Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Iktató szám: Sz-385/2018.

ELŐTERJESZTÉS
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
2018. október 24-i ülésére
Tárgy:

Javaslat az 1. házi gyermekorvosi körzet működtetésére

Előterjesztő:

Zombory Miklós alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

-

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X
X

Ügyiratszám: Kp/14455-10/2018/XII.
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
A 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti orvosi rendelőben, az 1. sz. házi gyermekorvosi
körzetet működtető egészségügyi szolgáltató Dr. Buzási Gyermekorvos Kft. (képviseli: dr.
Buzási János, és egyben az ellátásért felelős orvos: dr. Buzási János) 2018. május 14-én
írásban bejelentést tett, hogy a tárgyi körzetre 2016. november 24. napján, 2016. december
11.-től - 2021. december 10.-ig kötött feladat ellátási szerződést rendes felmondás útján, hat
hónapos felmondási időtartammal felmondja, 2018. július 01. napjától. dr. Buzási János a
felmondása indokául egészségügyi állapotát jelölte meg.
Kérelmezte továbbá, hogy a felmondási idő lejártát követően, 6 hónapig élhessen tárgyi
körzetre vonatkozó praxisjogának elidegenítési lehetőségével. Az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 13/A. § (1) bek. alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés
megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség, így dr. Buzási János praxisjogát 2019. június
30-ig átruházhatja.
dr. Buzási János kérelmével kapcsolatban az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2018.
május 23-i ülésén az alábbiak szerint döntött:
„ESZSB 83/2018. (V.23.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi
alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017.(IV. 25.) rendelete 2. sz. mellékletében
meghatározott 1. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától
2021. december 10. napjáig a Dr. Buzási Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr.
Buzási János háziorvossal kötött feladat ellátási szerződést, 2018. július 01-től kezdődő 6
hónapos rendes felmondás alapján, 2018. december 31-től megszünteti, és felkéri a
Polgármestert a szerződés aláírására.”
A feladat ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozó szerződés 2018. július 3-án aláírásra
került.
dr. Buzási János egészségi állapota okán 2017. május óta nem tud nyújtani személyesen
orvosi ellátást. Távolléte alatt a körzethez tartozó betegeket, az egészséges tanácsadást és az
iskola egészségügyi rendelést a 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. sz. alatti rendelőben a
2.,3.,4.,5. házi gyermekorvosi körzeteket működtető Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.
egészségügyi szolgáltató házi gyermekorvosai látták el, a Dr. Buzási Gyermekorvos Kft-vel
kötött helyettesítési szerződés alapján.
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2018. október 1-én a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. ügyvezetője, dr. Külkey Orsolya
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Dr. Buzási Gyermekorvos Kft-vel a hivatkozott házi
gyermekorvosi körzet helyettesítésére kötött szerződést felmondja.2018. október 31. napjával.
2018. október 3-án dr. Buzási János kérelmet nyújtott be, a feladat ellátási szerződés
megszüntetésére szóló időpont módosítására. Kérelmezi, hogy a szerződés megszüntetésének
időpontja 2018. december 31. helyett 2018. október 31. legyen. Indokaként előadja, hogy a
helyettesítésre kötött szerződést a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. felmondta, a hátralévő két
hónapra pedig személyesen nem tud ellátást nyújtani, valamint másik helyettest sem tud
biztosítani.
A házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött hatályos és érvényben lévő feladat
ellátási szerződések 5.3. pont b.) bek. alapján:
„5.3. Jelen szerződés
b.)
megszüntethető:
•
közös megegyezéssel,
•
bármelyik fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján,
•
Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a
felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére az
Egészségügyi Szolgáltató részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül
letelik:
területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
és az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeket
maximum kettő hónapig tartósan nem teljesíti, vagy a jelen szerződést megszegi,
a használatba adott háziorvosi rendelőhelyiség és tartozékainak engedélytől eltérő
használata esetén,
