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ĺĺJEcyzo
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Erőforrás Bĺzottság véleményezi x
}latáľ ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý az Emberi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őter jesztésmegtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tatalmának részletes ismeľtetése
A Képviselő-testiilet a27112015. (XII.03.) számuhatáľozatźxal döntött arľól, hogy a JózseĹ
vaľosi Egészségügyi Szolgálat e|nevezését20|6. januar 0l. napjától Józsefuáľosi Szent Koz-
ma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) elnevezésľe módosítja. Ahatźrozat 5. pontjá-
ban foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv elkészítette és jóváhagyásra megküldte a
S zew ezeti é s Mfü ĺj dé si S zabá|y zatot (továbbiakb an : S ZM S Z).
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A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési szerv szeĺvezeti és mfüödési szabály-
zatatartalmazza:
- aköltségvetési szerv alapítő okiratánakkeltét, szźtmźú,azaIapítás időpontját,
- az elIétarldó, és akormányzati funkció szerint besoľolt alaptevékenységeket,
- a szeÍvezeti felépítést és a mfüödés rendjét, a szewezeti egységek - ezen belül a gazdasźąi
szervezęt - megnevezését, feladatait, a kĺiltségvetési szeľv szervezetí ábtźĄat, tovélbbá a szeÍ-
vezeti egységek egymás kÓzötti kapcsolatrendszerét,
- azoÍL tigyköľöket, amelyek során a szewezeti egységek vezętői a költségvetési szerv képvise-
lőjekéntjaľhatnak el,
- a szervezeti és műkĺĺdési szabályzatban nevesített munkakörĺjk.hoz tartozó feladat- és hatás-
köröket, a hatáskörök g}zakorlásának mődját, a helyettesítés rendjét (ideéľtve - a kĺiltségvetési
szerv vezetőjének és gazďasźtgi vezetőjének akadályońatása esetén vagy ha a tisztség ideigle-
nesen nincs betöltre - az általános helyettesítés rendjét), az ezek,hez kapcsolódó felelősségi
szabá|yokat,
- jogszabáIyban meghatározotr. kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásanak - ideértve az át-
nsházott munkáltatói jogokat is _ rendjét;
- az egészségugyi dokumentáció vezetési rendjét,
- a szak<rlai v ezető testĹilet mfüödését.

A JEK jelen SZMSZ á|ta| kijelölt keretek között hazirendben (SZMSZ 12. melléklete) hatá-
Íozzameg mindazokat a szabályokat, melyek ismerete azintézményben nyújtott egészségügyi
szo|gá|tatások igénybevevői szźtnáľa a jogaik ľendeltetésszeriĺ gyakoľlása, illetőleg kötele-
zettségeik telj esítése szempontj ából nélkülĺizhetetlen, így kĹilönö sen :

- a JEKbelső rendjével összefliggő előírásokat,
- a kapcsolattaľtási jog gyakorlásáva| összefüggő szabályokat,
- abetegjog gyakorlásanak és érvényesítésének szabáIyait,
- abetegjogi képviselővel való kapcsolattaľtás rendjét,
- a betegek értékeinekmegőrzésével kapcsolatos előírásokat.

il. A beteľjesztés indoka
A Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ Szęrvezetí és MűködésíSzabá|yzatĺínak,
elfo gadásĺához sziikséges a Képviselő-testtilet dĺintése.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A dĺjntés cé|ja, a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és Mfüödési
Szabźiyzatanak módosítása 2016. máľcius 15. napjától.

AzSZMSZ jóvĺíhagyásapéĺ:zngyifedezetetnemigényel.

Iv. Jogszabályiktirnyezet
A kĺiltségvetési szervek SZMSZ-ének elkészítését az ź.J|anhánaŕ.ásrő| sző|ő 20|1. évi
CXCV. töľvény (Aht.) 10. $ (5) bekezdése íqaeIő. A költségvetési szervek SZMSZ-ének taľ-
talmi elemeitaz Áht. végľehajtásáról sző|ő 36812011. (xII.31.) Korm. ľendelet 13. $ (1) be-
kezdése, az egészségugyi iĺtézmények SZMSZ-ének tartalmi ęlemeit a gyógyintézetek mu-
ködési rendjéről, illętve szakmai vezetó testtiletéről sző|ő 4312003. (vII.29.) ESzCsM rendelet
4. $ (2) bekezdése szabá|yozza. A képviselő-tęsttilet hatásk<jre az Aht.9. $ b) pontjan és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. $ (1) bekezdés f) pontjĺín alapul.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.
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Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

1. jóvahagyja a Jőzsefvźrosi Szent Kozĺna Egészségiigyi Központ Szervezeti és Mfü<idési
SzabáIyzatźÍ ahatźrozat l. sz. melléklete szerinti tartalommal 20|6. maľcius 15. napi ha-
tá|yba lépéssel.

Felelős : polgiíľmester
Hatándó : 20I 6. mĺĺľcius 03.

2. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szeľinti Szervezeti és Mfü<jdési Szabá|yzat
aláírásáta.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. miĺľcius 14.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály Humlán-
kapcsolati Iľođa, P éĺlnigyl Ügyosztály

Budapest, 20|6. februaľ 1 5.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevé.ben és megbízźlsából :
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Yá|tozat:02.

I. ĺĺľeĺ/iNos És nnvEzETő RENDELKEZÉSEK

Az ál]anJnáztĺLtásrőI szőIő 2077. évi CXCV. törvénn valamint a 368/2017. 5lI.31.) Korm.
renđelet, és a gyógyintézetekmfüöđési rcĺdjétő|,illetve szal<nalvezetőtestiiłetéről szőLő 43/2003.

(vII.29.) ESzCsM rendelet 3. s (3) bekezdés z) poĺga és a 4. $-a alapján a Jőzsefuárosi Szent

Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEI$, mint egész.ég"gyl kózszo|gáItatást végző

koztntézet az ďź.řbiakban szabalyozza L szetvezei felépítésével, belső kapcsolatrenđszetével,

vďamint mfü ödési tenđi ével ö sszefüggő alapvető szabá|y okat.

1.1. Az SzMSz személvi ľratá,1rva

Jelen Szervezeti és Működési Szabalyzat
Íog|alkoztatott közalka|mazottakta és a JEK
formákban tevékenység et v égzőkte terj ed ki.

7.2. AJEK működése és célia

JEK ńeve:

JEK szék|relye:

JEK telephelyei:

(továbbiakban: szMsz) hatatya a JEK áLta|

ůtal megbízási szetzőđésseI, ill. egyéb szetzőđési

AJEK a szakmaĺ szabáIyoknak, a költségvetési szeĺvekĺe vonatkoző jogszabá|yoknak, az AJapítő

oL<ltatába és jelen SZMSZ-be, valamint belső szabáIyzatokba foglalt tendelkezéseknek megfelelően

műköđik.
AJEK szakĺrral tevékenysége el]atá'sátilletően önálló, szeĺ.ĺezei és mfüödési tevékenysége kötében

szzbadon dönt minđazon kétdésekben, amĄeket jogszabály' az Alapítő okiĺata v^gy az sZMsZ
nem utal más szerv vagy személy hatásköĺébe.

A JEK működésének célja: Alape|látás, magas színvonalú jfuő-beteg szake|látás, fog|alkozás-

egészségügyi e|7átás és gonđozási tevékenység.

A JEK vát]z]lkozási tevékenységet nem folytat.

1.3. AJEK azonosítő adatai

J őzsefvátosi Szent Kozma Egészségügyi Kozpont

1084 Budapest, Árrróra v 22_28.

1083 Budapest, Szigony a.2/A.

1088 Budapest, Trefort u. 3-5.

1089 Budapest, Korányi S. u. 3/A.

JEK alapító szeľve: Budapest Főváros VIII' keľriletJôzsefvarosi onkotmányzat

Dátum:20|6. o|da|szám:5196 /
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szEBtvEzET I É S ľĺÚrooÉ sr szł,nÁĺyz'łľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáltozat:.02.

JEK fettigyeleti szefve: Budapest Főváĺos VIII. keriilet JőzseÍvfuosi onkormáĺyzat
Képviselő-testtiĺete

Besotolása: a Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefváĺosi onkormányzat lráĺýtása ila
tzrtoző közszolgátltató költségvetési szerv, közintézet

Képviselői e: a főigazgatő, va|amint az áIta|a megbaott személy

Számláiőtvezető péĺziĺtézet neve' címe: K&H BaĺkZtt.

(1095 Budapest, Lechner odön fasoľ 9.)

Szám|aszáma: 70403387-00028609-00000005, 1,0403387 -000286 1 0-00000001

ÁľA adóalaĺyisága: áIta|áĺos forgďmi adő alanya

Alaptevékenys ége : tá,gy, ađómentes

Á:ďőszáma 7 55087 57 -2-42

Tiiĺzskiinyvi nyilvánta tási száma: 5081 55

Létehozásáĺól ĺende|kező hatátozat: A Budapes t J őzsefvátosi onkormányzat

I(épviselő-testĺilete f29 / 199 3. ľ. 1 8.) számű hatátozata

Alapítás időpontia: 1'992'01.75.

AJEK engedélyezett létszáma294 rc.

,l'.4. A JEK kötelező és önként vátlalt fe|ađatai

Kotetező feladatok:

o Házíowosi a|apeilatás működtetése

o Házíorvosi ügyelet műkođtetése

o Járőbeteggyôgyltő szakel]átás és goĺdozás működtetése

. Ifúság-egészségtigyi goĺdozásmfüödtetése
o Csďád és nővédelmi egészségügyi gondozás mfüöđtetése

onként v á|7aIt fe]ađatok:

o Foglalkozás egészségügŕ zlapetlátás mfüödtetése. A keĺtileti lntézmények tészéľe
az Önkorm áĺyzat költségvetési rendeletében meghat ározott összeg alapjáĺ.

o Az Auóra és Trefort utcai gyermek és felnőtt házíorvosok közmű szánlálnak
rendezése a kozmű szo|gőůtztők felé az onkormányzat költségvetési rendelete

alapjäĺ,atámogatastazÓĺlkorĺnányzatbiztosíýa.

o A Felnőtt és gyermek házíowosok részéľe, kĹilon szerződés a|apjáĺ koĺnplex

szoLgáItatás ĺýtása (veszélyes hulladék elszĄ11ít6,1, mosatás, vényĺendelés,

labotanyagok szálJitása, mobil és vezetékes telefonköltségek továbbszárĺiázása). _
a bevétel aJEI{ saját bevételének a részétképezi.

},''ł
Dátum:2016' o|đa|szám:6/96
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o JEK közalkalĺĺlazott munkavállalóinak béren kívtili juttatása, Az oĺlkotmáĺyzzt
költségvetési renđeletével összhangban készítettJuttatási SzabáIyzzt ąlepjáĺ aJEK
kózaJkalmazott munkavállalói r'észéte béren kíviili iuttatás bŁtosítása amennyiben
a koltségvetési foľás biztosítja..

o ,,Sz(ltőszornbať, szervezése. A kertileti lakosok számáta havonta 1 alkalommal
ingyenes előzetes bejelentkezéshez kötött egészségĹigyi szűrővizsgálatok
megszervezése és lebonyolítása Pt. éĺszlikĹilet mérés, csontsűrűség méĺés,
vétcukorszint méľés.

