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Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. (Név) fogorvos 2015. szeptember 03-án kelt levelében bejelentette, hogy a továbbiakban
nem kívánja működtetni a fogászati röntgent, illetve a fogászati röntgendiagnosztika
szakellátás területi ellátási kötelezettségét sem kívánja folytatni. Az Egészségügyi és Szociális
Intézményben Dr. (Név) látta el a sugárvédelmi megbízotti feladatokat is. A lemondással a
Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a szakellátást a továbbiakban milyen
formában kívánja tovább működtetni.
A fogászati röntgendiagnosztikai területi szakellátási kötelezettségre jelenleg a (Cégnév)-nek
van Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
(Szám) számú engedélye alapján.
A működtetést a1998. március 25-én kelt megbízási szerződés alapján adta át a Képviselőtestület a (Cégnév) részére.
A fogászati röntgen szakellátásra a Bt. 6 óra nem szakorvosi óraszám lekötött kapacitással
rendelkezik, a feladatot területi ellátási kötelezettséggel látja el.
Szükséges, hogy az Önkormányzat alapellátási kötelezettségének ellátása biztosítása okán a
fogászati röntgen működtetését és területi ellátási kötelezettségét átvegye és megállapodást
kössön a (Cégnév)-vel a lekötött kapacitás visszavételéről, valamint új sugáregészségügyi
megbízottat jelöljön ki.
A megállapodás megkötésére azért van szükség, mert az Országos Tisztiorvosi Hivatal
kapacitás nyilvántartásába a hat óra rögzített kapacitást át kell jegyezni az Önkormányzat
nevére.
Az ESZI a 2007. október 3-án kelt, a 14042-3/2007. számú, 2015. október 15-ig hatályos
tevékenységi engedéllyel rendelkezik a fogászati röntgen üzemeltetésére. A tevékenységi
engedély módosítása folyamatban van. A sugárvédelmi megbízotti feladatot Dr. (Név) veszi
át, aki rendelkezik az ehhez szükséges képesítéssel.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tájékoztatása alapján a fogászati röntgen szakellátás
feladatot a fenntartó döntéséig, illetve a szükséges engedélyek kiadásáig végeznie kell a
kapacitás szerződés alapján a (Cégnév)-nek.
A fogászaton jelenleg a 2007-ben üzembe helyezett SATELEC X-MIND DC intraorális
röntgent használják lokális felvételekhez. Azonban általánosan, ha komolyabb felvételek
szükségesek, akkor vagy a Pesterzsébeti szakrendelőbe vagy a VIII. kerületi Fogászati RTG
és CBCT Centrumba küldik a betegeket. Az intézményben működik megbízási szerződés
alapján egy panoráma RTG, azonban ez még előhívásos technológiával készít felvételeket,
ami már nem korszerű.
Az elavult eszközpark fejlesztésére folyamatosan nagy szükség van. Célszerű lenne egy
modern 3D készítésére alkalmas panoráma RTG beszerzése, ami rendkívül modern, digitális
technológiával készít 2D és 3D felvételeket. Segítségével egyes fül-, orr-, gégészeti traumák,
a légutak és a középfül is felvételezhető.

A technológia drágább, mint a hagyományos 2D technológiával dolgozó RGT, azonban
számos előnnyel jár, mivel a szakorvos szinte minden beavatkozást előre meg tud tervezni
digitálisan, legyen az fogmű készítés, inplantálás, gyökérkezelés, harapási beállítások,
fogszabályozás. A technológiával láthatóak olyan elváltozások, amiket a 2D nem jelez.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(XI.10.) határozata a fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos
döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. fogászati röntgen szakellátást saját intézményén, az Egészségügyi és Szociális Intézményen
keresztül látja el, közreműködő igénybevétele nélkül.
II. fogászati röntgen üzemeltetése céljából az Egészségügyi és Szociális Intézmény
engedélyezett létszámkeretét egy fővel megemeli (fogászati röntgen asszisztens).
III. Dr. Fürstner József lemondását az engedélyeztetési eljárás lefolytatását követően kiadott
hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától fogadja el.
IV. Felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy kezdeményezze a fogászati röntgen
szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatását.
V. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladat visszaadásáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(XI.10.) határozata fogászati RTG diagnosztikai eszköz beszerzéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Fogászati RTG diagnosztikai eszköz beszerzésé támogatja.
II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.
II. Fogászat RTG diagnosztikai eszköz bekerülési költségére bruttó 30 000 000,- Ft
értékhatárig előzetesen kötelezettséget vállal a 2016. évi költségvetése terhére.
Határidő: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet összeállítása,
illetőleg 2016. május 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. október 27.
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