Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének
2009. január 29-i ülésére.
Tárgy: Háziorvosok ügyeleti ellátás alóli felmentése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tisztelt Képviselő-testület a 42/2007. (II.22.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy
Nyergesújfalu város közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti
feladatok ellátását Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás egy telephelyen
Esztergom, Hősök tere 1. szám alatt lássa el.
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 91/2008. (XII.18.) számú TTh.
határozatával a közbeszerzési eljárás nyertese az Orvosi Ügyelet Kht. Hosszúpályi
2009. február 1-től 2011. január 31-ig látja el a központi háziorvosi ügyeleti feladatokat.
Városunkban a területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó háziorvosoknak - dr. Kalocsai
László, dr. Hajós Ferenc, dr. Tárkányi Éva, dr. Nagy Erika, dr. Rovács Melinda- a hozzájuk
bejelentkezett biztosítottaknak folyamatos ellátást kell biztosítaniuk.
A 43/1999. (III.3.) számú Kormányrendelet
7. §… „(2) d) pontja szerint folyamatos az ellátás, ha
d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az
ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi
intézménye nyilatkozik arról, hogy
da) a közreműködésre nem tart igényt, vagy
db) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett
háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására.”
Miután Önkormányzatunk a kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe
tartozó ügyeleti szolgálati feladatait más szolgáltató útján,az ügyeleti feladatokat ellátó
Orvosi Ügyelet Kht. az általa alkalmazott orvosokkal látja el, ezért lehetőség van arra, hogy a
területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó háziorvosokat fenti jogszabály db.) pontjában
foglaltak alapján ügyeleti kötelezettség alól felmentse.
Az ügyeleti szolgálat alóli felmentés ideje csak addig tart, amíg az ügyeleti feladatot más
szolgáltatóval látja el az önkormányzat, 2009. február 1-től 2011. január 31-ig. Ha időközben
a feladatellátásban változás áll be, vagy a szolgáltatónál ellátási gond merül fel, a háziorvosok
újra kötelesek lesznek ügyeleti feladatokat ellátni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekre tekintettel 2009. február 1-től 2011.
január 31-ig terjedő időre mentse fel a területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó
háziorvosokat ügyeleti kötelezettségük alól.
Nyergesújfalu, 2009. január 16.
Miskolczi Jószef
polgármester

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Mentse fel 2009. február 1-től 2011. január 31-ig terjedő időre Nyergesújfalu városban
területi ellátási kötelezettséggel feladatot ellátó háziorvosokat ügyeleti kötelezettségük alól,
azzal a feltétellel, hogyha időközben a feladatellátásban változás áll be, vagy a
szolgáltatónál ellátási gond merül fel, a háziorvosok kötelesek újra ügyeleti feladatokat
ellátni.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: 2009. február 15.