1.5. AJEK e|Látálsi tefiiletei

Háziowosí alapelJátás; Budapest VIII. kenilet fe]nőtt 45. kőtzet,2016, ,.,.. napjáĘ:
gyermek 46.korzet
Háziowosi felĺrőtt ügyeletí e|]átás: Budapest VIII. keriilet

Jfuóbetegek győgyĺtő szake|Látása: Budapest VIII. keĺiilet

Jfuóbetegek győgyĺtő goĺđozása: Budapest VIII. kerĹilet, tuđőgyőgyászat és ttidőgondozás
tekintetében a Budapest IX. kenilet is.

Csaláđ és nővédelmi egészségügyi gondozás: Budapest VIII. kertilet

I!úság egészségtigyi gondozás: Budapest VIII. keĺiilet

Dátum:20l6' o|da|szám:7/96
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II. A IEK SZAKFEIADATAI, KoRMÁNYLATI FUNKCIóI,
ALAPTEvÉxrľysÉcn És A FELADATELIÁTÁST szotcÁLó
oľxonľłÁľrlyzłľI vAGYoN, A vAGYoN FELETTI RENDEIKEZÉSI
IOG

2.l. A JEK szakfeladatai, koľmáĺyzati funkciói, alaptevékenysége

Szakágazat száma:

862200

AJaptevékenység:

Kor'mányzzti funkció
072171

072112

072f10

072230

074077

074031,

074032

Megnevezése:

Szakmai jánőb eteg e|Iátás

Házíoĺvosi alape|latás

Háziorvosi ügyeleti el]atás

J áĺób etegek gy ő gvtő szakellátása

J fuőb etegek gyógltó goĺdozása

Foglalko z ás- egé sz s égügyi a7ap e|Látás

Család-, és nővéđelmi egészségügý gondozás

IĘúság- egész ségtigý gonđozás

Engedélye zettlétszám". 294 fő, ebből szakmatlétszám 222,7 fő, technikai /|ĺseg1tő Létszäm

71,3 Íő.

Intézĺmérlý működési és szakmu tevékenységét költségvetési ketetén beh'il |ága el, az

intézményvezető gyakotolja a költségvetése felett a kötelezettségvállalásí és utalványozásí jogkört'

Az iiĺes álláshely'eket (szakorvos, szakasszisztens) a JEK az egyes egészségügyi tevékenység

végzésének egyes kérdésefuől szóló,2003. évi L)oCilV törvény alapjáĺ tölti be. Á kozreműködők

dljazásának kia|akitása sotán törekedni kell atru, hogy annak méĺtéke a JEK folyamatos és

bŁ ton ságo s, kö telez ő felađate|Iátását nem ve s z élyez tetheti.

ĄĄ
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2.2. A feladate|Iätást szo|gá"Iő iinkoĺmányzativagyon' a vagyon feletti rendelkezési

iog

Á költségvetési szerv hasznalatába adott ingztJanvagyon' Żz önkormányzai tőxzsvagyon

része, kotlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik
személynek 

^zofr' 
Ż tulajdonosi joggyakodó eLőzetes jőváhagyása nélkril bármilyen jellegri

jogot átengedni.

'\ köItségvetési szerv va5yona feletti rendelkezés rőL az onkormányzrt v^gyonÍendelete és az

egyéb vonatkozó jogszabályok ľendelkeznek.

A JEK az onkormányzaĺ vägyon hasznosításából (relyiség bérbeadása) szátmaző bevétele
saját bevétel.

A Jőzsefvátos onkormáĺyzzt Képviselő-testiilete áItal haszná)atba adott vagyoĺtárgyak
(ingatlanok):

. 
^ 

Budapest VIII. kertilet ingatlan-n,1ivántattásában 35037 hrsz. alatt felvett,

természetben Budapest VIII. keriilet Auróra utca 22-28. sz. a)atti, 3430 ffi2 alaptertiletó

ingatJan és a Ąta talá|hatő rendelőintézet,793/70.000 TH a|am, 415 m2 a|apteĺi;1Leďl

helyiségcsoport kivételével,

. a Budapest VIII. keríilet ingadan-nyilvántafiásában 36534 htsz. ďatt felvett,

természetben Budapest VIII. kerrilet Trefort utca 3-5. szám aIafl gyetmekorvosi és

védőnői teniĺet'

. a Budapest VIII. kerÍilet ingatlan-nyilvántartásában 36030 htsz. alatt felvett,

természetben Budapest VIII. kenilet Koĺányi Sándor wtca 3f A. szám a|att és Budapest,

VIII. kertilet Ültői űt 82. szám a|att ta|á|hatő mriemlék besorolású ingatlan 3032/263460-ad
rulajdoni háĺyada, mely a Budapest, VIII. kertilet Korányi Sándor u. 3/A. szám alatt

ta|áLhatő 3032 alaptentletri Gondozó,

. a Budapest VIII. kerrilet ingatlan_ nlJivántatásában 35728/22/A/38 htsz. alatt
felvett 373Ín'2 ďapteĺriletű, 1083 Budapest Szigony u. 2/A. sz. alatü', gyeľmekorvosi
rendelő, védőnői szoLgalat.

Dáfilm:20|6. o|đa|szám:9/96
n
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III. A JEKvEzETÉsE, szERvEzETlTAGozooÁse

3.7. A JEK vezetése

AJEKvezetését afőígazgatő,avezető helyettesek,vďamint aszakmaivezető testiiletalkotja'

A JEK vezetésének feladztát képezi a JEK szzkmal követelményeknek megfelelő, folyamatos,

eredményes, gazdaságos és hatékony mfüödtetés. E felzđatának a JEK vezetése szakmal
onőllősága alapjáĺ a hatÁlrJos jogszzbályoknak, az ,\lapítő okiĺatnak, az SZMSZ és egyéb

szzbáIyzatokĺlak, illetőleg a JEK-I fenntattó Budapest Fővfuos VIII. kedilet Józsefváĺosi
oĺlkot'mányzat tendeleteinek,határozata:nak figyelembevételével tesz eleget.

A főigazgatőt feladataĺ el]átásában a vezető helyettesek és a sza|<tĺĺatvezető testiilet segítik.

,\JEK szervezetl felépítésének ábrázolását az 1'-2-3-4-5' száĺľ;rű mellékletek tafialmazzák'

3.2. A'Főigazgatő

A FóIętzGATo KozvETLEN IRÁI\rYÍTÁsn. erÁ TARTozo sZEMÉLYEK És SzERvEZETI'
EGYsÉGEK:

a. orvosígazgatő
b. gazdasáýĺgazgatő
c. intézetvezető főnővét
d. szzkmaĺvezetőtestĺilet (avaslattételi joggal)

e. humánpolitikai osztáLy

f. döntés előkészítő és infoľmatikĺ osztaly

g. munka- és tűzvédelem
h. kozegészségügýés1áĺványugyiellenőr
i. belső ellenőr
j. jogász

k. itkáĺság
I. bŁottságok
m. kontoller
ÍI. mnőséglráĺłýtásilrezető

3.3. Yezető-helvettesek

,\ JEK főigazgatőjának helyettesei: az orvosigazgatő, a gazdaság} igazgatő, valamint az

intéz eđĺ ez ető Íőnőv ér.

N Dő.ŕ'um:20|6. o|da|szám:70/96
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3.3.l. orvosigazgató

onvosrcĺzcÁTó KozvETLEN IRÁNYíTÁsÁ. ĺrÁ ľanro zŐ szr.,ľyEZETI EGYSÉGEK:

ÁJap e||őtáts te ĺtĺle té n : Szakellátás teĺiiletén

IĘúság-egészségiigyi ellatás Járőbeteg szakelLátás

Háziotvosi e|7átás Gondozók
Foglalkozás-egé sz ségiigy

3.3.2. Gazdaságĺ Igazgatő

A cĺzoĺsÁGl IGAZGATó rozr,'pľrBN InÁľvÍľÁs,ł ĺrÁ ľ,q'nrozo szEľt'vľ.;ZETI EGYSÉGEK:

P éĺzijgyt és Számvitell' o sztä|y

Műszaki osztáiy
Gondnoksági Csoport
Aĺy aggaz dálko đási C s op ott
Gépkocsivezetők

3.3.3. Intézewezető főnővét

Az INTÉzETVEzETI r'ŐNŐvÉn KoZVETLEN IRÁNłtTÁS'Ą ĺĺÁ ranrozo SzERVEZETI

EGYSÉGEK:

ÁJape|látásteľiileténszakdo|gozók Szakellátásteľületénszakđo|gozók
I!úság-egeszségrigyi el]átás Játőbeteg szake||átás

Felnőtt és Gyeĺmek Háziorvosi ellátás Gondozó

Foglalkozás-egeszségtigy Beteýánýás
Véđőnői Szolgáiat

3.4. AJEK szakÍn.ai vezető testülete

A JEK tanácsadő, vé|eméĺyező és javas|attéteh szerve. Hatáskörét jogszabáIyban

meghatátozottak szerint, valamint saját ügyľendjének megfelelően gyakoto|ja'

Dátum:20l6. o|da|szám: ||196
ľ,/ą ,ł
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Iv. A JEK ruĺľvyÍľÁsl, vEzETÉsI RENDSZERE

4.l. A JEK fuányítása

A JEK tánýtő Sferve: Budapest Főváĺos VIII. kertilet Jőzsetvárosi onkormáĺyzat Képviselő-
testülete.

4.2. AJEKvezetési fendszefe

4.2.I. Főilgngatő

Afőigazgató egyszemélyi felelős vezetőkérltvezei aJEK-t, a|<ltpályázztűgán a Budapest Főváĺos
VIII. keriiletJőzseÍvatosi ÖnkormányzatKépviselő-teshilete Íaevez ki és ment fel. Felette az egyéb

munkáltatói jogokat z polgfumester gyakorolja.

A főigazgató felelős:

a. a feladatu el7átá'sához a JEK vagyonkezelésébe, haszná|atábz adott vagyon

tendelteté s s z eďl használatáétt,
b. az Arapító okltatában a tevékenységi körébe tafioző kotmányzai fimkció

jogszabáIýanmeghatátozottkövetelményeknekmegfelelőelJátásáért,

c. aJEI( gazđálkodásában z szakĺrnl hatékonyság, a gazdaságosság, eteđményesség,

szab áIy o s ság követelményeinek érvénye síté s éért,

đ. a tetvezési, beszámolási, valamint adatszo|galtatási kötelezettség teljesítésééĺt, annak
telj ességé&t és hiteless égé&t,

e. a gazdáJkođási lehetőségek és akotelezettségek összhangáétt,
Í, aJEK számitehrcndjéért,
g. a belső ellenőzés megszetvezéséét és mfüödéséért
h. a belső kontĺollrendszer keretében _ Ż szervezet minden szintjén érvényestilő _

megfelelő kontrollkörnyezet, koc|<azaĺ rendszer, kontrolltevékenységek,

infoľmációs és kommunikációs tendszer, és n)łomoÍI követési rendszet

(monitoring) klalakltásáérq mrikö dteté s é&t é s fe j le s zté séét.

