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Tisztelt Ercsi lakosok! 

 

Betegeink! 

 

 

 

 Biztosan sokan emlékeznek még arra az időre, amikor az Alapellátást 

biztosító intézményünkben négy felnőtt háziorvosi körzet működött. 

Közelítőleg tizenöt év telt el azóta. A felnőtt lakosságot jelenleg három körzet 

látja el, jelentős létszámbeli túlterheltséggel. 

 

A III. számú körzet újra indítását azóta többször próbáltuk. A sikertelenséget 

elsősorban az orvoshiány, és a pénzhiány magyarázta. Természetesen sok 

sikertelen próbálkozást felesleges lett volna az újságban közhírré tenni. 

Az idő elmúltával egyre szorítóbb lett ez a probléma. A jövőre is gondolni kell. 

Az országban igen súlyos az orvoshiány. Ha nem teszünk ellene, akkor a 

közeljövőben Ercsi lakossága a saját kárán fogja érezni, hogy milyen az, amikor 

nincs háziorvos. 

 

Az elmúlt több mint egy évben, több orvos kereső pályázat is sikertelen 

volt. Ez év tavaszán sikerült eljutni addig, hogy felvettünk egy negyedik orvost, 

helyettesítőként. Ez is sok utánajárásba és sok időbe telt. 

 

A III. körzet újra indítására csak akkor van lehetőség, ha megjelölhető név 

szerint az orvos személye. Az orvos Dr. Nagy Angéla lesz. 

Csak ezek után kezdhettük el az engedélyeztetéseket, a kötelező 

továbbképzések biztosításával. Már közel járunk. Az Egészségbiztosító 

finanszírozási szerződése van hátra. Ehhez is rengeteg papírmunka és idő 

szükséges. 

 

Ezeket a sorokat azért merem leírni, mert már szinte biztosra vehető, hogy 

2017. február 1-jén kezdheti működését a III. sz. körzet. 

 

A lehetőség kihasználása ettől kezdve Önökön múlik. 
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Betegek szempontjából a körzet újraindulása rövidebb várakozási időt, az egy 

betegre fordítható több időt, alaposabb, nyugodtabb munkát fog jelenteni.  

A négy körzet a jövőt biztonságosabbá teszi. 

A szakember hiány véleményem szerint belátható időn belül nem fog csökkeni. 

Négy működő körzet esetén egy-egy orvos kiesése még nem dönti össze az 

alapellátást. 

 

 

Ha jövőben orvos pótlásra lesz szükségünk, az sem lesz könnyebb, de 

remélhetőleg ellátási zavarok nélkül megoldható lesz. 

  

A négy körzet működésével kapcsolatos konkrét tudnivalókat a 

következő lapszámban közöljük. 

 

 

 

Ercsi, 2016. december 16. 

 

 

     Tisztelettel: 

        Dr. Várföldi Tamás 

                       Alapellátó Intézmény  

          Intézményvezetője   


