
K I V O N A T 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 21 -én 16 órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Javaslat az ÁNTSZ KMRI területén ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók köz-
finanszírozott járóbeteg szakellátás kapacitásához tartozó területi ellátási kötelezettséget 
megállapító  döntéseinek jogorvoslati lehetőségére.  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

80/2010. (VI. 21.) határozat:  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézetének (ÁNTSZ KMRI) 604-9/2010., 796-8/2010. 
és 845-9/2010. számú, a Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórháza, a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ és a MedCenter Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. területi ellátási 
kötelezettségét megállapító határozatai ellen fellebbezést  nyújt be az alábbi indokok alapján.  
 
Az ÁNTSZ KMRI fenti határozatai nem vették figyelembe az alábbiakat:  
 
A településünkön élők fekvőbeteg ellátásának területi ellátási kötelezettségét a Hatvani Kórházhoz 
(Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Egészségügyi Szolgáltató Divízió) rendelte 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézetének 
2057-5/2010. számú és 2057-13/2010. számú határozataival. A fekvőbeteg ellátások során kialakul 
egy kölcsönös bizalmon alapuló beteg – orvos kapcsolat, az orvosi dokumentáció a betegre nézve is 
a fekvőbeteg ellátást biztosító intézménynél áll rendelkezésre és a fekvőbeteg ellátás utáni járóbeteg 
szakellátásban a betegek a megszokott helyre és orvoshoz kívánnak menni.  
 
A fenti határozatok nincsenek tekintettel a kialakult betegutakra, a tömegközlekedés lehetőségeire, 
az ellátást nyújtó szolgáltató földrajzi közelségére és a szolgáltatások teljes körét három részre 
szabdalja, ami nem teremt egyértelmű helyzetet a betegekre nézve, hiszen nem követhető 
egyértelműen, hogy milyen vizsgálatra hova is kellene mennie. Gyakran fordul elő, hogy a betegnek 
többféle járóbeteg szakellátásra van egyidejűleg szüksége, a jelen helyzetben ez azt jelentheti, hogy 
a három szolgáltató között ingázik a beteg, ahelyett, hogy azokat egy helyen tudná igénybe venni.  
 
A járóbeteg szakellátásban a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház ellátási területe jelentős mértékben 
megnövekedett, a kapacitásukat megsokszorozott mértékben leterhelő kötelezettség a területéhez 
tartozó járóbeteg szakellátás minőségét jelentősen befolyásolhatja és meghosszabbítja az egyébként 
sem rövid beteg-várakozási időt a rendelésen.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. június 28.  
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