4.2.2. Képviseleti ioga:

A főĘazgató képviseli a JEK-I az a|apítő.Íenĺtattő Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi
onkoĺmányzat Képviselő-testiilete és szervei, továbbá' egyéb sfervek, hatóságok és személyek

előtt. Képviseleti iogának gyakorláső"-vzlírásban más személyt is megbŁhat.

4.2.3. Köteleze tts égwállalási, utalványoz ási i oga

A ÍőĘazgatő a JEK nevében szerződést köthet és kötelezettségeket vá77a7hat, utaIváĺyozhat a

gazđaság1igazgatő,vrgy az áItala fe|hatalmazott személy ellenjegyzése mellett.

\ł

ü\t
Dáb,lm:20|6. o|da|szám: |2196
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4.2.4. Feladatai és hatásköre:

a. köteles a JEK Álapító oksrztábaĺ meghatátozott alaptevékenység folyamatos
biztosításához szükséges szakmai, szemé|ý' és tátgý feltételekről gondoskodni, a

mindenkoľi költségveté si eIőlrányzaton beli.ił,

b. köteles a JEK orvos-szakmal, oktatásí és gazdaságs-m(lszaki tevékenységének
táĺaýtásáĺőI, ezek összehangolásátőI és elIenőrzéséről gondoskodni,

c. elkészíti és jőváthagyästa előterjeszti a JEK költségvetési, fejlesztésí, bentházási
teweit a Budapest Főváros VIII. kertileđ onkormányzat Képviselő-testĹilete elé,

d' köteles a JEK alapfe|adatänak és mfüödéséhez szfüséges frnanszírozási és egyéb

szeęődések megkötéséről gondoskođni,
e. biztosíga az alapítő és fenntartóval és annak szerveivel kapcsolatos foýmatos

kapcsolattaĺtás feltételeit,

Í. gondoskođik az egészségügyi szolgálatokkal, EgészségbŁtosítási Péĺztarra|,
ÁNTsZ-szel, tfuslntézményekkel, érdekképviseleti szervekkel tötténő
együttĺrfüödés szervezeti, személyi, tátgý feltételeiĺől,

g. köteles a jogszabáIyok és az Ónkotmányzat helyi tendeleteinek, szaba\yzata:lnak,

vďamint a Képviselő-testiilet egyeđi határozatunzk végtehajtásxőI gondoskodni,
elkészíti az ekiJlez szfüséges belső szabáLyzatokat és azokmódosításait,

h. humánpolitikai célok és szfüségletek meghatátozász,
i. kooĺdnáůja és ellenőrzi a humánpolitikai tevékenységet,
j. a JEK egészéľe kiterjedő utasítási joga vaĺ (ogszabá|ý keĺeteken beliĐ, melynek

soráĺ bátmý szervezeti egységet vagy felađatot saiát hatáskörébe vonhat,
k. feliĘyeli a munkavédelmi, a ĺendészeđ és tűzvédelmi tevékenységet.

4.2.5. Kizátőlagos hatásköľe:

L.

b.

c.

d.

e.

f.

a vezető-helyettesek (orvosĘazgatő, intézetvezető főĺővér) megbĺzása, a megbĺzás
visszavonása, illetve feletrfü az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
aJEK többi dolgozőja feLett gyakotoLja a munkáltatói jogköľöket,
a szakĺnal osztályok vezetőjének negbízása, illetőleg megbĺzás visszavonása,

a vezető-helyettesek mrrnkaköd lefuásának meghatáĺozäsa,

z JEK szabáLy zatainak jőváhagyása és kiadása,

ielen szabůyzatbaĺ |<lzańIagos hatáskörként meghatátozott egyéb feladatok
ellátása,

g. a JEK tevékenysége elleni p^n^sz kivŁsgilása és a sztikséges intézkeđések
meghozatalą,

h. minđaz, amit a jogszabá|y a főigazgatő|ĺzátőLagos hatáskörébe utal.

4.3. orvosigazgatő

A JEK orvos-szakmai tevékenységét, a győgýtő-megeIőző e|]atás szewezetl egységeinek

o|da|szźm: |3196
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működését az owosigazgatő káĺýga, a ÍőĘazgatő aLtaLáĺos helyettese. Felette a mrrnkáltatói és

kinevezési jogokat z főigazgatő gyakorolja.

4.3.1. Feladatai és hatásköre:

A feladatkörébe taÍtozik _ a főĘazgatő közvetlen káĺýtäsa mellett _ a JEK-ben nýtott orvosi
tevékenység feliĘyelete, e tevékenységek összehaĺgolása. Ennek keĺetében fe|zdata ktilönösen:

a. az egészségĹigyi dokumeĺtáciő vezetésének, szabalyszerűségének biztosítása és

felĘyelete,
b. az ugyeleti tevékenység bŁtosítása és felĘyelete,
c. abetegjogok érvényestilésénekfolyamatos figyelemmelkíséĺése,
d. a betegek áItal bejelentett panaszokklvŁsgáIásában valő közremfüödés,
e. a betegjogi képviselővel való kapcso|attaftás,

f. az egészségýgýhatőságĺendelkezések végĺehajtásánakellenózése,
g. aháztendkzrbaĺtafiása, tenđelkezései végrehajtásánakellenőzése,
h' aJEK higiénés rendjének felĘyelete,
ĺ. a JEK-ben npijtott egészségiigyi szotgaltatások folyamatos minőségellenőľzése,
j. z JEK-ben orvosi, pszichológusi munkakötben foglalkoztatott dolgoző

tov ábbkép zé s ének felügyelete,

k. orvosszakmaitettilet feltigyelete,működésénekkoordinálása,
|' javaslattételi joga vaĺ a bétatánytalanságok kilniszöbölése éĺdekében teendő

intézkedésekĺe.

4.3.2. Eevéb Íe|adatai:

a. kozvetleniil kánýqa, illetve ellenőruia3.3.7. pontban felsotolt szetvezei egységek

ofvo s szz|<ĺneu tevékenységét,

b. koodlnáLja a győgýtő-megeLőző e17átás szewezeti egységeinek eg1tittĺnűködését,

c. felĘyeli aJEK g,Jőgyszet-gazdá1kodásitevékenységét,

d. felügyeli és ellenőĺzi az owosimunka szakmĺ és etikai szinvonalat,

e. közremfüödikaJEK frnaĺszítozäsi szetzőđésénekelőkészítésében,
Í. közremfüödik a JEK e|7atasi és működési mutatóinak feldo|gozásábaĺ,

értékeléséb eĺ, a szakmai hatékonyság elemzésében,

g. figyelemmel kíséri az owosi tevékenységľe vonatkozó iĺányelveket,

h. tésztveszaJEK-benfolyó,,konftolling,' tevékenységben,

i. megadja az orvos-szakmai iĺányelveket a beruházásí-felaýtási tervek elkészítéséhez,

az éves kóItségvetéshez,
j. gondoskođik az orvos-egész'ég"gyl tevékenységre vonatkoző jogszabáIyok,

előírá s ok v égrehajtás arő|,

k. jőváhagýa a szakorvosí ellátás mfüodési ĺenđjét,
I. a feladatkötébe utalt kétdésekben kiađmányozási jogavan,

b-ł Dátlm:20|6' o|da|szám: |4/96

Ąt



szEBllvľ;zETI És ľĺÚrooÉsr sze,ľÁryzłľ
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségügyi Kłizpont

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

o.

p.

q.

elkészíť., ill. elkészítteti a szakĺendelések mfüödését, a szaktenđelés és az ůapetlátás,

egyiittrnfüöđését meghztarcző belső szabály ozásokat,

az oÍvosszakmai k&désekben wtasításađási, beszámoltatási és e|lenőuési jogavaĺ a
JEK alap- és szake|látásäban, a győgýtő-megelőző munka minden tediĺetén,
kapcsolatot t^rt Ż Budapest JőzseÍvatosi onkotmányzat illetékességi tediletén
mfüödő háziorvosi és hází gyermekorvo sí vátLa|kozásokkď,

aszakellátásfe jlesztésétevonatkozőpaLyázatokfigyelése,

a JEK stÍatégĺ^Ĺ tewének elkészítése éves gyakoisággaI, a sttatég1zĺ terv
Íellivizsgálata és aktwa1i"s63^ ^, aktuáIis mfüödési kornyezewaLtozásoknak

megfelelően,

gazdasá,'g1 teriiüettel és az osztalyokkal vďó folyamatos kapcsolattattá,s, visszaje|zés

azok működéséről.

r.

4.4. Gazdaságqigazgató

AJEK gazđaság szetvezetéĺek egyszeméLylvezetője, mint gazđaságsvezető' aki vezeti és ellenőrzi
a gazdzságJ' szetvezetet és felelős a gzzdaság1-m(lszakj feladatok e|]atásáétt.BŁtosíga a költségvetés

tervezését, ^z eIőkányzatok móđosításának, átcsoportosításánzk és felhaszná|ásának (a

továbbiakban egytitt: gazdá|kodás) végrehajtását, a frnanszkozásí, adatszoLgáLtatási, beszámolási és

a pénzagý' számviteli rend betartását, az lĺtézmény mfüöđtetését, a haszná|atában |évő vagyon
haszĺáIatával, védeImével összefüggő felađatok teljesítését.

Kötelezetts égvállalasok esetén pénzugyl. ellenjegyző.

A gazdaság1 Ęazgatő kinevezésére, megbízásáta, Íe|mentéséĺe vagy a' megbízás isszavonásäta,
dljazásának męá||apításáta _ a főigazgatő jzvaslatata _ az lránýtási fe|ađato|<at ellátő a Buđapest

Főváĺos VIII. kertilet Jőzsefvá.tosi onkormáĺyzat Polgáĺmestete jogosult. Az előzőekben nem
említett egyéb munkáltatói jogokat a gazdaság1,igazgatő felett a ÍőĘazgatő gyakoroLja.

A gazđaság1 igazgatő átĺneneti v^gy tattős akadáIyoztatása esetén a köItségvetési szerv vezetőie
halzđékta|anul köteles gondoskođni helyettesítésétól, a gazdaság ĺgazgatőí álláshely megĹiĺeseđése

esetén aĺĺak betöltésérő|. Az Álláshely betöltéséĘtattő árneneđ időszakn a főĘazgatő ításban az

Ávr. 55. $ (3) bekezdése szeľinti végzettségp' aLkatmazottatjelöl ki a gazdaság1vezetői felađatok

ellátásátz apolgarmestet, - gazdaságsĘazgató kinevezéséte jogosult szeméIy - egyetértésével.

A gazdaság ígazgatő feladatköĺébe tattozik _ a főĘazgató közvetlen kánýtása mellett _ a JEK
mfüödésével összefüggő gazđaság}, pénzugý és JEK üzemeltetési (gondnokságĐ feladatok,

vďamint a mindezekkel összefüggésben felmertilő ađminisztĺatív feladatok tánýtása.

