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Készült: 2012. május 3-án a Rendelıintézet Konferencia termében az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Papp Imréné  
     Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részérıl: 
   
 Aros János polgármester 
 Dr. Komáromi Éva jegyzı 
 Rák Józsefné igazgatási irodavezetı 
 
Meghívottak: Keresztúri Ferencné Rendelıintézet vezetıje 
 Dr. Chira Lucián  
 Dr. Kheireddine Houssam 
 Dr. Mátyás Péter 
 Dr. Mészáros Kálmán 
 Dr. Molnár István  
 Dr. Bagoly Emese 
 Dr. Kathi Ágnes 
 Dr. Markovics János 
 Dr. Csordás Mária 
 Dr. Albert Attila 
 Dr. Velejti Valéria 
 
Megjegyzés: Szabó András nem volt jelen. 
  
  
N a p i r e n d   e l ı t t : 
 
Oláh József Csaba: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Kéri a bizottság döntését a napirendi 
pontok tárgyalásáról.  
 
Jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását 4 igen 
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézete jelenlegi és jövıbeni 

mőködésérıl 
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Napirend tárgyalása: 

 
 

1. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzat Rendelıintézete jelenlegi és jövıbeni 
mőködésérıl 

 
Oláh József Csaba: Megkéri a Rendelıintézet vezetıjét, hogy az intézmény jelenlegi és 
jövıbeni mőködésérıl tájékoztassa a bizottság tagjait és a megjelenteket. 
 
Keresztúri Ferencné: Az új épületbe történı átköltözés megtörtént. A szakrendelı lehetıséget 
ad arra, hogy további bıvítéseket is végezzenek. Jelenleg 25 szakmakódra jelentenek 
járóbeteg szakrendelést, illetve mőködtetnek alapellátást, amelybe beletartozik a központi 
ügyeleti szolgálat, az iskola egészségügy, 6 védınıi szolgálat, a fogászati ügyelet és van még 
két mozgó szakorvosi szolgálat is (a továbbiakban: mszsz), nıgyógyászati mszsz, valamint 
csecsemı és gyerek mszsz. Ezek az alapellátáshoz tartoznak. Jelenleg a járóbeteg szakellátás 
teljesítménydíjas finanszírozott, így lehetıség van a betegforgalomtól függıen a teljesítmény 
növelésére. Jó a kihasználtság, mert más településekrıl is sok beteg keresi fel a rendelıt. 
Négy gondozásra megvonták a fix finanszírozást, átalakították a finanszírozási rendszert, ami 
havonta mintegy 900.000,-Ft-tal csökkenti a rendelıintézet költségvetését, ez éves szinten 
mintegy 10 millió Ft-ot jelent. Még jelenleg is vannak olyan eszközök és tételek, amelyek 
hiányosságként merülnek fel, amelyek még szükségesek ahhoz, hogy a betegeket 
megfelelıen tudják fogadni és a szakorvosok megfelelı ellátást nyújtsanak. Az igényeket 
folyamatosan mérik fel. Vannak még folyamatban lévı, a pályázathoz kapcsolódó dolgok, 
ilyen pl., hogy a beteg behívórendszert el kell indítani, a medencét fel kell tölteni vízzel, az 
egy napos sebészetet is csak késıbb tudják elindítani. Jövı héttıl már megkezdıdik a 
rendelés a bırgyógyászaton hétfıi és szerdai napokon, a sebészeten is heti három vagy négy 
alkalommal lesz rendelés. 
Ezen kívül indítanak gasztroenterológiát és kardiológiai szakrendelést, valamint urológiát is. 
Május hónapban minden szakrendelés el fog indulni, a nappali ellátás, illetve az egy napos 
sebészet késik majd, mivel utóbbinál légtechnika is mőködik és a medencét egy hónapig 
próbaüzemben kell mőködtetni az elıírás szerint, de úgy véli, június hónaptól már ezek is 
üzemelni fognak. Jelenleg az alapellátás két helyen történik, a Comenius u. 16. szám alatt 
maradt a fogorvosok rendelése, illetve a védınıi szolgálat, a Comenius u. 20. szám alatt 
pedig az iskola egészségügy, illetve a háziorvosi szolgálatok és jelenleg még a röntgen is, 
amire egyébként megkapták az áttelepítési engedélyt. Reméli, hogy a röntgent rövid idın 
belül át tudják telepíteni, mert a helyére egy fogászati panoráma röntgent szeretnének 
elhelyezni. Megoldást kellene találni a Comenius u. 20. szám alatti épület felújítására. Mivel 
az új épület mellett van - az új épületben van három lift, ami megoldaná az 
akadálymentesítési problémát -, szeretnék összenyitni a két épületet, ezért lenne szükséges a 
régi felújítása. Erre mutatkozott egy ÉMOP pályázat és várnak a kiírására. 
 
