
Elfiiwieotis
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

ELOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: HUMANSZOLGALTATASI UGYOSZTALY HUMANKAPCSOLAT1IRODA

Keszitette: Kormendine dr. Mangol Krisztina

Eloterjesztd: Pikb Andras polgarmester

A kepviselb-testuleti tiles idopontja: 2022. februar 17. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas- 
befogadasi eljaras kezdemenyezesere

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges.

Beterjesztesre alkalmas:

ZILVIA 

aOegYzo

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
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Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
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Hatarozati javaslat: A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld- 
testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Az Onkormanyzat az egeszsegugyrol szolo 1997. evi CLIV. torveny (tovabbiakban: Eutv.) foglalt, 
egeszsegugyi szakelldtasi intezmenymukodtetesi kotelezettsegenek a fenntartasaban levo Jozsefvarosi 
Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont (tovabbiakban: JEK) utjan tesz eleget.

Az Onkormanyzat kiemelten fontos feladatanak tekinti az egeszsegugyi szolgaltatasokhoz valo 
hozzajutast, a mindenki szamara elerhetd magas szinvonalu, kulturalt korulmenyek kdzbtti beteg-ellatas 
biztositasat; kiemelt figyelmet fordit az egeszsegugyi ellatas folyamatos fejlesztesere mind a keriiletiek 
egeszsegbiztonsagat, mind a JEK-nel tevekenykedo egeszsegugyi dolgozok munkakbrulmenyeit 
illetden. Az egeszsegugyi szolgaltatasok szinvonalanak novelesevel, a lakossag kozeli ellatas 
biztositasaval elerhetd az ellatasi rendszer optimalizalasa es a szakellatas hatekonysaganak novelese.

A JEK intezmenyvezetoje tobbletkapacitas befogadasi eljaras kezdemenyezese erdekeben fordult az 
Onkormanyzathoz. A benyujtott igeny harom reszbol all:

1. Nagyertekii eszkoz befogadasa: csontsurusegmero DEXA kesziilek
2. Uj szakma (jarobeteg szakellatas): DIETETIKA 
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3. Uj szakma (jarobeteg szakellatas): KLINIKAI ES MENTALHIGIENES 
SZAKPSZICHOLOGIA

A tobbletkapacitas-befogadas az 1. resz tekinteteben kdzfmanszirozott szakorvosi draszam novelessel 
nem jar. Az emlitett diagnosztikai eszkoz (csontsuriisegmerd DEXA kesziilek) kdzfmanszirozott 
elszamolasat a mar meglevo rontgen kapacitasuk terhere kivanja a JEK elszamolni. A berendezest a 
JEK megvasarolta, amelynek beuzemelese folyamatban van (tevekenyseg megkezdesenek tervezett 
idopontja: 2022. julius 01.).

Az Egeszseges Budapest Program kereteben beszerzett DEXA kesziilek indokoltsagat noveli, hogy a 
keruletben magas az idoskoru lakossag aranya, akik nagyobb aranyban szenvednek csontritkulasban, 
amely egyebkent is nepbetegseg. Ezen betegseg felderiteseben jelentos szerepet jatszana az emlitett 
csontsuriiseg mero kesziilek beuzemelese, amellyel lehetove valna a csontritkulasban szenvedok idbben 
torteno kezelese, tovabba magasabb szintre lehetne emelni a reumatologia es a csontritkulas 
(osteoporosis) teriileten a VIII. keriilet szakellatasat.

A tobbletkapacitas a 2. resz tekinteteben uj szakma (dietetika) letrehozasara iranyul 2022. julius 01. 
napjatdl (kerelmezett kapacitas mennyiseg: 30 nem szakorvosi ora/het).
A dietetika munkaja a jarobeteg-ellatas keretein beliil sokretu, resze a prevencidnak, az utdkezelesnek es 
a gondozasnak is, vegigvonul a gydgyitd-megelozd ellatas teriileten. Celjat tekintve alapvetoen ket 
reszre oszthato:
- primer prevencid: egeszsegesek kbreben vegzendo preventfv tanacsadas, felvilagositas, 
kockazatfelismero, antropometriai, merdmuszeres meresek (objektiv), es (szubjektiv) taplalkozasi 
szokasok felmerese beszelgetes-kerddiv alapjan. Celja a rizikofaktorok kikiiszobolese, az egeszseges 
taplalkozas elmeleti alapjainak es ezek gyakorlati megvaldsithatosaganak ismertetese. Az egeszseg 
megovasa, alapvetb taplalkozasi alapismeretek elsajatitasa, tudatos fogyasztoi szemlelet kialakitasa.
- szekunder prevencid: celja, hogy a korabban manifesztalodott betegseg dietajat a beteg hosszutavon 
meg tudja tartani, az uj taplalkozasi forma beepiiljon az eletvitelebe. A paciens gydgyulasa, illetve 
allapotromlasanak megakadalyozasa erdekeben az altalanos iranyelvek betartasaval egy egyenre szabott, 
a hetkoznapi eleteben is hasznosithatd etrend-eletvezetesi tanacsot ad, sziikseg szerint a csaladtagok 
szamara is. Cel az allapotromlas megallftasa, lehetoseg szerint az egeszseg visszaszerzese.
A szakrendelesnek a miikodeset a JEK mar uzemeld egyeb szakrendelessel azonos helyen, a szabad 
kapacitasokat kihasznalva valositja majd meg.

A tobbletkapacitas a 3. resz tekinteteben a klinikai es mentalhigieniai szakpszicholbgia, mint uj szakma 
letrehozasara iranyul 2022. julius 01. napjatdl (kerelmezett kapacitas mennyiseg: 30 nem szakorvosi 
ora/het).
A szakpszichologus elsodlegesen a fizikai- es mentalis egeszseggel es betegsegekkel kapcsolatban 
jelentkezd pszichologiai problemak megoldasanak tamogatasaval es a pozitiv erdforrasok 
mobilizalasaval segit a hatekonyabb gyogyito munka es a prevencid megvalositasaban, az alap- es 
szakellatasban egyarant. Tamogatast es specialis kezelesi programokat kinal az akut, kronikus es 
terminalis betegsegekben szenvedo paciensek szamara a betegseggel vald hatekonyabb megkiizdeshez, 
es segiti a szakemberek ds betegek kommunikacidjat, a kezelesekkel kapcsolatos hatekonyabb 
dbnteshozatalt es egyuttmukodest. Szakmai ismereteit alkalmazhatja az elsodleges betegsegmegelozes 
teriileten is, a rizikoviselkedesek prevencioja es az egeszsdgfejlesztes celjabbl.
Egeszsegmagatartassal kapcsolatos tanacsadast es tamogatast nyujt az egeszseges szemelyek szamara is 
es reszt vesz az ezzel kapcsolatos nyilvanos kommunikacio es tajekoztatas formalasaban is.
A CO VID-19 jarvany a szorongasos es depresszids tiinetek megjelenesehez, vagy a mar meglevo 
tiinetek felerosodesehez vezethettek, kiilonosen az arra erzekenyek koreben. A COVID-19 jarvany es 
poszt-COVID szindroma mentalis tuneteinek tomeges megjelenese es kezelese is ujszeru kihivast jelent 
a JEK Pszichiatriai Gondozo szamara.
A JEK az uj klinikai es mentalhigieniai szakpszicholbgia szakrendelesnek a miikodeset is a mar 
uzemeld egyeb szakrendelessel azonos helyen, a szabad kapacitasokat kihasznalva valositja majd meg.