a használatba adott rendelőhelyiségben engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő
beruházási, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét meghaladó munkálatok
elvégzése esetén,
•
Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben az
Egészségügyi Szolgáltató ellen szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során jogerős
elmarasztaló döntés született,
•
Egészségügyi Szolgáltató részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
ha az Önkormányzat jelen szerződésbe ütköző súlyos kötelezettségszegést tanúsít: ilyen
magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten
megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére tovább
folytatja.”
A fentiek alapján dr. Buzási János kérelmére a feladat ellátási szerződés megszüntetésének
időpontja módosítható, ez esetben a szerződés közös megegyezéssel szűnik meg, 2018.
október 31-el. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bek. alapján a praxisjog elidegenítésére
a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség, így ebben az
esetben dr. Buzási János praxisjogát 2019. április 30-ig idegenítheti el.
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Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján
önkormányzatunk gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátásról. dr. Buzási János kérelmének
jóváhagyása esetén 2018. november 01. napjától szükséges továbbra is biztosítani a
folyamatos és zavartalan betegellátást és intézkedni a körzet működtetéséhez szükséges
finanszírozásról.
Tekintettel arra, hogy 2019. január 01-től, - illetve bizottsági döntéstől függően 2018.
november 01-től - a praxis betöltetlenné válik, bár dr. Buzási János 2019. június 30-ig, illetve
2019. április 30-ig, élhet a praxisjogának elidegenítési jogával, de a körzet működtetésére már
nincs egészségügyi szolgáltatóval kötött érvényes feladat ellátási szerződés. Megoldási
lehetőségként merül fel a feladat ellátására alkalmas egészségügyi szolgáltatóval
megállapodás megkötése a tárgyi betöltetlen körzet házi gyermekorvosi ellátás helyettesítéssel
történő ellátására 2019. október 31. napjáig. Ezen időszak alatt dr. Buzási János elidegenítheti
praxisjogát, amennyiben ez nem történik meg, úgy abban az esetben Önkormányzatunk
rendelkezik a praxisjoggal, és pályázat meghirdetésével adhatja át a praxisjogot, illetve köthet
feladat ellátási szerződést a házi gyermekorvosi körzet működtetésére, arra alkalmas
egészségügyi szolgáltatóval.
Ezen tárgyú, a betöltetlen praxisban házi gyermekorvosi ellátás helyettesítéssel történő
ellátására szóló feladat átadási megállapodás megkötésére felkértük a Ferencvárosi
Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatót. A Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.-vel
Önkormányzatunk 8 házi gyermekorvosi körzetének működtetésére vonatkozó érvényes
feladatellátási szerződést kötött 2016 decemberében 5 év határozott időtartamra. Rendelkezik
a helyettesítés ellátásához szükséges házi gyermekorvosokkal, valamint ápolói személyzettel,
szakhatósági engedélyekkel. Az 1. házi gyermekorvosi körzet ellátása a 1097 Budapest,
Vaskapu u. 23-29. sz. alatti rendelőhelyiségben történik, ahol a Ferencvárosi Gyermekorvos
Kft négy másik házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátását biztosítja. A
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. jelezte, hogy a helyettesítésre irányuló megállapodás
megkötésére hajlandó, annak teljesítésére képes, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.). Korm. rendelet 7/A. §-ban meghatározott rendelési időtartamot biztosítva, azaz a
helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott
szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni, vagyis jelen esetben
minimum heti 7,5 óra rendelési időt biztosítva.
A helyettesítésre vonatkozó megállapodást 2018. december 01-től javasolt megkötni, mivel
ennél korábbi időpont esetén nem folytathatók le a szakhatósági eljárások, és a finanszírozási
szerződés megkötése.
A Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. nyilatkozata alapján, a lakosság egészségügyi ellátását
folyamatosan biztosítja a házi gyermekorvosok által, minden kis beteg ellátásra kerül, a
változásról azonnal hirdetmény útján tájékoztatták az érintett lakosságot.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz.
mellékletének II. 3. fa) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről.
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.
Budapest, 2018. október 19.

