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TÁJÉKOZTATÓ  
 

Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének akkori Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága az 55/2017.(VI.19.) számú határozatával döntött arról, hogy minden munkaterv 
szerinti bizottsági ülésén napirendjére tűzi az egészségügy aktuális helyzetéről szóló 
beszámolót. 
 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető megküldte a 2021. évre vonatkozó 
beszámolóját, ami a tájékoztató mellékleteként olvasható. A tájékoztató kitér az idei családi 
egészségnapra, dátuma: 2021.november 14.   
 
Ebben az évben is nagy hangsúlyt kap a COVID elleni védekezés, a védőoltások 
beadásának megszervezése, végrehajtása. Biatorbágy orvosai kötelező feladataik ellátásán 
túl napi szinten végzik ezen feladatukat is és állnak minden kérdésben a lakosság 
rendelkezésére. Augusztus hónaptól a 12 éven felüli gyermekek oltása is megkezdődött, így 
a programban az iskolaorvosok is bekerültek.  
 
Az Egészségház, mint oltópont végzi ezt a feladatot, melyről bővebben Intézményvezető 
Asszony tájékoztató anyagában olvasható.  
 
Az idei év első felében történt jogszabályváltozás okán több egészségügyi szolgáltató 
jelezte, hogy a praxisközösségekről szóló 53/2021.(II. 9.) Kormány rendeletben foglaltakra 
hivatkozva a feladat-ellátási szerződésükben meghatározott rendelési idő a rendelet 3.§.(1)  
bekezdés c) pontja szerint 4 óra preventációs rendelési időt kíván biztosítani a jövőben. 
 
Majd a Kormány 502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete újból módosította a 
praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendeletet, ami 2021. augusztus 21-én 
lépett hatályba. A módosítások magukba foglalják a prevenciós rendelési időt azzal a 
kiegészítéssel, hogy ahol praxisközösségek működnek, ott plusz heti 1 órával a prevenciós 
idő növelhető. A módosítás egy része a fogorvosi praxisközösségeket érinti, ami 
Biatorbágyon még nincs. Illetve lehetőséget nyújt a praxisközösségek részére a munkájuk 
megszervezése, a munkamegosztás koordinációja, a magas színvonalú szakmai színvonal 
megtartása miatt az Országos Kórházi Főigazgatáson keresztüli szervezésre.  
 
Kovács Nóra a Biatorbágyi Védőnői Szolgálat csoportvezető védőnője is megküldte a 
Szolgálat írásos beszámolóját, ami szintén az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
A beszámolóban olvasható, hogy a védőnők az ellátási rendszerüket a járványhelyzet miatt 
nagyrészt az online térben valósították meg és a közösségi rendezvények ez idő alatt 
szüneteltek.   

Város Képviselő -testülete 
Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság 
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A beszámoló kitért arra is, hogy a Védőnői Szolgálat tevékenységének helyet adó épület 
állapota és nagysága tekintetében is indok annak felülvizsgálata a megnövekedett védőnői 
létszám és a gyorsan növekedő gondozotti szám alapján. 
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2021. október 22. 
      

                                                                               Varga László s.k. 
                                                                                bizottsági elnök 
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TÁJÉKOZTATÓ  

 
Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 

Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről való tájékoztatót elfogadja.  

  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály 
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