SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Ügyeleti Szabályzat (Működési Szabályzat)

I. Preambulum
Ügyelet helyszíne: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.
Ügyeletet ellátó személyek száma: 26 fő orvos, 18 fő ápoló
Ügyelet ideje: hétköznap: 16-08 óráig, hétvégén és ünnepnap 08-08 óráig
Ügyelet felszerelésére vonatkozó megállapítások, minimumfeltételek teljesülése: A
központi háziorvosi ügyelet tárgyi minimumfeltételei megfelelnek a 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet előírásainak.
Az orvosok ügyeleti ellátáshoz szükséges végzettség(ek) meghatározása: Az ügyeletet
teljesítő orvosok az előírt szakképesítéssel, továbbá szakvizsgával rendelkeznek.
Az ügyeletet ellátó személyzet ügyeleti szolgálatának felvételnek módja:
A szolgálatra jelentkezőnek (orvos, nővér, gépkocsivezető) kötelező kipihenten,
befolyásoltság-mentesen (alkohol, gyógyszer, stb.) időben érkezni, a jelenléti ívet szolgálat
kezdetekor aláírni.
Orvos: személyes, felszerelt orvosi táskájával, személyes orvosi pecsétjével lép szolgálatba, a
felhasznált gyógyszert, eszközt a nővér utólag pótolja.
Nővér: a berendezéseket (számítógép, hangrögzítő, nyomtató, orvosi készülékek) használatra
előállítja, a kötelező dokumentációt elvégzi.
Gépkocsivezető: az autót menetre kész állapotba előállítja, menetlevelet kitölti.
Akadályoztatás bejelentésének módja, határideje, helyettesítésről való gondoskodás, a
helyettesítő személyének képesítése:
Az ügyeletre beosztott orvos, akadályoztatása esetén jelentési kötelezettség mellett (írásban
vagy szóban) maga gondoskodik a helyettesítésről, ha ez nem lehetséges, akkor az ügyelet
működtetője (ügyeletvezető) köteles gondoskodni a helyettesítésről.
Helyettesítő személy minden esetben az intézménnyel közreműködői szerződést kötött
orvosok közül kerül ki.
II. Szabályok
Az ügyelet megkezdése előtti teendők
Feladatok:
Orvos: ellenőrzi a sürgősségi táska, defibrillátor, EKG hiánytalanságát és működőképességét,
Nővér: ellenőrzi gyógyszerszekrény tartalmát,
Gépkocsivezető: gépkocsi állapotának (műszaki állapot, üzemanyagszint, stb.) ellenőrzése,
gépkocsiban lévő gépek (EKG, defibrillátor) töltöttségének ellenőrzése, GPS ellenőrzése,
rendelőben lévő gépek (EKG, deffibrillátor) töltöttségének ellenőrzése, halottvizsgálati
bizonyítvány és lábcédula mennyiségének ellenőrzése.
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III. Ügyelet rendje
Orvos feladata:
- Orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,
- Hívásra otthonában ellátásban részesíti a fekvőbeteget, sérültet,
- Ellátja pihenőnapon és munkaszüneti napon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget,
- Meghallgatja a beteg panaszát,
- Megvizsgálja a beteget,
- Az elvégezett vizsgálatokat rögzíti az ambulánsnaplóba, melynek egy (eredeti) példányát,
illetve a számítógépes program segítségével kinyomtatott ambuláns lapot aláírva,
lepecsételve a beteg részére átad,
- Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,
- Igazolja a beteg keresőképtelenségét,
- Hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a
hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a
sérülnek,
- Hatósági megkeresésére a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez,
véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat
végez,
- A vizsgálatok végeztével számlát állít ki (vérvétel, vizeletvétel, drogteszt, látlelet, külföldi
– egészségügyi ellátásra térítésmentesen nem jogosuló - állampolgárságú beteg),
- Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi,
és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át
nem veszi,
- A rendkívüli eseményről értesíti a kórház ügyeleti vezetőjét,
- Ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat,
- Gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa
nyújtott ellátásról,
Nővér feladata:
- Betegek fogadása,
- Ügyelethez érkező hívások fogadása, dokumentálása,
- Adatok bejegyzése a naplóba,
- Számítógépes nyilvántartás vezetése,
- Segédkezés a betegvizsgálatban,
- Elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és a beavatkozáshoz
szükséges anyagokat és eszközöket,
- Amennyiben a kivonuló orvos az ügyeleti feladatait az ellátási területen látja el,
mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
- El kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai
feladatokat,
- Vezeti a gyógyszernyilvántartást
Gépkocsivezető feladata:
- Ellenőrzi a gépkocsi műszaki állapotát,
- Rendszeresen ellenőrzi az EKG, és a defibrillátor töltöttségét, ha szükséges feltölti azokat,
- Ellenőrzi a GPS-t,
- Segít az eszközök (EKG, defibrillátor) vitelében (autótól lakásig, stb.),
- Az orvos utasítására segédkezik az elsősegélynyújtásban,
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Vezeti a menetlevelet, azt az ügyelet befejeztével az orvossal aláíratja,
Megkülönböztető jelzés használatát rögzíti a menetlevélen, melyet, azt az elrendelő
orvossal aláírat, továbbá dokumentálja az erre a célra rendelt füzetben, melyet
negyedévente megküld az igazgatónak ellenőrzés céljából

IV. Telefonon történő tájékoztatás módja (bejegyzése a munkanaplóba)
A telefonon érkező hívásokat az ápoló fogadja, és dokumentálja. Amennyiben a hívás
elutasításra kerül (sürgős szükség nem áll fenn) azt is dokumentálni kell, illetve a beteget
tanácsokkal el kell látni. Minden beérkező és kimenő hívást a számítógép hangrögzítő
rendszere 3 hónapig tárol. A hangrögzítőt a szolgálat bármely tagjának kikapcsolni tilos!
