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Nyilatkozat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása által
működtetett orvosi ügyelet közelmúltbeli és jelenlegi helyzetéről

A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, mint szolgáltatő az általa működtetett vidéki
orvosi ügyelet keretében 36 település megközelítőleg 28,5 ezer lakosának ügyeleti ellátását
biztosítja. A kistérség területén 15 szolgáltatőikörzettaláIhatő, melyek között egyre növekszik a
megüresedettek száma a praxisok betöltetlensége következtében.

A versenyképesség megteremtése és a partnerek munkájanak megbecsülése érdekében az étintett
települések polgármesterei a március hónapban megtartott Társulási ülés keretében közösen
döntöttek a mát szerződött és szerződtetni kívánt orvosok ügyeleti óradíjainak emelésérőI, az
ügyeleti helyiségek fejlesztéséről, valamint az egyéb, szolgáltatás zavartalartságéúloz szükséges
feltételek biztosításéról és javításáről, eleget téve a szerződött szolgáItatő partnerek jelzett
igényeinek. Utóbbiak közé tartozik többek kozt a már megvalósult klíma beszerelés és egyéb
komfortérzet javítását szolgálő fejlesztések, illetve folyamatban van egy nyílászérőcsere, elalult
világítási eszközök cseréje, és sor keril az idei tisáasági festésre is.

Az ellátáshoz sziikséges feltételek állandó biáosítása és fejlesztése mellett természetesen kiemelt
figyelmet kap az orvosok díjazásanak folyamatos felülvizsgálata is. Az ügyelet problémáit ezek a
lépések önmagukban azonban nem oldják meg) a jelenleg ügyeletet váIlalő orvosok száma
ugyanis - elsősorban praxiselhagyás miatt - csökkenőben van, szétm szerint pillanatnyilag 11
kistérség kötelékébe tartoző és 4 külsős orvos vesz tészt az ellátásban. Előbbiek közül többen
viszonylag alacsony havi őraszámot tudnak vállalni haziowosi és egyéb teendőik mellett
felmerülő túlterheltségiikből kifotyólag. A körülmények tudatában a Tarsulás folyamatosan
keresi a megoldást ahelyzet mihamarabbi orvoslásána,hiszen a legfontos abb az érintett lakosság
hiany-talan ellátása, ami csak megfelelő orvoslétszám mellett oldható meg. Éppen ezért szükséges
Új orvosok felkutatása és bevonása a kistérségi ügyeleti rendszerbe, ám a folyamat során számos
nehezítő tényezővel szembesültíink. Az egyik fő tényező a nem csak megyei, hanem országos
szinten is tapasztalhatő általános orvoshiány, továbbá a megyeszékhely orvosokra gyakorolt
vonzása akedvezőbb anyagi feltételek lehetőségével élve. A szombathelyihez képest szerényebb,
kevesebb támogatással kiegészülő felhasználhatő forrás ellenére a Társulás a megyeszékhelyihez
hasonló őradíjakatkínáI, alacsonyabb esetszám és ebből eredő leterheltség mellett, s továbbra is
várja uj orvosok jelentkezését.

A Társulás igyekezetét támasztla aIá az a tény is, hogy az idei, közel 70 millió forintos
kÖltségvetés meghatároző része is a szeruődött orvosok díjainak fedezésére kerül felhasználásta,
melyhez a szükséges anyagiak előteremtése különösen könilményes feladat. A Társulás
k<iltségvetésének nagy Észét ugyanis az amú.gy is nehéz helyzetben lévő önkorrnányzatok
hozzájárulásai alkotják, míg az állami támogatás atánya évről-éwe csupán minimális mértékben
növekszik, Így egyre nehezebb biztosítani a normatíván felül felmerülő jövőbeli kiadások
fedezetét. Az előrelátó takarékos gazdálkodásnak köszönhetően azonban az elmult évek során
sikerült középtávon biáonságot adő tartalékot kópezni, ami hozzaláruIt alÁoz is, hogy prár éve
végre lecserélésre kenilhetett a Társulás egyik, több mint 10 óves szolgálati gépjárműve.



A kialakult helyzet hatékony megoldása céljából a Társulás elnökeként felvettem és

folyamatosan tartom a kapcsolatot a szakhatóságokkal, melyek nélkülöáetetlen támogatásukról
biztosítottak mind szakmailag, mind pedig a vonatkozó jogszabályok értelmezése és

érvényesítése területén. Remélem, hogy közös törekvéseink mielőbb egy mindenki számétra
megfelelő eredményre vezetnek, Az eddígi sikereknél maradva végezehil kiemelném, hogy a
pozícíő több mint fel éves betöltetlenségét követően ismét van ügyeletvezetője a Tarsulás által
működtetett orvosi ügyeletnek a nagy tapasztalattal rendelkezőDr. Temesi Sándor személyében,
aki személyes megkeresésemet elfogadva marcius 1 1-től látla el a rábízott feladatokat, munkáját
pedig az asszisztensek és a gépkocsivezetők felelős vezetőinek segítő együttműködése egészíti
ki.

A legutóbbi, május 30-an megtartott Tarsulási ülés során az űgyeletvezető besztámolóját
követően a jelenlévők egyhangu döntése alapján elfogadásra került a Kistérségi Trársulás 202l-es
évi zárszártadása, valamint tájékozíattam a polgármestereket, valamint a meghívott szakhatósági
képviselőket és szerződött partner orvosainkat a mátcitlsi ülés óta eltelt időszak fejleményeiről,
melyek kapcsán kijelenthető, hogy akitiuött célok megvalósításra kerültek, ami egyértelműen
bizakodásra adhat okot.
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