A befogadasra varo tbbbletkapacitasok reszletes szakmai indokolasa az eloterjesztes 1. szamu 
mellekletet kepezi.

Az Eiitv. a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szdlb 2021. evi XCIX. torvennyel tortent 
modositasa kovetkezteben egyes fenntartdi jogkorok atkeriiltek a szakmai iranyitd egeszsegiigyi 
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intezmenyekhez, a JEK eseteben a Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai es Infektologiai 
Intezethez. Az egeszsegiigyi intezmeny kapacitasainak atcsoportositasaval, csbkkentesevel, illetve 
szakmai osszetetelevel kapcsolatos modositas kezdemenyezese, tovabba az egeszsegiigyi intezmeny 
mukodesi engedelyenek modositasa iranti kerelem elozetes jovahagyasa az egeszsegiigyi szolgaltato 
altal vegezhetd szakmak, az ellatas progresszivitasi szintje es formaja, az agyszam es a heti oraszam 
tekinteteben az Orszagos Hematologiai es Infektologiai Intezet (szakmai fenntartoi jogkort gyakorlo) 
hataskbret kepezi. Jbllehet a tobbletkapacitas befogadasat az egeszsegiigyi ellatdrendszer fejleszteserol 
szolo 2006. evi CXXXII. torveny vegrehajtasarol szolo 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 
(tovabbiakban: Korm. rendelet) a kapacitas atcsoportositasatdl elkiilonulten szabalyozza, mivel a 
tobbletkapacitas uj szakmak letrehozasara is iranyul, melyhez az egeszsegiigyi intezmeny mukodesi 
engedelyet is majd modositani kell, a Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai es 
Infektologiai Intezet megkeresesiinkre elbzetesen szdban azt a tajekoztatast adta, hogy a 
tobbletkapacitas-befogadasi kerelem hozzajuk keriiljon benyujtasra. Egyebekben jelezte, hogy az 
Orszagos Korhazi Fbigazgatdsag allasfoglalasat kerik annak egyertelmusiteseben, hogy a 
tobbletkapacitas-befogadasanak kezdemenyezese a szakmai fenntartoi jogkort gyakorlo szerv 
hataskdrebe tartozik-e.

IL A beterjesztes indoka
A Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai es Infektologiai Intezet es sziikseg eseten a 
Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelb (tovabbiakban: NEAK) fele a JEK tbbbletkapacitasanak 
befogadasa iranti kerelem benyujtasahoz az uj tevekenysegek megkezdesenek 2022. julius 1-jei 
tervezett idopontjat figyelembe veve -sziikseges, hogy a Kepviselo-testiilet donteset a 2022. februar 17.- 
i iilesen meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja nagyertekii eszkoz (DEXA), tovabba uj szakmak (dietetika, klinikai es mentalhigieniai 
szakpszichologia) kdzfinanszfrozasba tortend bevonasa es ezaltal a magas szinvonalu betegellatas 
biztositasa erdekeben tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezese.

A tobbletkapacitas befogadasa iranti kerelem benyujtasa penziigyi fedezetet nem igenyel (NEAK 
finanszlrozassal valdsul meg a tobbletkapacitas), a fenntartd reszere penziigyi tobbletkotelezettseget 
nem eredmenyez.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az egeszsegiigyi ellatdrendszer fejleszteserol szolo 2006. evi CXXXII. torveny (tovabbiakban: Tv.) 
1/A. § (1) bekezdese alapjan az egeszsegiigyi kozszolgaltatasert felelos szervek koziil 
a) a helyi onkormanyzat az egeszsegiigyi szakellatasi intezmenymukbdtetesi kbtelezettseget, 
b) az allam az egeszsegiigyi szakellatasi kbtelezettseget, 
c) az a) es a b) pont ala nem tartozd szerv az egeszsegiigyi szakellatasi feladatat
a 3. § (1) bekezdes a) pontja szerinti esetben a kapacitas-nyilvantartasban meghatarozott kapacitasok 
mertekenek es szakmai bsszetetelenek megfelelben a nyilvantartasban szereplo ellatasi teriileten, a 3. § 
(1) bekezdes b) pontja szerinti esetben pedig a lekbtdtt kapacitasok mertekenek es szakmai 
bsszetetelenek megfeleloen teljesiti.

Az egeszsegiigyi ellatdrendszer fejleszteserdl szolo 2006. evi CXXXII. torveny vegrehajtasarol szolo 
337/2008. (Xn.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdes e) es f) pontjai szerint, tbbbletkapacitasnak 
mindsiil finanszirozasi szerzbdes hianyaban is az egeszsegiigyi szolgaltatdnal letrejdvo uj ellatasi forma 
vagy szakma, tovabba az egeszsegiigyi szolgaltato szempontjabbl tbbbletteljesitmennyel befogadasra 
javasolt, az 1. szamii melleklet szerinti eszkoz (, amely a Tv. alapjan lekbtdtt kapacitasahoz kepest a 
magasabb bsszegii elszamolas es teljesitmenynbvekedes finanszirozasa miatt tbbbletforras-igennyel jar.

Az egeszsegiigyi ellatdrendszer fejleszteserdl szolo 2006. evi CXXXII. torveny vegrehajtasarol szolo 
337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdese szerint a tobbletkapacitas befogadasa iranti 
kerehnet az egeszsegiigyi szolgaltato fenntartoja nyujthatja be a NEAK-hoz. Ha a fenntartd nem azonos 
az egeszsegiigyi kozszolgaltatasert felelos szervvel, a kerelemhez az egeszsegiigyi kozszolgaltatasert 
felelos szerv ellenjegyzese is sziikseges.



A tobbletkapacitas-befogadasi eljaras reszletszabalyait az egeszsegiigyi ellatorendszer fejleszteserol 
szolo 2006. evi CXXXH. torveny vegrehajtasarol szolo 337/2008. (XIL30.) Korm. rendelet 13. §- 15/A. 
§-ai tartalmazzak.

