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Tisztelt Abádszalókiak!

A képviselőtestület Abádszalók egészségügyi hely
zetét érintően a közelmúltban több fontos döntést is
hozott. Ezekről a döntésekről, a döntések meghoza
talának okairól szeretném Önöket ezúton tájékoztatni.
Azt gondolom, hogy az ügyek fontossága indokolja,
hogy egy önálló, külön csak ezzel a témával foglalko
zó Abádszalóki Hírnök jelenjen meg.

Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkor
mányzat kötelező feladata. Ezeket az alapellátásokat
többféleképpen oldotta meg eddig a város.

Orvosi ügyelet

2005ben öt település összefogásával, Abádszalók
gesztorságával, abádszalóki ügyeleti rendelővel
összevont orvosi ügyelet működtetése kezdődött. En
nek a rendszernek tagjai voltak: Abádszalók, Tiszabu
ra, Tiszaderzs, Tiszagyenda, Tiszaroff. Az öt
településen látta el a feladatát az Abádszalókról indu
ló orvos. A feladat finanszírozása sohasem fedezte a

tényleges működtetési költséget. Így minden telepü
lésnek a társadalombiztosítási finanszírozás mellett
jelentős összegeket kellett az ügyelet működtetésé
hez biztosítania. Abádszalók esetében ez pl. 2014
ben azt jelentette, hogy a 4,6 millió Ft TB finanszíro
zást 15,2 millió Fttal kellett kiegészítenünk.

A magas finanszírozási költségek miatt 2012ben a
rendszerből kilépett Tiszaroff és Tiszagyenda. Tisza
derzs korábbi kiválása miatt Abádszalók Tiszaburával
közösen maradt az ügyeleti rendszerben.

Sajnos Tiszabura majdnem 12 millió Ftos tartozást
halmozott fel az ügyelettel kapcsolatosan és adós
ságrendezési eljárás hatálya alá került, ezt a tartozást
az eljárás lezárásáig nem sikerült behajtanunk. Adós
ságrendezési eljárásának első részében – még ha
nem is rendszeresen – de fizette Tiszabura a műkö
dési hozzájárulását, azonban 2014. májustól már
megszüntette a hozzájárulás fizetését, így Abádsza
lóknak az ügyeleti feladatellátáshoz kapcsolódóan a
cikk megírásáig újabb 17 millió Fttal tartozik. Tehát
összességében már közel 30 millió Fttal tartozik Ti
szabura Abádszalóknak.

Ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát mondta ki a
képviselőtestület. Ez a hozzáállás és a kötelezettsé
gek meg nem térítése nem csupán az orvosi ügyeleti
feladatellátást, hanem a város működőképességét is
veszélyezteti. Ezért a képviselőtestület Z95/2015.
(2015) számú határozatával egyhangúlag úgy dön
tött, hogy felmondja a feladatellátási megállapodást
Tiszaburával.

2015. szeptember 1től továbbra is ugyanitt, abád
szalóki telephellyel működik az orvosi ügyeleti el
látás, azonban ettől az időponttól csak és
kizárólag Abádszalókon teljesítenek szolgálatot
az orvosok, a település határait nem lépik át.



ABÁDSZALÓKI HÍRNÖKKÜLÖNSZÁM 2

VIDEÓZÁS FELSŐFOKON
Esküvői, családi, születésnapi, ballagási rendezvények.

Mi megörökítjük legszebb pillanatait!
Érd.: Elek János, Forrás TV Kft. Tel.: 30/3807450

Eddigi filmjeink Abádszalókról: www.forrastv.hu/abadszalokinyar

ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK
Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Felelős kiadó: Abádszalók Város Jegyzője
Design, tipográfia: Csőke Attila

A szerkesztőség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.
nyt.sz.: 75.361/1997

ISSN 24161551

Azt gondolom, hogy a rendkívül nehéz helyzet meg
oldásával sokkal inkább Abádszalókra, az abádsza
lóki emberekre, az abádszalóki betegekre
fordítódhat a figyelem. Bízom benne, hogy az átállás
nem okoz gondot, és mindenki érezni fogja, hogy a
helyzet jelentősen javul, hiszen a hívások, és az
esetlegesen indokolatlan hívások száma lecsökken.
Így több idő, energia, megfelelő szakmai figyelem
szentelődhet ránk, abádszalókiakra.

Felnőtt háziorvosi feladatellátás

Abádszalókon a két felnőtt háziorvosi körzet feladat
ellátói már évek óta dr. Bagi Imre és dr. Herédy De
zső. Sajnos dr. Herédy Dezső praxisában az utóbbi
időkben rengeteg problémával, negatív lakossági
észrevétellel kellett a képviselőtestületnek szembe
sülnie. Több esetben csak dr. Bagi Imre áldozatos
munkájának volt köszönhető a lakosság megfelelő
színvonalú egészségügyi ellátása. Ezt a lelkiismere
tes, Abádszalókért és az abádszalóki lakosokért vég
zett munkát ezúton is tisztelettel köszönjük dr. Bagi
Imre doktor úrnak!

Azonban a fenti jelzett problémák már határozott fel
lépést igényeltek, ezért a képviselőtestület egy
hangúlag úgy döntött a Z126/2015 (VI.26.) számú
határozatával, hogy 2015. december 31. nappal fel
mondja a dr. Herédy Dezsővel megkötött megállapo
dását, tekinttel arra, hogy a felmondási idő
jogszabály szerint hat hónap.

Gyermekorvosi feladatellátás

A feladatellátást 1994tól kezdődően dr. Matus Mária
látja el, aki 1995től vállalkozó orvosként tevékeny
kedik. Doktornő jelezte a képviselőtestület felé,
hogy a jövőben nem tudja biztosítani a rendelőépü
letét a feladatellátáshoz, ezért az ellátáshoz megfe
lelő épület biztosítását kérte az önkormányzattól.
Jelenleg ilyen épületünk nem áll rendelkezésre, ter
veink szerint egy hosszabb távú megoldás kereté
ben, Európai Uniós forrás igénybevételével tudjuk
ezt a kérést teljesíteni. Erre figyelemmel a képviselő
testület egyhangúlag döntött a Z125/2015. (VI.26.)
számú határozatában a doktornő kérelmének eluta
sításáról. A döntésről értesülve, dr. Matus Mária je
lezte, hogy ilyen feltételek mellett nem tudja a
jövőben ellátni a feladatot, ezért a feladatellátási
megállapodását 2016. január 15. hatállyal felmondta,

mivel a felmondási idő ebben az esetben is hat hó
nap.

Fogorvosi ellátás

A feladatot 1999től kezdődően dr. Szilágyi Katalin
biztosítja vállalkozó orvosként. A 2010ben átadott új
rendelőben a szolgáltatás és a feladatellátás megfe
lelő színvonalon, zavartalanul működik.

Védőnői szolgálat

A védőnői szolgálatot két védőnő látja el: Pataki Szil
via valamint Tóth Mária. A feladatellátás zavartalan.
A szolgálat színvonalának emelése érdekében pá
lyázatot nyújtunk be, hogy egy új, a mai kor elvárá
sainak megfelelő színvonalú épületben végezhessék
el a védőnők a munkát.

Egészségügyi ellátás intézményi fejlesz
tése

A 2010ben átadott megújult orvosi rendelő teljes
energiaellátását kiserőművel fogjuk biztosítani. A be
ruházás, mint ahogyan a kedves lakosok tapasztal
hatták, a napokban megkezdődött.
Napelemrendszert telepítünk az orvosi rendelő épü
letére és környékére. A 100%os támogatási inten
zitású pályázat beruházási összköltségvetése
alapján 22 millió Fttal gyarapodik Abádszalók va
gyona, a fejlesztés elősegíti az egészségügyi fel
adatellátás költséghatékony működtetését.

Tisztelt Abádszalókiak!

Legnagyobb értékünk az egészség. Akik az egész
ség megőrzésében vagy az elveszített egészség
helyreállításában tevékenykednek, azoknak a mun
káját mindenképpen el kell ismernünk. Ezúton is
szeretném tolmácsolni a városvezetés erre irányuló
megbecsülését!

Amennyiben bárkinek kérdése van az egészségügyi
alapellátással kapcsolatosan, akkor – akár fogadó
órán kívül is – készséggel a rendelkezésére állok!

Kovács Mihály
polgármester

Abádszalók, 2015. augusztus 6.




