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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 24. -i ülésére

A háziorvosi alapellátás további működtetéséről és döntés a háziorvos
személyéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A háziorvosi ellátás, és iskola egészségügyi ellátás feltételeinek megteremtése a települési
önkormányzat feladata.
A háziorvosi szolgálat működését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a
továbbiakban: OEP) - szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza.
A háziorvosi tevékenység a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatala által kiadott működési engedély alapján végezhető.
Településünkön a háziorvosi szolgálatot 2014 november l-től az önkormányzat működteti
2017 február l-től Dr. Kincses Béla háziorvos közreműködésével, aki helyettesítőként, heti
7,5 óra rendelési idővel és heti 1 óra iskola egészségügyi rendelési idővel látja el a feladatát.
Dr. Kincses Béla jelezte, hogy 2018 július l-től nem tudja vállalni a háziorvosi
tevékenységet.
A háziorvosi állás betöltésére jelentkezett Dr. Oláh Henrietta általános orvos, aki a háziorvosi
tevékenységet vállalkozóként az önkormányzattal kötött szerződés alapján kívánja ellátni.
Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerint a gáborjáni
háziorvosi, iskola és ifjúság orvosi feladatok ellátására a Dr. Oláh Henriettát megbízni
szíveskedjenek, valamint a rendelési idő módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.
Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő:
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Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

09.00 tól - 10.30-ig
09.00 tól - 10.30-ig
09.00 tól - 10.30-ig
09.00 tói - 10.30-ig
09.00 tól - 10.30-ig

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő:

hétfő

10.30-tól 11.30-ig

Gáborján 2018 május 18.
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határozati javaslat:

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az
orvosi feladatok tartós helyettesítésére 2018 július 1.-től megbízza Dr. Oláh Henrietta
általános orvost. Továbbá a rendelési időt 2018 július 1.-től az alábbiak szerint módosítja.
Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő:

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

09.00 tói - 10.30-ig
09.00 tói - 10.30-ig
09.00 tói - 10.30-ig
09.00 tói - 10.30-ig
09.00 tói - 10.30-ig

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő:

0
'

'

hétfő

10.30-tól 11.30-ig

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az
orvosi feladatok tartós helyettesítésére kösse meg a megbízási szerződést Dr. Oláh Henrietta
általános orvossal, valamint a működési engedély módosításáról szóló kérelmet nyújtsa be a
Hajdú-Bíhar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi
osztályához.

Határidő:

2018 május 31.
Gyula polgármester

Felelős Mező

