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Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi Várpalota Városi Kórház, mely néhány éve vette fel Szent Donát nevét, 2005.
évben került magánvállalkozás üzemeltetése alá, miután erről szóló, úgynevezett
feladatátvállalási szerződést írt alá az önkormányzat és a fővárosi székhelyű Palotahosp Kft.,
mivel az önkormányzat finanszírozási nehézségekkel küzdött. Az üzemeltetési jogért a város
nem kért pénzt. A megegyezés értelmében az épületek továbbra is önkormányzati tulajdonban
maradtak, így azok felújítása az önkormányzatot terhelték. Időközben ezek az ingatlanok az
államhoz kerültek.
Néhány évvel később, 2007-ben a kórház funkciót váltott, azóta csak krónikus, rehabilitációs,
illetve járóbeteg-ellátó feladatokat lát el. Megszűnt a sebészet, belgyógyászat és a szülészet.
Véleményem szerint az aktív ellátás szükséges egy ekkora ellátási területtel rendelkező
kórház esetében, valamint szükséges megoldani a város lakossága, az egészségügyi szektor és
az egészségügyi szolgáltatásokkal és tevékenységekkel kapcsolatban álló civil szervezetek
közötti megfelelő, hivatalos kapcsolattartás lehetőségét.
Éppen ezért javaslom létrehozni a Várpalotai Egészségügyi Konzultációs Bizottságot az
alábbiak szerint:
- A Várpalotai Egészségügyi Konzultációs Bizottság (továbbiakban Bizottság) 16 főből
áll.
- A Bizottságba 4 főt Várpalota Város Képviselő-testülete, 4 főt a várpalotai Szent Donát
Kórház, 3 főt a háziorvosok, 2 főt a fogorvosok, 2 főt a védőnők és 1 főt a város
egészségügyi területen tevékenykedő civil szervezetei delegálnak.
- A Bizottság saját maga közül választ elnököt, első ülésén SZMSZ-ét megalkotja
- A Bizottság legalább negyedévente ülésezik Várpalotán
- Az alakulóülést Várpalota város polgármestere hívja össze
- A Bizottság feladatai:
1. véleményt nyilvánít és nem kötelező érvényű javaslatot tesz a járó- és fekvőbeteg
ellátás, működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben
2. biztosítja a kapcsolattartást az érintett lakosság, valamint a kórház vezetése között
3. képviseli az érintett lakosság érdekeit és kapcsolatot tart a városbeli egészségügyi
dolgozói érdekképviseleti és beteg szervezetekkel.
4. Figyelemmel kíséri az alapellátásban résztvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok,
fogorvosok, védőnők, valamint a szakellátást végző szolgáltatók/intézmények
tevékenységét
5. kivizsgálja az esetleges lakossági panaszokat, észrevételeket
6. kutatást végez a lakosság körében az ügyben, hogy mekkora az igény a városban az
aktív ellátás és a szülészet visszaállítása iránt, pozitív fogadtatás esetén lobbitevékenység
kifejtése ennek érdekében
7. figyelemmel kíséri a gyógyszertári ügyeleti rendszer működését és szükség esetén
javaslatot tesz annak módosítására
8. kidolgozza az egészségfejlesztési iroda létrehozását és annak működési lehetőségét
9. rendszeres a lakosságot az egészséges életmódba bevonó, arról tájékoztató és
szűréseket rendező városi egészségnapot tervez és szervez
Úgy érzem, hogy az embereket közelebb kell hozni a városi egészségügyhöz, jobban meg kell
adni a lehetőséget az abba való betekintésre. Városunkban csak a lakosság kellő
tájékozottsága mellett érhetőek el azok a népegészségügyi célok, mint a lakosság

egészségügyi szűréseken való nagyobb arányban való részvétele, a tudatos orvoshoz fordulás,
a betegségmegelőzés mindennapi gyakorlása. A Konzultációs Bizottság erre megfelelő lenne,
egyrészről népegészségügyi feladatok elvégzésre ösztönözné az intézményeket, folyamatosan
kapcsolatot tartana betegekkel és a gyógyító ápoló tevékenységet végző szervezetekkel,
személyekkel. A Bizottság munkájának köszönhetően segítségével világos képet kaphatnánk
arról, hogy a helyben élőknek mi az elvárása és az igénye a helyi egészségügyi ellátás
tekintetében, és hogy milyen irányban kell a városnak a lakosság érdekeit akként kiszolgálni,
hogy a város lakosainak egészségügyi helyzete folyamatosan javuljon.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek!
2016. február 2.
Galambos István
képviselő

Várpalota Város Önkormányzati
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta
… / 2016. (II. 18.) képviselő-testületi határozat
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint életre hívja a
Várpalotai Egészségügyi Konzultációs Bizottságot:
- A Várpalotai Egészségügyi Konzultációs Bizottság (továbbiakban Bizottság) 16 főből áll.
- A Bizottságba 4 főt Várpalota Város Képviselő-testülete, 4 főt a várpalotai Szent Donát
Kórház, 3 főt a háziorvosok, 2 főt a fogorvosok, 2 főt a védőnők és 1 főt a város egészségügyi
területen tevékenykedő civil szervezetei delegálnak.
- A Bizottság saját maga közül választ elnököt, első ülésén SZMSZ-ét megalkotja
- A Bizottság legalább negyedévente ülésezik Várpalotán
- Az alakulóülést Várpalota város polgármestere hívja össze
- A Bizottság feladatai:
1. véleményt nyilvánít és nem kötelező érvényű javaslatot tesz a járó- és fekvőbeteg
ellátás, működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben
2. biztosítja a kapcsolattartást az érintett lakosság, valamint a kórház vezetése között
3. képviseli az érintett lakosság érdekeit és kapcsolatot tart a városbeli egészségügyi
dolgozói érdekképviseleti és beteg szervezetekkel.
4. Figyelemmel kíséri az alapellátásban résztvevő háziorvosok, házi gyermekorvosok,
fogorvosok, védőnők, valamint a szakellátást végző szolgáltatók/intézmények
tevékenységét
5. kivizsgálja az esetleges lakossági panaszokat, észrevételeket
6. kutatást végez a lakosság körében az ügyben, hogy mekkora az igény a városban az
aktív ellátás és a szülészet visszaállítása iránt, pozitív fogadtatás esetén lobbitevékenység
kifejtése ennek érdekében
7. figyelemmel kíséri a gyógyszertári ügyeleti rendszer működését és szükség esetén
javaslatot tesz annak módosítására
8. kidolgozza az egészségfejlesztési iroda létrehozását és annak működési lehetőségét
9. rendszeres a lakosságot az egészséges életmódba bevonó, arról tájékoztató és
szűréseket rendező városi egészségnapot tervez és szervez
2. Várpalota város polgármestere a döntésről értesíti az érintett feleket.
3. Várpalota város polgármestere a határozathozataltól számított egy hónapon belül
gondoskodik az alakuló ülés összehívásáról.
Határidő a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens
Várpalota, 2016. február 18.
Talabér Márta

dr. Ignácz Anita Éva