Dr. Komáromi Éva: Kérdezi, mikorra tervezi a fogászat átköltözését? 
 
Keresztúri Ferencné: A fogászatot a főtési idényre mindenképpen szeretné átköltöztetni. A 
védınıi szolgálattal nincs probléma, mert úgy lett kialakítva, hogy külön bejárattal vannak a 
helyiségek, ott csak a falak átfestése szükséges. Ezt szeretné egy hónapon belül megoldani, a 
fogászatot viszont mindenképpen a főtési idényig kell átvinni. Augusztus végéig eldıl, hogy 
lesz-e erre pályázati kiírás vagy sem. 
 
Aros János: Megköszöni a türelmet és a hozzáállást az építkezést illetıen, hiszen jelentıs 
késés merült fel, nem beszélve az elszámolási nehézségekrıl.  
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Köszöni az átköltözés során végzett munkát. Kéri az intézményvezetıt, hogy a jelenlegi 
finanszírozási rendszerrıl, az intézmény költségvetésérıl, illetve hogy mi várható ezeken a 
területeken, mondjon néhány szót. 
 
Keresztúri Ferencné: A jelenlegi finanszírozási rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy a 
járóbeteg szakellátás teljesítményfinanszírozott, a betegeken elvégzett beavatkozásokat 
finanszírozzák meg, ezután kapnak egy keretösszeget, amelybıl fenntartják a szakellátást. Az 
alapellátás többféle finanszírozási rendszerben mőködik, az ügyeleti szolgálat esetében 
lakosságszámra állapítják meg a finanszírozást, ez egyre csökken, mivel csökken a 
lakosságszám is, a finanszírozás összege 2.660.000,-Ft/hó, amit az önkormányzatok, illetve a 
többcélú kistérségi társulás 1 millió Ft-tal egészít ki. 
A védınıi szolgálat esetében a 0-3 éves gyerekek számától, illetve a terhes anyák számától 
függıen finanszíroznak. Pontokban mérik a finanszírozást, egy pontra 280,-Ft-ot kapnak. Ez 
az összeg is csökken, hiszen a gyerekek létszáma és a terhes anyák száma is csökken.  
Az iskola egészségügy szintén gyereklétszám szerint finanszírozott. A részórás iskolánál 40,-
Ft/gyerek a finanszírozás, ezt a munkát a gyermekgyógyászok vállalták el, nagyon sok 
munkával jár és csupán 28.000,-Ft/hó finanszírozást jelent az, hogy védıoltásokat adnak és 
felmérik a gyermekeket. A fogászati ügyeletet a Bodrog Dentál Kft. (Miskolc) mőködteti.  
Hogy a járóbeteg szakellátást is átveszik-e és hogyan, még nem lehet tudni. Állítólag 2013. 
januártól fogják átvenni, az alapellátás viszont marad az önkormányzatnál. Arra kell 
törekedni, hogy az alapellátás is - legalábbis ebben a félévben - rentábilisan tudjon mőködni, 
hogy azt az önkormányzatnak ne kelljen pluszban megfinanszíroznia.  
A járóbeteg szakellátás finanszírozásáról a jövı évre vonatkozóan többféle variációt is 
hallott. Nem tudni, hogy egyáltalán megmarad-e a teljesítményfinanszírozás. Hallott 
úgynevezett feladatfinanszírozásról és lakosságszám arányos finanszírozásról, amit nem tud 
elképzelni, mert egy intézmény többféle feladatot is biztosít a lakosság részére és azt a 
feladatot kellene megfinanszírozni. Sem a kórházak, sem a járóbeteg szakellátások jövıbeni 
finanszírozását nem lehet tudni. Az sem biztos, hogy azokat a járóbeteg szakellátásokat, ahol 
alapellátás is mőködik, átveszi az állam, mivel ık ezt egyben mőködtetik. 
 