4.4.,l,. Feladatai és hatásköľe:

a. kozvetlentil lránýga a Péĺzigý és Számviteli, Műsza|ĺ osztáIyokat, a

Gondnokság ot és az Anyaggazđálkođási csopoÍtot'

Dźúum:2016, o|da|szźlm: |5/96
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b. vezei aJEK gazdaságs-rĺűszzki et]átő szewezei egységeinek tevékenységét, a JEK
gazdálkodását,

c. gondoskodik aJEK gazdálkodásĘénzĘyi tevékenységét szaba|yoző 1ogszzbalyok,
belsőszabáLyzatokbetattásátőlésezekvégrehajtásánakellenőnésérőI,

d. elkészíti a beszámo|őt és a költségvetést a mindenkoĺi jogszabályoknak

megfelelően,

e. összehangolja aJEK költségvetésí,betuházási, feilesztési teľveinek eIőkészítését,

Í. előkészíd aJEK kön)rwiteli, elszámolási, vagyon-nyilvántattá'si ésbizonylati rendjét

szabáIyozőszabá|yzatokatésgondoskođikazokbetartásatőI,
g. figyelemmel kíséd a gazdilkodás eredményeinek alakulását, feldolgozza és értékell' a

JEK ellátottsági és mfüödési mutatóit, eLemzi a működés hatékonyságát, melyrő|
tájékoztaýa a Íőigazgatőt,

h. gondoskodik aJEK haszna|atábaĺ ä11ő vagyontárgyak védelméhez, ĺendeltetésszerű

és gazđaságos felhasználásähoz, igénybevételéhez szfüséges intézkeđések

megtételéről,

i. kapcsolatot taÍt Żz onkotmányz^ttil5 az érde|ď<épviseleti és egyéb szervezetekkel,
j. megbízása szerint részt vesz a JEK meghatátozott testĹileteinelq

munkabiz o ttságasĺak tevékenys égéb en,

k. ellenjegyez _ a Kötelezettségvátlalásí szabaIyzatban leírt módon - a jőváhagyott

költségvetés telj es kötére vonatkozőaĺ,
I. utasításí joga van a felrĘyelete ilá taftoző osztályok és csopoĺtok dolgozói felé,

m. fe|adatalkörébe taftoző iĘyekben belső utasításokat adhat ki,

ÍI. iavaslatot tesz a feltĘyelete a7átattoző osztaLyok és csoportok mfüödési rendj&e,
o. javaslattéteb' joga van a béraráĺytalanságok kikĹiszöbölése éĺdekében teendő

intézkedésekĺe'
p. felelős a JEK gazđaság1_műszaki teriiletet érintő szabáIyzatalnak elkészítéséĺől és

akrnizőiásárőI.

4.5. Intézewezető főnővét

Az intézewezető főĺővér feladatkötébe taĺtozlk a főĘazgatő közvetJen tánýtäsa metlett az

egészségügyi szakdo|gozők megfelelő létszámtl bŁtosítása, tevékenységfü felügyelete és

összehangolása. Felette a munkáltató és kinevezési jogokat a főigazgatő gyakoto|ja.

4.5.l. Feladatai és hatásköĺe

^. a ]EK szervezeü' ľendjében meghatarozott szakdoLgozői létszám biztosítása, a

szükségsz erri helyette sítések megsze tv ezése,

b. az egészséýgyi dokumentácíő szabáIyszetű vezetéSének, a dokumentáciő szakľĺzĺ
tartatmáĺak feliĘyelete,

c. a betegiogok érvényesiilésének folyamatos figyelemmel kíséľése,

d. a betegek áltď bejelentett panaszok|<lvŁsgá|ásábanvaló közĺeműködés,

N Dátum:20l6. o\da|szám: |6/96
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e. aJEK higiénés rendjének folyamatos ellenőtzése,

f. aházlreĺdben foglalt tendelkezések végrehajtasáĺakellenőĺzése,
g. aszakđolgozőktováhbképzésénekbiztosításaés felĘyelete,
h. L:tilső- és belső kapcsolattaĺtás,

í. káĺýýa, szetvezi és ellenőrzí z JEK egészségtigyi szakdolgozőít és az e|]átásbaĺ
közvetleniil résznĺev ő kisęító il7omáĺý đolgozók munkáját,

j. ellenőtzi a napi munkavégzést,

k. gondoskorlik a jobb, minőségi betegell.átás személyi és tángyt feltételeinek

blztosításátő|,

I. köztemfüödik aJEK szabá)yzatalnak etkészítésében,

m. a felĘyelete aIátatoző dolgozók munkabeosztásáĺak ellenőrzése,

Ít. javaslatot tesz 2' mfüödést javttő, korszerűsítő és költségmeg3akaĺtást eređméĺyező
kulturáltabb e|7átast biztosító eszközök beszerzésére.

o. azelőfutjelentések,beszámolókelkészítése
p. a szak- és kisegítő đotgozók munka- védőruha ellátásának, viselésének ellenőrzése,

ellenództetése: javaslattétel a megfelelő munka- véđőnlházat beszerzésére,

q. figyelemmel kíséri a đo|gozők szaL<rlal mankájáĺnat szo|gálai idejénet
munkafegyelmének mérlegelésével 

^nyrgr 
besotolásukat,

Í. iavaslattételi jogz vaĺ a bétańĺytalanságok kiktiszöbölése érdekében teendő

intézkedésekĺe.

4.5.2. Felelős

a. az a|tafa kiadott intézkedések, utasítások helyességéétt, azok hatándőrc történő

végtehajtásáétt,

b. zz e77enőtző munka elvégzés&t, az észlett hiányosságok ielentéséért, a mlizsztott
felelősségre vonäsáét,t,

c. intézkedéseiszakszetíségeiétt,
đ. a Íőígazgatő áttal hatáskörébe utalt és a munkaköĺi leftásban megfogalmazott

feladatok v égtehajtásäétt.

4.6. A helyettesítés fendie

A F oIG ĺzGAT ó ÁrľłrÁN o S H ELYETT E s E A JE K o Rvo s I GAz GAT óJA.

Az owoĘazgatő orvos-szakmaikéĺđésekben egyediil, gazdzsá'g1 kérdésekben a
főigazgatő távollétében _ a gazdaság1igazgatőva| közösen đönt.

Az orvosigazgatő hosszabb távolléte @etegség) esetén helyettesét a főigazgató aktuálisan

fuásbanjelöli ki.

A gazdaság1 igazgatő helyettese a pénzngyl és számvite]i osztáIyvezető, akjt a főigazgatő bb
meg.

Dáfum:2016. o|đa|szám: 17196 /
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Az .lntézewezető 
főĺőĺĺér helyettesét a főĘazgatő bízza meg.

Az egyéb szervezei egységek vezetőinek hĄettesítését / helyettesét a munkaköľi leírás
hatátozzameg.

4.7. Munkáltatói iogköt áfttluházásának fendie

'\ JEK-ben a munkáLtatói jogköĺt _ z gazdaság Ęazgatő kinevezésének kivételével - a
főígazgatő gyakorolj a, a|ĺ ezt a j ogkotét az z-lábbiak szeĺilnt nlegoszqa, átnlházza.

Az átvházott munkáltatói |ogköĺ tovább ĺemtuházhatő.

'Ą mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok esetén a sztikséges munkáltatói
intézkeđéseket, annak a szervezetr' egységnek 

^ 
Yezetőie jogosult gyakorolni, ahová' a

közilkalmazott kinevezése szőL, akkor is, ha a m,lĺkáItatói jogkörbe tattoző egyéb
jogosítványok gyakoľlásáľa nem ő a jogosult (megosztott munkáltatói jogköĺ gyakorlása).

Á leEEvakĺabban előforđuló munkáltatói i osok:

köza]ka]mazoti jognszony, munkaviszony létesítése és megsziintetése,

a kinevezés, munkaszeuőđés módosítása,

frzetésí osztáIybz és fokozatb a tórténő besotolás,

illetĺnény és illetĺnénypótlékok megáilapítása, módosítása,

jutalmazás,

munkavégzésĺe kánya|ő további iogviszony engedélyezése, a muĺlkaltatői
engedélyhez nefi kotött munkavégzéste iÍanyuló további jogviszony

létesítésének tudomásulvétele (továbbiakban: a rnnkavégzéste iĺányuló további
j ogviszony engedélyezése),

kfu téńtési eIjáĺás elĺendelé s e,

vezetői megbízás, a megbízás visszavonása,

o s sz e férhetetlen s ég vŁ sga|ata,

más munká|tatőhoz való kiĺendelés.

éves szabađságok |<ladása,

kilzalkąlmazottakmunkájának értékelését és a jogszabá|yban előírt minősítése,

illetĺnény nélkrili szabađságok engedélyezése,

tanulmányi sz erz ő dések megköté s e,

illetmény előleg engedélyezése,

munkaidő, munkaĺenđ meghztarc zása.

A főigazgatő az őt megiilető munkáltatói jogköĺét _ a k:zárőlagos jogkótébe tafioző
kivételekkel _ áttuházza a kovetkező vezetők tészéte (továbbiakban: egyéb munkáltatói
jogkör gyakorlók):

\-'{
Dátum:20l6. oldalszám: l8/96
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a) gazđaságigazgatő
b) orĺosĘazgatő
.) jntézet,ĺezető Íőnőĺĺér

A főisaz sató főorvos klzatő|aso si oskörébe tattoznak:

közalkalmazom jogvĺszony, munkaviszony létesítése és megsziintetése,

a kinelrezés, munkaszerzőđés módosítása jogviszony iđőtaľtaĺrráta, mrrnkaidő
b eo sztásáta v onatko z ő aĺ,
jogszabáiyban meg nem hatátozott illetĺnény és iiletrnénypótlékok megĄllePítása,
módosítása,

jutalmazás,

vezetői megbaás, a megbízás visszavonása,

illetĺrrény és illetrnén1pótlékok megźĺ|Lapitasa, módosítása,

munkavégzéste iĺánpló további jogviszony engedélyezése, a mrrnlľáltatói
engedéIyhez rĺem kötött munkavégzéste iÍanyuló további jogviszony
létesítésének tudomásu]véteIe (továbbiakban: a munkavégzésre iĺányuló további
j ogviszony engedélyezése),

kátttéritésí eLjátás elĺenđelé s e,

ös szeférhetetlenség vizsga)ata,

kőzalkalmazottaknuĺkőĄának értékelése és a jogszabáIýaĺ előírt minősítése,

tanulmányi szerződések megkötése.

Af őĘazgatófőorvosáItaL^tflJházonegyébmunkáltatói jogkörök:

frzetési osztalyba és fokozatba töĺtéĺő besorolás,

más munkáItatőhoz való kiĺendelés,

éve s szabadságok |iadása,

illetrnény néllnili szabađságok engedélyezése,

illetrnény előleg engedélyezése,

munkaid ő, munkaĺend meghatáto zása.

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáĺál figyelemmel kell lenni a jogszababyokban és a

JEK SZMSZ-ben és egyéb szabalyzataiban leírt eLjfuási tendĺe és egyeztetési

kotelezettségekĺe.

4.8. MagasabbYezető és Vezető Beosztású Munkaköľtik
A JEK magasabb vezető beosztású köza|kalmazoti^ a főigazgatő, az orvosigazgatő és a gazdaság1

igazgatő.

