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Hatarozati javaslat:

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes
megtargyalasat.
Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.)
23. § (5) bekezdes 9. pontja alapjan a kertileti onkormanyzat feladata az egeszsegiigyi alapellatas, az
egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok biztositasa (amely a 13. § (1) bekezdes 4. pontja
alapjan egyben a helyi onkormanyzat altal helyben biztosithato kozfeladatok koreben ellatando helyi
onkormanyzati feladat).
Az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIII. torveny 5. § (1) bekezdes a)-e) pontjai alapjan a
telepiilesi onkormanyzat gondoskodik az egeszsegiigyi alapellatasrol.
Az egeszsegiigyrol szolo 1997. evi CLIV. torveny (tovabbiakban: Eiitv.) 152. § (3) bekezdese alapjan a
helyi onkormanyzat az egeszsegiigyi szakellatasi intezmenymukodtetesi kdtelezettsegenek reszekent
gondoskodik

a) a tulajdonaban, illetve fenntartasaban levo, kdzfinanszirozott egeszsegiigyi szakellatast nyujto
egeszsegiigyi szolgaltato mukodteteserol,
b) a 2013. aprilis 28-an tulajdonaban, illetve fenntartasaban levo egeszsegiigyi szolgaltato szamara - az
egeszsegiigyi ellatorendszer fejleszteserol szolo torveny alapjan - megallapitott kdzfinanszirozott
szakellatasi feladatok ellatasarol,
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c) a tulajdonaban levo, kozfinanszirozott egeszsegiigyi szakellatasi feladat ellatasara szolgald
vagyonhoz kapcsolodo - az egeszsegiigyi ellatorendszer fejleszteserol szolo torveny alapjan a helyi
onkormanyzat rendelkezesi joga ala tartozo szakellatasi kapacitassal ellatando - kozfinanszirozott
egeszsegiigyi szakellatasi feladatok ellatasarol.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat az Eiitv.-ben foglalt, fentiekben
hivatkozott egeszsegiigyi szakellatasi intezmenymukodtetesi kotelezettsegenek a fenntartasaban levo
Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont (tovabbiakban: JEK) utjan tesz eleget. A JEK
rendelointezeti jarobeteg szakellatast nyujt, ezert az egeszsegiigyrol szolo 1997. evi CLIV. torveny 3. §
ga) pontja szerint gyogyintezetnek minosiil.
A gyogyintezetek mukodesi rendjerol, illetve szakmai vezeto testiileterol szolo 43/2003. (VIL 29.)
ESzCsM rendelet 6/A. § (1) bekezdese ertelmeben az egeszsegiigyi kozszolgaltatast nyujto gyogyintezet
az altala nyujtott szolgaltatasok tervszerii es mindsegi fejlesztesere szakmai tervet keszit. A szakmai
tervet oteves idotartamra kell kidolgozni. A gyogyintezet vezetese evente ertekeli a szakmai terv
teljesiteset, es az ertekeles alapjan - ha sziikseges - a soron kovetkezo dt evre modositja, illetoleg
kiegesziti a szakmai tervet. A szakmai tervet - a gyogyintezet szakmai vezeto testiiletenek egyetertese
utan - egyetemi klinikanal az egyetem, mas szervezet eseteben a fenntarto fogadja el.
A JEK elkeszitette a 2021-2026. kozotti idoszakra vonatkozo szakmai tervet, melyet a JEK Szakmai
Vezeto Testiilete elfogadott. A szakmai terv az eloterjesztes 1. szamu mellekletet kepezi. A szakmai
tervnek tartalmaznia kell:
a) a gyogyito-megelozo feladatok osszetetelenek valtoztatasaval,
b) a feladatok valtozasaval osszefuggo belso szervezeti valtozasokkal,
c) a jelentosebb felujitasokkal es fejlesztesekkel,
d) a human eroforrasok fejlesztesevel, valamint
e) a mindsegbiztositassal es minosegfejlesztessel osszefuggo koncepciokat es mindezek penziigyi tervet.

Fejlesztesi programkent irja eld a szakmai terv tobbek kozott az uj epiiletszamy es az egynapos
sebeszeti ellatas kialakitasat, valamint interdiszciplinalis team megszervezeset a reumatologiai
szakrendelesen.
A JEK szakmai terve a hatalyos jogszabalyok altal eldirt tartalmi kovetelmenyeknek megfelel, ezert
javaslom annak elfogadasat.
IL A beterjesztes indoka

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo JEK szakmai
tervenek elfogadasahoz sziikseges, hogy a Kepviselo-testiilet a donteset meghozza.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy a JEK-nek - a hatalyos jogszabalyokkal, valamint a szervezeti es mukodesi
szabalyzataval osszhangban - elkeszitett szakmai terve elfogadasra keriiljon.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, a fenntarto reszere tobbletkotelezettseget nem eredmenyez.
A szakmai tervben meghatarozott fejlesztesi celok csak abban az esetben valdsithatok meg, ha arra a
fedezet a targyevi koltsegvetesekben, iitemezetten biztosithato.
IV. Jogszabalyi kbrnyezet