Dr. Cserkúti Sándor: Nehéz megmondani, hogy a jövıbeni finanszírozás hogyan alakul. 
Lehet-e tudni, hogy milyen szakrendelések indulnak és hogyan állnak a szerzıdéskötések az 
OEP-pel? A rendelıintézet jövıbeni irányításáról jó lenne tudni néhány szót, illetve hogy a 
struktúra váltás vagy egy intézményben történı szakmai bıvítés a jövıben milyen terheket 
jelentene az önkormányzatnak? Van-e valamilyen konkrét elképzelés a felszabadult 
szülıotthon épületének jövıbeni hasznosításáról? Kérdezi, hogy az új épülettel kapcsolatos 
pályázat lezárása hogyan áll, az elszámolás megtörtént-e, vannak-e még függıtételek? 
 
Keresztúri Ferencné: A szakrendelések esetében május 1-jétıl új jogszabály lépett életbe, 
mely alapján ha valaki ügyeletet lát el, hetente 72 órát dolgozhat, ha nem lát el ügyeletet, 
hetente 60 órát. A rendelési idıt a kórházhoz is igazítani kellett. Jelenleg a bırgyógyászat tud 
mőködni, erre már korábban megkérték az engedélyt, mivel nem voltak különös feltételei. A 
belgyógyászatra is megkérték az engedélyt, Dr. Bagi Andrea hétfıi napokon 15.30-18.30 
óráig, szerdai napokon 16.00-18.00 óráig rendel a jövı héttıl kezdıdıen, ami ingyenes 
szakrendelés lesz, az OEP által finanszírozva. Az urológiai szakrendelés az ÁNTSZ 
engedélytıl függ majd, szintén hétfıi és szerdai napokon rendel majd az orvos, 14.00–19.00 
óráig. A sebészeti rendelést nagyobb óraszámban indítják, de ezt pontosan még nem tudja 
megmondani, de hétfın 8.00 órától indul a rendelés. A traumatológiai szakrendelésre 
ÁNTSZ engedélyt kell még kérni. A bırgyógyászaton már jövı héten hétfın délután 
megkezdıdik a rendelés. Az otthoni szakápolás, illetve a nappali ellátás május hónapban 
indul, ezekre még szerzıdést kell kötni és megvárják az ÁNTSZ engedélyt.  
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Az egynapos sebészetre, illetve a nappali ellátásra megkérték az ÁNTSZ-tıl a terület ellátási 
kötelezettséget, mivel az ÁNTSZ állapítja meg, hogy mely településeket fogják ellátni. A 
gasztroenterológia szintén ÁNTSZ engedély után, a mőszerek beüzemelését követıen indul, 
Dr. Albert Attila rendelésével. A kardiológiai szakrendelésrıl még tárgyalások folynak, 
Miskolcról jön majd orvos. Úgy gondolja, hogy május hónapban megkapják az ÁNTSZ 
engedélyeket és június hónapban indíthatják ezeket a szakrendeléseket. 
Az önkormányzattól kapott 4 millió Ft-ot az informatikára és a röntgen helyének kialakítását 
is az önkormányzat fedezte. Mivel a mőködésnél teljesítményarányosak és az elvégzett 
