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Határozati javaslat a bizottsia számára: 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság 

megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és  a  döntés tartalminak részletes ismertetése 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
229/1993.  (V.  18.)  számú határozatával létrehozta  a  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központot (továbbiakban JEK), melynek azóta  is  fenntartója.  A  JEK látja  el a  kerületi 
járóbeteg-szakellátás feladatait, valamint az Intézményben felnőtt háziorvosi és házi 
gyermekorvosi tevékenység  is  folyik. 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai működését áttekintve egyre 
inkább körvonalazódni látszik bizonyos zalunákban hosszabb ideje betöltetlen óraszámok 
átcsoportosításának szükségessége más szakma vagy szakmák javára. Ennek oka egyrészt  a 
kerületi lakosság morbiditási illetve mortalitási mutatóinak változása, valamint az, hogy 
bizonyos beavatkozások, vizsgálatok elvégezhetősége  mär  járóbeteg szakellátás keretén belül 
is  lehetséges.  A  betegforgalom nyomon követése az egyes szakrendelések tekintetében 
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folyamatos annak érdekében, hogy a forgalom növekedésének, más területen a betegforgalom 
csökkenésének megfelelően a mindenkori igényekhez alkalmazkodva történjen a betegellátás 
megszervezése. Ennek megfelelően a szükségletek jelenlegi igényekhez való alkalmazása, 
finom áthangolása szükséges. 

A  gasztroenterológiai szakrendelés jelenleg a sebészeti szakrendelés keretében működik,  de  a 
rendelőintézet felújításával tágas, modem, a kor követelményeinek megfelelően berendezett 
helyiségekben történhet ezentúl a betegek vizsgálata.  A  színvonalas betegellátást a XXI. 
századi technológiai adottságokon és műszerparkon túl a megfelelő szakmai kompetenciával 
rendelkező team, magas színvonalú hozzáértése biztosítja.  A  fiatal szakorvosok már első 
alapképzés keretében tudják megszerezni a gasztroenterológia szakképzést és a számukra 
megfelelő, előnyben részesített foglalkoztatási  forma  választásához szükséges, hogy 
létrehozzuk a Gasztroenterológia szakmakód alatt működő szakrendelést. 

A  reumatológiai profilon az  osteoporosis  órák száma csökkentésre kerül, aminek az oka, hogy 
a JEK finanszírozott DEXA készülékkel egyelőre nem rendelkezik, így intézményi keretek 
között az osteoporosisos betegek radiológiai diagnosztikája nem megoldott társintézményi 
kooperáció keretei között kerül biztosításra. Ennek következtében az osteoporosisos betegek 
gondozása nem történhet a teljes spektrumban, így azt kisebb óraszámban is ellátható  A 
reumatológiai szakrendelésen az ellátási terület sajátosságaiból kifolyólag a betegek 
életkorának emelkedése miatt, ebből következendően pedig a degeneratív elváltozásoknak az 
előfordulása nagyobb számú, e miatt indokolt a kapacitásnövelés. 

A  reumatológiai betegek fizioterápiás ellátását a szakellátás progresszivitási szintjének 
megfelelő szakmai spektrumban és színvonalon, komplex módon kívánja a JEK biztosítani.  A 
kerület elöregedő lakossága ilyen vonatkozásban fokozott ellátási igénnyel jelentkezik, ezért a 
lakosság igényeihez igazodó ellátás biztosítása kapacitásbővítéssel megoldható.  A  fizioterápia 
nem szakorvosi kompetenciájú terápia, tehát nem szakorvos, hanem szakasszisztens által 
felügyelve működik, a biztonságos betegellátást nem veszélyeztetve.  A  fizioterápiás 
tevékenység szakképzett fizioterápiás szakasszisztensekkel működik, Reumatológus 
szakorvos szakmai felügyelete mellett.  A  fizioterápiás szakasszisztensek folyamatos, szoros 
reumatológus szakorvosi szakmai irányítás és felügyelet mellett dolgoznak.  A  rendelési 
időben műszakonként  3-4  szakorvos áll rendelkezésre a felügyelet biztosításához. 

A  kardiológiai betegségek az összes megbetegedés és a halálozás szempontjából jelenleg is 
vezető kórképek közé tartoznak Magyarországon, ezen belül Józsefvárosban is.  A  JEK 
célkitűzései között szerepel a kockázati tényezők felmérése, megbetegedések megelőzése, 
kezelése és a lakosság életminőségének javítása, karöltve a kerület háziorvosaival. További 
cél az indirekt várakozási idő csökkentése.  A  szakrendelés a járóbeteg ellátás szintjén elérhető 
non-invazív kardiológiai diagnosztika minden eszközével felszerelt.  A  felújított környezetnek 
és a magas színvonalú eszközparknak köszönhetően a szakrendelés a kardiológus 
szakorvosok körében is „népszerű". 