Az Eutv. 155. § (la) bekezdes b) es f) pontjai alapjan az egeszsegiigyi intezmeny fenntartojanak 
hataskorebe tartozik (a tovabbiakban: szakmai fenntartoi jogkorok) az egeszsegiigyi intezmeny 
kapacitasainak atcsoportositasaval, csokkentesevel, illetve szakmai osszetetelevel kapcsolatos modositas 
kezdemenyezese, tovabba az egeszsegiigyi intezmeny miikbdesi engedelyenek modositasa iranti 
kerelem elozetes jovahagyasa az egeszsegiigyi szolgaltato altal vegezhetd szakmak, az ellatas 
progresszivitasi szintje es fbrmaja, az agyszam es a heti oraszam tekinteteben.
Az Eutv. 155. § (2) bekezdese alapjan az egeszsegiigyi intezmeny fenntartoja a kiilon torvenyben 
foglaltaknak megfeleloen koteles biztosftani az altala fenntartott egeszsegiigyi intezmenyben 
a) az egeszsegiigyi szolgaltatas nyujtasahoz szukseges szakmai felteteleket, valamint 
b) az egeszsegiigyi intezmeny miikodokepesseget es sziikseg szerinti fejleszteset.
Az Eutv. 155. § (21)-(22) bekezdesei ertelmeben az onkormanyzati fenntartasu, jarobeteg-szakellatast 
nyujto egeszsegiigyi intezmeny tekinteteben az (la) bekezdes a)-d) es f)-h) pontja szerinti szakmai 
fenntartoi jogkoroket az az iranyito megyei intezmeny gyakorolja, amelyik szekhelye szerinti megye 
teriileten a jarobeteg-szakellatast nyujto egeszsegiigyi intezmeny szekhelye talalhato. A Budapesten es 
Pest megyeben miikodo onkormanyzati fenntartasu jarobeteg-szakellatast nyujto egeszsegiigyi 
intezmenyekre a (21) bekezdesben foglaltakat azzal az elteressel kell alkalmazni, hogy a Kormany 
rendeletben hatarozza meg az iranyito jogkort gyakorlo egeszsegiigyi intezmenyeket es az altaluk 
iranyitott egeszsegiigyi intezmenyeket.

Az allami fenntartasu egeszsegiigyi intezmenyek iranyitasanak egyes szabalyairol es ezzel 
osszefuggesben egyes kormanyrendeletek modositasarol szolo 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. § 
(3) bekezdese es a 3. melleklet 2.1. pontja alapjan a Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai 
es Infektologiai Intezet, mint iranyito jogkort gyakorlo egeszsegiigyi intezmeny szakmai iranyitasanak 
illetekessegi teruletehez tartozik Budapesten a VIII. kerulet.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest 
nyilvanos ulesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan 
egyszeru tobbseg szukseges.

Az SZMSZ 7. melleklet 3.2.1. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 
velemenyezi a kerulet egeszsegiigyenek valamennyi szakteriiletet erinto kerdeset.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: Tobbletkapacitasok szakmai indokolasa

HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (....) szamu hatarozata

Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras 
kezdemenyezeserol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas befogadasa irant 
kerelmet nyujt be a Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai es Infektologiai Intezet 
es sziikseg eseten a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezeld fele.

2 .) felkeri a polgarmestert a tobbletkapacitas befogadasa iranti kerelem benyujtasahoz sziikseges 
dokumentumok alairasara.
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Felelds: Polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: dontes napja, 2-3. pontok eseteben: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont /

Budapest, 2022. februar 09.
Piko Andras 

polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

Satos Csilla 
je^zo
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jOZSEFVAROSI SZENT KOZMA 
EG&SZS&GCGYI KOZPONT 

Foigazgatosag
1084. Budapest, Aurora utca 22-28 

foigazgato foorvos: Dr. Kotoknai Andras 
Tel: 7904600, e-mail: foigazgatosag@jck.hu

I. SZAKMAIINDOKLAS (DEXA)

Az osteoporosis csontszerkezetet erinto progressziv metabolikus megbetegedese, amelyben a 
csontszovet szerves es szervetlen allomanyanak aranyos fogyasa. ezaltal a csonttomeg 
megfogyalkozasa a csont finom szerkezetenek karosodasa, a csonttnindseg romUsa a csont 
teherbiro kepessegenek es rugalmassaganak csokkenesehez, fokozott torekcnysegehez vezet.
Az osteoporosis kovetkezteben kialakult csipo taji tores kbzvetlen eletvcszelyt jelent / a torest 
elszenvedettek kozel 30%-a torest kbvetd evben meghak 50% >uk a tovabbi cleteben 
onellatasban segitsegre szoruk Az egyeb csonttoresek is jelenlds mertekben ronthatjak az 
eletminoseget es fokozzak a mortalitast.

A DEXA vizsg&lat az osteoporosis diagnozis fekUlitasanak alapveto feltetele.
T score nagyobb, mint -1,0 SD egeszseges csontozat
T score -1,0 es -2,5 SD kozotti osteoporosis
T score -2,5 SD es legalabb 1 csont torese: sulyos osteoporosis
A inert ertekek egyben a terapias protokoll alapjaul szolgalnak.

Kontroll DEXA vizsgalat: 12, 24 illetve 36 szukseges, a terapia nyomon kovetesehez a 
BMD 5 %-os csbkkcncsc terapias valtoztatast tesz sziiksegesse.

Reumatologia es Menopauza-Osteoporosis szakrendelesunkon 2020.11.04 es 2021.11.04 
kozott OP diagnozissal ellatott esetszamok:

M8280 • osteoporosis egyeb mashova osztalyozott betegsegekben J 298 '
M8400 ; patologias csonttbr^ ________ ________ __________________ 1 __ WJ

_M8580 i A csontsuruseg es szerkezet egyeb nem meghatarozott rendellenesscgei I 973 ;
M8590 i A csontsuruseg es szerkezet rendelleness^gei k.m.n. _ > 2041 ■
M8090 i egyeb meghatarozott csontrendellenessegek ________ _ _ j 3 i
M8000 i postmcnopausalis OP patol6gias toressel__________ ____ __ J _ _2908J

' M8010 : petefeszek eltdvolitas utani OP patologias toressel i 4 :
M8O5O j idiopathias_OP patqlqgi&s toressel,___________________    [___ J64J

_M8080 Legyeb OP patologias toressel ___________________   I 244 j
M0900 i egyeb nem meghatarozott OP patoldgias toressel _________ I_  243:
MSI 00 ^ostmenopausaiis OP | 852 i
M8H0 i_petefeszek eltavolitas utani OP | 15 j

140 [ gyogyszer indukalta OP____________ _____________ ___  _ _ _ [ 5 !
M8141 j gyogyszer indukalta OP glukokortikoid _____________ j, _ _9 i
M8150 ; idiopathias OP _ __ ___ ___________ _ J____ 57 i
M8180 ; egyeb OP ~ ’7 ' Z _ L L"

." ~ __ _LZ.L1_.ZJ__ T iois
M8280 | OP egyeb. mashova osztalyozott betegsegekben___________________ ; 298 i

i 9206 j

2 j o I d a I
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EGeSZStGCGYl KOZPONT

jOzsefvarosi szent kozma 
egeszs^gugyi kozpont

PoigazgiHosag
1084. Budapest. Auroia ulta 22-28 

foigazgato foorvos: Dr. Koroknai Andras 
J'cl: 7904600. e-mail: foigazgatosag@iek.hu

Evente ez a 9200 esetszam evi 5 orvos-beteg talalkozassal 1800 ellatott beteget jelent. 
600 betegnel evente, 1200 betegnel 2 evente sziikseges a kontroll merds.