beavatkozások után kapják a finanszírozást, eddig elég is volt ez az összeg és nem kellett az 
önkormányzatnak kiegészítenie. Az iskolák esetében természetes, hogy hozzá kell tennie az 
önkormányzatnak az intézmény költségvetéséhez, mivel ott fix finanszírozás van, ami nem 
növelhetı. Idén is megpróbálja pótolni a mintegy 10 millió Ft kiesést. A nappali ellátásra jó 
finanszírozási szerzıdést akar kötni. Az egynapos sebészetnél 110 millió Ft bevétellel lehet 
számolni, lesz olyan mőtét, amelyre 100.000,-Ft-ot kapnak, viszont a gyógytorna pénzt fog 
elvinni a költségvetésükbıl, mivel a vízutánpótlás és fertıtlenítés évi 2 millió Ft-ba kerül. 
Folyamatban van a légtechnika, illetve a főtésrendszer optimális fogyasztásának beállítása, 
hogy ne kerüljön sokba a mőködtetésük, nem beszélve a melegvíz fogyasztásról, ha 
napelemrıl jönne, nem kellene fizetni nyáron a gázdíjat. 
A szülıotthon épületével kapcsolatban nagy álma egy ápolási osztály kialakítása, hogy 
kistérségi szinten biztosítsanak egy 25-30 ágyas ápolási részleget. Sok esetben az idıseket 
kiadják a kórházból, de otthon nem tudja magát ellátni, a kórházban sem maradhat, mivel 
letelt a maximális ápolási napok száma. Ha a hozzátartozó nem helyben lakik, az ápolási 
osztályon 2-3 hétre felvehetnék, amíg feljavítják az állapotát annyira, hogy otthon el tudja 
látni magát. Ez finanszírozásban sem lenne rossz, valamint 25-30 személynek biztosítana 
munkát. Így lehetne egy komplett egészségügyi ellátása a kistérségnek, az alapellátástól az 
ápolásig. 
Az altatógépet akkor üzemelik majd be, ha lesz mőtısnı, mert neki kell megtanulnia, hogy 
hogyan kell kezelni a gépet.  
Jövıre, ha az állam átveszi az intézményt, jogszabály szerint minden gazdasági igazgatónak, 
illetve igazgatónak megszőnik a munkaviszonya, akkor visszapályázni már nem szeretne, 
mivel lehetısége van nyugdíjba menni. Megítélése szerint a jövıbeni mőködéshez fel kellene 
állítani azt a hármas vezetést, aminek most is lennie kellene. Egy személynek ez nagyon sok 
munka.    
Az ügyeleti szolgálatot vállalkozásba adná. Ha valaki vállalkozásban megszervezné, érdemes 
lenne kiadni, mert az önkormányzatok nem nagyon bírják fizetni a hozzájárulást. A fogászati 
ügyelet már most is vállalkozásban van. Az ügyeleti szolgálat 3 millió Ft mínuszban van. 
 
Aros János: És 2 millió Ft kintlévıség is van. 
 
Keresztúri Ferencné: Az ügyeleti hívások száma, illetve az ügyeletet igénybe vevık száma 
csökkent, korábban 700 fı is igénybe vette havonta az ügyeletet, mára ez havonta 430-470 
fıre csökkent.  
 