A JEK az Eiitv. 3. § ga) pontja szerinti egeszsegiigyi intezmeny (rendelointezeti jarobeteg-szakellatast
nyujto egeszsegiigyi szolgaltato), melyre kiterjed az Eiitv. hatalya. Az Eiitv. 155. § (1) bekezdes f)
pontja ertelmeben az egeszsegiigyi intezmeny fenntartojanak hataskdret kepezi kiilonosen az intezmeny
miikodeset szabalyozo dokumentumok (pl. szervezeti es mukodesi szabalyzat, hazirend, szakmai
program, munkaterv) jovahagyasa. Az Eiitv. 3.§ wa) pontja alapjan fenntartonak a koltsegvetesi szerv
egeszsegiigyi szolgaltato eseteben az alapito okiratban iranyitd szervkent megjelolt allami szerv, helyi
onkormanyzat vagy onkormanyzati tarsulas minosiil. A gyogyintezetek mukodesi rendjerol, illetve
szakmai vezeto testiileterol szolo 43/2003. (VIL 29.) ESzCsM rendelet 6/A. § (3) bekezdese alapjan a
szakmai tervet - a gyogyintezet szakmai vezeto testiiletenek egyetertese utan - egyetemi klinikanal az
egyetem, mas szervezet eseteben a fenntarto fogadja el.
Az Alaptorveny 33. cikk (1) bekezdese szerint a helyi onkormanyzat feladat- es hataskoreit a kepviselotestiilet gyakorolja. A Motv. 41. § (3) bekezdese ertelmeben onkormanyzati dontest a kepviselo-testiilet,
a helyi nepszavazas, a kepviselo-testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testiilet bizottsaga, a
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reszonkormanyzat testtilete, a tarsulasa, a polgarmester, tovabba ajegyzo hozhat. A Budapest Fovaros
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ)
ertelmeben a kepviselo-testiilet a hatarozati javaslat tekinteteben nem ruhazta at a hataskoret.

A szakmai terv tartalmi elemeit a gyogyintezetek mukodesi rendjerol, illetve szakmai vezeto testiileterol
szolo 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 6/A. § (2) bekezdese tartalmazza.
Az SZMSZ 7. melleklet 3.2.1. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag
velemenyezi a keriilet egeszsegiigyenek valamennyi szakteriiletet erinto kerdeset. A Szocialis,
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos
ulesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszerii
tobbseg sziikseges.
A fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet:

Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai terve 2021-2026.

Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.../2021. (.) szamu hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont - intezmenyvezetoje altal benyujtott
- a 2021-2026. kozotti idoszakra vonatkozo szakmai tervet az eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt
tartalommal, azzal, hogy a szakmai tervben meghatarozott fejlesztesi celok csak abban az esetben
valosithatok meg, ha azok penziigyi fedezete az adott evi koltsegvetesben rendelkezesre all.
2 .) felkeri a polgannestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott dokumentum alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben 2021. december 16., 2. pont eseteben: 2021. december 31.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati

Iroda.

Budapest, 2021. december 07.

Szili-Darok Ildiko
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:
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1.

Bcvezetes

A Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont (tovabbiakban JEK) Szakmai Fejlesztesi Terve az
egeszsegiigyrol sz616 1997. evi CLIV. torveny es a Gyogyintezetek mukodesi rendjerol illetve szakmai
vezeto testuletrol szolo 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendeletben meghatarozott tartalmi elemek
figyelembe vetelevel kesziilt.

Az 5 eves szakmai program osszeallitasanal tobb, olykor egymassal ellentetesen hato tenyezo
ervenyesul. A keruleti lakosok jaro-beteg szakellatasanak kialakitasakor figyelembe kell venni a
progressziv betegellatas rendelkezesre allo szintjeit, a keruleti es tagabb ertelemben a fovaros
egeszsegiigyi ellatoi rendszerebe val6 kapcsolodast. Kiemelten fontos, hogy az ellatasra jelentkezo
betegek az aktualis egeszsegi allapotuknak megfeleld, sziiksegleteik alapjan a legmagasabb szintii
ellatast kapjak. Az egeszsegiigyi kozpont miikodeseben az akut ellatast es a rehabilitaciot kiegesziti a
prevencios es egeszsegnevelo tevekenyseg.

A JEK menedzsmentje olyan szakmai koncepcio kialakitasara torekszik, amely figyelembe veszi az
egeszsegiigyi kormanyzati strategist, a JEK komyezeteben kialakult egeszsegiigyi ellatoi
kapcsolatrendszert es az Onkormanyzat egeszsegpolitikai donteseit.
Az Onkormanyzat deklaralt egeszsegpolitikai celjai kozott szerepel a keriiltben elok varhato
elettartamanak es egeszsegben eltoltbtt eveinek jelentbs novelese, ehhez kapcsoloddan a
sziirovizsgalatok kitegesztese es az ehhez rendelt korszeru diagnosztikai eszkozdk korenek bovitese.
Az onkormanyzati egeszsegpolitika prioritaskent kezeli a szakorvoshiany es a varolistak csokkenteset,
a praxiskozossegek kialakitasat, a haziorvosok prevencios tevekenysegenek kiemelt osztonzeset.
Szinten az onkormanyzat celkitiizesei koze tartozik a hazi segitsegnyujtas szinvonalanak emelese es az
abban reszesiilok korenek bovitese.
Az elsod leges cel a rendelkezesre allo forrasok optimalis kihasznalasaval a keriilet lakosainak
biztositani a magas szintii egeszsegiigyi ellatast, es elert egeszseg megorzeset es prevencios
tevekenyseggel ujabb betegsegek kialakulasanak megakadalyozasat.

A Szakmai Fejlesztesi Tervben foglaltak hatekony es eredmenyes megvalositasahoz sziikseg van az
egyes szereplbk - lakossag, alapellatas szakemberei, szakellatas reszvevoi, onkormanyzati
donteshozok - tevekeny kdzremiikddesere es a keruleti egeszsegiigyi programok osszehangolasara.
Terveink szerint a JEK szakmai fejlesztese az onkormanyzat egeszsegpolitikai celjaival osszhangban
zajlik, a JEK es az Onkormanyzat kolcsonosen tamogatjak egymas erofesziteseit a Jozsefvarosban
elok egeszsegi allapotanak es egeszsegiigyi ellatasanak folyamatos javitasa illetve fejlesztese
erdekeben.
A fenntarto reszerol kimutatott/tapasztalhato elkotelezettseg egyensulyt teremthet az egyes
programok/projektek celjai es szereploi kozott, biztositva ezzel azt a magasabb szintii koherens
rendezo elvet, ami a siker alapfeltetele.
Az allandoan novekvo lakossagi igenyek es az orvos-technologiai eszkozdk koltsegnovekedese egyre
nehezebb koltsegvetesi helyzetet teremt az egeszsegiigyi szolgaltatok szamara. A valtozo
fmanszirozasi es palyazati feltetelek mellett egyre novekvo jelentosegii a fenntarto altal biztositott
fejlesztesi forras, kiilonos tekintettel a rendkiviil koltsegigenyes diagnosztikai eszkozdk beszerzese
eseten.
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2. Lakossag egeszsegi allapotat bcfolvasolo tenyezok

