
  

 
 

 

 

 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága az 55/2017.(VI.19.) számú határozatával döntött arról, hogy minden bizottsági 
ülésén napirendjére tűzi az egészségügy aktuális helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A Dr. Csaba János és Dr. Egervári Ágnes is megküldte január havi beszámolóját, amik a 
tájékoztató mellékleteként olvashatóak.  
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szólótájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2018. május 18. 
      

 
 

                                                                                Bodorkos Ádám s.k. 
                                                                                 bizottsági elnök 

 

 
 
 

     
Melléklet: 

Dr.Egervári Ágnes és Dr. Csaba János április havi tájékoztatója  
 
Előkészítésben résztvett: 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens 
 

Város Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság,  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Bizottság megkeresésére az alábbiakban összefoglalom az  Egészségház  működésével  kapcsolatos 

elmúlt havi történéseket. 

Tevékenységek 

Megkezdtük a honlap megújítását, az arculat kialakítását – a rendelésekre való bejelentkezés online 

is lehetséges, ezt egyre gyakrabban veszik igénybe. Munkatársainkról és   az orvosokról folyamatosan 

ismertetők kerülnek fel a honlapra.  

Az Egészségház jelenleg használatunkba adott helyiségei kihasználtak, a rendelések további bővítése 

ezen keretek között már alig lehetséges.  

Az épület hasznos alapterületéből (~1200 nm) egészségügyi tevékenység   512 nm-n folyik. A második 

szinten a korábban itt működő szolgáltatók „hagyatéka”, irodai anyagok és számítástechnikai 

eszközök,  valamint egyéb, vegyes bútorok és adományok vannak -  ezen helyzet megszüntetéséhez 

tisztelettel kérjük az Önkormányzat együttműködését.   

A szolgáltatások további bővítéséhez az épület adottságainak jobb kihasználása  feltétlenül 

szükséges. A jelenlegi, „ vegyes” profilú épülethasználat az egészségügyi intézménnyel közösen 

számos szakmai és hygiéniai problémát vet fel. 

A  rendelések – tevékenységek bővítésével kapcsolatos szakmai koncepciónak az elmúlt hónapok 

szakmai tapasztalatainak  birtokában való átgondolása folyamatban van. 

NEAK  

A többletkapacitás- befogadás iránti kérelem befogadásra került: ez az elfogadott üzleti terv 

tekintetében is javuló mutatókat jelez előre. 

Tudomásunk szerint folyamatban van a befogadott kapacitásokkal kapcsolatos NEAK szerződéskötés, 

erre a folyamatra a Társaságnak hatása nincs.  

Pályázatok 

A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP  7.2.3.-17 sz. pályázatokról  döntés továbbra sem ismert.    

Egészséges Budapest Program 



 
Az agglomerációhoz tartozó településként a tervezett radiológiai fejlesztésre benyújtottuk a testületi 

határozat értelmében a pályázatot. A teljes pályázati anyag, tervekkel, költségvetéssel és az 

orvostechnikai fejlesztésre vonatkozó árajánlatokkal pár nap alatt elkészült. 

Beszámolók 

A 2017.évi – töredék – üzleti évről a  könyvvizsgálói hitelesítéssel is alátámasztott beszámoló 

elfogadásra került. 

Ugyancsak eelkészült a 2017.év havi rendszeres beszámolóinak összesített szakmai beszámolója is, 

melyet mellékelünk. 

 

Biatorbágy, 2018.május 15. 

Tisztelettel : 

                                 

                                       dr Radnainé dr Egervári Ágnes 

        ügyvezető 



Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
A mammográfiás szűrés sikeresen befejeződött. Személyesen is ellenőriztem és az ott 
lévő asszonyok boldogan jelezték vissza az ötletet. A személyzet is kedves, segítőkész 
volt. Az ÁNTSZ 1318 behívót küldött szét, de sajnos csak 394 nő jelent meg a szűrésen. A 
leletek értékelése még folyamatban van, ennek eredményeként még lesznek 
visszahívások.  
Külön köszönet a családorvosoknak, akik további 48 asszonyt küldtek szűrésre. 
 
A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban a következőket tudtam meg. 
A pátyi gyógyszertár tulajdonosai úgy kapták meg a patikát, hogy 5 évig ügyeletet 
tartanak. Ez most lejárt, és azonnal lemondták, mert az ügyeletben jelentkező 4-5  beteg 
egyértelmű veszteséget jelentett. Ezt a városunk 3 gyógyszertára is megerősítette, de 
jelezték, hogy ezen túl még szakember hiánnyal is küzdenek. Erről már fél évvel ezelőtt is 
volt szó, amikor elmondták, hogy nem akarják, mert nem éri meg. Az ötlet megfontolása 
után kértem, jelezzék, ha az önkormányzat anyagilag támogatná – az ügyeletet minimum 
nullszaldossá teszi, -  mi az az összeg, mellyel felvállalják. Utólag értékelve azonban nem 
volt egyértelmű a számomra küldött felkérés, hogy heti folyamatos, vagy csak hétvégi 
ügyeletről van szó, ezért mindkettőre kértem ajánlatot. 
Egyeztetés után hozzávetőleges számokat adtak meg: havi folyamatos ügyelet minimum 
3 Millio Ft, csak szombat-vasárnapi is 2Millio Ft. Ezzel fenttartható lenne az ügyelet, de 
ezt még pontosítani kell. Ezek után a szakember hiány is bizonytalanná teszi az ügyet. 
Ez országos probléma, amivel a Gyógyszerész Kamara is foglalkozik jelenleg, de döntés 
még nem született. Javasolják, hogy várjuk meg a kamarai állásfoglalást, utána tárgyaljuk 
újra a város gyógyszertári ügyeletét. 
Biatorbágy 2018-05-16. 
              
          Tisztelettel 
              
          Dr. Csaba János 
          Eü. koordinátor 
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