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Tárgy:  Munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás 
megszervezése 

 
Előterjesztő:    Dr. Kökényesi Imre alpolgármester 

Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
  
 
Előkészítő:   Rutterschmidné Balogh Ágnes 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a 
továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse 
a települési önkormányzat. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvén 152. §-a szerint a 
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi 
alapellátás körzeteit és gondoskodik az ügyeleti ellátás megszervezéséről. 
 
A jelenleg hatályos törvények: 
 

- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szól 
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93.§ 

(lásd melléklet) 

A rendeletek  értelmezése : a háziorvosnak folyamatos egészségügyi ellátást kell biztosítani 
saját rendelőjében, hétköznapokon legalább 2 órában, de a rendelési időn kívüli ellátásra 
ügyeletet kell szervezni. Tehát a ma bevezetett ügyeleti ellátás nem felel meg a törvényeknek, 
mivel reggel 7 óra és 16 óra közötti időben nincs ügyeleti ellátás.  

A sürgősségi ellátás alapvetően a mentőszolgálat feladata, hiszen a rendelet úgy kezdődik, hogy 
a „sürgős ellátást igénylő esetek ellátása a Mentőszolgálat feladata” 

A kompetencia kérdése: a „Banasák-ügy „ világosan igazolja azt a tételt, hogy csak a szükséges 
és elégséges ellátást kell nyújtani. A törvény előírja, hogy munkahelyi baleset , egészségügyi 
ellátás mentési feladat, ezt a központi ügyelet nem köteles ellátni. Ezek szerint, ha a Banasák 
ügyben nem száll ki az ügyelet, hanem mentőt hív, nem állt volna elő ez a helyzet. Ugyanígy, 
ha a háziorvos minimumfeltételek és kompetencia hiányában  sürgősségi ellátást végez , akkor 
mind a beteg egészségét mind saját maga jogi helyzetét veszélybe sodorja. 
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Az egészségügyi alapellátás ügyeleti ellátása fő szabály szerint a napi munkarenden kívül 
bekövetkező, - sürgősségi esetekben- az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevétele 
lehetőségének biztosítását jelenti a lakosság részére, a területi ellátási kötelezettséggel bíró 
háziorvosok bevonásával.  
 
Az Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel községek sürgősségi ügyelet szolgáltatója a 
„Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás. Az orvosi ügyelet 
hétköznaponként 16 órától 08 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás működési rendel látja 
el betegeit. Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok a községek háziorvosai mellett, 
gyakorlott, egyéb háziorvosi illetve kórházi, sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok. 

Az ápolók, gépkocsivezetők (6 fő) jól képzett, gyakorlott, a sürgősségi ellátásban illetve az 
Országos Mentőszolgálat kötelékeibe évtizedekig szolgálatot teljesítő (részben jelenleg is) 
szakemberek. 

Az Orvosi Ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények között 
elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. Ehhez 
elengedhetetlen az önkormányzatokkal, a fogadó kórházakkal, az Országos Mentőszolgálattal 
való korrekt, stabil és kiszámítható kapcsolat, valamint a megfelelő humán erőforrás és 
eszközök biztosítása. 

Újhartyán közigazgatási területére vonatkozóan e jól működő rendszer továbbfejlesztéseként, 
munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működtetését javasoljuk bevezetni a 
nappali ügyeleti rendnek megfelelően hétfőtől-péntekig, munkanapokon 7 órától – 16 óráig 
terjedő időszakban. 
  
A nappali ügyelet körébe elsősorban azok az esetek tartoznak, amelyek vizsgálatát vagy 
ellátását a bejelentés során szerzett információk alapján valószínűleg 1 órán belül el kell 
kezdeni, de nem a mentőszolgálat kompetenciájába tartozik.  
A nappali ügyelet ellátási kötelezettsége nem érinti a háziorvosokat. A rendelkezésre állás 
fogalma az új törvényi szabályozás szerint megszűnt.  
(lásd mellékelt törvény szerint) 
 
A nappali ügyeleti ellátás megszervezése tárgyában megkerestük Fajt Kornélt, aki arról 
nyilatkozott, hogy asszisztensi ügyeletet tudnak biztosítani a rendelésen kívüli időszakra az 
alábbi személyek bevonásával: 

- Fajth Kornél 
- Karlik István 
- Garas Gábor 
- Kadeneckerné Svébis Éva 

az Újhartyáni lakosok részére. Az asszisztensi ügyelet mellett valamely körzeti orvos állandóan 
telefonos elérhetőséget biztosít, így folyamatos lenne az ellátás, amely egy plusz szolgáltatást 
jelent az Újhartyáni lakosok részére. Ennek díja igazodna a sürgősségi ügyeletben megállapított 
óradíjhoz, külön szerződés alapján. Szükséges még ehhez, illetve az ügyelethez egy külön 
hangrögzítős telefon, amely nem csak a visszahallgatást tudja biztosítani, hanem rögzíti a 
beszélgetést is. 
 
Ezen megoldást Dr. Kökényesi Imre háziorvos is támogatni tudja azzal, hogy részt vesz a 
nappali ügyeletben azzal, hogy alkalomadtán telefonos elérhetőséget biztosít. 
  
Kérem a napirend megtárgyalását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
1. Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a munkanapokon történő 

nappali orvosi  ügyeleti ellátás Újhartyán közigazgatási területén történő 
megszervezésével egyetért, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja, és  
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés aláírására.  
 

2. Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy döntött, hogy az orvosi 
ügyelet zavartalan működtetése érdekében hangrögzítős készüléket vásárol. 

 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
Újhartyán, 2013. március 18. 
 
 
      


