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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, a praxisjoggal rendelkező háziorvos, és mint 
az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti – feladatellátási 
szerződés alapján látja el a kötelező önkormányzati feladatot. 
 
Az önkormányzat a TWO-DOC Bt.-vel (8420 Zirc, Erdőalja u. 1., képviseletében : Dr. 
Kovács Hajnalka háziorvos és gyermekorvos) kötött megállapodást 1999. december 
30-án, amely megállapodást – a fent hivatkozott törvénynek megfelelően, – 2012. 
december 28-án felülvizsgáltunk. 
Szerződő felek megállapodtak abban, hogy az önkormányzat a kötelező feladatát 
képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt és gyermek háziorvosi 
szolgáltatást (alapellátást) a területi ellátási kötelezettséget vállaló egészségügyi 
szolgáltató útján biztosítja.  
A praxisjoggal érintett körzet: Olaszfalu és Eplény községek teljes közigazgatási 
területei. 
A szolgáltatás helyei:  
Telephely (1): 8414 Olaszfalu, Major utca 2.  
Telephely (2): 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.  
A szerződő felek rögzítették, hogy a szolgáltató, illetve képviselője, a 217/1997. (XII. 
01.) Korm. rendelet alapján, közvetlenül kötött finanszírozási szerződést az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral.   
 
Legutóbb, 2021. május 26-án került sor a háziorvosi feladatellátási szerződés 
módosítására, mivel a Dr. Kozma Zoltán, Dr. Palicsek Zoltán, Dr. Buda Imre, dr. Benczik 
Ágnes Adrienn és Dr. Kovács Hajnalka házi- és gyermekorvosok szoros 
praxisközösséget hoztak létre. Emiatt a rendelési időt meg kellett emelni, amely négy 
óra prevenciós rendelést is tartalmaz már. 
 
A tájékoztatóhoz 1. mellékletként csatolom a Dr. Kovács Hajnalka háziorvos írásbeli 
tájékoztatóját, a háziorvosi ellátás elmúlt évi (időszak) tapasztalatairól. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére. 
 
 
Eplény, 2021. június 23. 
 
 Fiskál János  
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A tájékoztató 1. melléklete 
 
 

Éves tájékoztató a háziorvosi alapellátás működéséről 
 

 
Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Képviselő Urak! 
 
 
Rendkívüli egy év áll mögöttünk. Soha nem gondoltam volna, hogy hivatásom kapcsán 
ilyen nehézségeknek leszek kitéve. 
A praxis járványügyi tevékenysége nagyon sikeres volt, amelyben megköszönöm az 
Önök segítségét is. 
A praxis átfertőzöttsége magas volt, különösen a 3. hullámban. Összesen közel 300 fő 
Covid pozitív betegünk volt az elmúlt egy évben, és három betegemet ragadta el a 
halál tragikusan a járvány miatt.  
A betegellátás folyamatos és zökkenőmentes volt. Online és személyesen is. Nem volt 
ellátatlan és elhanyagolt esetem, biztosan állíthatom. Megtanultuk a betegséget 
kezelni, a járványügyi szabályokat megtanultuk betartani. 
 
A védőoltásokkal is nagyon jól állunk, a praxis átoltottsága 80%-os, ami az átvészelt 
betegekkel együtt biztonságot ad falvainknak. 
Biztosan tudom, hogy a védőoltás folytatódni fog ősszel, egy harmadik oltással, de 
reméljük, a járványügyi helyzet már nem súlyosbodik. 
 
Eplény községből 30 új beteg jelentkezett át az elmúlt egy évben a praxisba, ami 
minden eddiginél nagyobb szám. Ezek a betegek korábban is itt laktak, de nem hozzám 
tartoztak. Örömmel fogadtuk őket. 
Összesen 2000 betegem van jelenleg. 
 
A 2020-as évben 8234 db személyes konzultációt és közel 10 000 db távkonzultációt 
adtam. 
A távkonzultációban próbálunk az élő messenger hívásra törekedni, úgy látom, akkor 
van a legnagyobb hatékonysága a beszélgetésnek, ha lát is a beteg. 
 
A jövőt illetően tanultunk sok újdonságot is. Megláttuk az időpontra történő 
betegfogadás előnyeit és láttuk, hogy meg tudjuk valósítani, így a tele váró rémképeit 
elfelejtve, továbbra is ezt a kulturált ellátási formát fogom alkalmazni. A sürgősségi 
esetek persze kivételt képeznek. 
 
A Magyar Falu Program keretében megújult az eszköz park, az informatikai rendszer 
és megszépült, az önkormányzat jóvoltából, a rendelő is. Öröm ide megérkezni. 
 
A nyomtatványok nagy része lassan elektronikussá válik, két éve az orvosi vények, 
tavaly pedig a halott vizsgálati bizonyítvány és a jogosítvány vált elektronikussá. 
 
Zajlott a „Három generációval az egészségért” prevenciós program is, melynek szakmai 
szempontból lassan a végén járunk, és igen nagy hozadéka volt a betegek számára. 
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A pályázat lezárására 2021. 12. 27-én kerül sor, hosszabbítást kapott automatikusan 
az elszámolás a kényszerpihenők miatt. Számos beteg jutott szakpszichológushoz, 
dietetikushoz, sokkal több szűrővizsgálat történt, az egészség fejlesztésben sokat 
léptünk előre. 
 
A praxis szoros praxisközösségbe fog csatlakozni az alapellátást érintő globalis 
átszervezés kapcsán. A Dr. Palicsek Zoltán - Bakonyszentkirály, Dr. Kozma Zoltán - 
Bakonybél, Dr. Benczik Adrienn - Zirc, és Dr. Buda Imre - Zirc, így öten leszünk a szoros 
praxisközösségi konzorcium tagjai. A praxis felvételét az Országos Kórházi 
Főigazgatóság ellenjegyezte. A konzorcium megalakult.  
Ennek megfelelően, a rendelési idő változik, bővül és célunk minél több 
szakszolgáltatás helybe hozása a közös munka során (gyógytorna, dietetikus, 
pszichológus, életmód tanácsadó, coach, belgyógyász, nőgyógyász, stb). 
 
A praxis továbbra is oktató praxis, nyáron orvostanhallgató jön kettő is. 
 
Nyáron kicsit többet pihenünk, hogy újult erővel álljunk a kihívásaink és számos 
munkánk elé. 
 
 
Tisztelettel köszönöm meg támogatásukat és kívánok jó egészséget további munkájuk 
során. 
 
 
Zirc, 2021. június 23.           
 
                           
  Dr. Kovács Hajnalka háziorvos s.k. 
 
 
 
 
 