Ennek megfelelően szükséges a kapacitásbővítés. 
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II.  A  beterjesztés indoka 
A  kerület lakosságának az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét figyelembe véve a 
betöltetlen óraszámok átcsoportosítása más szakmák javára. Az átcsoportosítást a fenntartó 
kezdeményezheti, ezért szükséges, hogy a Képviselő-testület  2020.  június  25-i  ülésén 
döntését meghozza döntését. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  JEK kapacitás átcsoportosítása pénzügyi fedezetet nem igényel.  A  döntés pénzügyi hatása, 
hogy a kapacitásátcsoportosítással hozzájárulunk a  2020.  évi tervezett bevételek 
teljesítéséhez. 

IV.  Jogszabályi környezet 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló  2006.  évi COEOCXII. törvény  7.  §  (3)  be-
kezdése alapján a fenntartó — az ellátási  forma  megváltoztatása nélkül — kezdeményezheti a 
fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató 
finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba — külön 
jogszabály szerinti mértékben — történő átcsoportosítását,  anal,  hogy az egészségügyi 
szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület is Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  mellékletének  3.2.1.  pontja szerint a Szociális Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság véleményezi a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő 
kérdését. 

A  Képviselő-testület feladatköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CDOOCIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  9.  pontján, hatásköre a  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. számú melléklet Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai ajánlása 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (VI.  25.)  számú határozata 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
kapacitás átcsoportosítását az alábbiak szerint: 

Bővítés 

 

Csökkentés 

 

Gasztroenterológia +18 Belgyógyászat -9 

  

Sebészet -9 
Reumatológia +49 Osteoporosis -6 

  

Fül-orr-gége -12 

  

Szemészet -30 
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Addiktológia -1 
Kardiológia +6 Fül-orr-gége -6 
Fizikoterápia +41 Onkológia -3 

  

Onkológiai gondozó -9 

  

Addiktológia -14 

  

Addiktológiai gondozó -15 

 

+114 

 

-114 
2. 

felkéri a. polgármestert, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges dokumentumokat 
irja alá, 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ fölgazgatóját, hogy a 
kapacitás átcsoportosításához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős:  1.-2.  pont esetében: polgárinester,  3.  pont esetében: Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  július  03., 3.  pont 
esetében:  2020.  július  31. 

A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Budapest, 2020.  június g • 

Pikó András 
po gännester 

T" ényességi ellenőrzés: 

Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet 
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JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
Főigazgatóság 

1084.  BudapeSt, Auróra utca  22-28 
Főigazgató f6onts: Dr. Koroknai  Andras 

Tel:  790-4616, e-mail:  foigazgatosaggek.lui 

Ikt. szám:  

Szakmai indoklás 

a  Budapest FM-liras V111.  kerület Józserviirosi önkormányzat Képviselő-testület 

 számú határozatában szereplő kapacitás útcsoportosításhoz 

A  józsefyárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai működését iittekinhe egyre inkább 
körvonalazódni 5  bitSzik , bizonyos .szakmákban. hosszabb " ideje ..betölteden óritszámok 

• . 
atcsoportosításának szükségessége finis Szakma vagy szakmák javára. Ennek oka egyrészt a kerüler 
lakosság, Met-tie  mortalitási tnutatóinak yáltózáSa, valamint az,  bogy  bizonyos . • , . . . • . . , , „ , , . • 
beavatkozások, vizsgalatok elvegezhemsege mar probeteg szakellatas kereté belül isleherseges. • 
Ezért folyamatosan nyomon követjük eg-egy idószak betegforgal mi mutatóit annak érdekében,. • , . • 
bogy  a ,forgalom növekedésének, más területen a betegforgalom csökkenésének megfelelően a 
mindenkori igényeknek; kívánalmaknak meg tudjunk felelni, illetve azokhoz rugalmasan . . 
alkalmazkodni tudjunk. Más szóval a korábbi szükségletek jelenlegi igényekhez való alkalmazása, 
fmom áthartgolása Szükséges. 

