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Két házi gyermekorvos beszélget…

–  Képzeld, kivel futottam össze a minap! Fáskertivel, tudod, azzal 
a nagyképû hólyaggal, akinek a körzete szomszédos az enyémmel.

–  Hol találkoztatok, csak nem egy betegnél?
–  Ördögöd van, Öregem! Egy néhány napos újszülöttet megyek 

éppen látogatni, és ez a Fáskerti ott búcsúzkodik, jön kifelé  
a lakásból.

–  Te otthon látogatod az újszülötteket? Kapsz ezért valamit az 
OEP-tôl?

–  Viccelsz? Az elôdömnél, akitôl a körzetet vettem, ez volt a szo-
kás, én sem akartam lemaradni, meg a védônôk is olyan termé-
szetesnek vették, szóval így alakult.

–  De mit keresett ott Fáskerti?
–  Hát, mint kiderült, ô kezeli a család gyermekeit már régóta, bár 

lakcím szerint hozzám tartoznak. Az anyuka felhívta Fáskertit, 
hogy van egy újabb gyermek, aki kiment látogatni.

–  Még mindig nem értem. Akkor viszont Te mi a fenét ke res tél ott?
–  Hát engem meg a védônô hívott fel, akit ugyebár a szülészeti 

intézmény hivatalból értesít. Mivel neki senki sem szólt, hogy 
Fáskerti lesz a baba orvosa, engem értesített, ugyanis nekem 
területi ellátási kötelezettségem van. 

–  Hogy lenne ellátási kötelezettséged bárkivel kapcsolatban, akit 
nem jelentettek be a praxisodba?

–  Ezt hogy érted?
–  A területi ellátási kötelezettség szerintem azt jelenti, hogy ha 

megbíznak egy gyermek ellátásával az adott ellátási területrôl, 
akkor azt nem utasíthatod vissza. Na, de ha meg sem bíznak?

–  Várjál csak, nem úgy van, hogy egy újszülött megszületik, haza-
adják és az én területemen lakik, automatikusan felelôssé válok 
az ellátásra?

–  Hol olvastad ezt? Ilyen alapon Te felelôsségre vonhatóvá válsz a 
gyermek elhanyagolásáért csupán azáltal, hogy kiváltottak egy 
lakcímkártyát oda, ahol Te vagy a gyermekorvos? Gondold csak 
meg! Honnan tudod, hogy hány csecsemô és kisded lakik éppen 
a körzetedben, akiket soha nem jelentettek be hozzád? Ezek 
ellátására is köteles vagy?

–  Természetesen nem! 
–  Csak az újszülöttekére?
–  Hát? Lényegében, a törvény szerint igen. Vagyis…? Egy kicsit 

most megzavartál! Valójában a szülô kötelessége lenne, hogy 
értesítsen arról, hogy nem tôlem kéri az ellátást?

–  Hát, a védônôt legalább felvilágosíthatná. De szerintem valójá-
ban Fáskerti kolléga dolga lenne, hogy írásban közölje veled, 
hogy a gyermek ellátását vállalja.

–  Na látod! Mondtam én, hogy ez egy felfújt hólyag! A füle bot-
ját sem mozdítaná!

–  Azért gondold csak meg! Neked is vannak ismerôs, rokon stb. 
„külsôs” ellátottjaid. Hány esetben értesítetted az ott ellátási 
kötelezettséggel dolgozó kollégát a tevékenységedrôl?

–  Hááát…

Tisztelt Kollégák!

Aki úgy érzi tudja, hogy pontosan hol és mikor kezdôdika terüle-
ti ellátási kötelezettség, kihez tartozik a hazaadott újszülött, kinek 
kit kell értesítenie, kérjük, írja meg nekünk a véleményét! 

KOVÁCS ÁKOS

Kérjük készpénzben!

Sokat beszélünk és mégis keveset a finanszírozásunkról. Azzal 
mindannyian tisztában vagyunk, hogy kártyapénzünk jelentôsen 
nem emelkedett. Ezzel szemben, bármikor lesújthat az ellenôrzés 
Damoklesz kardja, és akár jelentôs összeget vissza is követelhetnek 
valamely akaratlan mulasztásunkért. Egy régebbi miniszterünk 
ugyan elmondta, hogy rengeteg trükköt ismer, amivel túl lehet 
élni a helyzetet, de arra, hogy simli nélkül lehet-e szabályosan, 
már ô sem tudott válaszolni.

Csöndesen vesszük tudomásul, hogy kilométer-kimutatást kell 
vezetnünk, hogy a magánutakat külön üzemanyagból kellene 
finanszírozni, hogy a kapott finanszírozásból önmagunk rege-
nerálására nem fordíthatunk. Közben meg szép csendesen kúsz-
nak be életünkbe az egyebek. Az áram- és gázszolgáltatók han-
gosan sírnak a számla kinyomtatása miatti anyagi veszteségtôl, 
már az OEP is áttért az elektronikus elszámolásra. Nekünk azon-

ban ki kell mindent nyomtatni, mert a könyvelônk csak papír 
alapon tud dolgozni. Kiszámolta már valaki ennek papír- és fes-
tékköltségét? 

Most bejött egy újabb adónem, az átutalásokért, befizetésekért, 
telefonálásért is kell pluszban fizetni. (Elvileg nekünk telefonon, 
levélben stb. értesíteni kellene a szûrôvizsgálatban, illetve az évi 
egy megjelenésben elmaradt betegeinket.) Ha netán saját kész-
pénzünkhöz szeretnénk hozzájutni, az is többletköltséggel jár. 

Úgy gondolom, jobban járnánk, ha visszatérnénk a régi, borí-
tékos módszerre. Jelentsük be és kérjük, hogy finanszírozásunkat 
ezután készpénzben, borítékban adják. Gondoljuk el, milyen ked-
ves idôtöltés volna a sorban állás a MEP-pénztárak elôtt, majd 
egyenként lejárva a szolgáltatókat, befizetni a pénzt. De biztosan 
kevesebb pénzünk menne veszendôbe.
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