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BESZÁMOLÓ
a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Központi Orvosi Ügyelete
2010. év során végzett munkájáról, tevékenységéről, tapasztalatairól
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§ (4) bekezdése szerint a
települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni az egészségügyi alapellátás
megszervezéséről, működtetéséről, ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet
biztosításáról.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény
9.§-a alapján 2003. december 15-én a zirci kistérség 17 önkormányzata Bakonyi
Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása néven megállapodást írt alá a
háziorvosi ügyelet társulási formában történő ellátására.
Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 153/2006.(VII. 07.) ZKTT. Tanács határozatával
úgy döntött, hogy 2006. szeptember 1-től a Központi Orvosi Ügyeleti feladat ellátását a Zirc
Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete veszi át a 2006. június 8-án kelt feladatátvállalási szerződés alapján.
A Központi Orvosi Ügyeleti feladat ellátás helyszíne 2010. március 10-től megváltozott, a
Zirc Városi Erzsébet Kórház (Zirc, József Attila u. 17. szám alatt) rehabilitációs részlegének
földszintjére költözött, a Kórház és a Központi Orvosi Ügyelet munkatársai együtt végezték a
költöztetést. Az átköltözés után megszűntek a régi részben folyamatosan felmerülő villany- és
vízellátási problémák, komfortosabb és biztonságosabb az új ügyeleti rész. Az ügyelet
bejárata a Béke utca felöli oldalon található.
A Központi Orvosi Ügyeletben résztvevő háziorvosok száma 2 fővel növekedett 2010-ben,
Dr. Mészáros Andorné Édes Katalin bakonyszentlászlói és Dr. Papp Katalin nagyvelegi
háziorvosok segítik az ügyelet munkáját. A feladatot, így 16 fő házi orvossal, 12 fő
asszisztenssel és 4 fő gépkocsivezetővel látjuk el.
Információink szerint a Központi Orvosi Ügyelet munkájával kapcsolatban lényegi észrevétel
nem érkezett, a betegek elégedettek az itt folyó munkával. Az ügyeletvezető háziorvos
személyében változás történt Dr. Kozma Zoltán helyett 2010. június 01-től Dr. Benczik
Adrienn háziorvos látja el a napi teendőket. Kiváló napi munkakapcsolatot alakítottunk ki Dr.
Benczik Adrienn, ügyeletvezető háziorvossal és Lezsák Istvánné vezető asszisztenssel.
Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a felmerülő lehetőségekről, jogszabályi változásokról,
problémákról.
A Központi Orvosi Ügyeletben alkalmazott házi orvosok óradíja a 2010. évre 2608,- Ft volt.
Az orvosokkal folytatott tárgyalások eredményeként, közös megállapodás alapján 2010. évre
a közreműködői szerződésekből kikerült az éves inflációval történő emelés. Az asszisztensek
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óradíja 2010. évre vonatkozóan 964,- Ft volt. Dr. Benczik Adrienn vezetői tevékenységéért
plusz 50.000,- Ft/hó juttatásban részesül, Lezsák Istvánné vezető asszisztensi
feladatellátásáért, pedig plusz 20.000,- Ft/hó juttatásban részesül.
A Központi Orvosi Ügyelet pályázaton nyert, megkülönböztető jelzés használatára jogosult
személygépkocsival rendelkezik. Az ügyeleti gépjármű meghibásodásának esetére tartalék
gépjármű rendelkezésre áll. A személygépkocsi Suzuki Ignis típusú, első forgalomba
helyezése 2004. június 29. Az Orvosi Ügyelet gépjárművének 2010. évben szervizelésének és
év közbeni javításának költsége cca. 200.000,-Ft volt.
Egy új nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés történt 2010. év folyamán, EKG gépet vásároltunk
250.000,- Ft értékben a régi elhasználódott gép helyett.
Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat által 2010. november 30-án elvégzett
ellenőrzéskor nem merültek fel hiányosságok, mindent rendben találtak.
A Központi Orvosi Ügyelet finanszírozása kétféle forrásból történik, egyrészt a Veszprém
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján, a kistérség
településein élők lakosságszámának megfelelően 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet 19. §
alapján megállapított 40,-Ft/fő/hó alapdíjat növelő szorzószám szorzataként kapott átlagosan
havi 2.272.270,-Ft/hó. Meg kell jegyezni, hogy a kistérségben élők lélekszámának
változásával az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatás összege év közben is
módosul.
A Központi Orvosi Ügyelet másik bevételi forrása a települési önkormányzatok által fizetett
tagi hozzájárulás, melynek összege 2010. évre 50,-Ft/fő/hó.
Az Ügyeleten 2010. január 01-től 2010. december 31-ig 2.616 fő beteg jelent meg, házhoz
hívták az ügyeletes orvost 912 alkalommal, a Mentőszolgálat szakemberei látták el a
betegeket 287 alkalommal.
Az orvosok nyilvántartást vezetnek az ügyeletben a felhasznált gyógyszerekről, amit havi
rendszerességgel összesít a vezető asszisztens és ellenőriz az ügyeletvezető háziorvos. Havi
rendszerességgel készül a betegforgalomról jelentés, amit a finanszírozás alátámasztásaként a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnak kell megküldeni.
A betegektől levett vér szállítására 2010. január 01-től 2010. december 31-ig terjedő
időszakra vállalkozási szerződést kötöttünk Szalay Attila egyéni vállalkozóval. A vállalkozás
díja 70Ft/km + áfa. A vérszállítást igénybevevő községek a következők: Dudar, Bakonynána,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek, Bakonybél és Pénzesgyőr.
2007 novembere óta Együttműködési Megállapodásunk van az Országos Mentőszolgálattal a
közös diszpécserszolgálat feladatainak ellátására vonatkozóan. Az Országos Mentőszolgálat
megyei illetve régiós szervezetével a közös diszpécser szolgálat működtetése kapcsán kiváló
munkakapcsolat alakult ki, jó az együttműködés.
Zirc, 2011. április 15.
Hüllné Maill Olga
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