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Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
az szsz 18. * Bizottság,

pontja alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tari Béla aljegvző
Sápi András intézményi referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A háziorvosi. házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) EÜM
rendelet iliA. -a értelmében:” Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti,
illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gvernekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat
látott cl. valamint az az alapellátást végző fogorvos. aki 20 éven keresztül folyamatosan
fogorvosi alapellátási feladatokat látott el. a címzetes főorvosi Cím használatára jogosult.”

Az alapellátásban dolgozó orvosok a betegek oldaláról állandó megmérettetésben vannak, a
szakma szempontjából annál kevésbé: munkájuk a „praxis magányában” telik, megszerzett
képesítéseik. áldozatos munkájuk ritkán kerül a figyelem középpontjába.

A 2014. áprilisa óta élő jogszabály önmagában nem alkalmas a szakmai életút méltatására,
ehhez a település lakossága elé kell tárni az eredményeket.

Erdélyi lmola igazgató asszony javaslatára ennek azt a módját választjuk, hogy Semmelweis
nap alkalmából ajogosultságot szerzett orvosoknak a város díszoklevelet adományoz, aminek
megfelelő nyilvánosságot biztosítunk. igy is elismerve a hosszú időn át végzett áldozatos,
lelkiismeretes gyógyitó munkát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
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Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2000. (11.25.) EüNI. rendelet II/A.
-a alapján címzetes főorvos Cím használatára jogosult háziorvosoknak, fogorvosoknak
és gyermekorvosoknak munkájuk elismeréseként díszoklevelet adományoz, név szerint:

• Dr. Bárány Béla
• Dr. Baranyai István
• Dr. Pálmai Tamás
• Dr. Farkas István
• Dr. Garda Judit
• Dr. Lovászi Eva
• Dr. Okányi László
• Dr. Sándor Judit
• Dr. Tamási Adrienn
• Dr. Zsilinszky Eleonóra.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az oklevelek átadásáról a Semmelweis
napon.

Határidő: 2017.július 1.
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. május 16.

Izs ar
pőlgármester

Jogi ellenjegyző:


