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I. Előzmények
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
22911993, (V.18.) számű határozatával |étrď:rona a Jőzsęfvĺíľosi Egészségügyi Szolgálatot
(JBsz)'me1ynek azőtais fenntartója. AJE9Zlźtjae| akeľületi járóbeteg-szake||átásfe|adata-
it, valamint aztĺtézményben felnőtt házioľvosi ésházi gyermekoľvosi tevékenység is folyik.

il. A beterjesztés indoka
A keľület lakosságának az egészségügyi szo|gá|tatások igénybevételét figyelembe véve illet-
ve, hogy bizonyos beavatkozások elvégezhetőek már ajáróbeteg szakellátás keretén belül is,
sziikséges a betĺjltetlen őtaszámok átcsopoľtosítása más szakmźk javźlta. Az átcsoportosítást a
fenntaľtó kezdemény ezheti, ezért szükséges a Képvi selő-testület döntése.

ilI. Tényállási adatok
A betegforgalmi mutatók növekedésének, illetve csökkenésének aIapján az egészségügyi
szo|gáLtatások lakossági igényekhez igazítása kapacitásátcsopoľtosítással biztosítható.
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A képviselő-testületi ülés időpontja:2014. februaľ 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefváľosi Egészségĺigyi Szolgálat kapacitásának átcsopoľtosítá-
sáľa

A napirendet nyílt ülésen kelltárgyalni, a hatarozat elfogadásźlhoz egyszeru szavazattobbség
szfüséses.

ElorÉszÍľo szpRvpzETl EGYSÉG (NÉv, szIcNó): JózsppvÁnosl EGÉSZSÉcÜcyl SzoLcÁLłl'
HuvłľszoLGALTATASI ÜcyoszrÁly Huľ'ĺÁNKAPCSoLATI IRoDA 3*{
KÉszÍrpľľE (ÜcvnĺrÉZo NEVE, SZIGNó): KnIx ANpnpA, PoKoRNYI VIKToRIA

PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNypl,/ľpM IGÉNYEL. IGAZoLÁS. :?4.----:

Jocr roNlRoLL:

Eon'tA.

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezí X

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi x

Hatát ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá'|tatási BizoÍtság javasolja a Képviselő-
te stületnek az e|oteri e szté s me stáľ sv a|ásźt.
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A jrĺľóbeteg szakellátás egyik alapfeladata a belgyógyźszati ellátás, melynek teljes körét lefe-
dő ľendeléssel az íntézmény nem rendelkezik, ezért őraszám átcsoportosítása sztikséges, ezzel
lehetővé téve a belgyógyászatoĺ belül több speciťrkus rendelés kialakítását, mint például: en-
dokľinológiai, gasztroenteľológiai ľendelés. A teljes belgyógyászati spektrumot lefedő rende-
lés kialakítása révén a héniorvosok délelőtti és délutáni ľendęlési ideje közötti időszakban
biaosítható a belgyógytszatí szakľendelésľe éľkező betegek zökkenőmentes ellátása, melyet
jelenleg a Főnix llíled Zrt. sĹirgősségi felnőtt rendelése biztosít iigyeleti ellátás keľetében, oEP
finanszírozással.

A reumatológia és a ťlzíoterápia terĹiletén az őraszám átcsopoľtosítást a keľület elöľegedő la-
kosságanak fokozott ellátási igénye tźmlasztja a|á, vaLamint hogy intézményĹink nem rendel-
kezik olyan késztilékkel, mely a csontritkulásos betegek diagnosńikájéůloz szfüséges, ezért ez
avízsgáIat másik intézménnyel tĺirténő egyĹittműkodés ľévén valósul meg. A tudőgyőgyászat
teľiiletén a szakorvosi és nem szakorvosi óľaszámok átcsoportosítása sziikséges. A betegek
tüdőszűrése a tüdőgondozői tevékenységtől elkülönítetten zajlik, előbbit rĺintgen asszisztensek
végzik, ezéľt szfüséges a nem szakorvosi óraszámok emelése.

Az aIétbbi táblázatban bemutatásra kerül, hogy mely őraszźlmok átcsopoľtosítását javasolom a
betegforgalmi mutatók figyelembevételével.

Bővítés Cstikkentés

Be|győgyászat

Reumatolósia

Tiĺdőszúrés' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakoľvosi

Tiidőgyógyászat

Osteoporosis

onkológia gondozás

Fiil-on-gége

Tüdőgondozó szakorvosi

Tndogyőgyászat

onkológia

Fiziko, szakorvosi

+30

+59

+24

+60

+31

-55

-5

-31

-30

-2.)

-9
.,,7

-Lt

-24
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Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A jelen előteľjesztésben ismeľtetett ę||átási érdek miatt kérem a kapacitás átcsopoľtosításra
vonatkozó fenntartói döntés meghozatalát.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A JESZ kapacitás átcsopoľtos itása pénzigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi környezet
Az egészségügyi ellátóľendszer fej|esztéséľől szőIő 2006. évi CXXXII. törvény 7. $ (3) be-
kezdése a|apjźn a fenntartó - az eIlźtási forma megvá|toztatása nélkül _ kezdeméĺyezheti a
fenntaľtásában miĺködő egészségügyi szolgá|tatő kapacitásainak más, a szo|gá|tatő finanszíro-
zźni szerzódésében szereplő, illetve abban nem szeľeplő szakmákba _ külön jogszabźiy sze-
ľinti méľtékben _ tcjrténő átcsopoľtosítását, azza|,hogy az egészségügyi szo|gźitató rendelke-
zésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem vá|tozhat.
Kéľem az a|ábbi hatáľ o zati javas lat elfo gadás át.
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H.łrÁnozl.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. ellátási érdek miattkezdeméĺyezi aJőzsefvárosi EgészségĹigý Szolgálat kapacitás átcso-
portosítását az aIábbiak szerint:

Cstikkentés
Bővítés

Belgyőgyászat

Reumatológia

TüdőszűréS' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Tidogyőgyászat -30

Osteoporosis -23

onkológia gondozás -9

Fül-on-gége -27

Tüdőgondozó szakorvosi -24

Tidógyőgyászat -55

onkológia -5

Fiziko, szakorvosi -31

+30

+59

+24

+60

+31
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 05.

2. felkéri a Jőzsefvźlrosi Egészségugyi Szolgá|at főígazgatóját, valaĺĺint a polgármestert,
hogy a kapacitás átcsoportositásźůloz tegye meg a szükséges intézkedéseket.

F elelő s : Józsefu áro si Egészségügý S zol gá|at főigazgatőja
Határidő: 2014. máľcius 31.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat, Hu-
máĺszo|gźtltatásiUgyosztályHumánkapcsolatiiroda

Budapest, 2014. január 14'

Törvényességi ellenorzes:
Rimán Edina

jegyző
n evé)en és 

ňn 
egbizáls áb ĺól :

,!r'',!/AUryUv
dr. Mészár Erika

aljegyzo

€ tul