Tisztelettel:
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az ESZSB. 83/2018. (V.23.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2018. október 24.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz.
melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Dr.
Buzási Gyermekorvos Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Buzási János háziorvossal kötött
feladat ellátási szerződést, közös megegyezéssel megszünteti 2018. október 31-től, és felkéri a
Polgármester urat a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
dr. Bácskai János polgármester

3.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz.
melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. betöltetlen házi
gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 2018. december 01. napjától 2019.
október 31. napjáig a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel feladat átadási megállapodást köt,
az Sz…/2018. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és felkéri a Polgármester urat a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
dr. Bácskai János polgármester
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1. sz. melléklet
FELADAT ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS
betöltetlen praxisban házi gyermekorvosi ellátás helyettesítéssel történő ellátására
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(székhely: 1092 Budapest Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, törzskönyvi azonosító
szám: 735726) képviseletében eljár dr. Bácskai János polgármester) a továbbiakban, mint
Önkormányzat, és
másrészről a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. (székhely: 1097 Budapest Vaskapu u. 23-29.,
adószáma:
10859317-1-43,
bankszámla
száma:
10918001-00000099-07300006,
képviseletében eljár dr. Külkey Orsolya ügyvezető és dr. Jakab Zsuzsanna ügyvezető), mint
Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja és a 23. § (5) bekezdés 9. pontja szerint és az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti kötelező önkormányzati
feladat végrehajtására a Felek megállapodnak, hogy az ESZSB. ../2018. (..) számú határozat
alapján az Egészségügyi Szolgáltató, mint az Önkormányzat 8 házi gyermekorvosi körzeteit
működtető egészségügyi szolgáltató, 2018. december 01. napjától 2019. október 31. napjáig
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelet 2.
számú mellékletében meghatározott 1. számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben, a
1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29. szám alatti orvosi rendelőben, a házi gyermekorvosi ellátás
feladatot ellátja, olyan orvosok alkalmazásával, akik megfelelnek a praxisjog megszerzéséhez
és a tevékenyég gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek valamint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglalt
előírásoknak.
2.
Az 1. pontban meghatározott feladatot az Egészségügyi Szolgáltató a jelen
megállapodásnak megfelelően köteles ellátni.
3.
Egészségügyi Szolgáltató a jelen megállapodás 1. pontjában jelzett feladatot a
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a legmagasabb szakmai
színvonal biztosításával köteles ellátni.
4.
Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a mindenkori hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően az 1. pontban meghatározott tevékenység ellátására jogosító
működési engedélyeket az előírt határidőn belül megszerezni.
5.
Felek az 1. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó területet, jelen megállapodás 1.
sz. mellékletében határozzák meg.
6. Felek az ellátás rendjét jelen megállapodás 2. sz. mellékletében rögzítik.
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6.
Egészségügyi Szolgáltató a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott
ellátási terület házi gyermekorvosi ellátása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést köt az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet 7/A. § alapján, heti 7.5 óra rendelési időre –tanácsadással együttvalamint ezen felül a 1097 Budapest, Telepy u. 17. sz. alatti köznevelési intézményben
biztosítandó iskola egészségügyi ellátásra.
7.
Önkormányzat a 1097 Budapest Vaskapu u. 23-29. szám alatti épületben, hrsz.:
37926/2 (295. albetét), a tulajdonát képező 220.8 m2 alapterületű földszinti helyiségben, a 20
m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget, valamint a hozzá tartozó egyéb helyiségeket,
berendezési tárgyaival, felszereléseivel együtt Egészségügyi Szolgáltató használatába adja,
térítésmentesen jelen megállapodás hatályának időtartamára.
8.
Önkormányzat szavatolja, hogy harmadik személynek fenti helyiségekre vonatkozóan
nincs olyan joga, amely Egészségügyi Szolgáltatót a használatban korlátozza, vagy
megakadályozza.
9.
Felek kijelentik, hogy a külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi feltételeket, melyeket Önkormányzat korábban a Dr.
Buzási Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltató részére biztosított, térítésmentesen
biztosítja és használatra átadja.
10.
Egészségügyi Szolgáltató a helyettesítő házi gyermekorvosokról, a rendelési
időpontról, a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen az érintett lakosságot és
az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti.
11.
Önkormányzat az általa kötelezően biztosítandó felnőtt és gyermek ügyeleti ellátást
feladat-átadási szerződés keretében ügyeleti szolgáltatóval biztosítja.
12.
Egészségügyi Szolgáltató a házi gyermekorvosi feladat megfelelő ellátását ápolói
személyzet közreműködésével végzi.
13.
Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatba adott rendelőhelyiségre és a
hozzá tartozó egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget - amely nem tartalmazza a közös
költséget - a közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg.
14.
Egészségügyi Szolgáltató köteles évente február 15-ig, az Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről a statisztikai adatszolgáltatásról
szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a Központi Statisztikai Hivatalnak
megküldendő 1021. sz. „Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről”
szóló adatszolgáltatást másolatban megküldeni az Önkormányzat részére. Egészségügyi
Szolgáltató a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit az
adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályban meghatározottak szerint
teljesíti.
15.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi,
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadók.
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16.
A jelen megállapodáshoz csatolt 1. és 2. sz. melléklet a megállapodás elválaszthatatlan
részét képezi. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 3 (azaz három) oldal terjedelemben és 5
(azaz öt) példányban jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018.

