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                Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának 
részletes  szabályairól  szóló  43/1999.  (III.  3.)  Korm.  rendelet  35.  §-ának  (2)  bekezdése 
értelmében: 
„A szakápolási szolgáltató vállalja a szerződésben meghatározott ellátási területre az otthoni 
szakápolás vagy otthoni hospice ellátás igénybevételére jogosult személy (a továbbiakban: 
biztosított) otthonában végzendő szakápolást vagy hospice ellátást, és ezt a szerződési ajánlat 
benyújtásakor  a  működési  területe  szerint  illetékes  települési  önkormányzatnak 
bejelenti.”

Az OEP által  finanszírozott,  orvosi  javaslatra  rászoruló beteg  részére  ingyenesen igénybe 
vehető  otthoni  hospice  ellátás  elsősorban  gyógyíthatatlan  daganatos  megbetegedésben 
szenvedő, végső állapotú betegek otthoni,  családi környezetben történő testi,  lelki  ápolását 
hivatott ellátni. 

Fenti  bejelentési  kötelezettségének  eleget  téve  otthoni  szakápolási  és  hospice  ellátás 
Kiszombor  közigazgatási  területére  történő  kibővítését  kezdeményezte  a  HÉLIOSZ-SOL 
Egészségügyi Szolgáltatási és Oktatási Kft.

A fentiek alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el Kiszombor nagyközség 
ellátási területén az otthoni szakápolási és hospice ellátás megkezdésének a HÉLIOSZ-SOL 
Egészségügyi  Szolgáltatási  és  Oktatási  Kft.  által  a  fenti  jogszabálynak  eleget  tevő 
bejelentését. 

Kiszombor, 2013. január 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  és tudomásul 
vette  a  HÉLIOSZ-SOL Egészségügyi  Szolgáltatási  és  Oktatási  Kft.  (6726  Szeged,  Alsó-
kikötő  sor  6.  8/48.)  ügyvezetője  által  tett  bejelentését,  miszerint  Kiszombor  közigazgatási 
területén otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátási tevékenységet szeretnének folytatni.

A szolgáltató  ezen bejelentést  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. § 
(2) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve tette. 

A határozatról értesül:
- HÉLIOSZ-SOL Egészségügyi Szolgáltatási és Oktatási Kft.

6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 6. 8/48.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár






