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�
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�
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�
l 

 
  

1.  Sürg� sségi indítvány a  Szentendrei Szakorvosi Rendel � intézetben a közrem� köd � i 
szerz� désekhez tör tén �  hozzájárulásról 
El � adó:  Miakich Gábor polgármester 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
175/2003. (X.28.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testülete az egészségügyi szolgáltatókról és az 
egészségügyi közszolgáltatások szervezésér

�
l szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 

törvény) 27. § (4) bekezdése, valamint a 117/2003. (VI.10.) Kt. számú határozatával 
jóváhagyott „egészségügyi ellátási szerz

�
dés”  IX. pontja alapján el � zetes hozzájárulását 

adja, hogy a Dunakanyar  Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2004. január  1-t � l a 
járóbeteg szakellátás területén, a  
 

A szakrendelés megnevezése Sorszám 

 

1.  Belgyógyászat 

2.  Általános sebészet 

3.  Terhesrendelés 

4.  Szülészet, n
�
gyógyászat 

5.  Fül-orr-gége 

6.  Szemészet 

7.  B
�
r és nemi beteg gyógyászat 

B
�
r és nemi beteg gondozás 

8.  Ideggyógyászat 

9.  Orthopédia 

10.  Urológia 

11.  Rheumatologia 

12.  Fiziko és mozgásterapia 

13.  Gyógytorna 

14.  Elmegyógyászat 

Ideggondozó 

Addiktológia 
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15.  Tüd
�
gyógyászat 

Tüd
�
gondozó 

16.  Tüd
�
gyógyászati szakrendelés 

17.  Labor 

18.  Röntgen 

19.  UH diagnosztika 

20.  Sportorvoslás 

21.  Szájsebészet 

22.  Fogászati röntgen 

 
szakrendelések – mint külön jogszabályban meghatározott egészségügyi fels

�
fokú 

szakirányú szakképesítéssel folytatható egészségügyi szakmák – esetében az egészségügyi 
ellátást közrem� köd � i szerz� dés alapján, a tevékenységet jelenleg ellátó szakorvosokkal, 
illetve az erre jogosult szakdolgozókkal lássa el.  
 
Felel � s:  Polgármester 
Határ id � :  közlésre azonnal 
 
 

k. m. f. 
 
 

Miakich Gábor s.k.      Szabó Géza s.k. 
        polgármester                                                                          aljegyz

�
 

  
 
 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

3. Népjóléti Iroda - intézkedésre   
 

 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. október 29. 
 
Ancsin Mária 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