Y ezető beosztásúnak minősúl:

Dátum:20l6. o|dalszźtm: |9/96 ,/
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^. 
.lntézetsrezető 

főnőv&,
b. vezetővéđőĺő,
c. szakeüátá's terriletén a szakrenđelés-vezető főorvos, illetve a gonđozővezető

főorvos az alátbbiak szerint:

bőľ és nemibeteg gondozó-vezető főorvos

iđeggonđoz ő -vezető főorvos

szemészet szaktenđelés-vezető főorvos

sebészet szakĺendelés-vezető főorvos

ottopéďa szakrendelés-vezető főorvos

fiil-oĺt-gége szaktendelés-vezető főorvos

gasf tfoentercIőg1a szakĺendelé s-vezető főorvos

a|7etgoIőg1a szakĺenđelés-vezető főorvos

ĺőgyőgyäszat szakrcĺdelés-vezető főowos

ĺöntgen szakĺendelés-vezető főorvos

utolóý szakĺendelés-vezető főorvos

onkológia gondozó-vezető főoľvos

reumatológia szakĺendelés-vezető főorvos

tiidőgondoz ő-v ezető főorvos

katđiolóý szakĺendelé s-v ezető főorvos

nerrĺolóý szakrendelés-vezető főorvos

điabetes szakĺendelé s-v ezető főoĺvos

addiktolóý gondozó-ve zető Íőotv os

d. humánpolitikaiosztáIyvezető,
e. đöntés- előkészitő és infotmatikai osztáIyvezető,

f. pénzngyĺésszámviteli osztáIyvezető,

g. műszaki osztáIyvezető.

v. A JEK szERvEzETI EGYSÉGEI És rnrłnATAI

5.1. AFőigazgatősäg szefvezeti egységei:

5.l.l. Flumánoolitikai osztáIv

Feladatai:

L. E|Iága a főígazgatő áItaI meghatatozort embed etőfonás tárgykötébe taftoző

feladatokat.

N Dátum:20|6. o|đa|szám:20196
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b. Részt vesz az embed etőforrások jntézeĺ célokkal összhangban töténő ésszerű

felhaszĺá|ásában, a munkahĄi étékĺendszer kjaLakitásában, a munkakultúra
továbbfejlesztésében, érvényesíti az egységes humánp olitikai elveket,

c. Javaslatokat dolgoz ki a szerwezeti kulnrra, a' vezetőtaÍuogatás, a ĺerrdezett
renđszetek és ésszerű folyamatot a moĺváciő, a jovőkép, továbbá egyéb, a
szetvezet mfüödését éĺlntő témákban,

d. JavasLatokat dolgoz ki a mrrnkaügyi tevékenységek feilesztéséte,

e. Belső tanácsađäst nýjt a JEK részéte zz eĺn::beĺ etőfottás és szetvezetfeilesztés

témakötét éĺintő kérdé s ekb en,

f. Išiđolgozza és akt:uallzá,lja a szaktetilethez kapcsolódó be|ső szabáIyzatokat és

iĺányelveket,
g. Elkészíti a szeméIý' iuttatások költségvetését a Gazđaság1' Igazgatősáęga|

együttĺnfüödve,
h. Gondoskodik a komplex szociális, jóléti és Íog|alkozás-egészségiigyi feladatok

teliesítéséhez kapcsolódő ngyrntézésről, ideéĺtve a cafeteia, vagy jútatálsi rendszer
bevezetését és nyilvánta ftását,

i. Gondoskođik a szükséges humánerő biztosításárátrô|, előkészíi a tobotzást
(páIyázatok' hiĺdetés, kik&ők, Munkaügyi Központtal való kapcso|attattás),továbbä
szakĺľrz: táĺľlo gatást nyij t és t,észt lĺesz a kjvá1asztási folyamatban,

i. A munkaeĺő felvétellel kapcsolatos adminisztĺatív teendők el]átzsa a felvételi
javaslat ilapján,

k. Előkészíti a kinevezési okmányokat és azok móđosításait, továbbá 
^

kozalkzlmazotÚ' jognszony megszűnéséhez és megszüntetéséhez szfüséges iĺatokat,
1. Iĺtézí a munkaszeĺződések, megbízásí szetzőđések megkotését, módosítását,

megsziintetését,

m. Figyelemmel kís&i a humánpolitikával kapcsolatos jogszabá|yokat és azok
váItozásalt,

Ít. Išidolgozza a munkakod leírások aLtaláĺos taÍtďmi és foĺmai követelményeit,

o. Kezeli z szeméIý anyagokat és elęet tesz akozszolgáLzti jogviszonnyď kapcsolatos

n,1úváĺtatásiésadatszolýItatásifeladatoknak,
p. Intézi a jubileumi jutalmakkalkapcsolatos ügyeket,

q. Előkészíti a kittintetésekkel és a JEK más erkölcsi elismeľéseivel kapcsolatos

ügyeket,

t'. Iślađjzaz éviegyszenltazásikeđvezményt,
s. Yégzí a munkatĘyi és béľĹigyi uJllváĺtartásí Íeladztokat (távolléti jelentés,

szab adság n,Jltv ántaĺtás, v áIto z ő b éĺ) é s karb an tatga az adatb ázist,

t. Yégzi ä nem ľendszetes kifizetések számfejtését,

u. Iízdja az éves személyi jövedelemađó elszámo|áshoz igazolasokat,
v. Továbbígz a tátsadalombiztosítási igények dokumenhrmait (táppénz, gyes, gyed,

anyaságs segély) a |ĺfrzetőhely felé

w. Rendszeresen kapcsolatot taÍt z tátsadalombiztosításikifizetőhellyel,
x. Elkészíti a lnilönböző staĺsztjkákat a StatisztjkalÍŁvatal részéte ftavi, negyedéves,

éves, esed),

Dáfim:2016.
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y. Elkészíti a tanulmáný szeződéseket,
z. Részt vesz a szeméIý juttatások a]a|<liásfuőI' szőIő beszámoló elkészítésében a

G az đaság Igaz gatő sággal egyiittĺnfü ödve,

^ä, Részt vesz a feladatkötét érlntő altaLánosvagy céIvŁsľálatokban, ellenőľzésekben,

bb. Részt vesz a munkahelyi konfliktusok rendezésében,

cc. Részt vesz az EséIyegyenlőségĺ Terv készítésében,

dd. Igény esetén adatszoIgaltatástvégez abér- és munkaiigý elleĺőnésekheu,
ee. Igény esetén kimutatásokzt készit a szeméIyt á17omáĺy összetételét, a]ahiását,

flllkt:łáciőjátt, bérszinvoĺalat és béraráĺyokzt, a Iétszám- és b&gazđá|kodás
ntézméĺý szintű tapasztalatalt illetően.

Ktitelező statisztikaĺ j elentései:
a. Elkészíti a hilönböző tenđszeres és eseti statisztikákat a Statisztikai Hivatal tészéte

a koza|ka|mazottak létszźĺm- és bétadatĺvzl kapcsolatosan (OSAP 7626, oSÁP
1019, tires álláshĄek negyeđ éves jelentése),

b. Elkészíti az egészségugin dolgozők ágazati béĺemelését éľintő adatszo|giltatást

(támogatási igenybejelentés és elszámolás) a GYEMSZI tészére, a jogszabáiyban

meghatáto zott e s e déke s s éggel,

c. Elkészíti a ĺylgdljat helyettesítő pénzel|atás havi igénylését, elszámoLását és a
jogszabáIybzĺmeghatatozottesed.összesítőelszámolástaGYEMSZItészéte.

5.I.2. Döntés.előkészítő és Informatikai osztály

Általános feladatok
Ż. ÄJEK kitilzottdöntés-előkészítő cé|1alrlakmegvalósítása.

b. ÁJEKkontrolling folyamatánakkiszolgálása.

c. Az egészségtigp finanszlrozásí ĺendszet hĄi vonatkozásalnak ismertetése, az

ápoLasí és ellátásí standaľdok és mutatók |<tđotgozásábaĺlĺalő tészvétel.

đ. Vonatkozó jogszabáiyok, elsősoĺban minisztériumi és oEP rendeletek nyomon
követése és a belólfü Íakađő feladatok végtehajtása.

e. Rendszeĺeseĺ tájékoződás a feladatköĺébe taÍtoző jogszzba|yokĺól és zz álLami

lránýtás egyéb jogs eszkozető|, ezek vaLtozásainak nyomon követése, vďamint
azoknak a feladatoknak az el]átasa, amelyeket z jogszabáIy, az állami lĺánýtás egyéb

jog eszkozei, valamint a JEK belső szabztyz^tz vaąy a főigazgatő hatásköĺére utal.

f. Folyamatszervezés.

g. Az lnfotmäciós rendszeľ kialakításával kapcsolatos ptojektrnenedzsment.

h. Jogszerí és biztonságos infoľmatikai rendszer megteremtése és folyamatos

műkódtetése.

i. Hardver és szoftver telepítése.

i. Hibafelderítés' hibaethántás.

o|da|szám:22/96 
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k. Hatdver eszközök javitásavagy kiilső javittatása.

I. Számitógép igenyek követése.

m. Hardver és szoftver |eLtfu egyeztetése.

ÍI. Műszaki tanácsadás.

o. Internet hozzáf&és bŁtosítása, a jogszetíl Internet haszná|at ellenőzése az Intetĺet
SzabůyatÁlapelvei figyelembevételével. (ásd. 6. számú' melléklet)

p. Multiméđia tervezése.

q. BeIső háIőzatok kiépítése, felhasznáIőkkarbantattÁsa.
t. Ált'lá''o. adawédelem.

s. Vírusvédelem.
t. Szoftvet jogpsztaságbŁtosítása.

u. Digitĺális töntgeninformatikai hátteľének folyamatos bjztosítász.

Jáľóbeteg.ellátás szakmai pľogramiaival kapcsolat feladatok:
a. Kiegészítések, felmeriilő igenyek, módosítások készítése, készíttetése.

b. Hibafeldedtés és intézkedés.

c. Pĺogmmoktovábbikezelhetőségénekjavítása'
d. Pĺogramhasznafatoktatása.
e. Informatikai dokumentáciő e1]enőtzése,fej1esztése.

f. Jáĺóbeteg-ellátás dokumentáđós ĺendszerénekkarbantzfiäsa.
g. Adatbázis-adminisztráció, Íelhaszna|ői kapcsolatok fenntartása.

h. Yaltozások, javitások, szőmitőgépes listák készítése'

i. Hibadokumentálás'
j. Ađatvédelem biztosítása.

Finanszíĺo zással kapcsolatos felađatok
a. Járóbeteg-el]átás adatasnak rögzítése, felđo|gozász,

b. F.lnanszírczásiađatbáziskezelése,
c. Adatok krildése, fogadása (oEt ÁNTSZ, Koĺmányhivatalok),
đ. Szetződések dzpađata:nakkatbantafiása,
e. Intézei struktúráĺa, orvosokÍa, e|látási teriilefue vonatkoző adatfelđo|gozás.
f. BetegdokumentáciőatchiváIása,
g. Utólagosinfoĺmációkbeszeĺzése,
h. Statisztikfü készítése,

i. Részt vesz a kóltségeleĺnzéskészítésében.

