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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! 
  
Engedjék meg, hogy pár gondolatban ismertessem a lengyeltói mentőállomás tavalyi,ill. 
jelenlegi működését, és betöltött szerepét a város és környéke sürgősségi betegellátásban. 
A mentőállomás jelenleg 2 db futó mentőautóval rendelkezik,melyből az egyik/Toyota Hiace 
tip./ munkanapi 8 órában teljesít szolgálatot,a másik/ Ford Transit tip/ mindennapi 24 órás 
szolgálatban van. A személyzet összesen 12 fő, ebből 6 fő mentőszakápoló, 6 fő 
mentőgépkocsivezető. Mivel a mentési és betegszállítási feladatok 2008-01-01-től szétváltak, 
így az Országos Mentőszolgálatnál csak a sürgősségi, vagy szakkíséretes, orvos által rendelt 
betegszállítás illetve a mentés maradt. A mentés fogalmát az Egészségügyi Törvény 94§-a 
tartalmazza. A mentőállomás ezekből a feladatokból a tavalyi, 2010-es évben 1174 feladatot 
hajtott végre, mindeközben 73.889 km-et teljesített,1718 óra 51 perc alatt. Mivel az Országos 
Mentőszolgálat nevében benne van az országos működésére utaló megnevezés, ezért a 
lengyeltóti mentőállomás hatókörét nem lehet szűk keretek közé szorítani. Cél az uniós 
normáknak megfelelő, 15 percen belüli kiérkezés, és a megkezdett betegellátás, azonban ez 
nem mindig teljesíthető. Terveink szerint a munkanapi 8 órás autóból szeretnénk a 
közeljövőben munkanapi 10 órás autót szervezni, ezzel is növelve a Lengyeltóti és környéke 
mentőellátásának minőségét. A műszaki területen vannak lemaradások, ugyanis a nappalos 
autóban már közel 700.000 km van, s ezt ebben az évben szeretnénk lecserélni, új, vagy 
újabb mentőautóra. Jelenleg csak a 24 órában szolgálatot teljesítő mentőautóban van 
félautomata defibrillátor/újraélesztő készülék/,az is a Fonyódi Mentőalapítvány és az 
adófizetők jóvoltából. Jelenleg zajlik egy kampány, melynek célja az, hogy minden 
mentőautóban legyen defibrillátor, reméljük, a cél mielőbb teljesül. A fentiekből kifolyólag 
fordul elő az, hogy egy betegért - számítva a magasabb szintű sürgősségi beavatkozás 
szükségességére- egyszerre több mentőautó, esetleg mentőhelikopter érkezik. Természetesen 
mindezen nehézségek ellenére a dolgozóink szinten tartása, folyamatos szakmai 
továbbképzéssel történik, hiszen adott esetben, nagyon sok múlik azon, hogy mennyire 
képzett mentődolgozó kezdi meg a beteg ellátását. A dolgozók továbbképzése a 
creditrendszeren belül történik,a kamara által szervezett formában,illetve házi 
továbbképzéseket is szervezünk. 
  
Esetleges további kérdésekkel kapcsolatosan állok rendelkezésre: 
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