A jozsefvarosi lakossag egeszsegi allapota aggaszto kepet mutat, mely a lakossag szocialis
helyzetevel, demografiai mutatoival, eletmodbeli es kornyezeti meghatarozottsagaval is
szoros osszefuggesben van. Az ANTSZ 2012-ben keszitett osszefoglalo anyaga a keriiletre
jellemzd morbiditasi (megbetegedesi), mortalitasi (halalozasi) adatokat es azok
betegsegcsoportok szerinti megoszlasat Budapest hasonlo adataival vetette ossze. A vizsgalt
korok jelentos reszben [pl. cardiovascularis (sziv-, er-) betegsegek, diabetes, magas
vernyomas, cerebrovascularis (agyi) betegsegek, ishaemias szivbetegsegek, kronikus
legzoszervi betegsegek, pszichoaktiv szerek hasznalata altal okozott zavarok, majbetegsegek,
csontritkulas, tuberkulozis] a VIII. keriileti prevalencia (elofordulasi gyakorisag) a fovaroset
jelentosen meghaladja. A mortalitasi adatok alapjan mindket nem 10.000 lakosra juto
halalozasi aranyai az osszes betegsegcsoportban lenyegesen magasabbak a fovarosi atlagnal.

A keriilet lakonepessege es allando nepessege a KSH 20I9-es adatai alapjan fokozatosan
csokkennek

Budapest keriileteinek adatai
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3.

JEK beniutatasa___________________________________________

___

A JEK kbtekzb es onkent vallalt feladatai

A JEK kotelezo feladatakent mukbdteti a kovetkezd szolgalatokat::

•

Haziorvosi alapellatas

•

Haziorvosi iigyelet

•

Jarobeteg gyogyito szakellatas es gondozas

•

lijusag-egeszsegiigyi gondozas

•

Csalad es novedelmi egeszsegiigyi gondozas

A JEK onkent vallalt feladatkent latja el a kovetkezd feladatokat:

•

Foglalkozas egeszsegiigyi alapellatas keruleti intezmenyek reszere. E feladat
fmanszirozasat a Jozsefvarosi Onkonnanyzat koltsegveteseben biztositja.

•

Az Aurora utcai es a Gutenberg teri gyermek es felnott haziorvosok kbzmu
szamlainak rendezese. E feladat fmanszirozasat
a Jozsefvarosi
Onkonnanyzat koltsegveteseben biztositja.

•

Gondoskodik a Felnott es gyermek haziorvosok reszere a veszelyes hulladek
elszallitasardl, mosatasrol, venyrendelesrol, laboranyagok szallitasarol,
mobil es vezetekes telefonkoltsegek tovabba az internet szolgaltatasok
kifizeteserol. E feladatot a JEK kiilon szerzodes alapjan latja el, az ebbol
szarmazo bevetel a JEK sajat bevetelenek resze.

•

JEK beren kivuli juttatasa. A Jozsefvarosi Onkonnanyzat koltsegvetesevel
osszhangban, a JEK Cafeteria juttatast nyujt egeszsegiigyi szolgalati
jogviszonyban allo munkavallaloinak E feladat fmanszirozasat
a
Jozsefvarosi Onkonnanyzat koltsegveteseben biztositja

•

,.Sziiroszombat” szervezese. A keriileti lakosok
alkalommal ingyenes, elozetes bejelentkezeshez
sziirdvizsgalatokat valosit meg, igy ersziikiiletmerest,
vercukorszint merest valamint lehetoseg es
sziirdvizsgalatokat.

szamara havonta 1
kotott egeszsegiigyi
csontsiiriiseg merest,
igeny eseten mas

A JEK cllatasi teriilctei

—

Haziorvosi alapellatas: Budapest VIII. keriilet betbltetlen orvosi korzete

—

Haziorvosi felnott iigyeleti ellatas: Budapest VIII. keriilet

-

Jarobetegek gyogyito szakellatasa: Budapest VIII. keriilet

-

Jarobetegek gyogyito gondozasa: Budapest VIII.
tiidogondozas tekinteteben a Budapest IX. keriilet is.

keriilet,

tiidogydgyaszat

-

Csalad es novedelmi egeszsegiigyi gondozas: Budapest VIII. keriilet

-

Ifjusag egeszsegiigyi gondozas: Budapest VIII. keriilet
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A JEK szekhelye es tclephelyei:

JEK szekhelye:

1084 Budapest, Aurora u. 22-28.

JEK telephelyei:

1083 Budapest, Szigony u. 2.

1088 Budapest, Gutenberg ter 3.

1089 Budapest, Koranyi S. u. 3/A.

A JEK letszam adatai
Engedelyezett letszama:

285 fd

•

Orvosi allashelyek szama: 66,9 fd

•

Szakdolgozoi allashelyek szama: 150,1 fd

•

Egyeb allashelyek szama:

70 fd

A .JEK szakmai teriiletci
A JEK szakmai osztalyai alapellatasra, szakellatasra es gondozasra tagolodnak. Az alapellatas
magaban foglalja a Haziorvosi tevekenyseget, a Vedonoi Szolgalatot, az Ifjusag-Egeszsegiigyi
Szolgalatot es a Foglalkozas Egeszsegiigyi alapellatasi rendelest. A jarobeteg szakellatas es
gondozas tobb szakma tekinteteben is elvalaszthatatlan egysegkent mukbdik.

Haziorvosi ellatas
A JEK 2021. oktober 1 -tol egy felnott haziorvosi praxist iizemeltet teriileti ellatasi
kbtelezettseggel.

