláns betegek) 34\í4-~r
.., 5Gh

a hívásra (felso látogatás)

2.

Lakáson történt

beteglátogatások (eset) ~
b

folyamatos ellátás miatt

a

kiegészíto diagnosztikára (EKG, rtg., laboratórium) geö
3.

Szakrendelésre

utalások (eset) GA!\b
szakkonzu Itációra

4.

Fekvobeteg-gyógyintézetbe utalások száma (eset)
A\ A,b

5.

Egyéb forgalom (eset): .....................................................................................

4.

A praxis ban foglalkoztatott ápoló(k) tevékenysége
(A háziorvosi, valamint a felnottek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatra (vegyes praxis) vonatkozó· adatok)

1.
2o.fL'-: ... év december 31-én a háziorvosi I házi gyermekorvosi szolgálathoz tartozó

[z]körzeti/közösségi szakápoJó(k) száma

Az ápoló(k) tevékenysége DJIlID1)
Ápolt betegek száma összesen (fo)

2)

Látogatások száma összesen (eset) .~

I

3)
Az ápolási tevékenységek típusának megoszlása (eset)

,

·CEEEEJ2.

a) alapápolás

b) kezelési ápolás

,[IIJ~.~
..

c) gondozás

mm
d) egyéb ápolási tevékenység

~

Összesen: (a+b+c+d)

:DIIn1SJ

5.

A praxis ügyeleti szolgáltatásának formája
..

Hétköznap (rendelési idon kívül) a háziorvosi I házi gyermekorvosi praxisban a betegek ellátásának szervezési módja

1.

1) összevont háziorvosi ügyelet

[ID1.1) változó telephelyu ügyelet 1.2) azonos telephelyu ügyelet2)
központi ügyelet

Hétvégén és ünnepnapokon háziorvosi I házi gyermekorvosi praxisban a betegek ellátásának sZE!rvezésimódja
2.

1)
összevont háziorvosi Ogyelet C]]1.1) változó telephelyu ügyelet 1.2) azonos telephelyu ügyelet2)
központi ügyelet
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