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Tisztelt Képviselő-testület !
Sümeg Város Polgármestere 2008. június 26-án kelt levelében tájékoztatott, hogy a Sümegi
Kistérségi Többcélú Társulás a sümegi kistérségben járóbeteg szakellátó központ kialakítását
határozta el, melynek érdekében pályázatot nyújtott be a KDOP-2007-5.2.1./B. kódszámú
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése/Kistérségi önálló járóbeteg
szakrendelők fejlesztése” című pályázati konstrukcióra.
Az alapszintű járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó pályázat feltételrendszerét képezi a 200
szakorvosi óraszám megléte, azonban ezen feltétel meglétéhez 11 kardiológiai szakorvosi
kapacitás hiányzik a sümegi rendelőintézet részére biztosított órákból.
Sümeg Város Polgármestere a fentiekben jelzett levelében Önkormányzatunk segítséget és a
szükséges óraszám átadását kérte, melynek lehetőségéről dr. Flórián Csaba ügyvezető
igazgató úrral már egyeztetett. Levelében hangsúlyozta, hogy természetesen az ellátások
megvalósítását a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően, továbbra is a tapolcai kórház
működtetésében kívánják biztosítani.
Mint ismeretes, Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 20-i ülésén
már tárgyalt a két város szakrendelésének együttműködéséről és 346/2005. (XII.20.) Kt.
határozata értelmében Tapolca Város Polgármestere és Sümeg Város Polgármestere
feladatátadási megállapodást írt alá.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete
által 2008. március 17-én kelt 430/5/2008. sz. határozattal a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére kiadott működési
engedély 3. sz. melléklete értelmében mint III. számú telephely (Sümeg, Kompanik
Zs.u.6.)jelennek meg az alábbi szakrendelések:
 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
heti 10 óra
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Általános sebészet
Belgyógyászat-gasztroenterológia
Általános belgyógyászat
Tüdőgyógyászat – Tüdőgondozás
Belgyógyászat – Diabetológia

heti 25 óra
heti 4 óra
heti 10 óra
heti 28 óra
heti 5 óra

A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 2006. december 15-én megküldött Kapacitás-lekötési
megállapodás módosítása 2.sz. melléklete tartalmazza a finanszírozott óraszámokat, melyek
között a fenti szakrendelések közül a foglalkozás-egészségügyi alapellátás nem szerepel. (A
MEP-től nyert értesülés szerint a foglalkozás-egészségügy finanszírozásában változás
várható.)
Amennyiben Önkormányzatunk úgy dönt, hogy Sümeg Város Önkormányzata részére
biztosítja a kért 11 szakorvosi órát, javasolom a jelenleg nem finanszírozott foglalkozásegészségügyi alapellátásra biztosított 10 szakorvosi óra megjelölését, valamint a 2008. június
27-i ülésén tárgyalt, kapacitásfeleslegként megjelölt szakrendelésekből ( Belgyógyászat II. 1
szakorvosi órát.
Jelen testületi ülésén egy másik előterjesztésben tárgyalja a Tisztelt Képviselő-testület a
Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 2008. június 25-i ülésén hozott
határozatait, melyek között 18/2008. (V.25.) számon szerepel, hogy a RET a 11 kardiológiai
óra többletkapacitás igényt támogatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék.
HATÁROZATI

JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sümeg
Város Önkormányzata részére 11 szakorvosi órát átad az
alábbiak szerint:
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás heti 10 óra
Belgyógyászat II.
heti 1 óra
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
átadásról
szóló
megállapodást
Sümeg
Város
Polgármesterével aláírja.
Felelős:
Határidő:

Á c s János polgármester
Azonnal

T a p o l c a , 2008. július 16.

Á c s János
polgármester

