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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 

 
 
Tárgy: Tájékoztatás harmadik gyermekorvosi körzet 

kialakításának lehetőségéről 
Iktatószám: I/4090/2/2014. 
 
  
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Képviselő-testület 2014. április 22-i ülésén tárgyalta „Az alapellátásban dolgozó orvosok 
szakmai beszámolója” tárgyú napirendi pontot. 51/2014.(IV. 29.) határozatában felkért, hogy 
vizsgáljam meg egy harmadik gyermekorvosi körzet kialakításának lehetőségét. 
 
 Jogszabályi háttér: 
 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 8. § (2) 
bekezdése alapján 

- A területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető 
finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató 0-14 év közötti 600-800 fő lakos (gyermekkörzet) 
ellátását biztosítja. 

- Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására az OEP a 
körzethez tartozó lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a 
szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására. A területi 
ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak 
megfelelően a település jegyzője igazolja az OEP számára minden év március 31-éig. 

 
A 2014. március 31. napjáig megtett adatszolgáltatás szerint a helyi vizául regiszter adatai 

alapján az I. házi gyermekorvosi körzethez tartozó 0-14 éves korosztály száma: 998 fő, és 56 fő 
felsőlajosi gyermek, a II. házi gyermekorvosi körzethez tartozó 0-14 éves korosztály száma: 859 fő, és 
63 fő felsőlajosi gyermek. A két település együttes gyermek lakosság számát (1976 fő) figyelembe 
véve egy harmadik gyermekorvosi körzet létrehozható, az egyes körzetekhez tartozó lakosságszám 
megközelítőleg 658-659 fő lenne a körzetkialakítástól függően, melynél az Országos Alapellátási 
Intézet ajánlásait a települési önkormányzatok kötelesek figyelembe venni (Az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdése). 

 
A kormányrendelet 14. §-ában foglaltak alapján a területi ellátási kötelezettséggel működő 

háziorvosi szolgáltató az E. Alapból havonta gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma 
 

 - nem éri el a 600 főt  290 000 Ft, 
 - 600 és 800 fő között van  272 000 Ft, 
 - 800 fő felett van 235 000 Ft 

 
fix összegű díjazásra jogosult. 
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Jelenleg mindkét házi gyermekorvos 235 000 Ft/hó összegű fix díjra jogosult, a harmadik 

gyermekorvosi körzet kialakítása esetén ez 272 000 Ft/hó összegre módosulna, ami az egyes 
praxisoknál 444 000 Ft többletbevételt jelentene évente, ugyanakkor a teljesítményfinanszírozás az 
egy-egy orvoshoz esetlegesen kevesebb számú bejelentkezett biztosított után lényegesen csökkenne. 

 
Megtett intézkedések: 
 
A harmadik gyermekorvosi körzet kialakítására vonatkozóan 2014. június 14. napján dr. 

Rónay Zsolt és dr. Takács Vilmos házi gyermekorvosokkal megbeszélést folytattam, kérve őket 
észrevételeik, javaslataik megtételére. 

Mindkét gyermekorvos álláspontja szerint a gyermeklétszámot figyelembe véve két körzet 
elegendő, a betegek ellátása zavartalanul megoldható. 

Mindkét praxis esetében működik az ún. irányított betegellátás, azaz a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2.§-ában foglalt 
kötelezettségüknek – mely szerint a háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a 
tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek 
szűrését, gondozását és ellátását – eleget tesznek. 

A gyermekorvosok egyetértettek abban is, hogy a harmadik gyermekorvosi körzet kialakítása 
a praxis nagyságának csökkentését eredményezné, amely a jelenlegi finanszírozási feltétek mellett a 
praxis működtetését veszélyeztetné, ugyanis a fixdíj emelkedése nem állna arányban a 
teljesítményfinanszírozásból származó bevétellel. Itt jelzem Tisztelt Képviselő Társaimnak, hogy az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ának (5) bekezdése alapján a 
körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézetével telefonon történő egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy illetékességi területükön 
jelenleg számos tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet működik, ahol a feladat ellátást 
helyettesítéssel oldják meg. Ennek ismeretében egy harmadik gyermekorvosi praxis kialakításánál, 
annak működtetésére vélhetően nem lenne csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos  pályázó. 

 
A hatályos jogszabályok, a gyermekorvosok észrevételei alapján jelenleg nem tartom reálisnak 

egy harmadik gyermekorvosi körzet létrehozását. 
 
Fentiek alapján kérem T. Képviselő-testületet a harmadik gyermekorvosi körzet kialakítására 

vonatkozó tájékoztatásom megvitatására és annak elfogadására. 
 
Lajosmizse, 2014. június 18. 
 
 
 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 
 

 

 

 