Vedonoi Szolgalat
Az iskolai es teriileti vedonok preventiv gondozassal es egeszsegnevelessel foglalkoznak,
munkajukat a vezetd vedono iranyitja, a hatalyos jogszabalyok es szakmai iranyelvek
betartasaval. Feladataikat reszben bnalloan latjak el, reszben egyuttmukodnek a hazi
gyermekorvosi- es iskolaorvosi szolgalattal.
•
•

Teriileti vedono gondozasi feladatai fokent a csaladlatogatas es a tanacsadas.
Iskola vedonok a 6-25 eves tanulok szamara biztositanak iskola-egeszsegiigyi ellatast.
A feladatokat az oktatasi intezmenyekben bnalloan, illetve az iskolaorvossal egyiitt
vegzik az egyiittmiikddesi szerzbdesben leirtak, a hatalyos jogszabalyok es szakmai
iranyelvek alapjan.

A JEK 18 vedonoi kbrzetet iizemeltet, ebbbl 2 jelenleg betbltetlen feladatait mas vedonok
helyettesitessel latjak el.
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Ifjusag - Egeszsegiigyi Szolgalat
Az iskola-egeszsegugyi szolgalat (ifjusag-egeszsegiigy) az ovodasokates a nappali kepzesben
tanulokat 3-25gy6gyitd megelozo alapellasat jelenti. Az iskolaorvos feladatat a ra iranyado
munkarend szerint az oktatasi intezmeny iskolaorvosi rendelojeben latja el.

A J EK 5 ifjusag-egeszsegiigyi praxissal rendelkezik, azonban hosszu idon keresztiil 4 praxist
mukodtetett, az 5. praxis mukodese sziineteltetve volt, azonban a kedvezd humaneroforras
valtozasoknak koszdnhetoen, a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
2021. november havi tilesen meghozta donteset az 5. ifjusag-egeszsegiigyi praxis
ujrainditasaval kapcsolatban.

Foglalkozas Egeszsegiigy
A Foglalkozas Egeszsegiigy Alapellatas formajaban miikodik a JEK-ben onkent vallalt
feladatkent. Jelenleg heti 20 oraban tortenik a rendeles. Foleg az Onkormanyzathoz tartozd
intezmenyek ellatasa tortenik, illetve keriileti cegek veszik igenybe a szolgaltatasunkat.
I gyeleti ellatas
A felnott lakossag iigyeleti ellatasa 24 oraban, kiilso(s) szolgaltatoval kotott szerzodes alapjan
tortenik, melynek helyszine a kozponti telephelyen az Aurora utcaban van.

Jarobeteg szakellatas es Gondozas
A jarobeteg szakorvosi ellatas nyujtja az egeszsegiigyi alapellatas szamara a szakmai
konzultacids hatteret a kiilonbozo szakmakban. Progressziv betegellatasban az alapellatas
utan kbvetkezo lepcsofok a betegek jarobeteg szakellatasa a szakorvosi rendeleseken. A JEK a
szakmak szeles spektrumaban rendelkezik kapacitasokkal.

Szakrendelesek heti oraszamai

A JEK osszes oraszama heti 2081 ora. Ebbol szakorvosi oraszam hetente 1696, nem
szakorvosi oraszam pedig 385 egy heten. Szakrendelesek szerinti bontasat az alabbi tablazat
tartalmazza.

SZAKRENDELES

SZAKMA

SZAKMA_NEV

ORA

EOR
A

Belgyogyaszat

0100

altalanos belgyogyaszat

30

0

Sebeszet

0200

altalanos sebeszet

129

0

Sziileszet-N ogyogyaszat

0400

altalanos szuleszet-ndgyogyaszat

118

0

Fiil-orr-gege Gyogyaszat

0600

altalanos ful-orr-gegegyogyaszat

78

0

Szemeszet

0700

altalanos szemeszet

90

0

Borgyogyaszat

0800

altalanos bor- es nemibeteg-ellatas

96

0

Ideggyogyaszat I.

0900

altalanos neurologia

72

0

Ortopedia

1000

ortopedia

54

0
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ko

Urologia

1100

urologia

54

0

Andrologia

1101

andrologia

6

0

Onkologia

1200

klinikai onkologia

6

0

Reumatologia

1400

reumatologia es fizioterapia

191

0

Pszichiatria

1800

pszichiatria

60

0

Tiidogyogyaszat

1900

tiidogyogyaszat

60

0

Allergologia

0109

allergologia es klinikai immunologia

23

0

Diabetes

0123

diabetologia - *sze*

8

0

Ersebeszet

0203

Ersebeszet

12

0

Menopauza es oszteoporozis

1404

12

0

Kardiologia

4000

altalanos kardiologia (szakorvosi)

54

0

Addiktologia

1801

addiktologia

30

0

Laboratoriumi diagnosztika

5000

altalanos laboratoriumi diagnosztika

60

0

Altalanos
rbntgendiagnosztika

5100

altalanos rontgendiagnosztika

60

0

Mammografia

5102

mammografias sziires es diagnosztika

53

0

Ultrahang

5301

ultrahang-diagnosztika

58

0

Fizioterapia

5722

fizioterapia
tevekenysegkent)

0

91

Gyogytoma

5711

gyogytoma

0

120

Masszazs

5711

gyogytoma

0

60

Borgyogyaszati gondozas

Q08

Borgyogyaszat es nemibeteg-ellatas

60

0

Nemibeteg gondozas

Q08

Borgyogyaszat es nemibeteg-ellatas

30

0

Onkologia

Q12

Klinikai onkologia

12

0

Pszichiatriai es Idegelmegondozo

Q18

Pszichiatria

90

60

Tiidogondozo

Q19

Tiidogyogyaszat

60

24

Addiktologiai gondozo

Q45

Addiktologia
szakfeladat)

