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A tárgyalandó témakör tárgya: 
Egészségügyi beszámoló a 2014. évr ől 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Bizottság! 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete szerint:  

„16.§ (4) A Humánügyi Bizottság feladatkörében különösen: 

f) figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltatások, a közegészségügy általános helyzetét, a 
település köztisztasági állapotát.” 

Ennek megfelelően a Bizottság elnökeként az egészségügyi dolgozókkal való szóbeli egyeztetés 
alapján elkészítettük a város egészségügyi beszámolóját a 2014. évről. A beszámoló jó alapot 
teremtett az egészségügyben levő problémák feltárására és megoldására, illetve kezdete lehet a 
terület hosszú távú jövőjének átgondolásához. 2014. év nem hozott sok változást az 
egészségügyben. Az előző évekhez hasonlóan folyt a munka, a két háziorvos, gyerekorvos, védőnők 
és fogorvos vállalkozóként látják el feladatukat. Az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási 
szerződés útján biztosítja, amelyet valamennyi orvossal 2013-ban újítottunk meg.   

Az egészségügy személyi feltételei biztosítottak: valamennyi orvos megfelelő szakismerettel 
rendelkező ápolóval/asszisztenssel dolgozik, illetve a háziorvosok és a gyermekorvos munkáját egy-
egy recepciós is segíti, megkönnyítve, - gyorsítva a betegek irányítását.  

A tárgyi feltételekben már vannak hiányosságok: a néhány éve felújított épületet – sok más 
intézményünkhöz hasonlóan – kinőttük: a védőnők irodája nagyon kicsi (4 m2), külön tanácsadó nincs, 
a várók szűkösek, hiányzik a raktározásra alkalmas terület, és az öltözők. Az orvosi eszközök 
biztosítottak, a számítógépek cseréjére, felújítására néhány évente kerül sor. A védőnők elmondása 
szerint hallásvizsgálójukkal egyre több a probléma, így rövidesen valószínűleg elkerülhetetlen lesz a 
cseréje. Ennek értéke meghaladja a félmillió forintot, a szerződésünk szerint ez esetben „a rendelő és 
felszereléseinek, berendezéseinek nagy értékű fejlesztésének, cseréjének költségeit a Szolgáltató és 
az Önkormányzat közösen viseli egyedi megállapodás alapján”.  

Dr. Gedeon Csaba az Erodium nevű orvosi betegirányító rendszert használja, amely segítségével a 
betegek akár interneten is tudnak időpontot kérni, illetve érkezéskor történő regisztráció segítségével 
követhető nyomon a belépés sorrendje. A várakozási idő alatt a képernyőn hasznos információkhoz 
juthatnak a váróban ülők. Mindenképp szükséges a rendelő festése, mivel ez az utóbbi években nem 
valósult meg. A két háziorvos kb. 2400-2400 (lassan növekszik), a gyermekorvos kb. 1950 beteget 
számlált praxisában az év végén. Ez elmondásuk szerint magas, de még kezelhető létszám. 
Forgalmuk a szezonális megbetegedésekkel összefüggésben ingadozó: a meghűléses betegségek 
időszakában jelentősen nő a betegforgalom, a nyári időszakban pedig csökken. Valamennyi orvos 
teljesíti a szerződésében foglalt kötelezettségeit (rendelési idő hossza, helyettesítésről történő 
gondoskodás, eszközök karbantartása, stb.).  

Az újszülöttek száma fokozatosan csökken (2007: 110, 2008: 97, 2009: 89, 2010: 90, 2011: 81, 2012: 
64, 2013: 72, 2014: 80, 2015: kb. 60-65), a 2012 előtti magas létszám miatt van szükség az iskola 
bővítésére.  



A védőnők elmondása szerint a Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival szoros és jó a 
kapcsolat, munkájuk dicséretet érdemel, ugyanakkor az orvosok hiányolták ugyanezt a kapcsolatot 
(szűrések, házi segítségnyújtás vonatkozásában). A védőnők az óvodai és iskolai egészségügyi 
munkát is folyamatosan végzik: szűrések, oltások nyomon követése, tájékoztató előadások 
megtartása formájában. Az iskolaorvosi ellátás szintén jól működik, akár az ütemezett feladatok 
(oltások), akár az elsősegélynyújtás terén. A veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ biztosítja 
az ügyeletet, az egyéb ellátásokat bármely környékbeli szakrendeléshez hasonlóan beutalóval látja el. 
Sajnos a Misszió szolgáltatási köre egyre szűkül: laborban már nem fogadnak TB terhére beteget, 
több szakrendelésen hosszabb a várakozási idő, mint Vácon, műszereikkel problémák vannak, egy-
egy szakrendelésen orvoshiánnyal küzdenek. Az önkormányzat támogatásával az Őrbottyán 
Egészségért Alapítvány idén is megszervezi a szakorvosi napokat, ahol szakorvosi rendeléseken 
lehet részt venni helyben azoknak, akiknek erre szükségük van. Ezek az alkalmak mindig 
„teltházasak”, így felmerült az igény, hogy egyrészt ezeknek az alkalmaknak a finanszírozása a civil 
támogatás keretében történjen, az önkormányzat finanszírozásában, az Alapítvány segítségével, 
másrészt bővíteni kellene a szakrendelések körét. 

A jövőre vonatkozó javaslatok között egyértelműen szerepel a téren kamerarendszer kiépítése, amely 
remélhetőleg megelőzné a rendelő épületében is bekövetkezett rongálásokat. Amennyiben esetleg új 
rendelő épülne és erre a megfelelő terület rendelkezésre állna, javasolt egy negyedik rendelőhelyiség 
betervezése is, ahol majd újabb háziorvosi praxis megnyitása esetén az új orvos praktizálna, de addig 
is szakorvosi rendeléseknek adhatna helyet. Szintén felmerült egy széleskörű egészségmegőrző 
program bevezetésének lehetősége, amely komoly szervezési és lebonyolító munkát jelentene (ennek 
keretében az üres rendelőben dietetikus és gyógytornász rendelése is elképzelhető lenne), ennek 
azonban előbb meg kell teremteni az anyagi és személyi feltételeit. 

Kérem a Képviselő-testületet az egészségügyi beszámoló elfogadására!  

Mellékletek: Kimutatás a háziorvos, házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről 
2014. év végi állapot szerint (krónikus betegségek) 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete  

4. ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE : 

5. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (V. 27.) határozata a 2014. év i 
egészségügyi beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi egészségügyi beszámolót elfogadja.  

Őrbottyán, 2015. május 15. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 116/2015. (V. 27.) határozata a 2014.  évi 
egészségügyi beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi egészségügyi beszámolót elfogadja.  

 
Határid ő:  2015. május 27. 
Felelős:    Humánügyi bizottság elnöke 
Végrehajtást végzi:   Humánügyi bizottság elnöke 
 

 