Ha a DEXA a lakohelyhez kozeleben elerheto
- a kozeli meresi hely novel! a kezelesbe vont paciensek egytittmukodeset
- a traumatologiai osztalyokrol otthonukba keriilt mar torott betegek gyorsabban kerulhetnek 
meresre,

Az osteoporosis nepbetegseg, az Europai Vertebralis Osteoporosis tanulmany /EVOS/ szerint 
hazankban megkdzelitoleg 600.000 not es 300.000 ferfit erint. A 2000-es evekben mindossze 
160.000 beteget kezeltunk Magyarorszagon. 2009 es 2018 kozott a kezelt betegek szama 
90.000-re esett vissza, mig 2000 es 2010 kOzOtti idoszakban a csonttoresek szama 46 %-kal 
csokkent, 2009 es 2018 kozott ismet a jelentds szimban emelkedett.
A COVID jarvany kapcsan valoszinuleg tovabb csokkent a kezelesbe bevont betegek letszama. 
Ebben a jarvany utani idoszakban emelkedes varhatd.

A DEXA keszulek indokoltsagat noveli, hogy a keriiletben rnagas az iddskoru lakossag ardnya. 
akik nagyobb aranyban szenvednek csontritkulasban. Az osteoporosis, valainint az osteopenia 
fclderitcscben jelentds szerepet jatszana az emlitett csontstiruseg mero keszulek beuzcmelcse. 
amellyel lehetovc valna a csontritkulasban szenvedok idoben tdrtend kezelese.

A kesziilekhez megvasarolt programok lehetove teszik a lakossag szelesebb retegenek a 
szureset. rendszeres felulvizsgalatat, gondozasat. Igy segitsegunkre lehet a tdres-eldrejelzesben. 
elsportolok edzestervenek kialakitasaban, rehabilitacids programokban, eletmod es taplalkozasi 
zavarok koveteseben, kardiovascularis megbetegedesek korai szakaszanak felismereseben is.

Ennck a vizsgald modszemek a rendszerbe allitasaval magasabb szintre lehctnc cmclni a 
reumatologia es osteoporosis teriileten a VIII. keriilet szakellatasat.

Az Egeszseges Budapest program kereteben tortent eszkozbeszerzessel elemi kfvant celok:
• Korszeru jardbeteg ellat^s biztositasa. a szakellatas mindsegenek emelese.
• A biztonsagosan mukodd diagnosztikai eszkozok alkalmazasa altal a varakozasi idd 

roviditese.
• Egeszsegnyereseg novelese a lakossag koreben.
• Definitiv ellatas biztositasa.

Tobbletkapacitas-befogadas kerelmiink kozfinanszirozott szakorvosi oraszam novelessel nem 
jar. Az emlitett diagnosztikai eszkoz kozfinanszirozott clszamolasat a mar meglevo ronlgen 
kapacitasunk terhere kivanjuk elszamolni.
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Szakma neve: Altalanos rontgendiagnosztika
NEAKkod: 280125111
Szakma kodja: 5100
Koziinanszirozott oraszam: heti 60 szakorvosi ora

Intezmenyimk a GE Medical Systems Lunar Prodigy Pro csontsurusegmero bercndezeset 
vasarolta meg, amelynek beiizemelese iblyamatban van. Az emlitett keszulek mukodteteteset a 
1084. Budapest, Aurora utca 22-28. szam alatt tervezzuk az I. emelet L05-es szobaban. 
A helyiseg megfelel az NNK altal eldirt rendelokre vonatkozo felteteleknek, valamint a DEXA 
keszulekre vonatkozo specialis felteteleknek, sugarvedelmi eidirasoknak.

A kesziilek szakmai fcliigycletet cs a Iclctezest radiologiai es UM szakrendelesunk vezetd 
foorvosa dr. Cscpanyi Attila, iHetve a Reumatologia szakrendelesunk fSorvos Dr. Kiss Edit 
fogja vegezni, akik nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

PENZUGYI HATASVIZSGALAT (DEXAJ

Szakmai iranyelv szerint a testen, illetve a vegtagcsontokon vegzett csontsiiruseg vizsgalat 
gyakorisagara a betegsegcsoportok szerint 12, 24. illetve 36 havi vizsgalatot tart indokolnak. A 
pcnzugyi hatasvizsgalat keszitesenel ezt az elvet vettuk alapul. A kesziilek heti 30 oraban tudna 
uzcmclni a Radiologiai osztaly kcrctcin bclul asszisztensek bevonas^val, illetve heti 6 6rdban a 
szakorvosi leletkiertekeles tortenne meg. Orankent 3 vizsgalattal szamolva, 50 h6ten keresztul 
evi 4500 beteg el latasat lehetne elvegezni.

CsontsOniseg
35 70.4 meres vegtag

csontokon
968 pont lOOOdb 968x1,98x1000- 1.916.640 Ft

Csontsuruseg
3570C meres tbrzs- 

csontokon
1873 pout 3500 db 1873x1,98x3500= 12.979.890 Ft

Osszesen: 14.896.530 Ft

4 | O ! d £



JOZSEEVAROSI

SZ£NT KO£MA
EGfSZStGCGVI KOZPONT

j6zsefvArosi szent kozma
EGESZSEGUGYI KOZPONT

11oigazgatosag
1084. Budapest. AunSm urea 22-28 

foigazgaro foorvos: Dr. Koroknai Andras 
'1’el: 7904600, e-mail: foigazgatosag@iek.hu

Kiadasi oldalat tekintve ber, dologi kiadas es rczsikoltseg merul fel.

Berek eseteben:

- Asszisztens 1 fo. heti 40 oraban jarulekkal egyutt: 5.814.338 Ft
Szakorvos 0,2 fo, heti 6 oraban jarulekkal egyutt: 4.944.247 Ft 

ezekbol berfejlesztdsre kapott NEAK bevetel: 492.895 Ft.