5.1.3. Munka. és Tűzvédelmi felelős

Fe|ađatai:

Dátum:20l6' o|dalszám:23/96 /ołĺ
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a. A munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos adminisztĺációs feladatok et)átása,

b. FeltĘycleti szervekkel _ OMMF, onkotmányzaĺTűzo|tőság _ kapcsolattaxtás,

c. Felügyeleti szervek szemléin való részvétel,

đ. Szetvezeü' egységek ĺendszeres munka- és tűzvédelmi ellenőĺzése,

e. É.,"" munka és tűz:ĺéđe|mi szemlék megszervezése, lebonyolítása a feltárt

hiányosságok megsziintetésének ellenőrzése,

f. Tűzoltőkésztilékek,betendezésekfolyamatosellenőĺzése,
g. Munka- és trizvédelmi előzetes és ismétlődő oktatások megfafiása,

h. Balesetek, sértilések |ĺvŁsgáIász, jegyzőkoĺyv készítése,

i. Részt vesf a helyiségek berendezések üzembe helyezési eLjfuásatĺ,
j. Foglďkozás-egészségügyi munkatársaival együttĺnfüödik fz előzetes, illetve

időszakos alkďmassági vŁsgáLatok elvégzésében,

k. Kootdinálja a mrrnka- és tűzvédelmi megbaottak munkáját,

l' E,llenőtzi a védőfelszerelések, eszközök rendeltetésszetilhaszĺalatát,
m. Rendszeresen beszámol a Szolgálat munka- és tűzvéde|mi he|yzet&őI 2'

főígazgatőnak,
n. Á. mrrnka- és tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben szükség szerint

felelősségte vonást kezdemény ezhet,

o. A rendszeres és eseti munkafeladatok el]átása sotán kapcsolatba kedilő krilső

szervezetekkel és aJőzsefráĺosi Szent Kozma Egészségügyi Központ đolgozőiva| a

mrrnkavállďónak kapcs o|attafiási, együtľnűködési kotelezettsége van'

p. Doháĺyzátsi tilalom betattásának ellenőľzése.

5.I.4. Belső ellenőľzés

Feladatai:
z. a szefvezet minden tevékenységének, ktilönösen a költségvetési bevételek és

kiadások tervezésének, fe|haszĺálásának és etszámo|ásának, valamint 
^z

eszközökkelésfoĺrásokkalvalógzzdátkodá'sĺakilzsgá|ata
b. BŁonyosságot adó tevékenysége körében:

o elemezni, vizsgálni és értéke]ĺri a belső kontrollĺendszerek kiépítésének,

mfüöđésén ek jogszzbályoknak és szabá)yzatoknak vďó megfelelését, valamint

mliködésénekgazdaságosságát,hatékoĺyságáttéseređményességét;
o elemezĄ vŁsgá|n a ľendelkezésĺe álló eĺőforrásokkal valő gzzđálkodást, a

vagyon megővásät és gyarupítását, valamint az eIszämolások megfelelőségét, a

b e s zámolók v zIő dlságát;

. Ż vŁsgáIt folyamatokkal kapcsolatban megállapításokzt, következtetéseket és

jzvaslatokat megfogďmazli akockázaĺ téĺyezők, hiányosságok megszüntetése,

kiküszöbölése vrgy csokkentése, a szabáIytzlznságok megelőzése, illetve

feltärása étdekében, valamint a költségvetési szetv működése

h'{
Dátum:2016. o|da|szám:24/96
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etedményességének növelése és a belső kontrollĺendszerek javitása,

továbbfejlesztése érđekében;

. nllváĺtartati és nyomon követrri a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett

iĺrtézkedéseket

c. A taĺácsađó tevékenység keretében el]zthatő feladatok lehetĺrek kíilönösen:
o vezetők támogatáSa az egyes megolđási lehetőségek elemzéséve| értékeléséve|

vlz sgá|atáv aI, ko ckázatának b ec slé sével;

o pénzügyi, tárgý, informatikai és humánerőfonás-kapacitásokkal való ésszerűbb

és hatékonyabb gaz dátkodásta lráĺ1ľl:/Lő tanácsadás;

. Ż vezetőséł szakéĺtői támogatása a kockázatkezelési és szabalytalanságkezelési

ĺendszerek és a teljesítrnénymenedzsment tendszer kla|akltásában, folyamatos

továbbfejlesztésében;

o tanácsadás a szervezei stĺuktuák tacíoĺąllzalása. a valtozásmenedzsment
tertiletén;

o konzultáció és tznácsadäs a vezetés tészéte a szersĺezei sÚatéga
elkészítésében;

o javaslztok megfogalmazása a költségvetési szerv mfüodése etedményességének

növelése és a belső kontrol]ĺendszeĺek javitasa, továbbfejlesztése érdekében, a
költségvetési szerv beIső szabátLyzatatnaktaÍta]ĺľ;iát, szetkezetétilletően.

Kapcsolódő szabáLyzat a belső ellenózési kézikönyv.

5.1.5. Közegészségiigyi és iárványügyi előadó

Feladatai:

^. közeýszségügyi rendelkezések betałtásának ellenőĺzése,

b. steillzá|ás,feľtőtlenítés megszeÍvezéseés ellenőrzése,

c. kapcsolattafiás fetőtlenítószereket beszállító lĺrilsős cégek szaktanácsadóivď,
d. környezeti, tźosy, és személyi higiéné ellenőĺzése,

e. takantás eszkoz és személyi feltételeinek ellenőĺzése,

f. koztemfüödés, tanácsadás, minden új,,fetőtlenitőszet,, bekertilésekor,

g. közegészségtigyi szakvélemény készítése,

h. szabáLy zatok aktląll záhsa, folyamato s nyomon követése, ellenőrzése.

5.1.6. Iogász

Feladatai:
f. A JEK etedményes mfüödésének segítése, az igykörében tudomására jutott

jogsértésekĺ e felhiýa a JEK vezető.1ének figyelmét.

b. Meghívás a|apján tészt vesz azokon az éfiekezleteken, amelyeken a feladatkótébe

tarto z ő kérdés eket tátgy atnak.

Dźúum:20|6'
/ryo|ďa|szźm:25/96
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c. Kozremfüödik aJEK szerzőđéseinek előkészítésében, megkötésében, illetve joď"s
vé|eméĺyezi a kĹilső szervektől meghilđött szerződések tervezeteit.

d. Részt vesz aJEK belső szabá\yzatának kidolgozásában.
c. R||áqz aJtr'I( jogi képviseletét.

Í. Részt vesz z betegjogok érvényesítésében.

5.l.7. Titlęírsáe

Feladatai:
a'. Szerveziés összefogja aJEKadmjliszftatív tevékenységét,

b. Felügyeli az tattát és leírók nnkáját. '\ napi postabontás sotán a levelek, ill. postai
kiilđemények kéľdésében ellgazítást ad, vďamint a címzettekhez eljuttat.

c. Figyelemmel kíséri a hatáiđős munkák menetét és szotgďmazzŻ az intézkedések

megtételét.

đ. Folyamatosanbeszaĺnolaz Ęazgatóságnak az admjlisztĺatív ügyek állásfuőI.

e. Levelezés, ügyintézés.

f, Az esetlegesen beérkező panaszigyek kezelésének kiemelten figyelemmel kiséĺése

g. Á napi kimenő posta során levelek experłiálása.

h. kattáĺi tevékenység (Nyilvántaĺtás, raktátozás, atchivá|ás, stb.) végzése.

i. A szfüséges fénymásolatok elkészítése.

i. A JEK iktatási renđjének (ogszabályoknak megfelelő) |<lalakitása, továbbá
végrehajtäsa.

5.1.8. Bizottságok

,Ą Bizottságok mfüödési tenđjét, feLadataĺt a 6.2.2 pont tarta7mazza.

5.1.9. Kontrolleľ

Feladatai:
a. Mérőpontok|ĺa|akitása,
b. Éĺtékelésirenđszetkidolgozása,szetvezése,
c. Kóltséghelyek, költségviselők kódjainakkatbantartása,
d. Éttékelés, tájékoztatás,

e. Fjnaĺszfuozásimódszeľekfigyelemmelkísérése,a1kzlĺnazása,
f. Jogszabalyok,váLtozásoknyomonkövetése,
g. Elemzések, statisztikák készítése, részvétela költségelemzéskészítésében,

h. Havi teljesítĺnénylisták feldolgozása,kiadása,
i. Finanszítozásíptognózisokfelál]itása,
1. Yezetői döntés előkészítése

N Dátum:2016' o|ďa|szám:26/96
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5.1.10. Minőségi tánvitási vezető

Feladatai:
a. Áminőségiĺánýtáselőkészítése,
b. A minőséýányltási terv előkészítése,
c. A minőségiĺánýás szewezése, a minőségbŁtosítási m&ések koorđináIása,
d. Aminőségrĺánýásitendszeľdokumentációinakkarbantt,täsa.
e. Az Intézet célkitűzéseinek és tetvÍe|adatajnak a mnőséýánýási szewezefr

egységre voĺatkoző érvényesítése.
f. A minőséýánýási tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tetvezési, szewezés\

táĺýtási, ellenőrzési és étékelési feladatok elvégzése,

g. Á feladatok megfogalmazísa, rcndszerczése és kiaďása,

h. Nyilvánta{a a belső szabalyzatokat és azok móđosításait,
i. Áminóségiĺáĺýtäséĺdekeltségiľendszeténekkialąkitäsa,

i. Á mnőséýánýtá's mfüodési hiányosságainak fe|tarása, a munkamódszer javltása,

fejlődőképességének biztosítása.,
k. Á JEK-te kiterjedő hatékony minőségbŁtosítási ĺendszer bevezetése és

akt:uali "alása, a frlgget)en tanúsítá s fenntattász,

l. A szo|gá|tatások megkívánt minőségének bŁtosításához a teenđő intézkeđések
koorđinálása,

m. AJEKképviselete minőségbiftosításikéĺdésekben,
n. ,Ą minőség alakliásának figyelemmel kísérése a szolgůtatást igenybe vevőknél,

versenytárs a|<náL és szát]itőknőů',

o. Menedzsment munkájának segítése a minőségbiztosításikétdésekben,
p. A minőségbŁtosításitevékenység Ęyvitelének szabalyozása.

5.2. Az Oľvosigazgatőság szeľvezeti egységei:

Az orvosigazgatősághoz tartozô szetvezei egységek felsorolását, kapcsolatrendszeľét a jfuő-beteg

szzke[]átäs és a gondozás terriletén az SZMSZ 3. szarni:.melléklete t2'.tl|Ínazza'.

5.2.l. A szakrendelés vezetők és egyéb szakrnai eg.ységekvezetőinek
Árľl,rÁNos feladatď:

a. az áItal,lkvezetett egységek képviselete és kapcsolattafiás más egységekkel,
b. ^z egység mfüödésének személyi és anyag feltételeinek sĄát hatásköľben

megoldható bŁto sítása,

c. munkateĺi.iletét éĺntő személyi kéĺdésekben véleményezési és javas|attétehjog illeti
meg,

d. a feladatok pontos megfogalmazása és ismertetése a beosztott dolgozókkal,

Dárum:2016. o|da|szźtm:27/96 lĺ//śř/r'-Tso
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e. e feladatok végtehajtasának e|7enőtzése, az optimális munkamegosztás, a

ĺendsz etsz e tv ez és bjztositása,
f' a szervezeiegység munkátjávaI összefüggő éľtékelés és infotmáció.