V. Betegek ellátása
Hívások ellátása
- A beérkező hívások fogadása az ápoló feladata
- A beteget pontosan, részletesen ki kell kérdezni, és tanácsokkal el kell látni
- Esetfeladatnál OMSZ értesítése
Beteg lakáson való ellátása
Orvos feladata:
– Megvizsgálja a beteget,
– Az elvégezett vizsgálatokat rögzíti az ambulánsnaplóba,
– A helyszíni gyógyszerelést elvégzi,
– Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,
Gépkocsivezető feladata:
– Az orvos utasítására segédkezik az elsősegélynyújtásban,
– Vezeti a menetlevelet, azt az ügyelet befejeztével az orvossal aláíratja,
– Megkülönböztető jelzés használatát rögzíti a menetlevélen, melyet, azt az elrendelő
orvossal aláírat
VI. Halottakkal kapcsolatos teendők
Irányadó a jogszabályok: 1997. évi CLIV tv. 218-219.§., 34/1999. BM-EüM-IM együttes
rendelet.
Halottvizsgálat, rendkívüli halálesettel kapcsolatos teendők
A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan
körülményre kiterjed, amely a halál bekövetkezése tényének, bekövetkezése módjának
(természetes módon bekövetkezett vagy rendkívüli halál), okának megítéléséhez szükséges.
A halottat, perinatális halál esetén a magzatot, valamint az újszülöttet csak a halál
bekövetkezését megállapító orvosi halottvizsgálat után lehet kórbonctani vizsgálat, eltemetés,
elhamvasztás vagy szerv-, szövetkivétel céljából a halál bekövetkezésének helyéről
elszállítani.
Rendkívüli halál esetén – kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel – hatósági eljárást kell
lefolytatni és az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni. Ha a halál oka és körülményei
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vizsgálatánál bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, a büntetőeljárás szabályai
szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.
A hatósági, illetve az igazságügyi orvosi boncolás célja a halál okának, bekövetkezése
körülményeinek tisztázása. Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való
bekövetkezését a körülmények kétségessé teszik, így
a) bekövetkezésének körülményei bűncselekmény elkövetésére utalnak,
b) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett baleset okozta vagy annak
gyanúja merül föl,
c) egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével összefüggésben
szükséges a felelősség vizsgálata,
d) öngyilkosság okozta, vagy a körülmények arra utalnak,
e) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó
foglalkozási szabályszegésének gyanúja merül föl,
f) bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek, vagy nem állnak
rendelkezésre olyan adatok, amelyekből megalapozottan következtetni lehetne a
halál bekövetkeztének körülményeire,
g) fogvatartott elhalálozása esetén.
A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetén követendő eljárást kell
alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen.
Az elhunyt személyt kórbonctani vizsgálat alá kell vonni, ha
a) a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható,
b) perinatális halál esetén,
c) az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt,
d) az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja
merült föl, hogy a halál oka ezzel van összefüggésben,
e) az elhunyt szervezetébe újra felhasználható, nagy értékű műszert vagy eszközt
ültettek – amennyiben az nem képezi az elhunyt tulajdonát –, kivéve, ha a műszer
vagy eszköz jellege nem kívánja meg az elhunyt kórbonctani vizsgálatát,
f) az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van,
g) az elhunytat hamvasztani kívánják,
h) ha a kórbonctani vizsgálatot az alábbi személy kéri (cselekvőképes beteg, a beteg
törvényes képviselője, ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő,
cselekvőképes házastársa vagy élettársa, ennek hiányában gyermeke, ennek
hiányában szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője, ennek
hiányában unokája. Ha a megjelölt hozzátartozók hiányában a beteggel közös
háztartásban nem élő cselekvőképes gyermeke, ennek hiányában szülője, ennek
hiányában testvére, ennek hiányban nagyszülője, ennek hiányában unokája.
