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Budapest Józsefvárosĺ Önko rmänyzat

Tiszte|t Képvise|ő-testÍi Iet!

I. Előzmények
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-testtiletének
229/1993. (V.18.) sztlmu hattrozatával |étrehozta a Jőzsefuĺárosi Egészségügý Szolgálatot
(JBsz)'melynek azőtais fenntaľtója. AJESZlátjae| akeľületi járóbeteg-szake||átás t'eladata-
it, valamint azIntézményben felnőtt háziorvosi ésházi gyermekorvosi tevékenység is folyik.

il. A beterjesztés indoka
A kerület lakosságának az egészségĹigý szoIgá|tatások igénybevételét figyelembe véve illet-
ve, hogy bizonyos beavatkozások elvégezhetőek mát ajáróbeteg szakellátás keretén bęlül is,
szükséges a betöltetleĺ őtaszźtmok átcsoportosítása más szakmák javáta. Az átcsoportosítást a
fenntartó kezdemény ezhet| ezét szüks éges a Képviselő-testül et döntés e.
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Előteľj esztő: Dr. Koľoknai András főigazgatő

A képviselő-tesťtileti ülés időpontj a: 2014. február 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefvźlľosi Egészségůĺgyi Szolgálat kapacitásának átcsopoľtosítá-
sáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ní, ahatározat elfogadźsához egyszeru szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźff ozati i av aslat a bizottsáE, szźffiár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
teshiletnęk az e|óteiesńés mestársvalását.

2ili', Filjil C 4.



ilI. Tényállási adatok
A betegfoľgalmi mutatók növekedésének' illetve csökkenésének alapján az egészségugyi
szolgtĺItatások lakosságl igényekhez igazitásakapacitásátcsoportosítással biztosíthatő.
A járóbetegszake||tttás egyik alapfeladata a belgyógyászati ellátás, melynek teljes koľét lefe-
dő rendelésse| az ĺntézmény nem rendelkezlk, ezért őtaszám átcsoportosítása szakséges, ezze|
lehetővé téve a belgyógyászatonbelül több specifikus rendelés kialakítását, mint például: en-
dokrinológíai, gasztroenterológiai rendelés'

A reumatológia és a fizioterźlpia területén az őtaszám átcsoportosítást a kerület elciľegedő la-
kosságának fokozott ellátási igénye tźĺmasztja a|á, va|amint hogy iĺtézményunk nem ľendel-
kez1k olyan készülékkel, mely a csontritkulásos betegek diagnoszt1kź1źůloz sziikséges, ezért ez
avizsgá|at másik intézménnyel történő egyĹittmiĺködés révén valósulmeg. A Bldőgyőgyászat
tertiletén a szakorvosi és nem szakorvosi őtaszámok átcsoportosítása szükséges. A betegek
ttidősnĺrése a ttidőgondozói tevékenységtől elkĹilönítetton zaj|lk, előbbit röntgen asszisztensek
végzĹk, ezért szükséges a nem szakorvosi óraszámok emelése.

Az aIäbbi tthlázatbaĺ bemutatásra kerül, hogy mely őraszámok átcsoportosítását javasolom a
betegforgalmi mutatók Íigyelembevételével.

Bővítés Cstikkentés

Belgyőgyźszat

Reumatológia

Tüdősztĺrés' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Tlůđógyőgyászat

Osteoporosis

onkológia gondozás

Ftil-orr-gége

Tüdőgondozó szakorvosi

Tijdőgyőgyászat

onkológia

Fiziko, szakorvosi
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+59

+24

+60

+31
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-9

1n

-24

-55

-5
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Iv. A diĺntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A jelen előterjesztésben ismertetett e||źúási érdek miatt kérem a kapacitás átcsoportosításra
vonatkozó fęnntartói döntés meghozata|át.

v. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása
A JESZ kapacitás átcsoportosításapénzljgý feđezetet nem igényel.

vI. Jogszabályiktiľnyezet
Az egészsé.gugyl ellátórendszer fej|esztéséről szőIő 2006. évi CXXXII. törvény 7. $ (3) be-
kezdése alapjáĺ a fenntartó - az e|Iátási forma megváItoztatása nélktil - kezdeményezheti a
fenntaľtásában mfüodő egészségĺigý szolgáItató kapacitásainak más, a szo|gá|tatő finanszíro-
zási szerzodésében szereplő, illetve abban nem szeľeplő szakmákba - külön jogszabtiy sze-
rinti mértékben _ történő átcsoportosítását, azza|,hogy az egészségügy szolgáItató rendelke-
zés ér e b o cs áto tt kap acitás ai nak szźmla ö s szes s ég éb en n em v tito zhat.
Kérem az aIźlbbi határ ozati j avas 1 at el fo gadás át.



Ha'rÁnozĺ,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefuaľosi Egészségt.igý SzolgáIatkapacítás átcso-
poľtosítását az alábbiak szeľint:

Csiikkentés
Bővítés

Be|győgyászat

Reumatolósia

Tüđőszúrés' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

ry

+30

+59

Tidőgyőgyászat -30

Osteoporosis -23

onkológia gondozás -9

Fül-orr-gége -27

Tüdőgondozó szakorvosi -24

Tidőgyőgyászat -55

onkológia -5

Fiziko. szakorvosi -31

+24

+60

+31
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Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. február 05.

2. felkéri a Józsefuaľosi Egészségugyt Szolgá|at fóígazgatőját, va|amint a polgármestert,
hogy a kapacitás átcsoportositásához tegye męg a szükséges intézkedéseket.

F elelő s : Józsefu arosi Egészségügý S zol gáIat főigazgatőja
Határidő: 2014. március 31.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuáľosi
mźnszo| gtůtatási U gyo sztá|y Humánkap cs o l ati iro da

Budapest, 2014. februaľ 03'

Egészségügý Szolgálat, Hu-

Tĺirvényességi ellenorzés :

Rimán Edĺna
Jewzo

nevépen és megbízásábýk
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