Szakľendelés vezető főoľvos feladatai:

L. a hatáskotébe utalt jfuő-beteg szaktendelés munlcájának tránýtasa és ellenőtzése,

kiilönös tekintettel a teljesítĺrrénymérés szeÍĺlrpongrlÍa' a helyettesítések beosztásán
és a szabađságtervek készítésére,

b. afoLyamatos betegellátásbiztosítása,
c. a szakľendelés működésének személyi,tfugý feltételeiben vďó kózĺeműködés, ezen

beltil győgyszer, vegyszef-' Íogyőeszkoz, nyomtatvány fe|haszná]ás nyomon
követése, utáĺľendelése,

d. a szakĺenđelésnek a hata|yos egészségügý jogszabalyok az otszáeos intézetet
szzkĺrrat kollégiumok által kiadott szaL<nal iĺányelvek atkatmazásá,ral tötténő

ellenőrzése, illetőleg szakmal iĺányelvek, pĺotokollbetattása ésbetattatása, szfüség

esetén intézkedés kezdemény ezése a főĘazgatőná|,

e. az eikai követelmények és a munkafegyelem meglartása, az eLőírt dokumentációs,

lnfotmäcíôs feladatok végtehajtása,, a szakszeĺűség tanulmányozász, ellenőrzése,

panaszügyek |ĺvlzsgá|asában vaJő köztemfüödés, szükség esetén intézkedés

kezđeménye zése a főigazgatőnal,
Í' az lránýása a]á tattozó egészségügyi doLgozőknál a munkaköd leírások szakmas

iĺányelveinek elkészítésében való részvéte|,

g. napi munkavégzés káĺýtása,
h. havi munkaidő beosztás elkészítése,

í. a hatáIyos jogszabalyok, utasítások, iĺánymutatások, belső szabályzztok, Ęazgatásí
köĺlevelek betaftá,sa és betatttatása,

j. aszakĺendelésszakmaifejlesztésénekfigyelemmelkiséĺése,
k. a szakreĺđelések kózötti együttrnűködés és munkamegosztás megoldása,

I. részvétel a főorvosi értekezleteken,

m. adolgozőiminősítésbenvéleményalkotás,
ÍI. összehangoLja a szaktendelés mmkátjával kapcsolatos oktatási-, továbbképzési

feladatokat.

Gondozói tevékenység esetén feladataĺ:

o. a gonđoző munkájának táĺýtása és ellenőzése, krilönös tekintettel

teljesítrnénymétés szempoĺýasra, a helyettesítések beosztásara és a szabađságtervek

készítéséte,

p. a gonđozásra szonlLő betegek ĺendszeľes sz(téséte,

q. a szakteĺdelés és gondoző szakmal fejlesztésének figyelemmel való kiséĺése,

t. a szaktendelés és a gondoző kozötti egyiittrnfüódés és munkamegosztás

megoIdása.

Felelős

\-{ Dátum:2016. o|da|szźm:28/96
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az lránýtása alatt mfüödő szakĺendelés jogszabályokban, belső szzbůyzatokban
meghatározottaknak megfelelő működé s é ét.
azétt,laogy az áItaLa vefetett szervezeú. egység az álLampolgátok ellátását egészségi
állapotuknak megfelelően a renđelkezéste á11ő eszközökkel koĺszerű módon,
lelkiismetetesen biztosítsa,

a teljesítrné nyatáĺyos frnznszítozás adatainak valődĺságá&t,
a győgYtő, megeIőző el]átäs szakszerőségéért, a többi szakĺendeléssel való
együttműködéséľt és munkamegosztásétt, a szakĺendelés ađminisztrációs és

dokumentációs feladatainzkha|ađéktalan elvégzéséétt, a statisztikai adatszoLgáItatá,s

pontosságáért,

e. a beosztott dolgozók munkaköd Lefuásánaktatzlmá&t.
Utasítást adhat:

A szakľendelésen do|goző orvosoknak, asszisztenseknek és egyéb szakmu és kisegítő
munkavállalóknak.

5.2.2. A szakľendelések eg'vüttműködése

'Ą szakĺendelések kötelesek SzoÍosan egpittĺnfüödni, egymásnak minden sztikséges sęítséget
megadni.

5.2.3. Kieeészítő sza|sĺizsgá,Iatok

A szakĺenđelésen megjelent betegen nemcsak a kért szakorvosi vŁsgá|atot, hanem _ az indokok
gondos mérlegelésével _ az azzal összefüggésben lévő kiegészítő sza|słŁsgálatokat is el kell
végezĺi. A kiegészítő sza.|<i.lzsgá|at célzortan töĺténik. ,Ąmennyiben a kiegeszítő vŁsgáůatok
elvégzésére a JEK-ben nincs lehetőség, a beteget a szrikséges vizsgá|ztokta az illetékes
szakorvoshoz kell táĺĺýtaru.

5.2.4. Konzu|táciő

Azokat a szakĺendelésen ellátott betegeket, akiknek kórlefoýsában probléma jelentkezik, avezető
főorvos, illetve a sza|<tenđelés vezetője esetĺrregbeszélésre ftonzultáció) |elöIi ki. Amennýben a

betegség megálLapításához, a céIszerí gyógykezelés megítéléséhez bonyolult, többfuányu
sza|sńzsgálatlátszlk szfüségesnek, ennek meýélése cé\ábő| az illetékes szakorvosok bevonásával,
szaktanácskozást ftonzíliumot) kell összehívni. A konzílium eredménŕt írásbakell foglalĺri.

5.2.5. A szakrendelés oľvosa

olda|szám:29/96

b.

c.

d.

//

ť,i,.,r
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'Ą beteget, ha szakorvosi kezeléste szoľul, győgykezelésben ľészesíi, részét'e

szfüség szednt győg,trszefi, győgr1ászai segédeszközt rendel, a győgykezeléssel a

követendő életrnóđdď kapcsolatos felviJágosítást megadja. A beteg elLätása

étdckéllerr L.oteles az egészségügyi el.3ír.ásokat, a sza.kĺrrai szabályokat és a pľotokollt
betattani és betattatĺri,

'{ további szakorvoď kezelésre vagy ellenőrzésrc szoruló beteget a vele egyeztetett

időpontĺa e|őjegyzi,

A szakorvosi ellátásta nem, de orvosi e|lätásra szoruló betegnek _ a leletek

szakvéleményének, valamint a gy őgy eljź,rásĺa vonatko ző javaslztának közlésével _ a
kez elő orvo sho z lránýga,
A kivizsgálásra, győgykezeléste, ápotasrz szoĺuló beteg beutalása káĺt intézkedik

illetőleg előjegyzi, és indokolt esetben javaslatot tesz z szaĺatőiwľibeutďásĺa,
A szakĺendeléSen _ stirgős esetet kivéve _ olyan orvosi beavztkozás nem

alkalmazlnatő, ame|y az orvostudomány mindenkoľi áIlász, illetőleg a vonatkoző
jogszabalyokszerintk:zfu őLagfekvőbeteg-gyóg)ĺntézetbeĺvégezhetőe|,
Á, beteg érdekében jogosult konzíĹiumot kezdeményezni.

b.

d.

5.2.6. Felnőtt és Gveľmek Háziorvos

Feladatai

Elsődleges, személyes és folyamatos ellátást ĺýjt az egészségi á|7apot megőtzése, a

betegségek megelőzése és győgýtása céIjábőI. Célcsoport a házíorvosok által elfogadott

biztosítottak, illetve azok a bŁtosítással igen/nem tendelkező betegek, akik a háziorvos
működését meghatatozó teÍiileten életvitelszeľűen él,nek/bejelentve laknak.

alapvető Íelađata z häziorvosi rendeló munkájáĺak megszervezése, Żz e|latzsí

teľiiletéhez tattoző, i]letve hozzá bejelentkezett lakosság tészéte a győgýtő-megelőző
alapellátásbjztosítása,aházíowositendelőbenésabetegek|akásán,

szakĺrlaĺ kapcsolatot tatt fenn mindazon kôtházi osztályokkal és szakkonzíliumokkĄ
amelyek betegei e17ztásábzn ĺészt vesznek.

körzeđ ĺővér szakrnal munkájának lĺáĺýtása, szetvezése, a sza|<lna szabá|yal szednt

meghatátozott feladatok leđelegálása, elvégzett munka nyomon követése, ellenőzése,

a harmonikus egyiittrnűködés bŁtosítása a jő betegellátás érdekében.

Ennek keľetében ktiteles:

a betegek orvosi vlzsgáIatat és gyógykezelését munkatend szerint biztosítani,

az ugye|eĺ szolgáJatban ĺészt venni, amennýben a jelenleg ktilső(s) szoLgaItatő áItaJ'

ellátott nappali rigyelet, ebben a forrnában - bfumikoą báĺmilyen okból _ ellátat7aĺ

matad,

gondozási felađatokat ellátĺri,

a fettőz ő ntogéĺ és foglalkozási b etegek bej elentéséĺől gondo skodni,

a gy őgyszercendelést lebonyolítani,

N Dźium:20|6. o|da|szźm:30196
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a keresőképesség orvos i e|bítálását végezĺi,
szfüség szerint szakorvosi véleményt, konzíliumot kéĺni,
indokolt esetben a beteg szakĺenđelésre, fekvőbeteg győgl1lntézetbe tótéĺő
b eutaläsatől gondo sko dni,

a betegek szfüség szednti mentőszá|]itását megoldani,

a halott-vŁsgálato t elv égeznl az étv ény es jo gszĺb áLy ok s z eĺint,

a kozegészség"gŕ-' járványĘyl feladatokat ellátrri,

egészséges életrnóđra nevelőmunkát végezti,
a hĄettesítési feladatokat ellátni,

a munkatendet megtaÍtani és megtartatĺri,

a háziorvosí e|látással kapcsolatos ügyviteli, statisztikai munkát előtásszerően
elvégezni,

a dokumentácíő megőnés&őI gondoskodni,

a vonatkoző jogszaba|yok, belső szaba)yzatok és utasítások előírásainak megtattását
bŁtosítati,
egyiittrnűködlrjaszociá)lsgondozóhalőzatta|'

meghatatozott orvosi vizsgá'Latokat e|végezĺi az érvényes jogszabáhyok szerint
(gépjármű, lőfegyver- alkďmassági stb.),

a törvényben előírt egészségügý továbbképzési követelményeknek eleget tenni.
Felelős:

az ,,L,, pontban felsorolt feladatok maĺadéktalan e|Iátásáért,

^z ellĄtásí tertiletébe tafioző állampolgáĺok egeszségi á)Iapotáĺak figyelemmel
kísérésééĺt,

a mfüödési rend, z jogszabalý és belső szabalyzztok, utasítások e\őfuásanak a
megtattásäért, illetve megtttatásáért,

az előírt ügyviteli és dokumentáció biztosításáétt, a statisztikat adatszo7gáItatás

pontoSSágáéÍt,

apransábanalkalmazott közeti ápoLô szakĺrlalmaĺťľrájáétt' mrrnkafegyelméért.

5.3. A' gazdaság1 igazgatőság szefvezeti eg.ységei és feladatai:

A Gazdasáý Igazgztőság, mint szervezefr' egység a kóltségvetési szerv gazdaságs szervezete,
melynek a Yezetője a Gazdaság1 lgazgatő, mlnt gazdaságł vezető, A gazđaság Ęazgatősághoz
tafioző szervezetl egységek felsotolását aSZMSZ 5. sz. melléHetetattalmazza.