…………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

……………………………………………
dr. Külkey Orsolya/dr. Jakab Zsuzsanna
ügyvezető
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.
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1. sz. melléklet
Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséget képező terület utcajegyzéke
Ellátandó körzet utcajegyzéke
Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34.
Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
Gát u. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36.
Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58.
Márton u. 2,4,8,10,3,5,7,9,11,12,13,14,18,20-24, 26,19,21,23,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40.
Mester u. 37,39,41,43,49,51,60.
Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,17,18-24,36,25,27,29,31,33,35,37,38,39,41,34,40,42.
Telepy u. 6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,25-32,34.
Tűzoltó u. 65,66,69,71,73,75,66,70,72,74,76,78,80,82,86.
Üllői út 97,99,101,103,105,107,109,111,113,115.
Vendel u. 7,15,22,24,28,32.
Iskola egészségügyi ellátás:
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17.
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2. sz. melléklet

Az 1. sz. házi gyermekorvosi körzet
helyettesítési ellátási rendje
Egészségügyi Szolgáltató: Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.
Rendelés helye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.
Helyettesítési rendelési idő:
Hétfő:

16.30.-17.00. – dr. Sztranyák Anikó Tamara
19.00-19.30. – dr. Jakab Zsuzsanna
16.30-17.00. – dr. Külkey Orsolya

Kedd:

09.30-10.00.- dr. Sztranyák Anikó Tamara
16.00-16.30. –dr. Jakab Zsuzsanna
10.00-10.30. – dr. Solt Mária

Szerda:

16.00-16.30. – dr. Solt Mária
17.30-18.00. –dr. Jakab Zsuzsanna
18.30-19.00. – dr. Sztranyák Anikó Tamara

Csütörtök:

10.00-10.30. – dr. Sztranyák Anikó Tamara
16.00-16.30. – dr. Külkey Orsolya

Péntek:

09.30-10.00. vagy 17.30-18.00.- dr. Külkey Orsolya
10.00-10.30. vagy 18.00-18.30.- dr. Solt Mária
10.00-10.30. vagy 18.00-18.30.- dr. Jakab Zsuzsanna
09.30-10.00. vagy 17.30-18.00. – dr. Sztranyák Anikó Tamara

Tanácsadás: Csütörtök:15.00-15.30.
Iskola-egészségügyi ellátás:
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17.
kedd: 08.00-12.00. dr. Solt Mária
csütörtök: 08.00-12.00. dr. Jakab Zsuzsanna
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