30

30

menopauza es oszteoporozis rendeles

(asszisztensi

(pszichiatriai

Teljesitmeny volumen korlat (TVK)
A 43/1999. (III.3) Korm. rendelet alapjan, a JEK finanszirozasi szerzodeseben van
meghatarozva az adott finanszirozasi evre vonatkozo teljesitmeny volumen korlat erteke,
nemet pontban kifejezve. Az eves megallapitott keret 495.069.007 nemet pont, amit
maximalisan kihasznal a JEK, atlagosan havonta a TVK 116 %-at teljesiti.
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A szakrendelesek kulonbozo mertekben jarulnak hozza a szakrendeld bsszteljesitmenyehez,
ez fugg az engedelyezett oraszamoktol, a betoltbtt oraszamoktol es a szakrendelesen
elszamolhato nemetpontoktol.
Szakrendelesek

Teljesitmeny

Addiktologia

2,18%

Allergologia

2,51%

Borgondozo

6,37%

Diabetologia

0,33%

Ful-orr-gege

1,68%

Ideggyogyaszat

1,85%

Kardiologia

4,37%

Labor

0,82%

Nogyogyaszat

3,08%

Onkoldgia

0,28%

Ortopedia

1,20%

Pszichiatria

6,36%

Reumatologia

34,56%

Rontgen

10,78%

Sebeszet

6,47%

Szemeszet

4,14%

Tiidogondozo

7,87%

Urologia

5,16%

Az esetszamok tekinteteben csokkenes tapasztalhato az elmult 5 evben, ami az utobbi ket
evben a pandemiaval magyarazhato.

A JEK a minosegi es tervezheto betegellatas erdekeben elojegyzesi rendszert uzemeltet. Cel,
hogy a betegek minel hamarabb ellatasra keriiljenek. Azonban vannak olyan szakmak, ahol az
igeny sokkal nagyobb, mint a kapacitas. A szakorvoshiany kovetkezteben elofordul, hogy
hosszu varolistak alakulnak ki.

A JEK es a Jozsefvarosi Onkormanyzat a helyi nepegeszsegiigyi program reszekent
folyamatos erofesziteseket tesz a varolistak csdkkentese, lehetoseg szerint teljes feldolgozasa
erdekeben.
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12^

Szakrendeles
Allergologia

Varolista (nap)
1

Belgyogyaszat

20

Borgyogyaszat

20

Diabetologia

20

EKG

5

Ersebeszet

49

Fuleszet

2

Ideggyogyaszat

16

Kardiologia

60

Labor

15

Nogyogyaszat

5

Orthopedia

3

Rheuma

15

Szemeszet

20

Tiidogondozo

20

Ultrahang

14

4... Hclvzctelemzes
«------------------------------------------------ -- --------------- ----- ---------------- - ---- ------- ———.... —'—

....

-

A Szakmai Fejlesztesi Terv elkeszitese soran sziikseg van a makro- es mikrokomyezet
elemzesere. A J EK mukodeset meghatarozd szakmapolitikai komyezet alapjan a
betegellatasban egyre novekvo a jard-beteg szakellatas szerepe a szolgaltatok kozott. A
megnovekedett feladatok ellatasahoz ezzel egy iddben mind nagyobb problemat okoz a
szakdolgozok es orvosok biztositasa. Az agazatot jellemzd munkaerd elvandorlas es magas
fluktuacio, az orvosok eloregedese nehany even beliil kritikus orvos- es noverhianyt
teremthet, amely csak koncepcionalis alapon tavlati intezkedesekkel oldhato meg. Ennek
resze a keriileti Onkormanyzat altal kezdemenyezett orvosi eletpalya modell bevezetese,
valamint a JEK humanpolitikai fejlesztesi strategiajanak kapcsolbdasa.
A lakossag novekvo egeszsegtudatossaga novekvo elvarasokat jelent az egeszsegiigyi
szolgaltatok reszere, ugyanakkor megteremti a lehetoseget a JEK egeszsegnevelo, prevent!v
tevekenysegenek eredmenyes megvaldsitasara is. Az ellatassal kapcsolatos betegjogok
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erven yesiilese, a szereplok reszerol (lakossag, szolgaltato) tudatosabb cselekvest general, amit
a J EK felhasznalhat a folyamatos minosegfejlesztes teriileten.

A keriiletben lake- vagy tartozkodasi hellyel rendelkezd betegeken kiviil, nagy szamban
jelennek meg a VIII. keriilet kozigazgatasi teriileten eletvitelszeriien tartozkodo, de bejelentett
lakcimmel nem rendelkezd, a kozelben dolgozo betegek, valamint a felsooktatasban tanulo
diakok is betegsegiik eseten a JEK szolgaltatasait veszik igenybe egeszsegiigyi ellatasukhoz.A
J EK kozeptavu terveinek osszeallitasakor figyelembe kell venni az intezet belso jellemzoit es
sziikebb komyezetebol fakadd adottsagait. A tobb evtizedes miikodes tapasztalatainak
felhasznalasa, a lakossagi igenyeket megfelelden kielegito szakmadsszetetel, a tapasztalt,
stabil szakdolgozdi garda es az intezetben mukodo minosegbiztositasi rendszer megfelelo
alapot biztosit tovabbi fejlesztesek megvalositasahoz.
Az intezet mukodeset iranyito menedzsment altal kepviselt szervezeti miikodesi model 1 resze
a kiegyensulyozott gazdalkodas, a dolgozoi es lakossagi igenyek magasabb szintii
megvalositasa. A JEK infrastrukturajanak 2015. evi europai unios es jelentos bnkormanyzati
forrasbol megvaldsitott felujitasa olyan minosegi munka es ellatasi kornyezetet teremtett,
amely a kornyezo egeszsegiigyi szolgaltatok szinvonalat messze meghaladja. A javuld
kdriilmenyek hatasa megmutatkozik a betegforgalmi adatok korabbi idoszakhoz viszonyitott
novekedeseben is. A fenntarto Onkormanyzat reszerol tapasztalhato megkiildnbdztetett
figyelem a jovobena sziikseges eszkozfejlesztesi beruhazasok finanszirozasat legalabb
reszlegesen biztositja.
SWOT

