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Az Ön által feltett „Miért jut egy ügyeletes háziorvos harmincegyezer emberre?” című írásbel i
kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A háziorvosi ellátórendszerhez tartozó ügyeleti szolgálatok a háziorvosi ellátá s
folyamatosságát hivatottak biztosítani . Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII
törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat feladata az alapellátáshoz kapcsolód ó
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása, így a Beregi Többcél ú
Kistérségi Ónkormányzati Társulás saját hatáskörében dönthet arról, hogy hán y
körzetet/települést érintve, milyen módon és hány orvossal, ápolóval szervezi az ügyeletét .
A háziorvosi rendelési időn túli ügyeleti ellátás nem a rendelési id ő meghosszabbítása. Az
ügyeletet ellátó orvos és asszisztense feladata az, hogy azokat a háziorvosi teend őket lássák
el, amelyek nem halaszthatók a következ ő rendelésig . A háziorvosi, házi gyermekorvosi és

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint a háziorvos a feladatait a
rendelőjében látja el és csak indokolt esetben a beteg otthonában. Az ügyelet vonatkozásában
is azt kell elérni, hogy a betegek keressék fel a jól felszerelt, a szükséges eszközökkel ,
informatikával és a megfelel ően képzett személyzettel rendelkezésre álló rendelőt . Megfelelő
munkaszervezéssel az ágyban fekvő , ügyeleti ellátást igénylő betegek ellátása megoldható .
Szeretném hangsúlyozni, hogy a sürgős, életveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő esetek
ellátása nem a háziorvosi ügyelet, hanem az erre megfelel ően kiképzett és felszerel t
mentőszolgálat feladata . A lakosság és az őket képvisel ő önkormányzatok felelőssége is, hog y
az ügyeleti és a sürg ősségi szolgálatokhoz azok forduljanak, akiknek az ellátása ne m
halasztható .
A kistérség orvos- és ápoló létszámát az önkormányzatok a velük szerz ődő szolgáltatókkal
együttműködve képesek áttekinteni és a szükséges és lehetséges lépéseket megtenni .

Budapest, 2016 . február 18 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Tukacs Istvá n
(MSZP) országgyűlési képviselő „Miért jut egy ügyeletes háziorvos harmincegyeze r
emberre?” című, K/8732. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 18 .
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