Egyeb kiadasok eseteben:

- Dologi kiadasok kb 400.000 Ft / ev
Rezsikoltsegek kb 150.000 Ft/ ev
Karbantartasi kiadasok kb 300.000 Ft/ev
Raosztott koltsegek kb 1.500.000 Ft/ev

IL SZAKMAHNDOKLAS (DIETETIKA)

A Dietetika szakrendeles munkaja a jarobeteg-ellatds keretein beRU sokretu. resze a 
prevencionak. az utbkezelesnek es a gondozasnak is. A dietetikus munkaja vegigvonul a 
gyogyito-megeldzb eliatas teruleten. Ccljat tekintve alapvetben ket reszre oszthato:

- Primer prevencid: egeszsegesek koreben vegzendo preventiv tanacsadas, felvilagositas. 
kockazatfeHsmcrb. antropometriai. m^rdmuszeres meresek (in-body, vercukormeres, 
vemyomasmeres (objektiv), es (szubjektiv) taplalkozasi szokasok felmerese beszelgetes- 
kerddiv alapjan (FINDRISK). Celja a rizikofaktorok kikQszdbdlese, az egeszseges taplalkozas 
elmeleti alapjainak es ezek gyakorlati megvalbsithatbsaganak ismertetese (kez-adag modszer, 
Okostanyer). Az egeszseg megovasa, alapveto taplalkozasi alapismeretek elsajatitasa, tudatos 
fogyasztoi szemlelet kialakitasa.

- Szekunder prevencid: celja, hogy a korabban manifesztalodott betegseg dietajat a beteg 
hosszutavon meg tudja tartani. az uj taplalkozasi forma beepuljbn az eletvitelebe. A paciens 
gybgyulasa, illetve allapotromlasanak megakadalyozasa erdekeben az altaUnos iranyelvek 
betartasaval egy egyenre szabott, a hetkoznapi eleteben is hasznosithatd ctrend-eletvezetesi 
tanacsot ad. sziikseg szerint a csaladtagok szamara is. Cel az allapotromlas megallitasa. 
lehetbsdg szerint az egeszseg visszaszerzese.

A jarobeteg ellatasra jellemzd tanacsadasi formak: egyeni. csoportos. foglalkozasok (klub, 
kurzus). A jelenlegi jdrvanyhelyzet miatt torekszilnk kizarolag egyeni tanacsadasokra, de
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eldfordult a tobb fos tanacsadas is (tolmacs igenybevetele: jelnyelvi vagy kiilibldL valamint a 
nehezen kooperald paciensek eseteben).

A dietetikai szolgalat ai tai igenybe veheto. betegs^g-specifikus - egyeni dietas tanacsadasok, 
a bekiildo baziorvosokkal es szakrendelesekkel egyOttmukddvc tbrtcnik. Mivcl a 
szakrendeidben talalhatd. igy a paciensek szivesebben elnek a lehetoseggel. A kezeldorvos. 
haziorvos javaslata alapjan keriil a beteg dietetikai szaktanacsadasra, ahol a betegseg 
stadiumanak. a beteg dieras ismereteinek megfeleld tanacsadasban reszesUL Ez a forma 
lehetoseget nyujt az eletmodbeli tanacsok betartasanak ellendrzesere. az elert eredmenyek 
rbgzitesere. A legmagasabb szintti dietas ellatast biztosithatjuk ezzel a modszerrek hiszen az 
elozo alkalommal megbeszelt ismereteket, azok feldolgozasM a kovetkezo alkalommal 
kontrollalni tudjuk. MeggydzodhetQnk arrdl, hogy tanacsainkbol a beteg mil tudott 
megvalositani. illetve a felmerlilo problemakra is egyiitt kereshetiink megoldast, Az esetieges 
kezelesi, gyogyszerszedesi valtozasok is azonnal nyomon kovethetok. ha szUkseges 
korrigalhato a dieta. A dietetikai szaktanacsadas pontos dokumentacidt igcnycl: 1/2012. (V.31.) 
EMMI rendelet alapjan.

A dictetikusi munka eredmenyessegehez ismerni kell a beteg:

taplaltsagi allapotat, 
taplalkozasi szokasait, 
eletkorulmenyeit, 
korat, nemet, 
diagndzisat, 
a betegseg, a muteti trauma es a muteti ehezes miatt letrejott anyagesere elvaltozast.

A dietetikai munka menete:

- A tanacsadas indoka-bekiildo szakrendeles megnevezese (prevencid. elhizas, betegseg) 
Tapldlkozasi anamnezis - Szemelyes adatok (kor, nem, eletkor, foglalkozas, fizikai 
aktivitas, vasarlasi szokasok, egyeb eletkorulmenyek...)

- Taplaltsagi allapot (testsuly, testmagassag, BM1, haskorfogat, BlA-in-body. kerdoives: 
MUST)
Taplalkozasi szokdsok: 24 dras recall-a terapias gondozast niegelozo napon tbrtent 
taplalekbevitel pontos felterkepezese, FFQ: - elelmiszer gyakorisag fogyasztas, 3 napos 
taplalkozasi naplo • panaszt okozo, nem szeretem, kedvenc etelek - elvezeti szerek - 
Etrend-kiegeszitok • A taplalkozashoz kotheto - hibak (beavatkozasi pontok) 
azonositasa (taplalkozasi ajanlas alapjan) - helyes szokasok megerdsitese

- Energia* es tapanyagsziikseglet meghatarozasa
Taplalkozasi terv kialakitasa

- Taplalkozasi tanacsadas/oktatas: (kez-adag, tanyer-modszer nyomtatott szemcltetd 
anyag alapjan, szenhidrat becsles valos elelmiszerckkcl, meresuk merleggek
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tapanyagtabltat illetve kaloriaszamlalo programok hasznalatanak elsajatitasa, 
telcfonos alkalmazasok. honlapok kozotti hiteles tajekozodas, mintaetrend dsszeallitasa 
a pacienssel, lehetseges problemak elharitasi strategiaja (hypoglikemia-irasos anyag), 
konyhatechnologia es bevasdrlas menedzselese, elelmiszercimkek megismertetese- 
szemelteld anyagokon gyakorlas. Hazon kivuli etkezesek menedzselese. kiilonleges 
alkalmak- dietak helyes gyakorlati alkalmazasa. Az oktatas szemleltetd anyagokkal 
tortenik. Szemleltetes: • Plakat • Poszter • Elelmiszerek csomagolasa • Nyersanyagok 
es makettjeik, kepeik • Etrend/Etlapmintak

- Dokumentacioban is megnevezett irasos anyagokat adunk at.
Email-es kapcsolattartasra is van mod, melynek soran ppt-ket, tovabbi mintaetrendeket 
is kuldiink. (dokumentacioban is jelezve.)

- Kontroll; eredmeny ertekelese, felmerulo problemak vagy terapia vdkozas miatti 
sziikseges dietavaltoztatas megbeszelese, es irasos anyag atadasa tortenik. - kdvetkezd 
talalkozas megbeszelese.