Lehetosegek: szakertoi menedzsment; palyazati lehetosegek; NEAK altal nem finanszirozott
ellatasok bevezetese; minosegi munkakomyezet; tamogato fenntartoi attitud, sajat bevetelek
novelese.
Erossegek: szeles szakmai spektrum; tapasztalt, jol kepzett, stabil szakdolgozoi garda;
miikodd minosegiranyitasi rendszer
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- Felujitott epiilet

- Orvosok kordsszetetele

- Szakdolgozoi garda

- TVK korldt

- ISO tanusitvany
- szakertoi menedzsment

- Orvosi gep, muszer ellatottsag es
eletkor

Lehetosegek

Veszelyek

-

Egeszseges Budapest Program

- NEAK finanszirozas csokkenes

- Palyazatok

- Orvos, szakdolgozd elvandorlas

- tamogato fenntartoi attitcid

- Sajat bevetelek csokkenese

- nem kdzfinanszirozott ellatasok
> bevezetese

5.

Gyengesegek

- Szakrendelesek osszetetele

- Kozremukodo orvosok
beremelesi igenye

Fejlesztesi terv

Az Aurora utcai epiilet a 2015-ds komplex felujitasa alkalmaval a szakrendeldi ellatas
koriilmenyei lenyegesen korszeriibbek, komfortosabbak, biztonsagosabbak lettek, ez azonban
tobb esetben jelentos teret vont el a tenyleges betegellatast nyujto fimkcionalis helyisegektol.
Jelenleg a szakrendelesek tulzsufoltan miikodnek, a szakmai fejlesztes teruleti korlatokba
iitkozik.

A kidolgozott fejlesztesi programunk osszhangban az Onkormanyzat altal meghirdetett
jdzsefvarosi nepegeszsegiigyi program strategiajaval azt a celt szolgalja, hogy a Kozpontot es
szolgaltatasait a kerulet lakbi szamara konnyebben es eredmenyesebben elerhetove tegye.
Mind a beteg, mind a fenntarto, mind a haziorvosok, mind a szakrendelo szempontjabol
fontos az alap es szakellatas fizikai szetvalasztasa. Kozelmult esemenyei, azon beliil a
koronavirus jarvanyhelyzetben szerzett tapasztalatok is azt tamasztjak ala, hogy a jarobeteg
szakrendelesre erkezo betegeket
celszerii fizikailag kiilon kezelni az esetleges
fertozobetegsegek miatt jellemzoen haziorvosi ellatasra erkezo betegektol.

a. Uj episletszarny
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A fenti szempontok figyelembevetelevel, a Jozsefvarosi Onkormanyzat tamogatasaval es az
Egeszseges Budapest Program harmadik szakaszaba tartozd 800 millid Ft forras
felhasznalasaval az Aurora utcai szakrendeld udvaranak Deri Miksa es Nagyfuvaros utca
feloli szakaszan egy kb. 430 m2 alapteriiletu, 2 szintes epiiletszamyat alakitunk ki, az Aurora
utcai haziorvosi rendeldket es a haziorvosi iigyeletet, onallo, kiilon bejaratu epiiletben
helyezziik el.

A ket szinten kialakitasra keriil 12 haziorvosi rendelbhelyiseg a hozza tartozd kiszolgalo
helyisegekkel. A foldszinti haziorvosi bejaratnal egy kozponti betegiranyito jon letre.
Allampolgarbarat, jobb elerhetoseget jelent, hogy a beteg egy kompetens szemellyel lep
kapcsolatba, aki pontos felvilagositast adhat a haziorvosok aktualis rendeleserol,
helyettesitesekrol es az ellatassal kapcsolatos tovabbi szakmai kerdesekrol.
A foldszinten, elkiildniilve a haziorvosi rendeloktol, letrejon a kbzvetleniil utcai bejaraton
keresztiil megkozelitheto haziorvosi iigyelet.

Mivel a folyamatos haziorvosi ugyeleti ellatas egy epuletszamyban helyezkedik el a
haziorvosi rendelokkel, igy az egeszsegiigyi ellatdrendszert alapvetoen nem ismero beteg
szamara is egyertelmu lesz, hogy amennyiben a haziorvosi ellatas nem elerhetd, a sziikseges
egeszsegiigyi ellatast a het minden napjan, 24 oraban hozzaferheto.

Az epiiletszamy megvalositasa a tervek szerint iitemezetten tortenik.
Az I. iitemaz epiteszeti engedelyezesi es kivitelezesi tervdokumentacio elkesziteset es
jdvahagyasat tartalmazza(2022. tavasz),

A II. iitem reszekent (a sziikseges kozbeszerzesi eljarast kovetoen) keriil sor az epiiletszamy
felepitesere (2022 vegeig).

A III. iitemben pedig a jelenlegi epiiletreszben mukodo funkciok atcsoportositjuk es
egyidejiileg berendezziik es beuzemeljiik az uj epiiletreszt (2023, ill. 2024).

A III. iitemben a kovetkezo atcsoportositasok tortennek, illetve a kovetkezo uj reszlegeket
hozzuk letre:
-

Athelyezziik es bovitjuk a kardiologiai szakrendelest es annak miiszerezettseget;

-

nappali kdrhaz jellegii ellatasokkoltoznek at (infuzios terapia, rontgen besugarzas,
hydroterapia, fizikoterapia, gyogytoma, masszazs bovitesevel)

-

interdiszciplinaris team-et hozunk letre(idegsebesz,
miiveszetterapeuta konzultacid lehetosege)

-

egynapos sebeszetet alakitunk ki

-

athelyezziik a haziorvosi iigyeleti ellatast

reumatologus,

Jozsefvarosi Szent Kozina Egeszsegiigyi Kozpont- Szakmai Terv 2021-2026

neuroldgus,

IG

-

athelyezziik az
koriilmenyeket..

addiktologiai

ellatast

megszuntetve

a

tobb

eve

meltatlan

Varhato koltsegek:

