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Tisztelt Képviselő-testület! 

Lakossági panasz érkezett a képviselő testület felé arról, hogy Újhartyánban működő 
gyermekorvos napi 2 órás rendelési idejét a szülők nagyon kevésnek tartják. Ezzel 
kapcsolatban kértem Dr. Kovács Ákos gyermekorvost, hogy jöjjön el testületi ülésre, és 
beszéljünk a panaszról közösen.  

A doktor úr küldött egy beszámolót a Tisztelt Képviselő-testületnek, mely beszámolót 
Hernádon is előterjesztett. 

 

Beszámoló a Hernád-Újhartyán közös házi gyermekorvosi praxis működéséről 

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! 

Lassan 10 éve, hogy megkezdődött a házi gyermekorvosi rendelés Hernádon. A praxis 
vezetőjeként örömömre szolgál, hogy tíz év után először a Hernádi Önkormányzat is 
érdeklődik a praxis állapota felől, és beszámolhatok munkánkról. 

Néhány, a praxissal kapcsolatos alapvető információ: A hatályos jogszabályoknak 
megfelelően 2006. január elsejével az Önkormányzat ilyen irányú határozata alapján, és az 
OEP-el kötött finanszírozási szerződés birtokában megindult a gyermekorvosi alapellátás 
Hernádon. A praxis üzemeltetője a Fehér Sólyom Gyermekgyógyászati Bt, melynek ketten 
vagyunk 50-50%-ban tulajdonosai, kedves feleségem, Dr. Kovács Ákosné, Angyal Krisztina, 
aki képzettségét tekintve gyermek szakápoló és intenzív osztályos újszülött szakápoló, és 
jelenleg a hernádi rendelő asszisztensi feladatait látja el, valamint jómagam, Dr. Kovács 
Ákos, csecsemő- és gyermekgyógyász, valamint újszülött-gyógyász szakorvos. 



A praxis ellátása mellett a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete orvos-szakmai 
bizottságának elnöke, az Európai Gyermek-alapellátó Orvosok Szövetségének magyar 
delegáltja, valamint a Gyermekgyógyászat című országos szakfolyóirat alapellátási 
rovatvezetője vagyok. Rendszeres továbbképzéseket tartok különböző tudományos 
fórumokon szerte az országban. Ennél fogva van némi rálátásom a hazai gyermek-alapellátás 
szakmai és szakmapolitikai helyzetére, sajátosságaira, jellemzőire. Újszülött-gyógyász 
képesítésemet kihasználva heti egy alkalommal a Fővárosi Szent István Kórház szülészeti 
osztályán éjszakai ügyeletet teljesítek. Emellett európai homeopátiás diplomával is 
rendelkezem, ezt azonban gyermekorvosi munkámban nem használom. 

2011 óta a hernádi praxis egy, az Újhartyán Város Önkormányzatával kötött közös határozat 
értelmében az újhartyáni gyermekorvosi praxissal társult közös praxisként működik. A praxis 
alkalmazottja Lauter Antalné általános ápoló, aki az újhartyáni rendelőben az asszisztensi 
feladatokat látja el.  

A közös praxis elsősorban a két településen lakó 0-14 éves kor közötti gyermekek 
alapellátásáért felelős, de gyakran fordulnak hozzánk a környező településekről, Dabasról, 
Örkényből, Újlengyelből, Inárcsról is beteg gyermekek szülei problémáikkal. 

A praxishoz két általános iskola és két óvoda tartozik, ahol ezen intézmények orvosaként 
teljesítek szolgálatot. Az iskolában a védőnővel közösen rendszeres szűrővizsgálatokat és 
kampányoltásokat végzünk  

Mindkét településen minden munkanapon van legalább 2-3 óra betegrendelés, és hetente 
szükség szerint 3-4 óra egészséges tanácsadás. Ezen túl a praxisban dolgozó asszisztensek 
naponta több órát töltenek a rendelőben a rendelésen kívül is, részben egyéb, a 
munkaszerződésükben megjelölt praxis-fenntartási feladatokat látva el, részben elérhetőséget 
biztosítva a betegek számára akkor is, amikor az orvos esetleg éppen a másik településen 
rendel.  

A praxis szakmai jellemzőit elemezve nincs okunk szégyenkezni. Az országos átlaghoz 
képest jelentősen jobb, bizonyos területeken kiemelkedő szakmai mutatókkal rendelkezünk. 
Ilyenek pl. a nem kötelező védőoltásokkal történő átoltottság, vagy a felesleges és káros, 
túlzott antibiotikum és egyéb haszontalan gyermekkori gyógyszerhasználat mellőzése. 
Igyekszünk a betegeket definitív módon ellátni és csak igen meggondolt, szükséges esetekben 
utalunk kórházba gyermeket. Viszonylag gyakran veszünk viszont igénybe szakorvosi 
konzíliumot, kérjük ki specialisták véleményét. Ebben személyes kapcsolataink sokat 
segítenek.  