Mindezek fenyeben a dietetikai tanacsadas iddigenyes. Atlagosan egy elso konzullacio 40 
percet - 1 drat (idosebbeknel) vesz igenybe, a kontroll pedig 20 percet.

Diabetologia - Ediikdcibsprogramunk

A cukorbeteg szakellatas kiemelt fontossagu teruletunk. Hetentc 3-4 uj, frissen felfedezett 
cukorbeteg jelentkezik szakrendcleseinken. A terapiamodositas miatt - dietetikai szempontol- 
cnncljoval tobb uj paciensjelenikmega rendszeriinkben. A folyamatos cdukaciojuk sziikseges. 
hiszen allapotukhoz-kezelesi strategiajukhoz alkalmazkodunk, mind a dietaval, mind az egyeni 
oktatasukkal (egyszeri alapozd oktatasuk nem tud megfeleld hatteret biztositani a valtozd 
kezelcsi mddokhoz).

A frissen felfedezett illetve az ujraedukalni sziikseges paciensek (OAD-rol atallas human ill. 
analog terapiara), reszt vesznek egy alapozo edukacidn, melyet szakkepzett edukatorunk tart 
(vercukormcres, penoktatas, labapolas oktatas).

Ezt kovetoen az chhez a kezeleshez szabott, egyeni vagy csaladi dietetikai konzuitacion cllatjuk 
gyakorlati dietas tanacsokkal (szenhidrat becsles-mcres, etrend tervezese stb.).

Amennyiben a 3 havi vagy feleves vagy egyeves kontrollon terapiamodositas tortenik. akkor 
ez a folyamat megismetlodik.
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Dietetika szakrendeles betegseg-specifikus niegkeresesei

A kovetkezo szakrendelesektol es leggyakoribb korkepekkel keresik fel a paciensck a dietetika 
szakrendelest:

- ABergologia: etel intoleranciak, etelallergiak (tejfehcrje, tojas, szoja, gabona. 
foldimogyord, olajos magvak, halak, kagylok, rakfclek allergiaja, laktoz erzekenyseg, 
fmktoz intolerancia, pollen-zbldseg, gyumolcs keresztrcakcidk, stb.)

- Belgyogyaszat/Diabetoldgia: obesitas, mint ondllo korkep, cukorbetegseg (IDDM, 
NIDDM, GDM) dietaja, edukacioja, kulonbbzb belgyogyAszati korkepek dietaja. 
koszveny dietaja

- Endokrinoldgia; PCO, Inzulinrezisztencia, pajzsmirigybetegsegek dietaja.
- Borgyogyaszat: hisztamin-allergia. etebintolerancia, allergia

Ful-orr-gegeszet: reflux
- Gasztroenetrologia: reflux, obstipacio, IBD, IBS dietai, maj~, epc, hasnyalmirigy 

dietaja, coeliakia dietaja, divertikulozis dietaja, gastritis, ulcus 
Ideggyogyaszat: anaemia dietaja, obesitas dietaja

- Kardiologia: obesitas, kardiopreventiv es kardioprotektiv etrend, dyslipidaemiak, 
metabolikus szindroma

- Nogyogyaszat: GDM. PCO. obesitas
- Ortopedia: obesitas

Reumatologja: obesitas, osteoporosis dietaja. RA dietaja
- Tiidogyogyaszat: COPD dietaja, daganatos beteg dietaja

Haziorvosi szolgalat: obesitas, roboralo etrend, N1DDM, IDDM obstipacio, IBS, etel 
allergia vagy intolerancia, kardioprotektiv etrend-hypertonia, hyperkoleszterinacmia, 
KVE, anaemia, daganatos betegek dietaja.

- Veddnoi szolgalat: vdrandos gondozas specials etrendet folytato kismamak esctcben 
(vegan), taplalekallergia, intolerancia, anaemia. GDM

Az OECD jelentese szerint a felnott magyar lakossag 30 szazaleka elluzott. Az elhizas szamos 
betegseg kiaiakulasaval filgg cssze, igy a larsadalombiztositasra rott terhe is jelentos. A tent 
lathato szakrendelesek es korkepek kapcsan kiilon figyelmet erdemes forditani az elhizas 
kezelesere dietas tanacsadassal, igy szamos kesobbi korkep kialakulasa kesleltetheto.

Az aktualis jarvanyiigyi helyzet figyelembevetelevel - lehetoseg szerint - havonta, k&havonta 
megrendezesre kertilo fogyokuras klub lehetdseget teremthetne azon egeszsegtudatos 
paciensek kepzesere. akik maguk is torekednek a prevencidra.
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PENZUGYI HATASVIZSGALAT (DIETETIKA)

91311 Kronikus beteg 437 1300 1300x1,98x437 2.227.179 Ft

91312

dietetikai alapoktatasa 
(gastroenteroldgiai, 
nephrologiai, onkologiai 
vagy 2. tipusu diabeteses 
betegnel)
1. tipusu diabeteses 1062 150 150*1,98x1062 315.414 Ft

91313
beteg alapoktatasa 
Hagyomanyos 365 800 800x1,98*365 578.160 Ft

91314

inzulinkezelesben 
reszesuld cukorbeteg 
anyagcsere allapotanak 
idoszakos elemzese 
Intenziv inzulinkezeles 478 800 800*1,98*478 757.152 Ft

91315

alatt allo diabeteses 
beteg anyagcsere
allapotanak idoszakos 
elemzese
Csoportos dietas 87 1040 1040*1,98x87 179.150 Ft

91316

tanacsadas kronikus
anyagcsere betegseg
eseten 
Hagyomanyos 1442 ' 100 100x1,98*1442 285.516 Ft

91317

inzulinkezeles alatt allo 
diabeteses betegek
oktatasa tanfolyam
kereteben
Terhes vagy gyermeket 1017 .....  160 160x1,98x1017 322.185 Ft

91318

kivand cukorbeteg nd 
alapoktatasa
Diabeteses gravidak, 376.... 160 160*1,98x376 119.116 Ft
illetve a gcstatios 
diabctesesek idoszakos 
ellenorzese

Osszesen 4.783.872 Ft

Kiadasl oldait tckintvc szinte csak berjellegu koltsegek mcrulnek, a dologi kiadasok elenyeszo 
mcrtekuck.
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Berkoltseg 1 to dietetikus: 6.385.078 Ft/ev, ebbol berfejlesztesre kapott NEAK bevetel: 
2.129.160 Ft.

Ennel a szakrendelesnel csak berjellegu koltsegekkel szamolunk. mivel a miikodcset, mar 
uzemelo egyeb szakrendelessel azonos helyen, a szabad kapacitasokat kihasznalva valositjuk 
meg. a raosztott es egyeb koltsegeket a masik szakrendel6s viseli.

