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T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Petőfiszállási Lakosok!

Ezúton  értesítem  Önöket,  hogy  Petőfiszállás  Képviselő-testülete  54/2012.(III.14.)  ÖKT. 
határozatával  döntött  a  tanyagondnoki  szolgálat  gépjárműveinek  betegszállításra  vonatkozó 
használatának tárgyában az alábbiak szerint.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a Képviselő-testület akként döntött, hogy a tanyagondnoki szolgálat 
gépjárművei  csak Kiskunfélegyháza egészségügyi intézményeibe történő betegszállításra állnak a lakosság 
rendelkezésére és a szállítás  keddi és csütörtöki napokon, illetve indokolt esetben a polgármesterrel 
történő egyeztetést követően ettől eltérő időpontban biztosított– a tanyagondnokokkal (Homoki-Szabó 
József 70/459-6553,  Molnár Lajos 70/459-6552) illetve a Körjegyzőségi Hivatal  (76/368-042) dolgozóival 
legalább egy nappal korábban egyeztetett időpont alapján.

A  hét  további  napjain,  valamint  ha  és  amennyiben  más  város  egészségügyi  intézményeibe 
szeretnének a betegek eljutni,  úgy ezen igényüket  legalább két nappal  korábban dr.  Tóth Zsolt 
háziorvos felé kell jelezniük, aki megrendeli a betegszállítást.
A helyben történő orvosi ellátásra igény és indokoltság esetén minden nap kérhető a tanyagondnoki 
szolgálat járműve. 

Kérem a Tisztelt Lakosság szíves megértését a fenti ügyben!

A  továbbiakban  értesítem  a  Tisztelt  Lakosságot,  hogy  dr.  Radics  Attila  fogorvos  községünk  lakosainak 
fogászati alapellátására vonatkozó megállapodását 2012. június 30-val felmondta, ugyanakkor ezen időpontig 
az alapellátás biztosítására kötelezett.
 A Képviselő-testület döntésének értelmében várhatóan  2012. július 1. napjától kezdődően (szükséges 
engedélyek beszerzése után) dr. Terjék Gyula biztosítja az ingyenes fogászati alapellátást.

Felhívom a  lakosság  figyelmét,  hogy  2012.  június  30-ig  terjedő  átmeneti  időszakban   dr.  Terjék  Gyula 
kizárólag a sürgősségi ellátást biztosítja ingyenesen a petőfiszállási betegek részére. 
Az ellátást érintő további kedvező fejlemény, hogy a doktor úr vállalta, hogy 2012. szeptember 18., 19., 20. és  
október  16.,  17.,  és  18.  napjain  ingyenes  fogászati  szűrővizsgálatot  tart az  önkormányzat  által 
meghatározott  lakossági  illetve  intézményi  csoportok  részére.  Ezen  szűrővizsgálat  igénybevételére 
vonatkozóan a későbbiekben adunk pontos tájékoztatást.

A rendelés helye: Kiskunfélegyháza, Dobó u. 3/A.

A fogászati rendelés kizárólag telefonon történő időpont egyeztetés alapján működik.
Telefonszám: 76/467-556

                         20/421-9519                                                                                             
A rendelés ideje: Kedd: 730 – 1230 óra

Szerda: 1200 – 1700 óra
Csütörtök: 700 – 1230 óra

Előzetes  telefonos  megbeszélés  alapján a Doktor  Úr hétvégén,  illetve  ünnepnapokon is  rendelkezésre  áll 
térítési díj fizetése mellett. 
Dr. Terjék Gyulát  Dr. Pálinkás József főorvos helyettesíti a 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5. 
szám  alatti  rendelőjében,  saját  rendelési  idejében,  akinek  elérhetősége:  06-30/958-2518.  A  helyettesítést 
ellátóhoz szintén kötelező a telefonos bejelentkezés.
Amennyiben  kérdésük,  észrevételük  van  a  fentiekkel  kapcsolatban,  úgy  forduljanak  bizalommal  hozzám 
személyesen  a  Hivatalban  vagy  a  70/450-3213  telefonszámon,  valamint  Toldi  Zsolt  körjegyző  úrhoz 
ügyfélfogadási idejében a Körjegyzőségi Hivatalban (Petőfiszállás, Kossuth u. 6.).

Kelt: Petőfiszállás, 2012. június 6. napján
Szász János
  polgármester


