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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nyílt 

ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula 

Termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. február 11. napján  

 

A Bizottság részéről megjelentek:  

             Csernai Ferencné bizottsági elnök 

Palicz István bizottsági tag 

Sebes Péter bizottsági tag            

Szabó János bizottsági tag 

Bodnár Ferencné bizottsági tag               

                        Szegedi Tibor bizottsági tag             

                        Dr. Csomós Katalin bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Dr. Holhos Mária felnőtt háziorvos 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

                        Dr. Holhos Mária felnőtt háziorvos 

                         

Jegyzőkönyvvezető: 
                       Buka Gabriella 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 7 tag jelen van, egyben 

az ülést megnyitotta. Mivel a napirenddel kapcsolatosan nem volt egyéb javaslat, Csernai 

Ferencné elnök az ülés napirendi pontját szavazásra bocsátotta. 

 

Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság  szavazáskor jelen lévő 7 tagja,  

7 igen szavazattal, -  egyhangúlag -  az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 
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Napirend: 

 

Beszámoló a sátoraljaújhelyi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet éves 

munkájáról  

    Előterjesztő: Dr. Holhos Mária felnőtt háziorvos 

 

Zárt ülésen: 

Előterjesztés segélykérelmek elbírálására 

 

 

1. Beszámoló a sátoraljaújhelyi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról 

 

 

 

Csernai Ferencné bizottsági elnök:Köszöntötte Dr. Holhos Mária  főorvos asszonyt, aki a 

szakmai munkájáról készítette a el a beszámolót. Elmondta, hogy a bizottság korábban kiadott 

egy szempontsort arról, hogyan készítsék el az orvosok a beszámolót és doktornő jelezte, 

hogy kihagyta az ellenőrzésekkel kapcsolatos információt. 

 

Dr. Holhos Mária háziorvos: Elnézést kért a hibáért. Elmondta, hogy a 2019. áprilisában a 

Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tartott ellenőrzést a körzetben. Elmondta, 

hogy az ellenőrzés a rendelővel, rendelő felszereltségével és a rendelő működésével volt 

kapcsolatos. Elmondta, hogy az ellenőrzés során mindent rendben találtak. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Bodnár Ferencné bizottsági tag: Olvasta a beszámolóban, hogy az alapellátás jelenlegi 

modellje nem tartható fenn és ezen gondolat befejező része, hogy egyes szakorvosi feladatok 

alapellátásba integrálásával érhető el. Megkérdezte, hogy ez mit jelent pontosan. 

 

Dr. Holhos Mária háziorvos: Elmondta, hogy ez lett volna a praxisközösség. Elmondta, 

hogy próbálkozás volt a beindításra, de ez még a jövő útja. Elmondta, hogy tagjai csak a 

háziorvosok és a háziorvos konzultációra bármilyen vizsgálatra különböző szakorvosokat 

ennek keretén belül megkérhet. Elmondta, hogy ha ez a rendszer sok követelményt támaszt a 

háziorvosokkal szemben, például saját számítógépes rendszert, betegek felvilágosítása, 

különböző szűrővizsgálatok. Elmondta, hogy jónak tartja ezt a praxisközösséget, mert 

véleménye szerint ez a jövő, de körülbelül egy év mire sikerül megvalósítani. Elmondta, hogy 

Pálházán ügyeletet vállal, ahol már működik ez a praxisközösség.   

 

Szabó János bizottsági tag: Elmondta, hogy nagyon tetszett a beszámoló az átlagostól több 

információt tartalmazott és a plusz gondolatok még több gondolkodásra késztetik az embert. 

A beszámolóban szereplő krónikus betegségcsoportokban szereplő emésztőrendszeri 

betegségeken kívül a női nem magasabb számban szerepel. Megkérdezte, hogy mi lehet ennek 

az oka. 

 

Dr. Holhos Mária háziorvos: Elmondta, hogy nehéz erre a kérdésre válaszolni, de lehet, 

hogy a nők jobban oda figyelnek magukra és panaszaik esetén orvoshoz fordulnak. 
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Csernai Ferencné bizottsági elnök: Véleményében megfogalmazta, hogy a 

beszámoló egy átfogó információt ad az elvégzett munkáról. Megköszönte főorvos asszony 

munkáját és jó egészséget kívánt ahhoz, hogy a körzet még sokáig betöltött legyen.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke javasolta a 

sátoraljaújhelyi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 

7 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

115/2020.(II.11.) határozata 

a sátoraljaújhelyi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a sátoraljaújhelyi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet éves munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke 

megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta, a bizottság zárt ülésen folytatta 

munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

  Bodnár Ferencné sk.                Csernai Ferencné sk.  

Jegyzőkönyv-hitelesítő         Bizottság elnöke 

 


