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Ti szte lt Onkom各nyzat !

Alulirott Dr Czeg6nyi Zsuzsama, POlg各ri hdzi gyemekorvos, aZ ipamz6si ad6 elt6r16s6re k6rem

C)n6ket a Polgむon m批6d6 h各ziorvosok sz血lara.

K6zfeladatot latunk el, melyet hivatdsnck tekinttink, eletmk nagy resz6t teszi ki, mOndhatni alig

Van mag各nelettirlk.

Egy alulfinanaszirozott agazat vallakoz6i vagyunk, ahol az alaptev6kenysegtink me11ett az ilgyeleti

6§ iskolaorvosi munkallk sem megbecs軸t anyagilag. Emek ellen6re va11alkozdsunk mindenfele

ad6val te血elt, ugyandgy , mint az社ek6r6s , Profit orientalt v組1akoz衣ok.

A haziorvosi tevekenyseg aktualisan nem a legvonz6bb szakter蘭et Magyarorszagon. Ezt jelenleg

V各rOSu11k is megtapasztaUa, mivel az egyik fe山猫haziorvosi praxis e競6ke§itese, ahoman a

doktom6 k櫨foldre屯vozik, nem VOlt kiviteleZhet6.

Bizom beme, hogy a feIlti, di6hejban f割sorolt motivaci6 elegend6 indok 6n6k szam紅a a kerelem

meg6rt6s6hez 6s elfogadasahOZ, anit nagyon szepen megk6sz6n6k j6magam es haziorvos

kollegaim neveben.

Remelem, hogy az ipaI茸z6si ad6 elt6r16se dgy Polgむon, mint orszagos szinten is, dgy r6vid, mint

hosszd t&von hozz女j紅ul a haziorvosi munka vonz6bba tete16hez, megbecsti16sehez.

Tisztelettel es k6sz6nettel :

D重態駄



Tisztelt K6zgy削6s!

A jelenlegi Ko「many lehet6ve tette, hogy az 6nko「mchyzat sajat 「endelet6ben jogosuit a h証iorvos

Va=alkoz6 szamara ad6mentess6get meg訓apitani az ipar枕6si ad6 a16l, Vagγ kedvezm6nyt adni

nekik.

Ezdton ke申ik a PoIgdr v計osab∂n alapelほtast vegz6 0rvOS V訓alkoz6k szamdra ezen rendeIet :lItaI

nγdjtott kedvezmenY biztositasat. K6r6s[inket az a略bbiakkaI kfvanjuk aほtamasztani.

1. A v訓aikoz6 alape帽t6 haziorvosok tuIajdonk6ppen 6nko「manyzat「a ki「6tt k6zszoIg到atot

ほtnak el amikor k6z「emffk6d6i sze「z6d6s ke「et6ben az adott te章ep(i16s lakosainak

alape=atasat v6gzjk.

2. Az orvosi v訓aIkozas alapvet6en nem nye「es6g o「ient引t, aZ O「sz台gos Eg6szs6g P6nztdr割taI

havonta. fix 6sszegben kiutaIt 6sszegb6I gazd訓kodik.

3. A kiutalt p6nzzeI eIszamoIassal tartozik az Orszagos Eg6szsく圭g P6nztar fei6, melyet

elekt「onikus jelent6ssel havonta megtesz. Ezen 6sszeg cs∂k betege帽fa§ 6rdek6ben v6gzett

tev6kenysegek 6s be「uhaz5sokra k61thet6.

4. Az orvosi v訓aIkozasok k6nysze「v訓aIkozるsok!

5. Az eg6szs6gugyi v訓aIkozおok nincsenek ÅFA-k6rben, aZaZ Åfa visszaig6ny16sre nincs

Iehet6s6giIk, ennek elien6「e minden va=alkozくまst 6「int6 k6zte「het meg ke= fizetniink.

6. Azaz tuIajdonk6ppen az 6nko「mchyzat §ajat magat ad6ztatja meg, 「ねd泰ul a penzt a

gy6gyitasra szcht 6sszegb6I vonva el.

7. K6pvise16test0letdk d6nt6s6ben megnyilvanuしhogy az alapellat6 orvosok tevekenys6ge a

Iakossag 6s a vi「os vezetese szamara is kiemelten fontos.
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