III. SZAKMAIINDOKLAS (Klinikai es mentalhigienes 
szakpszichologia)

A klinikai es mentalhigienes munka celja es feladatai

A szakpszicholdgus elsodlegesen a fizikai- es mentalis egeszseggel es betegsegekkel 
kapcsolatban jelentkezo pszichologiai problemak tnegoldasanak tamogatasdval es a pozitiv 
erdforrasok mobilizalasaval segit a hatekonyabb gyogyito munka es a prevencio 
megvalositasaban, az alap- es szakellatasban egyarant.

Tamogatast es specials kezelesi programokat kina] az akut, kronikus es terminals 
betegsegekben szenvedo paciensek szamara a betegseggel valo hatekonyabb megktizdeshez. es 
segiti a szakemberek es betegek kommunikaciojat, a kczdesekkel kapcsolatos hatekonyabb 
donteshozatalt es egydttmukddcst.

Segiti a gyogyito szakemberek munkahelyi stressz-kezeleseben, a konfliktusok megoldasaban 
cs a kiegettseg megelozdseben. Szakmai ismereteit alkalmazhatja az elsodlegcs 
bctegsegmcgeldzes tcrtlleten is. a rizikoviselkedesek prevencioja es az egeszsegfejlesztes 
celjabol.

Egeszsegmagatartassal kapcsolatos tanicsadast es tamogatast nyujt az egeszseges szemelyek 
szamara is es reszt vesz az ezzel kapcsolatos nyilvanos kommunikacio es tajekoztatas 
formaldsaban is.

A klinikai es mentalhigienes gondozason zajlo tevekenysegek, folyamatok

A pszichologiai allapotfelmeres a psziches eroforrasok felterkepezese. A betegsegekkel valo 
megkiizdes technikainak fejlesztese, segitsegnyujtas a tarsas tamogatas lehetosegeinek 
feltarasaban, egeszsegtudatos orientacid kialakitasaban.

Stresszkezelesi es egeszsegfejleszto technikak alkalmazasa a kliensek. a gyogyito szakemberek. 
illetve a lakossag szamara.
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Kapcsolati, dontesi es kommunikacids problemak megoldasanak tamogatasa a betegcllatas cs 
a prevencid kiilonbozd szintjein.

Tanacsadds az egeszseggel es bctegseggel kapcsolatos ismeretek kommunikacidja teren. 
Egeszsdg-kontroll fclmcrese, a kontrollerz.es erdsitese. az egeszsegtudatossag. egeszseggel 
kapcsolatos attitudok fclmerese, ongondoskodasi keszseg fejlesztese is sziikseges.

A betegseggel valo megkuzdesi keszseg, a tarsas tamasz felmerese, tudatositasa is cel, de 
leginkabb a betegek napi szintu miikodeset megnehezito traumatikus elmenyek. a 
krizishelyzetek soran atelt eletesemenyek. es az ezeket kiserd esetleges testi- es mentalis 
betegsdgek feldolgozasa zajlik.

A klimkai es meiitdlhigiends gondozasra szorulok korenek novekedese

K Pandemia ota nagymertdkben nott az alkalmazkodasi zavarok, a panik tiinetek, a szomatikus 
megbetegedesek, es hangulatzavarok szama, azonban a mentalhigienes szakellatashoz valo 
hozzaferes a Covid fertozesek miatt bonyolultabba vdit.

A Covid-19-jarvanyt elsodlegcsen egy magas halalozasi kockazattal es sulyos 
szdvodmenyekkel jaro, egcszsegugyi problemakat okozo, fertozo betegs^gkent kezeljtlk. Ennek 
figyelembe vetelevel. a kutatasok gyors cs hatekony eredmenyeket hoztak a fertozes es a 
betegseg lefolyasi mechanizmusainak megismerese, a kezeles, valamint az oltoanyagok 
kifejlesztesenek teren. Ezzel egy iddben azonban kisebb hangsulyt kaptak a jarvanyhelyzet 
mentalis egeszseget erintd hatasai, annak ellcncre. bogy a jarvanyhelyzet kozel kdt eve 
meghatarozo tenyezoje mindennapi eletiinknek. s mint ilyen. kiemelten hat a mentalis 
egeszsegunkre. Ez a hatas rdadasul a tarsadaiom egeszet. azaz nem csak a megtertozodo 
populacidt erinti.

A Covid-19 jarvany hatasai:

A fertozestol valo felelem. sajat egeszsegiink. a szeretteink fdltese. allando stresszhelyzetet es 
szorongast okoz. Az cddigi eletiinket jelento mindennapi termeszetes tevekenysegck (pl. 
vasarlas, tomegkozlekedes) mostanra komoly stresszfbrrassa valtak. A jarvany 
visszaszoritasara tett intezkedesek (pl. a kijarasi tilalom, a fizikai tavolsagtartas, az otthoni 
munkavegzes, online oktatas, a kulturaiis es szabadidos tevekenysegck korlatozasa stb.), a 
szocialis es fizikai elszigeteltseg, a munkahely elvesztese okozta cgzisztencialis krizis, komoly 
erzelmi megterhelest jelentettek, amelyet a jarvanyhelyzet elhuzodasa es az ezzel kapcsolatos 
bizonytalansag meg tovabb sulyosbitottak.

kontrollerz.es
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Az osszezartsag tovabb fokozta a fesziiltsegek megjeleneset, a konfliktusok elmelyuleset a 
csaladokban, kulbndsen a rosszul funkcionald csaladokban. Ez a csaladon beluli eroszak es 
abuzus novekedesehez is vezethet.

Megno ebben a helyzetben a fuggosegi zavarok kockazata is. akar a Magyarorszagon 
hagyomanyosan sulyos probldmat jelento alkoholhasznalat es dohanyzas, akar az egyeb szerek 
(pl. gyogyszerek visszaelesszeru hasznalata. egyeb drogok), akar az online terhez kotheto 
zavarok (pl. videojatekok, online szerencsejatek, online pomograf tartaimak) tekintetdben.

Probldmat jelenthet ezek mellett a napirend felborulasa es az altala nyujtott struktura elvesztese, 
az evessel kapcsolatos zavarok megjelencse, a testmozgas hianya es az. ezekbol fakadd 
onertckclcsi zavarok.

A keruletben eld. altalaban alacsony jdvedelmu lakossag elettere beszukuh. mely hatasara a 
csaladtagokban felgyulemlett feszultsdg is a falakon belul rekedt, fgy szamos eletvezetesi es 
egzisztencialis szorongasbol adodd mentalis tunet felerosddott.

A vesztesegek es a korlatozasok megelese mentalisan es fizikailag is sebezhetdbbe tette a 
keruletben eldket. A virusfertozesekhez es a kotelezd oltasokhoz valo hozzaallasuk, es a 
betegsegekkel kapcsolatos altalanos ielelemerzetuk egyarant nott.