-

I. (item, eldkeszitese koltsegek: 50 MFt

-

II. iitem: 750 MFt

-

III. iitem: 50 MFt

h. Egynapos sebeszet

Az uj epiiletszamyba koltozo haziorvosok 2. emeleti rendeloinek felszabadulo helyisegei ben
letrehozzuk a helyhiany miatt ez ideig megvalositatlan egynapos sebeszeti ellatast.
Az egeszsegiigyi ellatdrendszer elmult evekben tapasztalt fejlodese, valamint uj miiteti
technikak megjelenese lehetove tette, az ugynevezett egynapos sebeszet (olyan tervezett
sebeszi, klinikai jellegu tevekenyseg, amelyet kovetoen a beteg nehany oras
megfigyelest igenyel es az intezmenyben valo tartozkodas nem haladja meg a 24 orat) hazai
bevezeteset. A modszer eldnye, hogy bizonyos muteteknel a hosszu apolas helyett a
beavatkozast koveto 24 oran beliil hazaterhet a beteg a sajat otthonaba, illetve alacsonyabb
progresszivitasi szinten tortenik a beteg ellatasa. A mutottek szamara ez kimeletesebb
megoldas, hiszen feleslegesen nem kell a korhazban maradniuk, igy a fertozes veszely, vagy a
psziches megterheles a beteg szamara lenyegesen kisebb, es a beteg hamarabb visszaterhet
csaladjahoz es munkahelyere. Az egynapos sebeszeti szakrendeles kereten beliil szemeszeti,
urologiai, nogyogyaszati, ortopediai es sebeszeti miitetek tortenhetnek. A miiteteket helyi
erzestelenitesben, biztonsagos hatterrel vegezziik el.

Celunk, a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelovel (NEAK) kbtott finanszirozasi szerzodes
megkotese, hogy az egynapos sebeszeti miiteteket - ervenyes TAJ kartyaval rendelkezd
keriileti betegeink szamara - dijmentesen (ingyenesen) tudjuk vegezni.
Az Aurora utcai epiilet jelenlegi miitoblokkja, az EBP 2. soran beszerzesre keriilo
berendezesekkel alkalmas lesz az egynapos sebeszeti miito szerepere, kiegeszitve a szakmai
minimumfeltetelekben szereplo egyeb helyisegekkel. E kiszolgalo helyisegeket pedig az 5.
emeleti egyeb szakrendelesek atkoltoztetesevel hozzuk letre, megfelelve ezzel a kor
kovetelmenyeinek. A kialakitasra keriilo apoIasi resz tartalmaz ferfi es noi kortermeket
(ebredo), hozzatartozo vizesblokkal; egynapos sebeszeti varotermet recepcioval, zsilippel,
steril folyosoval.

Az egynapos sebeszet keretein beliil megoldjuk a jelenleg is miikodo gasztroenterologiai
szakrendeles reszere az altatasban torteno vizsgalatot, ami - aneszteziologus szakorvos
jelenletevel - az allampolgarreszere fajdalommentes es biztonsagos vizsgalatot jelent.
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A projekt befejezo szakaszaban, az uj epiiletszamy atadasat es hasznalatba vetelet kovetben, a
fdepulet 2. es 5. emeleten kisebb atalakitasok es felujitasok sziiksegesek. Ennek koltsegei a
beruhazas nagysagrendjehez kepest elenyeszoek.

A helyisegek uj funkcidja

A JEK 5. emeletenek Aurora utca feloli szamyat igen konnyen es olcson alkalmassa
tessziikarra, hogy kenyelmes es jol miikodo egynapos sebeszeti reszleget inditsunk. Ezert a
jelenleg ott mukodo fill- orr- gegeszeti, gasztroenterologiai es proktologiai rendelesek uj
helyet kapnak.
Azert ez a szint a legalkalmasabb, mert a beruhazas legigenyesebb, legdragabb egysege, a
muto mar kitunden ki van alakitva, valtoztatas nelkul hasznalhatd
A gasztroenterologiai ill. a proktoldgia vizsgaldhelysegeibol kesziila ket posztoperativ
megfigyelo szoba, ferfi es noi „fekteto”. Jarvanymentes idoben 3-3 aggyal, jarvanyveszely
idejen 2-2 aggyal iizemel. Mindket szobaba a folyosdrdl ajtot (120-130 cm szeles) nyitunk. A
ket szoba kozott elhelyezkedo iroda, ill. a mogotte levo vizes blokk szolgalja majd ki a
fekvobetegeket. Az iroda apoldi szobava alakul at.
A vizes blokk funkcidja nem valtozik, minddssze uj szaniterek beallitasa sziikseges.
A gasztroenterologia jelenlegi beteg- megfigyeloje lesz a helyi erzestelenitesben
(delutanonkent)
operalando
paciensek
varoja
es
posztoperativ
megfigyeloje.
Oltozoszekrenyekkel es iilobutorokkal berendezve. Az itt elkulonitett (sziiksegtelenne valt)
zuhanyzofulkeben lehetelhelyezni a mutohoz sziikseges sterilezes eszkozeit. A folyosd
Nagyfuvaros utca feloli vegen ajtot nyitunk, ez lesz a beteg bejarat a mutobe. A szemelyzeti
bejard a sebeszeti rendeles feloli oldalon van (a jelenlegi egyetlen bejarat).
Az udvar feloli szobak koziil ket egyagyas VIP - szoba is kialakithato, amelyekben sziikseg
eseten 24 oran tuli megfigyeles is lehetseges lesz. A tovabbi ket helyseget az anesztezioldgia
ill. az operatorok reszere rendezziik be.
Mukodesi terv:
Az altatasos mutetek delelott, a helyi erzestelenitesben vegzett miitetek a delutani miiszakban
tortennek.
Egy delelotti miiszakban 2 hosszabb (pl. lagyekserv) es 3-4 rovid ( pl. aranyer) miitet
vegezheto el. Delutan 6-10 local miitet fer az idobe naponta.
Minimalis szemelyzeti igeny:
3 miitosno, 2 miitdsfiu
1 teljes allasu es 1 felallasu aneszteziologus
4 apolo, 2 esetmenedzser
1 vezeto:lehet sebesz ill. aneszteziologus