Gasztroenterológia 
14.urripaban  'ink  okozta halálozás közel egyharmadiért a gasztrointesztimilis dagruiat a felelős.  Ezell 

folyamatok többsége lassan progredialó precancerous állapotokból fejlődik ki, inch. 
leliet6seget  nur  a sulyos állapotok megelozesre. Az endoszkópos beavatkozások, alacsony 
invazivjtás menett teszik lehető\-é.  a  diagnózis felállítását, ÓS bizonyos esetekl)en laiztositják 
definitív terápiát, javítva czzel az átlagos ttiklést.  A  gasztroenterológia szahenclelés jelenleg 
niúkodik irJEK;ben a sebészeti szal<renclelés ketetein.belül.  A  rendelőintézet felújításával tagas, 
felÚjított és  modern,  a  kor  követelményeinek megfelelően bcrendezett helyiségekben, kulon 
vizsgálók szolgálják emésztőrendszer felső  es also  tápcsatorna vizsgálatait és a vizsgálatokhoz 

• tartozó előkészítéseket.  A  színvonalas beregellátást a X.XI. századi technológiai adottságokon 
muszerparkon túl a megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező team, magas színvonalú 
hozzáértést biztosítja.  A final  szakorvosok már első alapképzés keretében tudják megszerezni a 
gasztroenterológia szakképzést is a számukra megfelelő, előnyben részesített foglalkoztatisi  forma 
yalasztásához szükséges, hogy létrehozzuk a Gasztroenterológia szakmakód alatt rniiktida 
szakrendelés  

-4% 



Reumatológia és  osteoporosis.  • , , . 
Itemnatológiai profilon  at  osteopoinsis öráink számit szereménk esökkenterii, aininek az oka, hágy 
inteztnényünk tinansiíroiótt. készülékkel :egyelöre  ACM  rendc;lkezik, igy intéitnénYi 
kereteMk -közört az asteoporoSisoi betegek radiolögiai diagnosztikip nem Megoldott, azt csak 
rirsintézményi kc.topertido' keretei kőzött tudjuk megiralösítani. Ennek következtében az 

.osteopprosiso%'. betegeink gondoiása • nem történhet . a teljes spektrtunbari, így.:  an  kisebb • 
• . • . • . 

1%t'ainban  1%  cl tudjuk  Ian 
• getimatdiSgiai szakretidelésen. az ellitási terület sajátosságaiból Icifoly6lag a betegek életkorinak , 

emelkedése &din; ebből köVetkezendöen pedig a  degenerativ  elváltozasoknak az elöfordulása 
nagt obb Száinti,  c  miatt indokok a kapaiirásnöveles. 

Fizioterápia, nem szakorvosi 
Retunafologiai lmegeink fizioteripiás ellititsit a szakellátás progresszivitási, siintjének megfelelő . 

b '1  és színvonalon,  komplex  módon szeretnénk biztosítani.  A  ketWet eköregedó • 
lako'.%aga  ten  zásban fokozott  ell.  itiskigénm-eljelentkezik, melynektnegfdc16 ellátást csak 
fizioreráPiis paciuts"  unk  bővítésével• valosithatunk meg. 

fizioreripia nem szakorvosi korripetenciájó tenipia, teli  it  nem szakorvos, hanem szaiuisszisztens 
• által felieelve működik, a biztonságos betegellitast nem veszélyezietive ..\ fiziotenipias 

tevékenység szakképzett fizioteripiás szakasszisztensekkel müködik, ,Retunatologus szalCore-rn 
szürnai fehigyelete  melted.. A  fizioterápiás szakasszisztensek folyamatos, szoros retunatológus 
szakoivosi szaktnai iranvtta'  6  felügyelet mellett dolgoznak.  A  rendelisi időben müszakonkint  3-. 
4  szakorvos  all  rendelkezésre a feleelet biztosításához. 

. Kardiológia 
.,\ kardiológiai betegségek az. összes megbetegedés és a halálozás szeropontjáböl jeleuleg is vezetö • . 
kúrkepek közé turtoztiak Mitizarországon, ezen  held  a I ózsefv irosban is. C'élkitőzéseink között . . 
szerepel- a kockázati tényezök.  felmérése, megbetegedesek .megelőzése, kczelése  -es  a lakosság 
életminőségének javítása, karöltve a kerület háziontsaival. További célunk az indirekt.virakozási 
idő csökkentése.,Szakiendelésünk a járóbeteg  alias  szintjén elerhető non-invazív kardiolögiai 
chagnosztika Minden eszközéNtl felszerelt Ultrahang gépeink korszerűek,  es  iudásiik megfelel a 
legtijabb követelmények-nek. Rendelkezésre illnak terheléses rendszerek,  24  •órás Holta  EKG 
monimmk,  24 ens  véruyomásmétő készülékek.  A  felülított kiimyezetnek és a magas színvonalú 
eszközparknak köszönhetően a szakrendelés a kardiológus szakárvosok kötében is „népszenr. 
Ennek megfelelően szükségesnek látjuk a kapacitásbővítést. 
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