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Készült: az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. szeptember 14-i ülésén a 

házasságkötő teremben  

 

Jelen vannak: Venczel Csaba 

 Takács Pál 

Kelemen Gyuláné 

 Szirbek Rita 

 Balassa Zoltánné 

 Pingiczer Sándor 

 Korcsmáros József 

 Benecz Rita 

  

Dr. Vörös Ibolya elnök távollétében Venczel Csaba köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait. 

Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból 6 fő megjelent. 

Javaslatot tett a napirend sorrendjére és annak elfogadására. 

 

JAVASOLT NAPIREND: 

 

1.) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

 

2.) Értékesítésre kijelölés (Pápa, Bástya u. 3.) 

 

3.) Hatósági ügyek 

 

 

90/2010. (IX.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

 A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt 

napirendet elfogadta. 

 

 

1.) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

 

Venczel Csaba köszöntötte az Alapellátási Intézet igazgatóját Dr. Burcsi Elemért és felkérte 

beszámolója szóbeli kiegészítésére. 

 

Dr. Burcsi Elemér köszöntötte a bizottság tagjait és elmondta, hogy beszámolójában  

részletesen írt az intézet tevékenységéről, eddig végzett munkájáról. Technikai, költségvetési 

vonatkozású dolgokról pozitívan tudott beszámolni. Személyi feltételekkel kapcsolatosan 

elmondta, hogy a fogorvosi állásra nem érkezett pályázat, valamint az egyik gyermekorvos 

betegsége miatt szeptembertől nem tudja ellátni a praxisát. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy mivel a megyei, egyházi fenntartású iskolákban a helyi 

védőnői szolgálat látja el a védőnői teendőket, ezért kap-e valamiféle támogatást az intézet? 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy az egyházi iskolákkal van szerződésük, ők tartják fenn a 

rendelőket, a megyei fenntartású intézmények fizetik a működtetési költségeket, a fejkvótát 

pedig az Alapellátási Intézet kapja. Egyébként a városnak területi ellátási kötelezettsége van, 

a személyi feltételeket köteles az intézet biztosítani. 
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy Pápán mennyit fizetnek óránként az ügyeleti ellátásban 

résztvevőknek? 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy bruttó 3 000 Ft az óradíj, mely összegből adót és járulékot 

is fizet a vállalkozó háziorvos. 

 

Szirbek Rita elmondta, hogy sok városban már működik olyan központi riasztási rendszer, 

amely összeköttetésben van a központi ügyelettel, a sürgősségi osztállyal és a kórházzal. Ez 

diszpécser szolgálatként funkcionál, ahol már a bejelentéskor el kell dönteni, hogy a betegnek 

mentőre, vagy ügyeletes orvosra van-e szüksége. Megkérdezte, hogy ezt a rendszert be 

kívánják-e vezetni a városban? 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy az ilyen központi diszpécser ügyelet a TB-től is nagyobb 

finanszírozást kap, de sem a mentősök, sem pedig az orvosok nem akarják, hogy egy 

diszpécsertől függjenek. A mentők esetében a jelenlegi helyzetben is először Veszprémbe kell 

telefonálni ahhoz, hogy a tőlük 8 méterre lévő Központi Ügyeletről a beteget elvigyék. A 

javasolt módszerhez nincsenek meg az anyagi és személyi feltételek. 

 

Szirbek Rita elmondta, hogy a kórház főigazgatójának pályázatában szerepelt az a célkitűzés, 

hogy a gyermekosztályon kezelt gyermekek az éjszakát otthonaikban tölthessék és 

felügyeletüket éjszakára a gyermekorvosi ügyeleti szolgálat látta volna el. 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy nem ismeri ezt a tervezetet. A tény az, hogy jelenleg a 

gyermekorvosok segítenek be a kórházban működő éjszakai ügyeleti ellátásba. Ha a 

gyermeket az ügyeletre nem tudják a szülők beszállítani, akkor oda természetesen a 

felnőttorvosi ügyelet orvosa kimegy. A véleménye egyébként az, hogy amelyik gyermek 

éjszakára hazaengedhető, annak nincs is szüksége éjszakai ellátásra. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy a megyei gyermekgyógyászat szakfelügyelője Dr. Szabó Éva 

ellenőrizte a működési engedélyeket és megállapította, hogy a csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakma vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimum feltételekről szóló jogszabályi követelményeknek nem felel 

meg. 2010 októberétől a házi gyermekorvosok megbízási szerződés alapján részt vesznek az 

kórház gyermekgyógyászati szakmacsoportjának ügyeleti ellátásban.  

 

Venczel Csaba elmondta, hogy ő nem tudja milyen tervezet és ígéret hangzott el akkor, de az 

biztos, hogy azóta más finanszírozási rendszer van életben, más szakorvosi ellátás keretében 

működött a hálózat, azt viszont mindenki tudja, hogy jelenleg orvoshiány van, mivel nagyon 

sokan elhagyják a pályát, ezért a kórház stabilizálása érdekében szükség volt a háziorvosok 

bevonására.  