Aros János: Elmondja, hogy lezárták a pályázatot, bár nagyon sok hibát garanciálisan még ki 
kell javítania a vállalkozónak. Egy számla még nincs rendezve és egyelıre nem is fogják 
kifizetni. A vállalkozó pótmunka igényt nyújtott be 60 millió Ft értékben, ennek nagy 
részétıl belsı megtakarításokra hivatkozva eltekintenek, de még mindig van közel 20 millió 
Ft pótmunka igényük, amit nem ismer el, hiszen azt közbeszereztetni kellett volna. Van egy 
hasonló nagyságrendő kötbér igény a késedelem miatt. Ezt a kettıt megpróbálják nullára 
hozni. Ha ez nem mőködik, akkor a vállalkozó pereli az önkormányzatot a 20 millió Ft 
pótmunka igény miatt, az önkormányzat viszont behajtja a kötbérigényét.  
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Két esetben indult eljárás közbeszerzés miatt, egyrészt informatikai eszközök, illetve szoftver 
szállítására, illetve egy 14 millió Ft-os, eszközbeszerzésre vonatkozóan.  
Sok kérdés jött azzal kapcsolatban, hogy miért azt az eszközt szerezték be, miért ilyen 
röntgengépet, miért egy 30 éves gépet vettek meg? Feltételezi, hogy a projekt szakmai 
felügyelıje, az intézményvezetı asszony koordinálta ezt és megbeszélte az orvosokkal. 
 
Keresztúri Ferencné: Nincs olyan gép, ami felesleges lenne és nem vettek 30 éves gépet. 
 
Aros János: Kérdés volt, hogy mit és milyen feltételekkel vesz át az állam. Ha át kell adni 
épületet, csak azt az épületet szeretnék átadni, amit feltétlen fontos, és amit esetleg ki lehet 
üríteni, azért, hogy vagyonként az önkormányzatnál maradjon. Ehhez az épülethez 
ragaszkodnának, mert 200 millió Ft önrészt fektetett az önkormányzat az új épület 
kialakításába. Ha mégis szeretné átvenni az állam, akkor az önrészt visszaigénylik. 
 
Dr. Kathi Ágnes: Kérdezi az intézményvezetıt, hogy a Tanácsadó mikor kerül át? 
 
Keresztúri Ferencné: Május hónapban kerül át, három TÁMOP-pályázatos karbantartó van, 
akik két hónapig dolgoztak azon, hogy be tudjanak költözni, ık fognak ebben is segíteni.         
 
Dr. Kathy Ágnes: A védınıi szolgálatot is ezzel együtt helyezik át? 
 
Keresztúri Ferencné: Igen.   
 
Dr. Komáromi Éva: Többször is mondta intézményvezetı asszony, hogy az ügyeletet 
vállalkozásba adná. Anyagi szempontból biztos, hogy kedvezıbb lenne, de úgy gondolja, 
hogy nem mőködne. 
 
Keresztúri Ferencné: Korábban is így volt. Egy ideig két orvos volt ügyeletben, egy vidéki és 
egy sárospataki, de a vidék levált Sárospataktól. Mindig két orvos ügyelt, hogy ha a vidék is 
ide tartozott. Érdeklıdött Mezıkövesden, Szerencsen, sehol nem egy orvossal mőködik az 
ügyelet, bár 35.000 lakosig 1 orvos az elıírás. 
 
Dr. Mészáros Kálmán: Kérdezi, hogy az országban hány helyen mőködik úgy ügyelet, hogy 
nincs vállalkozásba adva? 
 
Keresztúri Ferencné: Kisvárdán nincs vállalkozásba adva. Amíg nagyon sok településen nem 
volt betöltve az orvosi állás, a lakosoknak nem volt hova fordulniuk. Az önkormányzatok 
ezért is vállalták inkább, hogy fizetnek, csak legyen orvos, hogy a betegek el legyenek látva. 
Azt tapasztalja, hogy a betegek sok esetben válogatnak, nem tetszik nekik a háziorvos, ezért 
elmegy ügyeletbe más orvoshoz. A betegeknek is meg kell szokni és tanulni, hogy milyen 
esetekben fordulhatnak ügyeleti szolgálathoz. Volt olyan eset, hogy kihívták az ügyeletet, 
mert a 18 éves gyermeknek 38 fokos láza volt. Gyógyszert kell neki adni. Nem ezért van az 
ügyelet, nevelni kell a lakosságot. Ha kiírják az egészség-nevelési pályázatot, akkor 
megpróbálják majd elérni és tájékoztatni az embereket, hogy ezzel csökkentsék az ügyeleti 
forgalom számát. Az ügyelet sürgısségi ellátás biztosítására van. Ha csökkentenék a hívások 
számát, több idı jutna arra a személyre, aki tényleg beteg. Lehet, hogy kimegy az orvos egy 
nem sürgıs esethez és amiatt egy életveszélyes esethez nem ér oda. 
 
