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Állásfoglalás 
a fogászati-szájsebészeti sürgősségi ellátással 

kapcsolatban 

 

 

 
A fogászati alapellátás biztosítása önkormányzati feladat. A fogorvosi rendelés működési 

idejében a sürgősségi fogászati ellátás a fogászati alapellátási helyen történik. A fogorvosi 

rendelés működési idején kívül a sürgősségi fogászati ellátást az önkormányzat által kijelölt 

helyen kell biztosítani.  

 

A 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 

egyes szervezési kérdéseiről 1.§ megfogalmazása szerint "E rendelet célja az Eütv. 7.§-a (1) 

és (3) bekezdésében garantált, a beteg számára folyamatosan hozzáférhető egészségügyi 

ellátás szakmai és szervezési elveinek és szempontjainak meghatározása. 

 

3.§ (2) az (1) bekezdés szerinti ellátás szervezésekor biztosítani kell 

            a./ a lakosság számára a folyamatos hozzáférhetőséget, 

            b./ az ellátás egységes színvonalát az év minden napján,... 

 

6.§ (4) Fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a 

megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon - legalább 6 

órás rendelési időben - kötelező. 
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      (5) A háziorvosi ügyeleten a házi gyermekorvosi ügyelet (sürgősségi fogadóhely) és a 

fogorvosi ügyeleti ellátás elérhetőségét is fel kell tüntetni. 

 

9.§ (1) Készenléti szolgálat esetén a foglalkoztatott a munkavégzés helyszínén kívül munkára 

készen rendelkezésre áll a napi munkaidőn kívül esetleg felmerülő feladatok ellátására. 

 

13.§ (6) Az alapellátási ügyelet keretében 

            a./ háziorvosi, 

            b./ házi gyermekorvosi, ill. 

            c./ fogorvosi ellátás történik. 

 

 17.§ (1) A sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot 

vagy készenlétet kell szervezni a 6.§ (4) bekezdése szerint. 

       (2) A fogászati ügyelet és készenlét rendjét a fogászati alap, ill. szakellátást végző 

egészségügyi szolgáltatók váróhelyiségeiben ki kell függeszteni. 

       (3) A fogászati ügyelet körébe az alábbi feladatok tartoznak:.... 

  

Melléklet a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelezhez 

V. Az I-IV. pontokban nem nevesített területeken a folyamatos ellátás bármely formában 

megszervezhető. 

 

Megjegyezzük, hogy a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat az 

52/2006 (XII.28) EüM rendelet, a fogászati ügyelet körében elvégzendő beavatkozásokat a 

48/1997. (XII.17.) NM rendelet szabályozza. A két rendelet egymásnak ellentmondó részeket 

tartalmaz. 

  

Az előbbiekben kivonatoltak alapján, a megyeszékhelyen folyamatos fogorvosi-szájsebészeti 

sürgősségi szolgálat működtetendő, legalább  6 órában, rendelési időben és a nap többi 

időszakában pedig készenlét formájában, mert csak így biztosítható a garantált, a beteg 

számára folyamatosan hozzáférhető egészségügyi ellátás (1.§.)  

A feladat ellátását az önkormányzatoknak kell biztosítania. Amennyiben az 

önkormányzatoknak nem áll rendelkezésre megfelelő forrás a feladat ellátására, a különböző 

kulturálisnak álcázott, presztis-pénzköltési akciók (kolbászfesztivál, mangalica fesztivál, 

krumpli fesztivál, hurkatöltő napok, hagyományőrző falunapok, a világ leghosszabb rétese, a 
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világ legnagyobb rántottája, a világ legnagyobb birkapörköltje, testvérvárosok látogatása 

népes küldöttséggel, népi kirakodóvásár megrendezése, stb.) helyett, az egészségügyi 

alapellátás finanszírozását kell előtérbe helyezni. 

 

Az állásfoglalást az OSZMK felkérésére készítettük. 

 

Budapest, 2008. október 24. 
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