A kórbonctani vizsgálat elvégzésétől az f)–g) pontokban meghatározott esetekben el lehet
tekinteni, ha az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően írásban kérte a
kórbonctani vizsgálat mellőzését.
Az fenti esetek kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a halál természetes eredetű,
b) a halál oka egyértelműen megállapítható,
c) a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható,
d) fekvőbeteg-gyógyintézeten kívül elhunyt esetén a kezelőorvos a kórbonctani
vizsgálatot nem tartja szükségesnek.
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Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az elhunyt még életében vagy a halált követően a
hozzátartozó azt írásban kérte.
A kórbonctani vizsgálat célja, a halál bekövetkezését megelőzően kialakult valamennyi kóros
állapot részletes vizsgálata és a betegség megállapítása, a népesség megbetegedési és
halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és
gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése, az orvosi és gyógyszerészeti tudomány
fejlődésének elősegítése.
A halottvizsgálatot az arra illetékes orvosnak haladéktalanul, de legkésőbb a halálesetről való
értesülésétől számított 6 órán, valamint közterületen vagy nyilvános helyen történő halál
esetén, soron kívül, de legfeljebb 2 órán belül kell elvégeznie.
A halottvizsgálat keretében a C. 3110–49/V nyomtatvány számú halottvizsgálati
bizonyítvány, illetve halva született magzat vagy élve született, de a szülést követő 168 órán
belül elhalálozott gyermek esetében a C. 3110-52/V/új nyomtatvány számú perinatális
halottvizsgálati bizonyítvány (a továbbiakban együtt: halottvizsgálati bizonyítvány) megfelelő
részeinek kitöltését kell elvégezni, és intézkedni kell a halott elszállításáról.
A halottvizsgálatot végző orvos, ha a vizsgálat során rendkívüli halál esetét észleli köteles
erről a külön jogszabályban meghatározott hatóságot (a továbbiakban: hatóság) azonnal
értesíteni, és intézkedni, hogy a holttest és környezete a hatóság megérkezéséig érintetlenül
maradjon. A halottvizsgálatot végző orvos – amennyiben a hatóság felkéri – részt vesz a
szemlén, a szemlejegyzőkönyv orvosi részét kitölti, aláírja és orvosi bélyegzője lenyomatával
látja el.
Ha a helyszínen a hatóság azt állapítja meg, hogy a haláleset nem rendkívüli, és a szemle
megtartását egyéb körülmény nem indokolja, a megállapításairól készített feljegyzést a
halottvizsgálat végzésére illetékes orvosnak átadja, aki gondoskodik a halottvizsgálat további
teendőinek ellátásáról.
A halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálat során két példányban kiállítja az elhunyt
azonosítására szolgáló űrlapot – amely vízzel lemoshatatlanul tartalmazza az elhunyt nevét,
születési dátumát, halála helyét és idejét –, és azt a halott két végtagjára rögzíti. A
halottvizsgálatot végző orvos biztosítja az űrlapot, majd visszavételezi amit az esetleges
kórbonctani vizsgálat során sem szabad eltávolítani.
Halottvizsgálati bizonyítvány
A halottvizsgálati bizonyítvány 1–20. és a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány 1–19.
pontjait a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki.
Rendkívüli halál esetén a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálati bizonyítvány
megfelelő rovatában rögzíti a hatósági eljárás kezdeményezésének okát.
A halálokokra vonatkozó megállapításokat, valamint az eltemetésre engedélyezett időt a
halottvizsgálati bizonyítványba a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálattal
egyidejűleg vagy legkésőbb az azt követő munkanapon jegyzi be, ha a rendelkezésre álló
adatokból megalapozottan lehet következtetni a halált okozó betegségre, illetőleg az adatok a
betegséget és a beteg megfelelő orvosi ellátását egyértelműen igazolják és kórbonctani
vizsgálat elvégzése egyéb ok miatt sem szükséges.
A halottvizsgálati bizonyítványon a halottvizsgálatot végző, valamint a halál okát megállapító
orvos a bejegyzett adatok valódiságát aláírásával és orvosi bélyegzője lenyomatával igazolja.
A halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítvány
a) I–II. és III. példányát postai úton ajánlott küldeményként vagy kézbesítő útján lezárt
borítékban megküldi a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki a
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haláleset anyakönyvezése és az anyakönyvi folyószámnak a halottvizsgálati
bizonyítványon történő feltüntetése után az I. példányt megküldi a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) területileg illetékes igazgatóságának, a II.
példányt anyakönyvi alapiratként megőrzi, a III. példányt megküldi a haláleset helye
szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása érdekében;
b) IV. példányát átadja az elhunyt eltemettetésére kötelezett személynek vagy szervnek,
az átvevő az átvételt az V. példányon aláírásával igazolja;
c) V. példányát megőrzi az adatvédelemre vonatkozó szabályok szerint;
d) VI. példányát megküldi az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban: ÁNTSZ) – haláleset helye szerint illetékes – megyei (fővárosi)
intézetének.
Amennyiben nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy, a halál okát megállapító
orvos a halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát – e tény közlése mellett – a köztemetés
elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.
A halottvizsgálati bizonyítvány I–IV. példányát legkésőbb a halálok megállapítása napját
követő első munkanapon, a VI. példányt havonta összegyűjtve kell továbbítani az előírtaknak
megfelelően.
A perinatális halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése esetén a halál okát megállapító orvos az
előírtak szerint jár el azzal, hogy ha halva született magzatról állítja a perinatális
halottvizsgálati bizonyítványt ki, annak
a) I. példányát megküldi a KSH területileg illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságának;
b) II., III. és V. példányát megőrzi az adatvédelemre vonatkozó szabályok szerint;
c) IV. példányát átadja a halva született magzat eltemettetését kezdeményező személynek,
aki az átvételt az V. példányon aláírásával igazolja;
d) VI. példányát megküldi az ÁNTSZ illetékes intézetének.
Amennyiben a haláleset járművön történt, a holttestnek a járműről való leemelésének helyét,
ha a holttestet találták, megtalálásának helyét kell a haláleset helyének tekinteni.
Ha az eltemettető a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest
temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a halottvizsgálatot végző orvos az
eltemettető nevének és lakcímének közlésével a halottvizsgálati bizonyítvány V. példányának
másolatát küldi meg a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
A holttest szállításával, eltemetésével, elhamvasztásával kapcsolatos egyéb rendelkezések
A nem rendkívüli módon elhunyt személy holttestének a halál bekövetkezése helyéről történő,
legkésőbb 16 órán belüli elszállításáról a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálati
bizonyítvány kiadásával intézkedik. Ha a halál okát a halál bekövetkezését követő 16 órán
belül egyértelműen megállapítják, az elhunytat az eltemetés helye szerinti temetőbe vagy a
temetkezési szolgáltató telephelyére kell szállítani.
Elhunyt személy esetében, ha a halál oka a halál bekövetkezését követő 16 órán belül nem
állapítható meg, a holttestet további intézkedésig a kórházi patológiai osztályra kell szállítani.
Kórházon kívüli szülés (vetélés) esetén – ha a magzat halva született vagy élve született, de a
születését közvetlenül követően meghalt – a szülésnél (vetélésnél) közreműködő, illetve a
halottvizsgálatot végző orvosnak az anya és a holttest (abortum) kórházba való szállításáról
kell intézkednie. Vetélés esetén halottvizsgálati bizonyítványt kiállítani nem kell.
A holttest kórbonctani vizsgálatra történő szállításának költségét a kórbonctani vizsgálatra
illetékes kórház viseli.
Az orvostudományi egyetemi anatómiai oktatás céljára átadott holttest elszállításáról az
orvostudományi egyetem gondoskodik.
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Közterületen, illetve nyilvános helyen elhunyt személy holttestét a halottvizsgálatot követően
soron kívül el kell szállítani.
A kórházon kívül elhunyt személy holttestének temetőbe, temetkezési szolgáltató telephelyére
történő szállításához – ha erre vonatkozóan az eltemettető az elhunyt elszállításáig
nyilatkozott – az általa megnevezett temetkezési szolgáltatót kell igénybe venni.
Amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy az elhunyt elszállításáig nem érhető el, a
halottvizsgálatot végző orvos az elhunyt elszállításának tényéről, az igénybe vett temetkezési
szolgáltató megnevezéséről, címéről és a holttest tárolásának helyéről a temetésre kötelezettet
egyidejűleg értesíti.