A vdrhatd koltsegek (becsles)
3 uj ajto nyitasa osszesen
iivegfal es recepcios pult
festes
butorok
altatogep+ eszlelo monitorok
fekteto agvak 6 db, betegkocsi 1 db
osszesen:

3 millio Ft
6 millio Ft
4 millio Ft
6 millio Ft
30 millid Ft
2 millio Ft
51 millio Ft
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c. Interdiszciplinalis team megszervezese a reumatoldgiai szakrend^

Rendelonkben a reumatologiai betegsegek ellatasanak minden szakorvosi szakmai feltetele
rendelkezesiinkre all, viszont megfogalmazodott az igenye, hogy eredmenyessegiinket
interdiszciplinaris szempontok szerint noveljiik.

Rendelesiinkon is nagy szamban talalkozunk kronikus fajdalomban szenvedd paciensesekkel.
Ha a rendelesiink munkajaba egy mentalhigienes szakember (muveszetterapeuta) is
bekapcsolodhik, segitsegevel a fajdalomban szenvedd betegeink szamara komplex ellatast
tudunk biztositani. A JEK es rajta keresztiil Jozsefvaros ezzel egyediilallo, a bio-pszichoszocialis modell es a szakteriilet talan legkorszerubb szolgaltatoja lesz hazankban.
A muveszetterapeuta a kronikus fajdalomra hajlamos betegeketbehivja egy elozetes interjura.
Ez utan eldontheti a beteg, hogy reszt vesz-e terapiaban, es eldbntheti a pszichoterapeuta is,
hogy a paciensnek egyeni vagy csoportos terapiara van-e sziiksege, valamint tovabbi jelzessel
elhet a team fele, ha a paciensnel a veszelyezteto szintu psziches egyensulyzavart tapasztal.
Terveink szerint a muveszetterapias eljarasok koziil az analitikusan orientalt Katarzisz
Komplex Muveszetterapiat alkalmazzuk, mivel e modszer akkreditalt pszichoterapias
modszemek szamit, valamint pszichoszomatikus relevanciaja van.

A komplex muveszetterapia 5-6 fos csoportokban zajlik, 10 alkalmas iilesekben. Minimalisan
ennyi ido alatt lehet elemi valtozast az erzelmek szabalyozasaban a betegseggel valo
megkiizdesben, az un. coping strategiaban, az onelfogadasban.

A kezeles eredmenyesseget, a fajdalom mertekenek csokkenesevel, a napi aktivitas es az
eletminoseg javulasaval, a kivaltott fajdalomcsillapitok mennyisegenek es az orvosi viziteken
valo reszvetel csokkenesevel lehet lememi.
Betegeink tovabbi ket csoportja szorul leginkabb tamogatasra:
- egyfelol az idos derekfajdalomban szenvedd betegeink, akiknel a fajdalom erzelmi
komponensei, mint az izolaciotol valo felelem, az elet vegetol valo szorongas nehezitik a
gyogyulast;
- valamint a fiatal, vagy kbzepkoru gyulladasos iziiletei betegsegben szenvedok, akiknel a
kezeles eredmenyessege a jo coping strategiatol es a jo adherenciatol is fugg.

A muveszetterapeuta kezdetben heti 15 oraban, reszmunkaidoben vegzimunkajat.
Ha kethetente 2-3 oraban rendel idegsebesz operativ hatterrel, akkor gyorsabban keriilhet sor
a valoban sziikseges idegsebeszeti mutetre.
Amennyiben gyogyito teamunkhoz reszallasu mentalhigienes szakember es idegsebesz
munkatarsak tudnak csatlakozni, akkor az orszag elso szakrendeloje lehet a Jozsefvarosi Szent
Kozma Egeszsegiigyi Kbzpont, ahol interdiszciplinaris team gyogyitja a derekfajdalomban es
arthritisben szenvedd betegeket.
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Lehetoseget kell
alkalmazasara.

biztositani

rendelonkben

invaziv

fajdalomcsillapitasra,

idegsebesz

A JEK e fejlesztesnek koszonhetoen komplex fajdalom ambulanciava valik, biztos
diagnosztikus es terapias hatterrel. Ennek fejlesztes sziikseges resze az egyseges
diagnosztikus es terapias protokollok kidolgozasa es betartasa.

6. Osszefoglalo

___

_

A szakmai terv megalkotasa soran fontos kovetelmeny a lakossag magas szintii egeszsegiigyi
ellatasi igenyenek folyamatos kielegitese, az igenyek realis ismerete es az egeszsegiigyi
ellatorendszer osszhangjanak megteremtese, koltseghatekony miikodtetese.

Celunk az egeszsegiigyi szolgaltatas mindsegenek folyamatos fejlesztese, a betegbiztonsag
javitasa, a forrasok hatekony felhasznalasa, az optimalis, koltseghatekony ellatas,
egeszsegiigyi szolgaltatas nyujtasa.
Orvosaink, asszisztenseink es mas vegzettsegii egeszsegiigyi dolgozoink keszen allnak arra,
hogy a jard betegkent hozzank fordulokat keszsegesen, kello gondossaggal es magas szakmai
szinvonalon lassak el. Igen nagy hangsulyt fektetiink a rank bizott lakossag egeszsegiigyi
ellatasara; a megbetegedettek kisziiresere, megelozesere, gyogyitasara, gondozasara,
egeszsegkulturajanak javitasara. Ehhez sziikseges, hogy javuljon a jarobeteg szakellatas
kapcsolata az alapellatassal. Nelkiildzhetetlennek tartjuk es iidvozoljiik a fejlesztesekkel
osszhangban a gep- es miiszer beszerzeseket.
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