Oláh József Csaba: Kérdezi, megfelelıen van-e tájékoztatva a lakosság? 
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Keresztúri Ferencné: Volt tájékoztatva a lakosság. Amikor bejött a vizitdíj idıszak, próbálták 
nevelni a lakosságot, de nem nagy sikerrel. Kifüggesztették mindenhová, hogy milyen 
esetekben vehetik igénybe az ügyeleti szolgálatot, de nem volt foganatja. 
 
Dr. Mészáros Kálmán: Tudni kell, hogy mibıl indultak ki. Amikor 40 évvel ezelıtt Medve 
elvtárs megmondta, hogy ha a dolgozó ember fiának lázas a gyermeke, joga van ahhoz, hogy 
a legmagasabb szintő ellátást kapja azonnal. Innen indultak. Ezért nevelıdött így a lakosság. 
38 fokos lázzal lehet, hogy Angliában három nap múlva kap idıpontot a gyermekrendelıbe. 
Országa válogatja. Visszatérve, nem igazán örült annak, amikor hallotta, hogy a vidéki 
önkormányzatok nem nagyon járulnak hozzá az ügyelet mőködtetéséhez. Tudomásul kellene 
vennie a vidéki önkormányzatoknak, az, hogy most pillanatnyilag be vannak töltve ezek az 
állások annak köszönhetı, hogy jól mőködı központi ügyelet mőködik Sárospatakon, mert a 
fele betöltetlen lenne a körzetben. Nem tudnák ellátni, ha itt nem mőködne jól mőködı 
központi ügyelet. 
 
Keresztúri Ferencné: Három nap, mire össze tudja állítani az ügyeleti beosztást, mire 
összehozza a külsıs jelentkezıkkel. 
 
Dr. Mészáros Kálmán: Szerencse, hogy egyáltalán van külsıs jelentkezı, mert akkor 
csúsznának a leterhelési idıpontok. Így is erın felül kell vállalni. 
 
Aros János: Kérdezi Mészáros doktor urat, hogy az elmondottak alapján merjék 
megkockáztatni az ügyelet vállalkozásba adását? 
 
Dr. Mészáros Kálmán: Igen.    
 
Dr. Cserkúti Sándor: Ez esetben viszont olyan vállalkozóval kell szerzıdést kötni, aki biztosít 
hozzá embereket. Amikor külsı vállalkozóval köt szerzıdést az önkormányzat, akkor az 
ügyek ellátására már nem lehetnek kötelezettek.  
 
Dr. Mészáros Kálmán: De ez nem zárja ki azt, hogy a jelenlegi ügyelı orvosok ne szálljanak 
be abba az ügybe, csak nem mőködtetnek. 
 
Egyed Attila: Köszönetet mond azon orvosoknak, akik részt vesznek a Rendelıintézet 
munkájában, hogy nemcsak a sárospataki lakosságot, hanem a környékbeli embereket is 
ellátják. Tudomása szerint egy évvel ezelıtt átadtak Cigándon egy hasonló épületet, és még 
mindig hiányosak a munkák. A sárospataki lényegesen késıbb készült el és vannak ugyan 
csúszások, de úgy néz ki, hogy rentábilisan mőködni fog. 
 