VII. Járvánnyal, fertőzőbetegségekkel kapcsolatos teendők
Irányadó jogszabály: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
Az egészségügyi szolgáltató a fertőző betegeket és a fertőző betegségre gyanús személyeket a
fenti jogszabály 19. és 21. §-ban, az 1. számú mellékletben, továbbá az egészségügyi adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles bejelenteni, kijelenteni és
nyilvántartani.
VIII. Rendkívüli események
Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) az ügyeletet teljesítő orvos
a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a
mentés irányítását át nem veszi. A rendkívüli eseményről értesíti a kórház ügyeleti vezetőjét.
Járhatatlan utak esetén (hó, ónos eső, jég, viharkárok, útra dőlt fák, stb.) értesíti a helyi
tűzoltóságot, hogy segítsék és biztosítsák a helyszíne vonulást.
Orvostechnikai eszközök meghibásodása esetén jelezni kell a Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ igazgatójának, aki gondoskodik az eszközök javíttatásáról, illetve
szükség szerinti cseréjéről.
Gépjármű meghibásodása illetve karambol esetén Hervai Andrást (70/228-3041), vagy
Németh Miklóst (310-441) kell hívni, akik az intézmény gépjárműveit szükség szerint
rendelkezésre bocsátják. A gépjármű meghibásodását jelezni kell a Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ gazdasági vezetőjének, aki gondoskodik a javíttatásról.
Karambol esetén a rendőrséget értesíteni kell, illetve ha szükséges gondoskodni kell a
gépkocsi pótlásáról, személyi sérülés esetén a beosztásról is.
Épületen belül, illetve épületen kívüli műszaki meghibásodás (gáz, villany, víz) esetén az
intézmény gazdasági vezetőjét kell értesíteni (311-619, 30/480-3763), aki a lehetőségekhez
mérten intézkedik a javításról. (Hétvégi, éjszakai javítás-szerelés nem minden esetben
megoldható.)
IX. Hétvégi és ünnepnapi injekciózás
Hétvégén és ünnepnapon az injekciózás csak abban az esetben vállalható, ha a betegnek a
háziorvosa, illetve kezelőorvosa javasolja és elrendeli azt. Ezt a betegnek az injekciózás előtt
igazolnia kell írásos orvosi javaslattal.
X. Ügyelet végén a helyiség rendbetétele, rendkívüli események bejegyzése, gépkocsi
tankolása
Az Orvosi Ügyelet helyiségeinek rendbetételéről a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ gondoskodik.
Rendkívüli eseményeket az ügyeletvezetőnek, illetve az igazgatónak kell jelezni szóban,
telefonon, vagy írásban.
A gépkocsi tankolásáról mindig a szolgálatban lévő gépkocsivezető gondoskodik.
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XI. Ügyelet vezetőre vonatkozó megállapítások, ellenőrzés formája, stb.
Ügyeletvezető feladatai:
– Az ügyeletvezető a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban felmerülő szervezési,
koordinációs, technikai háttér biztosítása érdekében együttműködik a Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központtal és szükség esetén az ÁNTSZ-el.
– Javaslatot tesz az ügyelettel kapcsolatos pályázatok benyújtására, ahhoz szakmai
segítséget nyújt,
– Az ügyelet szakmai működésével kapcsolatban javaslatokat tesz, változtatást
kezdeményezhet a fenntartó, valamint a működést biztosító felé,
– Javaslatot tesz az ügyeleti díjak változtatására,
– Felügyeli a veszélyes hulladék szakszerű kezelését, gyűjtését, annak bejelentését,
– Gyógyszer, nyomtatvány és egyéb fogyóeszköz készletet a raktárból feltölti,
– Fogyóeszközök előre látható hiánya esetén annak beszerzését a Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központban kezdeményezi,
– A fogyóeszköz felhasználást ellenőrzi, az esetleges hiány időpontjáról, mennyiségéről a
Központot írásban tájékoztatja. A hiánnyal kapcsolatos további teendők a Központ
feladata,
– Az ügyeleti helyiségekben általa vagy orvoskollégák, ügyeletben dolgozók által észlelt
műszaki, technikai hibákat, hiányosságokat írásban jelzi a Központnak,
– Az ügyeletvezető negyedévente, szükség szerint azonnal írásban beszámol (statisztikai
adatok, rövid szöveges értékelés az ügyeleti ellátás szakmai munkájáról) az igazgatónak
az ügyeletben folyó munkáról.
XII. Egyéb
Az ügyeleti ellátással kapcsolatos hatályos jogszabályok:
– 1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
– 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről
– 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
–

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről

–

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Marcali, 2011. január 5.

Hartal Katalin
igazgató
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