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E L  T E R J E S Z T É S
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

2011. februári ülésére

Tárgy: Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi Ügyelet ellátásával napirend véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Emlékeztetjük  Önöket  arra,  hogy  a  Központi  Orvosi  Ügyelet  2006.  január  01.  napjától  a  Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában zökken mentesen m ködik.

Csongrád Város Önkormányzata 2011. 01. 01. napjával a járó-beteg szakellátás m ködtetését átadta a Dr.
Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Kft és a Mediteam Szeged Zrt által közösen létrehozott Csongrádi
Járó-beteg Szakellátó Kft  (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) részére.

A Kft szakmai tervei között szerepel Csongrád városban napi 24 órás központi orvosi ügyelet
bevezetése, melyr l  2010. november 8.-i és 2010. december 8.-i Ülésén tájékoztatta a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát.  A Kft a központi orvosi ügyeletben részt vev k részére
partnertalálkozókat szervezett, ahol részletesen feltárta és bemutatta a napi 24 órás központi orvosi
ügyelet bevezetésének el nyeit, melynek tudatában  a részt vev háziorvosok egyhangúan támogatták
az új ellátási forma bevezetését.  A  napi  24  órás  szolgálat  megszervezését  alapvet en  3  körülmény
indokolja:

- az érintett lakosság számára a folyamatos, magas színvonalú könnyen és gyorsan elérhet  orvosi
ellátás biztosítása,

- a háziorvosi szolgálatok központi orvosi ügyelet ellátása alóli tehermentesítése,

- az egészségügyi ellátás folyamatos m ködtetésének egyes szervezési kérdéseir l szóló 47/2004.
ESzCsM rendeletnek való megfelelés, amely 15. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A háziorvosi,
házi gyermekorvosi feladatok rendelési id n kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni,
illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni.”

 A  központi  orvosi  ügyelet  továbbra  is,  eddigi  m ködése  helyén  a Csongrádi Ment állomás épületében kapna
helyet (6640 Csongrád, József Attila u. 1.).

A Kft összefoglaló véleménye szerint a napi 24 órás Központi Orvosi Ügyelet modell egy gazdaságosan
ködtethet , a lakosság sürg sségi és háziorvosi ellátását érzékelhet en javító ellátási forma,

melynek eredményeképpen teljes kör en és biztonságosan megvalósítható a háziorvosi rendelési
id n kívül a lakosság folyamatos ellátása.
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A Kormánynak az egészségügy reformjára vonatkozó Semmelweis terve tartalmazza, hogy a jelenlegi 16 órás
OEP finanszírozású központi orvosi ügyeleteket 24 órásra b víti, ezért  ennek a Csongrádi Kistérségbe
történ  bevezetésére csak ezen önkormányzati döntés meghozatalát követ en kerülhet sor,  hiszen a 24
órás ügyelet bevezetése további finanszírozást igényel az érintettekt l.

Évente ezen feladat ellátása 480.000,- Ft kiadást jelent az önkormányzat költségvetéséb l, ami a fenti
elképzelés megvalósításával vélelmezhet en csökkenthet .

Tisztelt képvisel -testület!

Indítványozzuk az el terjesztésben a határozati javaslatban írtak változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. február 1

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…./2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi Ügyelet ellátásával napirend véleményezése

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta tárgyi el terjesztést és támogatja,
hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása jogát
átadja a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft részére azzal, hogy annak m ködtetése
az eddigi ellátás színvonalánál nem lehet alacsonyabb és a kiegészít  önkormányzati támogatás havi, illetve
évi összege a 2010. évi összegnél nem lehet magasabb.

Határozatról értesítést kap:

- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár




