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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
 
S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Pap Imre képviselő úr a Képviselő-testület legutóbbi ülésén interpellált azzal kapcsolatosan, 
hogy meg kellene keresni annak a lehetőségét, hogy Szentes és kistérsége részére helyben 
megoldható legyen az Orvosszakértői Bizottság betegellátása, hetente egy-két alkalommal. 
Interpellációjában kitért arra is hogy, több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a szegedi 
központban lekezelően bánnak a szentesi betegekkel. 
 
Képviselő Úr interpellációjában foglaltakkal ismételten megkerestük az Országos 
Orvosszakértői Intézet igazgató főorvosát, kérve, hogy a felvetett lehetőséget gondolja át, és 
ha mód van, személyes találkozás keretében keressünk megoldást mindkét jelzett problémával 
kapcsolatosan. A testületi anyag készítésekor válasz még nem érkezett. 
 
 
Ollai Istvánné képviselő asszony írásban interpellált. Kérdése arra vonatkozott, hogy miért 
nincs orvos a rohamkocsin? 
 
Az Országos Mentőszolgálat Csongrád Megyei Mentőszervezet által működtetett szentesi 
állomáson egy esetkocsi van rendszeresítve (egy rohamkocsi Szegeden működik a megyén 
belül). 
Az esetkocsin orvos, vagy mentőtiszt látja el a betegeket Szentesen. Az Európai Uniós 
óraszámok bevezetése és a munkahelyi szigorítások miatt (túlórát elszámolni nem lehetséges 
a mentőknél), a háziorvos rendelkezésre álló idejében 7.00 - 15.00 óráig, és a szentesi délutáni 
ügyeleti idő alatt (15.00 - 19.00 óra) van, hogy mentő szakápoló teljesít szolgálatot a 
gépjárművön. Amennyiben a szolgálatvezető úgy látja, hogy orvosi segítségre van szükség, 
értesíti a háziorvost, vagy a délutáni ügyeletes orvost. Az ügyeleti időben azonban (19.00 - 



07.00, illetve szombat, vasárnap, ünnepnap 7.00 - 07.00 óráig) mindig orvos vagy mentőtiszt 
a szolgálatteljesítő.  
 
A mentőktől kapott információink alapján 2005. májusától létszámbővítés várható a szentesi 
állomáson is, így lehetővé válik, hogy a nap 24 órájában orvos vagy mentőtiszt kerüljön újra 
az esetkocsira. 
 
Kérem  az interpellációkra adott válaszaim elfogadását. 
 
Szentes, 2005. április 13. 
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