Minden rendelés alkalmával lehetőséget biztosítunk telefonos előjegyzés alapján megbeszélt 
időpontra érkező betegek fogadására. Indokolt esetben, súlyos betegeket a rendelési időn 
kívül otthonunkban látogatom. Telefonszámom nemcsak a kötelező rendelkezésre állás 8 
órájában, de a hét minden napján napi 24 órában rendelkezésre áll a betegek számára, akik ezt 
ki is használva gyakran hétvégén is felhívnak, tanácsot kérve egy-egy hirtelen kialakuló, 
komoly probléma megoldásában. Ezzel nemegyszer a felesleges kórházba kerülést, vagy az 
olykor jóindulattal is csak dilettánsnak nevezhető központi ügyeleti „gyermekellátást” lehet 
elkerülni. 

Kiváló és szoros, mondhatni mindennapos munkakapcsolatot ápolunk a helyi védőnőkkel, a 
területen és a nevelési intézményekben egyaránt. Heti rendszerességgel közös tanácsadást és 



védőoltási rendelést tartunk. Házi gyermekorvosként rendszeresen részt veszek az ESÉLY 
Szociális Szolgálat megbeszélésein és esetkonferenciáin, magam is rendszeres jelzéssel élek 
indokolt esetben a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársa felé.   

A praxis fenntartása és a zavartalan betegellátás biztosítása gyakorlatilag az indulás óta 
problémát jelent. Sajnos a praxis anyagi helyzete az elmúlt évtizedben nem tudott 
stabilizálódni. A praxis indítása idején sem gyermekorvos, sem gyermekorvosi rendelő nem 
volt Hernádon. A korábbi zeneiskola épületének felújítására a praxis költségére igen komoly, 
hosszú lejáratú, svájci frank alapú bankhitelt vettünk fel. A hitel törlesztő részletei az évek 
során folyamatosan emelkedtek. Mivel emellett még a rendelő teljes rezsi költségét is 
magunknak kell kigazdálkodnunk (gáz, villany, telefon, internet, vízdíj, stb.), ez igen jelentős 
terhet jelent számunkra. Eleinte az Önkormányzat rendszeres havi támogatás formájában 
hozzájárult ezeknek az egyre nehezebben kigazdálkodható költségeknek a fedezéséhez. Ez a 
támogatás azonban az elmúlt években sajnálatosan többször is drasztikusan csökkent. Jelenleg 
az eredetileg megállapodott 150.000 Ft helyett csupán 21.000 Ft.-ot kapunk (plusz 20.000 Ft-
ot a takarítónő bérére, aki korábban szintén az önkormányzattól kapott fizetést.) E két tényező 
együtt, tehát a banki és egyéb terhek folyamatos emelkedése és az Önkormányzat 
„kihátrálása” a praxis támogatásából, igen nehéz helyzetbe kényszerített bennünket.  

A rendelő eredetileg tervezett felújítását máig nem tudtuk befejezni, az épület amortizációja 
jelentős. Semmilyen felújítást nem tudunk tervezni, kötelező tisztasági festésre, az évek óta 
elromlott WC tartály cseréjére, a rozsdás korlát újrafestésére évek óta gondolni sem tudunk. 
Nagyon hasznos lenne, könnyítené a munkánkat és a várakozók kényelmét szolgálná egy 
klímaberendezés, amelyet szintén nincs lehetőségünk önerőből kigazdálkodni. A praxis 
létszáma igényelné a rendelési időben még egy asszisztens (írnok) alkalmazását. Ehhez 
szükség lenne a rendelőben számára egy külön, legalább üvegfallal elválasztott munkaterület 
kialakítására. Sem erre, sem bérköltségének kigazdálkodására nem tudunk vállalkozni.    

Sajnos az Önkormányzattól minimális segítségre számíthatunk. Amikor egy csöpögő csaphoz 
kértem segítséget, azt a választ kaptam, hogy nézzem meg az Arany Oldalakat, biztosan akad 
ott jó szakember. A közmunkásokat – elmondásuk szerint – felszólították az 
Önkormányzatnál, hogy a rendelőhöz tartozó területen ne kaszálják le a füvet, mert az a 
praxishoz tartozik. Belátom, ezek apróságok, de jellemeznek egy hozzáállást, amelynek 
eredetét nem értem, és amely véleményem szerint nem használ sem az Önkormányzattal 
fenntartott kapcsoltunknak sem a községben lakó gyermekek ellátásának. Többek között ez is 
az oka annak, hogy ebben az évben eladásra hirdettem meg a praxist. Az anyagi nehézségek, 
az ötven felett is hónapról-hónapra élés, az egészségügy egyre hanyatló morális, 
egzisztenciális és szakmai színvonala, az orvosi munka megbecsülésének hiánya egyre 
többünket késztet arra, hogy máshol, más országban keresve megélhetési lehetőséget és 
boldogulást, folytassa ezt a csodálatos hivatást.     

További sikeres munkát kívánva, tisztelettel: 

                                                                                                     Hernád, 2015. április 20. 

 
Dr. Kovács Ákos 
gyermekorvos 


