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Püspökladány Város Polgármesterétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.

Készítette: Nyékiné Katona Hedvig

ELŐTERJESZTÉS
házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg a 090095071 ÁNTSZ ágazati azonosító számú 2017. április 30. napjától
megüresedő II. sz. házi gyermekorvosi praxisban az egészségügyi szolgáltatói
feladatokat 2017. május 1. napjától Püspökladány Város Önkormányzatának kell
ellátnia, mivel a praxisjogról Korvinné dr. Hegedűs Ilona felmondása benyújtásakor
lemondott.
A pályázati eljárás lefolytatásának idejére a folyamatos betegellátás biztosítása
érdekében a gyermekorvosi tevékenységet helyettesítéssel tudjuk csak biztosítani.
Többszöri egyeztetés után sikerült megállapodni Dr. Somorjai Lászlóval, aki Hegedűs
doktornőt helyettesítette, 2017. május 1 - május 31-ig továbbra is vállalná a
helyettesítést. Dr. Somorjai László Debrecenben praxis joggal rendelkező házi
gyermekorvos, csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvosi vizsgával rendelkezik. A
lentebb részletezett időpontokban vállalja rendelést, valamint a csecsemővédelmi
tanácsadást. A napi 2 óra rendelési idő elegendő ahhoz, hogy az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §-ában foglaltaknak eleget
tegyünk, miszerint „Az alapellátási szolgálat – kivéve a 20. § szerinti iskolaegészségügyi valamint a 19. § ügyeleti szolgálat – helyettesítéssel történő ellátása
esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a
helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át
teljesíteni.”
Az II. számú gyermekkörzet jelenlegi rendelési ideje az alábbiak szerint változna:
Hétfő:
13:00 – 15:00
Kedd:

9:00 – 11:00

11:00 – 12:30

Szerda:

13:30 – 15:30

Csütörtök:

9:00 – 11:00

Péntek:

9:00 – 11:00 (páros hét)
13:00 – 15:00 (páratlan hét)

csecsemővédelmi tanácsadás
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fent leírtak ismeretében támogassa
javaslatomat, miszerint Dr. Somorjai Lászlóval kössön az önkormányzat
helyettesítésre szóló megbízási szerződést.
Határozati javaslat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltakra figyelemmel a 090095071 ÁNTSZ
azonosító számú házi gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi tevékenység
helyettesítés keretében történő ellátásával a SOMIDOKI Kft. (4225 Debrecen,
Szilegyházi u. 17.; adószáma: 23535929-1-09, cégjegyzékszáma: 09-09-02-1852)
képviselőjét, Dr. Somorjai László csecsemő-gyermekgyógyász szakorvost bízza
meg, 2017 május 1. napjától 2017. május 31. napjáig.
A rendelési időt az alábbiak szerint állapítja meg:
Hétfő:
13:00 – 15:00
Kedd:

9:00 – 11:00

Szerda:

13:30 – 15:30

11:00 – 12:30

csecsemővédelmi tanácsadás

Csütörtök: 9:00 – 11:00
Péntek:

9:00 – 11:00 (páros hét)
13:00 – 15:00 (páratlan hét)

Felhatalmazza a polgármestert a működési engedély megkérésére és a NEAK-kal
történő kötött finanszírozási szerződés megkötésére irányuló intézkedések
megtételére, a helyettesítésről szóló megbízási szerződés aláírására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Dombi Imréné polgármester

Püspökladány, 2017. április 19.

D o m b i Imréné
polgármester