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy milyen az együttműködés a kórház és a háziorvosok között. 

Elmondta, hogy volt egy előadáson, amin egy dán modellt mutattak be. Eszerint a kórházat 

mentesíteni lehet a betegek egy részétől, mégpedig úgy, hogy a háziorvosok egy kapuőri 

szerepet töltenének be, vagyis csak azokat a betegeket utalnák a kórházba, akiknek tényleg 

szükségük van fekvőbeteg ellátásra. 
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Az alapellátás a járóbeteg-ellátás során megoldaná azokat az eseteket, amelyek nem 

igényelnek kórházi ellátást. Úgy ítéli meg, hogy Magyarországon a háziorvosok nagyon sok 

esetben utalnak be beteget kórházba, indokolatlanul.  

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy jelenleg is betöltik a kapuőri szerepet a háziorvosok. Saját 

körzetéből tud számadatokat is mondani: január óta 6 700 esetben 1700 beteget látott el, 

közülük 14 főt küldött kórházba. Azok a betegek, akiket kivizsgálásra utalnak be a kórházba, 

nagyon rövid idő alatt kikerülnek a fekvőbeteg ellátásból, ha állapotuk nem kíván további 

kórházi ellátást. Szerinte kórházba nem sok beteget küldenek, viszont ambuláns vizsgálatokra 

annál többet, mivel a magas betegszám miatt nincs a háziorvosoknak ideje plusz vizsgálatok 

elvégzésére. 

Elmondta még, hogy Pápán a háziorvosok átlag életkora 57 év. Sajnos a fiatal orvosok nem 

itthon, hanem külföldön vállalnak munkát. Félő, hogy pár év múlva nem lesz olyan személy, 

aki átvegye a jelenlegi háziorvosoktól a körzeteket. Ha az anyagi-, tárgyi-, és személyi 

feltételek meg lennének, akkor lehetne olyan háziorvosi rendelőket kialakítani, amelyek 

alkalmasak lennének az 1-2 éjszakás ellátásra, de sajnos ez még nagyon távoli lehetőségnek 

tűnik. 

 

Benecz Rita elmondta, hogy volt olyan időszak, amikor külön kéréssel fordultak a 

háziorvosokhoz, hogy a lehetőségek szerint segítsenek a kórház ápolási és krónikus osztályain 

lévő, jól finanszírozott ágyakat feltölteni. 

 

Pingiczer Sándor megkérdezte, hogy ha valaki CT-re, RTG-re, vagy egyéb vizsgálatra kap 

beutalót, akkor a háziorvosnak nem kellene-e azt megjelölnie, hogy sürgős esetről van szó? 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a háziorvos 

megkérdezi telefonon a vizsgálatot végzőt, hogy sürgős esete van, mikorra tud időpontot adni, 

ha úgy ítéli meg, akkor egyből a sürgősségre küldi a beteget. 

 

Pingiczer Sándor megkérdezte, hogy a háziorvosok és a házi gyermekorvosok eszközellátása 

milyen formában történik, van-e különbség a háziorvosi rendelők felszereltsége között. 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy nincs nagy különbség a háziorvosok eszközellátásában. 

Mindenki tudja, hogy volt az OEP-nek egy eszköztámogatása, amely alapján minden 

háziorvos meg tudta vásárolni a rendelőbe szükséges felszereléseket. Ezt a támogatási formát 

azóta megszüntették. Az orvosoknak saját felelőssége az eszközök biztosítása, mivel azt az 

ÁNTSZ és az OEP is ellenőrzi. 

 

Szirbek Rita megkérdezte, hogy van-e az ügyeletes orvosoknál olyan eszközhiány, amelyre 

szükségük lenne, vagy minden a rendelkezésükre áll? 

 

Dr. Burcsi Elemér elmondta, hogy EKG-t kért, amelyet  meg is kapott, szerinte minden 

eszköz a rendelkezésükre áll az ügyeletet ellátó orvosoknak. 

 

Takács Pál megköszönte a színvonalas beszámolót, dr. Burcsi Elemér hozzáállását és az 

eddig végzett munkáját.  
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra került sor. 

 

 

91/2010. (IX.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak Képviselőtestület elé terjesztését.  

 

 

 

2.) Értékesítésre kijelölés (Pápa, Bástya u. 3.) 

 

Benecz Rita elmondta, hogy az előterjesztést azzal kívánja csak kiegészíteni, hogy ebben az 

épületben félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások találhatók, ismételt bérbeadásuk 

előtt teljes felújításra, korszerűsítésre szorulnak, további bérlakásként történő hasznosításuk 

gazdaságtalan. A jelenlegi két bérlő elhelyezése megoldott. 

 

 

92/2010. (IX.14.) Eü. és Szoc. Biz. határozat 

A Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztést elfogadta, javasolta annak az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság elé terjesztését.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a bizottsági ülés nyílt része 15 óra 20 perckor véget ért. 

 

 

K.m.f. 

 

Benecz Rita         Venczel Csaba  

osztályvezető         bizottsági elnök 

 