Keresztúri Ferencné: Ha késıbb költöztek volna át az új épületbe, akkor is be kellett volna 
szerezni ezeket a dolgokat. Teljesen kész állapotban nincsenek, mivel az igényeket csak 
akkor tudják felmérni, akkor látják, hogy mire van még szükség a helyiségben, amikor ott 
vannak, amikor beköltöznek. Nagyon jó érzés, hogy ilyen együttmőködı csapattal 
dolgozhatnak. Mindenkire lehetett számítani, ez az orvosokra, a szakdolgozókra és a takarító 
személyzetre is elmondható. A takarítók szombat délután is dolgoztak, valamint vasárnap 
délutántól estig, hogy hétfın reggel indulhasson a rendelés. 
 
Aros János: A cigándi beruházással kapcsolatban elmondja, hogy 20-30 millió Ft mínuszban 
lesz éves szinten a város. Göncnek közel 30 millió Ft kölcsönt kellett felvennie, hogy 
egyáltalán be tudjon indulni, Tokajban az önkormányzatnak havonta 2,8 millió Ft-ot kell 
hozzátennie. 
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Dr. Mészáros Kálmán: Sárospatak áldásos helyzetben van, hogy az országos orvoshiányt 
leszámítva ilyen létszámmal be tudta indítani a rendeléseket. Ahhoz, hogy ez tartósan meg is 
maradjon, tenni kell majd a továbbiakban is. 
 
Dr. Bagoly Emese: Az egynapos sebészettel kapcsolatban megjegyzi, hogy kb. 70 fı vár 
szürkehályog mőtétre. Ilyen az emberek hozzáállása, eddig mindenki elment az ország 
különbözı részeire, most onnan jönnek ide. 
 
Dr. Mészáros Kálmán: Úgy tudja, hogy városi szinteken a szemészeti és a nıgyógyászati 
mőtét a legtöbb, a klasszikus sebészeti megoldás kevesebb. Csinálnak egynapos sebészetet, 
sérvmőtétet is, de kórházi háttérrel. 
 
Dr. Mátyás Péter: Nagyon örülne, ha lehetıség nyílna az épület felújítására, úgy kialakítani a 
rendelıt, hogy orvos-beteg négyszemközti találkozóra is mód lenne. Ezen kívül szeretné, ha 
ısszel, a főtési szezon kezdetére ki lennének cserélve az épület nyílászárói. Ez nagyban 
befolyásolja a betegellátást. 
 
Keresztúri Ferencné: Az utóbbi kérés nehéz dolog, mert ennyi ablakot kicserélni költséges. 
Örül, ha a 10 millió Ft kiesés miatt tartani tudja a költségvetést. Igyekeznek valamilyen 
módon megoldani az ablakcserét. 
 
Dr. Csordás Mária: Az ügyeleti helyiséggel kapcsolatban szeretné kérni, hogy a régi 513-
110-es telefonvonalat szüntessék meg. Borzasztóan zavaró. Nagyon sokan ezt a régi számot 
ismerik és hívják, holott a 311-456-os telefonszám a helyes. A régi telefonvonalnak nincs ott 
létjogosultsága. Az új épületben van egy biztonsági ır, kezelhetné ı ezt a régi vonalat. 
 
Keresztúri Ferencné: Nem meri megszüntetni a régi telefonvonalat, mert a lakosság nagy 
része ezt a számot ismeri. Volt, amikor rossz volt a vonal és reklamálta is a lakosság, hogy 
nem tudják hívni. Ha valaki sürgıs esetben akar telefonálni és csak ezt a régi számot ismeri, 
akkor nem tud segítséget kérni.   
 
Oláh József Csaba: Köszöni a jelenlétet Polgármester Úrnak, Jegyzı Asszonynak, az 
intézményvezetınek, az orvosoknak, a Bizottság tagjainak és az Igazgatási Iroda részérıl 
megjelenteknek, valamint az aktív közremőködést. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Oláh József Csaba: Megköszöni a jelenlévık munkáját és az ülést bezárja.  

 
 
 

K.m.f. 
 
  
 

                                                            Oláh József Csaba s.k. 
                          a bizottság elnöke 
 
 


