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Tisztelt Képviselő-testület!

A Peter Cerny Alapítványtól levél érkezett 2020. február 03. napján, melyben a szakmai vezető
leírta, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Peter Cerny Alapítvány
(továbbiakban: PCA), mint közhasznú szervezet nevében szeretne tájékoztatni az Alapítványi
Mentőszolgálatuk 2019. évi működéséről.
Hiánypótló, éjjel – nappali szolgálatuk Budapesten és a környező 7 megyében biztosította a
koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és neonatológiai
sürgősségi ellátását. A tavalyi évben, a speciálisan felszerelt neonatológiai rohamkocsijaik, a
3.912 kivonulás során 185.682 km-t futottak. Gépi lélegeztetésre 1.011 esetben került sor.
Ismertette a szakmai vezető azt is, hogy ezek mögött a nyers adatok mögött természetesen olyan
kiscsecsemők álltak, akiknek ellátása során a szakmai –technikai igények magas-szintű
kielégítése mellett, remélhetőleg sikerült megadni azt a szeretetet, azt az érzelmi támogatást is,
ami talán könnyebbé tette számukra az „életbe indulás” nehéz óráit, napjait, heteit.
Kiemelte levelében a PCA, hogy Aszód Város Önkormányzatának területén élők biztonságos
egészségügyi ellátását a PCA 13 alkalommal segítette, amely 1.020.747 Ft. szolgáltatási értéket
képviselt. A 84%-os állami támogatás mellett az intézményük számára nyújtott térítésmentes
PCA segítség mindösszesen 163.320 Ft volt.
Államilag finanszírozott neonatológiai sürgősségi rendszerük szakmai előrelépését jelentősen
emelte az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok”
fejezeti kezelésű előirányzat támogatásával készült: „Preventív neonatológiai innovációk
fejlesztése és fenntartása 2018-2019” című projekt, amely számos új innováció bevezetésével,
és a korábbiak üzemeltetésével járult hozzá, a koraszülöttek és beteg újszülöttek minőségi
túléléséhez.
Az állami szerepvállalás mellett kiemelkedő szerepet játszott a Közmédia „Jónak lenni jó”
kampánya. A beérkezett önzetlen adományok biztosítják a fedezetet ahhoz, hogy a megkezdett
fejlesztéseket folytatva és a mentési eszközparkot gyökeresen megújítva valósíthassák meg
alapítványi célkitűzéseiket.
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Az utolsó bekezdésében a PCA utalt arra, hogy örömükre szolgált, hogy segíthettek és –
lehetőségeinkhez mérten - kérték az Önkormányzattól a támogatást, valamint utaltak az 1%-os
felajánlás lehetőségére is.
Aszód Város Önkormányzata 2020. február 07. napján, e-mailben megkereste a Peter Cerny
Alapítványt, a levelében feltüntetett info@cerny.hu, valamint az info@pca.hu e-mail címeken,
melyben levelüket megköszönve, további információt kértünk Aszód Önkormányzat területén
élők biztonságos egészségügyi ellátását segítő 13 alkalom tekintetben. További információ nem
érkezett.
A hivatal felvette a kapcsolatot a területi védőnővel, aki kérdésre – statisztikai céllal, statisztikai
adatként - elmondta, hogy 2019. évben Aszód város területén 1 koraszülött csecsemő született,
a 2018. április - 2019. április között összesen nyilvántartott 53 születésből.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény határozza meg, melyek azok az ellátási formák,
amelyek az egészségügyi alapellátás körébe tartoznak. Ennek megfelelően a települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról; a fogorvosi alapellátásról; az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról; a védőnői ellátásról. Ezek a feladatok
megvalósulnak Aszód városában.
Továbbá a települési önkormányzat képviselő-testülete-a Kormány által kijelölt praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Ez is realizálódott, - nevesítve a rendeleteket – a
háziorvosi körzetekről szóló 22/2010. (X.31.) rendelettel, valamint a fogorvosi körzetekről
szóló 13/2006. (VI.1.) rendelettel is.
Kérem, az álláspontjuk kialakításánál legyenek figyelemmel arra, hogy Aszód város területén,
a koraszülött csecsemők száma – speciális ellátásra tekintet nélkül is, örvendetes módon – nem
kiemelkedő, valamint a Peter Cerny Alapítványt, az állami támogatás mellett, a Közmédia
kampánya is segíti.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (II. 26.) határozata
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért kérelmével összefüggésben
1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítványtól érkezett
levélben megfogalmazott, a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentésének,
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őrzött szállításának és neonatológiai sürgősségi ellátásának támogatására vonatkozó
kérést nem támogatja.
2. A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy a Peter Cerny Alapítványt a
határozat tartalmáról tájékoztassa.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. március 09.

Aszód, 2020. február 12.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Melléklet:
a Peter Cerny Alapítvány, 2020. február 03. napján érkezett levele

3

