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TÃ¡jÃ©koztatÃ¡s fogorvos helyettesÃ-tÃ©srÅ‘l
Tisztelt andornaktÃ¡lyai lakosok!
A telepÃ¼lÃ©s fogÃ¡szati ellÃ¡tÃ¡sÃ¡val kapcsolatosan az
alÃ¡bbiak szerint tÃ¡jÃ©koztatom Ã–nÃ¶ket:
AndornaktÃ¡lya
KÃ¶zsÃ©gi Ã–nkormÃ¡nyzat kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼lete 9/2020.(02.24.) szÃ¡mÃº hatÃ¡rozatÃ¡val Dr. Fejes RichÃ¡rd
ZoltÃ¡n fogszakorvos kÃ©relme alapjÃ¡n, a kÃ©relemben leÃ-rt indokokat figyelembe
vÃ©ve hozzÃ¡jÃ¡rult az AndornaktÃ¡lya
TelepÃ¼lÃ©si Ã–nkormÃ¡nyzat Ã©s Dr. Fejes RichÃ¡rd ZoltÃ¡n kÃ¶zÃ¶tt a telepÃ¼lÃ©s
fogorvosi feladatainak ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³an 2004. januÃ¡r 8.-Ã¡n lÃ©trejÃ¶tt
megbÃ-zÃ¡si szerzÅ‘dÃ©s kÃ¶zÃ¶s megegyezÃ©ssel, 2020. mÃ¡rcius 31.-ei hatÃ¡llyal tÃ¶rtÃ©nÅ‘
megszÃ¼ntetÃ©sÃ©hez.
ÂA
hatÃ¡rozatban a kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let hozzÃ¡jÃ¡rult ahhoz is, hogy Dr. Fejes RichÃ¡rd
ZoltÃ¡n fogszakorvos a telepÃ¼lÃ©s fogÃ¡szati feladatait tartÃ³s helyettesÃ-tÃ©ssel
ellÃ¡ssa 2020. Ã¡prilis 1-tÅ‘l kezdÅ‘dÅ‘en 2020 jÃºnius 30.-Ã¡ig.
A
fogÃ¡szati feladatok ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra, Ã©s a praxisjog Ã¡tadÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³an pÃ¡lyÃ¡zati
felhÃ-vÃ¡sok lettek kÃ¶zzÃ©tÃ©ve, de az eddigi Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k kÃ¶zÃ¼l ?a szemÃ©lyes
megbeszÃ©lÃ©sek Ã©s tapasztalatok alapjÃ¡n- sajnos ez idÃ¡ig senki nem vÃ¡llalta a
praxisjog Ã¡tvÃ©telÃ©t, Ã©s a fogÃ¡szati feladatok ellÃ¡tÃ¡sÃ¡t a telepÃ¼lÃ©sen.
Ennek egyik oka
az, hogy a fogÃ¡szati rendelÅ‘t teljes egÃ©szÃ©ben a jelenlegi fogorvos rendezte
be, Ã©s szerelte fel fogÃ¡szati eszkÃ¶zÃ¶kkel, gÃ©pekkel, a sajÃ¡t kÃ¶ltsÃ©gÃ©n, Ã©s
ezeket a beÃ©pÃ-tett eszkÃ¶zÃ¶ket vagy a praxisjog folytatÃ³jÃ¡nak kellett volna tÅ‘le
megvÃ¡sÃ¡rolni. Az Ã¶nkormÃ¡nyzatnak erre nem volt lehetÅ‘sÃ©ge, bÃ¡r szerette volna
ezt megtenni, de a koronavÃ-rus jÃ¡rvÃ¡ny miatti forrÃ¡selvonÃ¡s miatt a napi
mÅ±kÃ¶dÃ©si kÃ¶ltsÃ©gek elÅ‘teremtÃ©se is gondot okoz. Az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ pÃ¡lyÃ¡zÃ³k kÃ¶zÃ¼l sem
tudta senki finanszÃ-rozni az eszkÃ¶zÃ¶k megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡t.
MegoldÃ¡st
jelenthet a problÃ©mÃ¡ra, Ã©s hozzÃ¡jÃ¡rulhat a praxisjogot folytatÃ³ fogorvos
?megtalÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz?, hogy az Ã¶nkormÃ¡nyzat nemrÃ©gen tÃ¡mogatÃ¡st nyert a Magyar Falu
Program pÃ¡lyÃ¡zatÃ¡n a szÃ¼ksÃ©ges fogÃ¡szati eszkÃ¶zÃ¶k, berendezÃ©sek megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡ra.
RemÃ©lhetÅ‘leg ezek telepÃ-tÃ©se, beÃ©pÃ-tÃ©se utÃ¡n mÃ¡r lesznek Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k a fogorvosi
feladatok ellÃ¡tÃ¡sÃ¡ra.
AmÃ-g ez
megtÃ¶rtÃ©nik, Ã©s kivÃ¡lasztÃ¡sra nem kerÃ¼l a praxisjogot folytatÃ³ fogorvos, addig
is szÃ¼ksÃ©ges egy helyettesÃ-tÅ‘ fogorvost megbÃ-zni, aki ellÃ¡tja a fogÃ¡szati
alapfeladatokat a lakosok rÃ©szÃ©re.
TÃ¡jÃ©koztatÃ¡sul kÃ¶zlÃ¶m, hogy 2020. jÃºlius 6.-Ã¡tÃ³l
kezdÅ‘dÅ‘en GÃ¶bÃ¶ly BorbÃ¡la IldikÃ³ fogorvos fogja ellÃ¡tni Egerben a helyettesÃ-tÃ©st
a falu lakosai rÃ©szÃ©re, a kÃ¶vetkezÅ‘k szerint:
Heti 10 Ã³rÃ¡ban tart rendelÃ©st:
Â HÃ©tfÅ‘n
15.00-17.00 Ã³rÃ¡ig
Kedden: 08.00-12.00 Ã³rÃ¡ig
SzerdÃ¡n: 12.00-16.00 Ã³rÃ¡ig, Eger, Klapka GyÃ¶rgy
utca 1. szÃ¡m alatt (a Technika HÃ¡zÃ¡ban) talÃ¡lhatÃ³ 8-as szÃ¡mÃº fogorvosi
rendelÅ‘ben.
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ElÅ‘zetes bejelentkezÃ©s szÃ¼ksÃ©ges a 06 36Â 565Â 155-Ã¶s
vezetÃ©kes, vagy a 06 30Â 625 3537-es mobil telefonszÃ¡mon
MegÃ©rtÃ©sÃ¼ket kÃ¶szÃ¶nÃ¶m!
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Tisztelettel: Barczi Zsolt polgÃ¡rmester
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