A betegek altal mcgelt szcrtcagazo, szubjektiv panaszokat komolyan kell vennunk. es 
lehetoseget kell biztosttani szamukra a ment^lhigienes gondozasban valo reszvetelre.

A Covid-19 jarvany kovetkezmenvei:

Ezek a problemak, osszessegeben a szorongasos es depresszids tiinetek megjelenesehez, vagy 
a mar meglevo tunetek ielerosbdesehez vezethetnek, kuldnosen az arra erzekenyek kordben.

Az egyik ilyen csopori, a mentalis betegsegekben szenvedoke. Ok egyreszt a tuneteik miatt 
fokozottan ki vannak teve a jarvany keltette szorongasnak, amely tovabb ronthatja az 
allapotukat. Masreszt tbbb kutatas is azt mutatja, hogy a mentalis betegek koreben magasabb a 
fertozes kockazata. raadasul feiiozottseguk eseten nehezebben jutnak kezeleshcz (az 
ellatdrendszerben a mentalis betegsegekkel szemben letezd diszkriminacib miatt), a komorbid 
tunetek miatt pedig nehezebb a kezelesuk, es rosszabb a progndzisuk.

A jarvany kozvetlen egeszsegugyi kovetkezmenyeinek kezelese nyilvanvalo prioritas, de a 
Gondozoban tapasztaltak alapjan az is fontos, hogy kiemelt figyelmet forditsunk a mentalis 
egeszseget erinto problemak kezelesere. kulbndsen azert. mert a jarvanyhelyzet ezt az cllat^si 
szektort is sulyosan erintette.

A jarvanyhelyzet komoly fermakadasokat okozott a mentalis betegek mind ambulans, mind 
osztalyos ellatasaban. Egyreszt a kulonbozo intezmenyeknek is jarvanytigyi korlatozasokat
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kellett bevezetniiik, s igy csokkent a kapacitasuk, masreszt esetenkent csokkent az ellatd 
szemelyzet letszama (pl. megbetegedes vagy atcsoportositas miatt), harmadreszt a kortatozasok 
az eHalas mcgkozelfteset is megnehezftettek a kltensek szamara.

A pszichoterapias kezelesek online formara vald atallasa pozitiv fejlemdny volt, amelynek 
hosszu tavu eldnyei is varhatoak, ez azonban nem tudja teljes mertekben kompenzalni a kieso 
clidtast. illctve bizonyos csoportok szamara nem hozzaferhetd, vagy nem adekvat ellatasi 
forma.

A Psziehiatriai Gondozo mentalis programja:

Ezek tudataban, a jelen helyzet a mentalis egcszseg szempontjabol jelentos kihivast jelento 
idoszak, melyet Gondozonk mar ajarvany kczdeten felismert es koran reagalt. elsodlegesen az 
ellatasban erintett kolleg&k mentalis cgeszsegenek megdrzese erdekeben ajanlott 
stresszcsbkkenlo technikak elsajautasat celzo foglalkozassaL

A Covid jarvany es poszt-Covid szindroma mentalis tuneteinek tomeges mcgjelenese es 
kezelese is ujszeru kihivast jelent Gondozonk szamara. Az eddig is kezeles alatt allo, mentalis 
problemakkal kiizdok mellctt. megjelent egy uj paciens csoport. akik tobbsegenel orvosi 
ertelemben vett psziehiatriai betegsdg nines, megis jelentos szorongastbl. deprim&tsagtdl es 
faradekonysagtol szenvednek, szamos testi tunet kisereteben.

Ezek enyhftesere Gondozonk pszichologusai a klinikai gyakorlatban rendelkczhsre allo jol 
bevalt pszichoterapias technikakai alkalmazzak. A terapi^s alkalmak szemelykozpontu 
megkdzelitessel zajlanak, epftkezve a szupportiv es alacsonyktlszobu technikakra.

A kezelesek a problema fokuszatol es siilyossagatol fiiggoen (5-15 tiles), fobb lepesbol allnak, 
melyek magukba foglaljak a relaxacid, a k6pzeleti vizualizacio, a viselkedesaktivacio, a 
gondolatnapld, a gondolkodasi torzitasok es visclkedesi problemak monitorozasanak kognitiv- 
viselkedesterapias modell alapu megkozeliteset, mcly kezelesi eljardsokban pszichologusaink 
kep/-ettek es gyakorlottak. A virusfertozeseknek nem csak akut, de hosszu tavu hatasai is 
vannak.
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PENZUGYI HATASVIZSGALAT (Klinikai es mentalhigienes szakpszichologia)

19200 Psziehiatriai/klinikai 
exploracio

713 520 520x1,98x713= 734.104 Ft

19205 Pszichodiagnosztikai 462 520 520x1,98x462= 475.675 Ft
exploracid teszt elott

19322 Rorchsach projektiv 2465 30 30x1,98x2465= 146.421 Ft
proba

19354 Hamilton-f61e szorongas 
tabla

531 1300 1300x1,98x531 = 1.366.794 Ft

19381 Intelligeneia vizsgalat
MAWI szerint

1926 50 50x1,98x1926= 190.674 Ft i

96031 Szakpszichoterapias 1611 1000 1000x1,98x1611= 3.189.780 Ft

96431 Pszicholdgiai kognitiv ... 794' 1300 1300x1,98x794= 2.043.756 Ft ;
trdning

96432 Pszicholdgiai viselkedes 794 1300 1300x1,98*794= 2.043.756 Ft

1930F
trenmg
Pszichodinamikai 
elemzes

“436 ....... 1300 .... “1300x1,98x436= 1.122.264 Ft

19217 V iselkedesterkepezds, 
kezeles

1408 1300 1300*1,98x1408= 3.624.192 Ft

megalapoz^sahoz
1930D Pszichiatriai 

keresztmetszeti status
531 1300 1300*1,98x531 =

Osszesen

1.366.794 Ft

16.304.211 Ft

Kiaddsi oldalt tekintve szinte csak b^rjellegu koltsegek merulnek. a dologi kiadasok elenyeszo 
mdnekuek.

BerkSltseg 1 io klinikai szakpszicholdgus: 22.803.987 Ft/ev, ebbol berfejlesztesre kapott 
NEAKbevetel: 15.390.348 Ft.

Ennel a szakrendelesnel csak berjellegu koksegekkel szamolunk. mivel a mukbdeset mar 
uzemeld egyeb szakrendelessel azonos helyen. a szabad kapacitasokat kihasznalva valositjuk 
meg, a raosztott es egyeb koltsegeket a masik szakrendeles viseli,

Budapest, 2022. januar •
dr. Koroknai Andras 
foigazgato foorvos
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