5.3.l. Pénzüg}ri és számviteli osztály felađatai:

Á. hatályos jogszabályokbetafiásával illetve betafiatásávalbiztosíýa a JEK éves költségvetésének
fenntarthatőságát; az évkozi gazđasĘj folyamatok számviteli ĺl1ilváĺtartását; a pénzgazdálkodást,
valamint a költségvetési beszámoló ft) elkészítését.

ĺDátum:2016. oldalszám:3|196 7/Ę 7v ó,ł{,
34



sZp,ľl.'vEzETI És ľĺiirooÉsr szĺ,nÁrYz'tľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

\''\

Ktiltségvetés készítés
a. e|emzi és értékeli az e|őző éi gazdilkodást,
b. tájékoződlk a költséghelyek és költségviselők igényefuől,

c' elkészíti zz lntézrnéľrý költségvetési javaslatot, melyhez a szerĺéIyl juttatás

köitségveté sí javaslatát a Humánpolitika bocsátja rendelke zéséte,

d. kitölti a költségvetési nyomtatványokat.

Számvitel
a. főkönyvi és anďitikus könyveléstvégez,
b. ĺdőszaki elLeĺőnő egyeztetéseket végez a költséghĄek adatalva|,

c. |ĺala|<ĺýa aJEK szám]zti|<tét,

d. ĺyl7vántatga a teliesítrnéĺy-frnanszfuozást és az egyéb bevételeket, viszonýga a

költségvetés ütemezésének megfelelő megvaló s:/rásához,

e' javaslatot tesz Ż szfüséges kiemelt etőtáĺyzat-módosításokra,
Í, saját hatásköĺben gondoskodik a ÍIem kiemelt előtányzatok szfüséges

módosításáĺól,
g. önköltségi adatok a|apján javas|atot tesz a szrikséges tédtési díj módosításokÍa,

h. elemzéseket, értékeléseketkészít a költségvetés megvďósitásfuőI.

Pénzgazdállkodás
a, kezeli aházipénztátą
b. bŁtosíqa zkészpénz-e|láĺnáĺy elszámo7ást,

c. lntéziakifizetéseket,átutalásokatés bevételezéseket,

d. teljesíti aJEK-re vonztkoző adőzásikötelezettségeit,

e. végzi a szärriJátk és egyéb bŁonylatok e|Ieĺőrzését' érvényesítését,

f. gonđoskođik ahätalékosbevételekbeszedéséről,
g. figyelemmel kíséri aJEK pénzgazdá|kodását,

h. gondoskodikzszárn1a|<lbocsátásokról'

Beszámoló készítése

^' pénzügý likviditási tefvet készít szükség esetén,

b' pénzfotgilĺnijelentést készít(negyedévente),

c. osszeáIiga az ĺdőszaH' költségvetési beszámolókat (félévente),

d. pénz:đlgyl és számviteli infotmáciőkat źillt össze a vezetés kétésére.

Egyób feladataĺ:
a. közľemfüöđikaJEKkontrollingtevékenységében,
b. elkészíti és akunlizá|ja a rnlnkájához kapcsolődő szabáIyzatokat,

c. fregszetvezí a n,iivántartási-elszámolási ľendszert,

d. kapcsolatot t^tt 2" társosztáIyo|<kaL,

e. gondoskođik a feladatkötébe taftozó statisztikák, egyéb adztszoIgáItatások el-

készítéséĺő1,

f. szigoíl szárnadásí (pénztigyj) ĺyomtatványok kezeléséről gondoskoc]il.'

Kötelező statisztikai jelentései:
a. Havi/Negyedéves adatszotgáItatás az oEP felé: 'Ądatlap apénzugý helyzetről

Dáfilm:2016, o|ďa|szám:32196
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b. Eves adatszo|gá|tatás oEP felé: OSAP 7576 JeIentés az egeszségiig5n eLlĺatás
benlházásiésfelú|ításikiadásainakalaklilásfu őI

c. Éves adatsz o|gp'Itatás 
^, 

AFlF,Kfelé: OSAP 7477 DoIog1kiaďások éves költségének

ielentése
d. Éves adatsz o|galtatás az otlkotmányzat tészét,e:

a. OSAP 1933 Eves ielentés zberuházások összetétel&őt
b. OSAP 2240 Eves benltrázás statisztikai jelentés

e. Negyeđéves ađatszo|gf\tatás az Ónkormányzat felé: Negyedéves beruházás
statisztikai jelentés

f. HavlađatszoLgáItatás ' MÁK felé:Pénzfoľgďmi jelentés

5.3.2. Miísza|ą osztá|v Íe|adatajz

Az oszta)y Íe|ađata a mindenkor hatáIyos kozbeszetzésĺ jogszabáLyok eIőfuásasnak

figyelembevételével a JEK felhasznaLásra keĺtilő műszerek beszerzésének szakmai előkészítése,
beszerzése, karbzntafiása, a tervben jőváhagyott eszközöknek és műszeľeknek az előírt
mennyiségben, métékben, minőségben, előítt hatándőre a fe|haszĺaIők részéte töténő biztosítása
és egyéb e|7átás\ gazdálkođási feladatok teljesítése, aJEK műszaki mfüöđésének fenntattása.

Műszergazdálkodás

^. a költséghelyek igényeinek felmérése,

b. beszerezhető eszkozókrevonatkozó piackutatís,
c. beszetzésí terv készítése,

d. jőváhagyott beszerzési tervek reąlizĄĄ3^,

e. műszerek mennyiségi, minőségi áwétele,ilIetve az abbanvaló köztemfüodés,
f. üzembe helyezés és üzemeltetés feltételeinek biztosítása,
g. orvostechnikal, valamint tizemviteli berendezések, műszeret technikai eszközök

katbantartása, javitása,a|kattészekbatosítása,

h. gzranciáhs ígény éwényesítése,

í. jogszabá,ly áJtaI előfutíđőszakos műszerbemérések elvégzése és ĺ1nbvántattása,
j. .gyébm(tszergazdálkodásifeladatok.

Epületfenn tartás és karbantartás

^. benlházások, felujítások és a rekonstrukció bonyolítása meghatátozottkötben,
b. tizembe helyezési eljátások,

c. m(lsza|ikataszterckvezetése' tervdokumentácíő őtzése,
d. a JEK éptileteinek, éptiletgépészeti hálőzatának és berendezéseinek a[apotát

rc gzítő ĺ,Jtlv ántaĺtások napĺaké s z vez eté se,

e. szerződések nyllvántatása,
f. a JEK és telephelyei éptileteinek, építĺnényel, gépe őtllagá,ĺak megóvása, a frmkciók

ellátásáhozszükségesm(lszakiĄlląpotbiztosítása,
g. a napíkarbaĺtaftási, kisebb javltásí feladatok elvégzése.

Egyéb feladatai:
a. közreműködikaJEI{kontrollingtevékenységében,
b. kapcsolatot tafi a táĺsosztáiyotd<aL.
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5.3.3. Gondnokság feladatai

Gondnokok
a. Biztosíýa a telephelyek üzemeltetését és vagyonvédelmét
b. telefonközpontok kezelése,

c. aJEK higiénés és tisztasági eLőírások és elváĺások biztosítása,
d. nlhatát üzemeltetése,

e' közĺeműködésatextilcserebonyolításában,
f. telefonfotgalom ADHOC ellenőĺzése, híváslista szétosztása a munkaváila|őknak'

Yagyonvédelem

^. pottaszolgálatok fenntartása,

b. nasztőtenđszeĺekmfüödésénekbiztosítása,
c. bŁtoĺság1'cégekfelĘyelete,
d. rendőtségi ügyintézés (szükség szerint),

e. kulcskezelés és nyilvántafiás,
f. pénz- és értékkísérés,

g. aJEK-en beliili belső rend fenntattá'sában közĺemfüödés,
h. alkoholszondásellenőĺzésekvégrehď1tása.

Egyéb feladatai
a. amunkájához kapcsolódő szabáIyzatokat előkészíi és aktnlizaIjz,
b. patkoló üzemeltetése,

c. keĺtgondozás,
d. eLáýafelmeriilőtizemeltetésifeladatokat,
e. kapcsolatot taľt a társosztáIyo|<ka|.

Segédmunkások fe|adatai

^. Az intézmény mriködésével kapcsolatos aĺyagmozgatási és udvmtakańtá,sí

feladatok v égrehzjtása

Takatitás fe|aďatai
a-. Az lntézmény mfüöđésével kapcsolatos ĺsztaságĺ és takaĺtási elvfuások bŁtosítás

Portások ÍeÍadatai

^. az jntézet épiiletének vagyonvédelme és 
^ 

Porta üzemeltetése,

b. az intézei parkoló mfüödtetése,
c' az jntézetbe érkező személyek pontos és udvarias täjékoztatátsa.

Telefonközpont feladatai

^. A beétkező telefonok fogadása, továbbítása 
^z 

e9yes osztályok felé, valamint a

betegek pontos és udvatias tájékoztatása

5.3.4. Anvaggazdálkodási Csopoľt fe|adataj

Biztosíýa a JEK működéséhez szfüséges anyagokat és eszközöket, gondoskodik ezek naptakész,

folyamato s n,Jllv ántatásátőI.

Anyag-, eszkőz. és ľaktárgazdálkodás

N Dátum:20l6. o|ďa|szám:34/96
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^. aJEKmfüödéséhez,fejLesztéséhez szfüséges anyagszfüségletfeImérése,
b. a folyamatos és zas,atta)an e|LátástbŁtosító készletszint meghatátozása,
c. piackutatás' 

\

đ. a szfüséges anyagok, eszközök beszeľzésének iitemezése, beszezések
lebonyolítása,

e. a szewezeü'egységek Ęényeinek és felhasználásának ĺyl7váĺtafiása,
f. kivételezések tendjének szabalyozása, anyagokkiądása,
g. a raktáľak ügyviteli, tÁto|ásí és elszámolási feladatainzk meghatatozása,
h. a készletek mennyiségi és minőségi áwéteLe,

í. a higiéniai és egyéb követelményeknek megfelelő raktáitend biztosítása, és időközí
Iettátak felvétele és értékesítése

j. ahasználątoĺkívtili eszközi5k, anyagok feltarása,hasznosítása,
k. a feltárthaszná1łlatatlan és étékesíthetetlen eszközök selejtezésének előkészítése és

a selejtezés bonyolítása,

I. a selejtezéssel kapcsolatos eLjárás bonyolítása sotán zz egészségĺigyi e17átás

érdekeinek megóvása.

Textiltisztítás és javítás

^. aJEK texnlgazdä|kodásánakbonyolítása,

b. aJEK do|gozőlnakvédő- és munkaruhávaltottéĺő ellätása,

c. a SzeÍrÍryes textílią rendszeres iszíttatá'sa,
d. a tex'1ia folyamatos javitasa,

e. haszná|hatatlantexđiaseleitezése.
Egyéb feladatai:

a. köztemfüödikaJEKkontrollingtevékenységében,
b. munkájához kapcsolódő szabalyzatokat előkészítésében közremfüödik,
c. kapcsolatot tatt a tátsosztáIyo|*'d,
d. elláýa aKereęazdá|kodáshozkapcsolódó ađmkisztatív feladatokat,
e. a Le|táďeLelősök bevoná sávaI elvégzi az lntézeĺIeltarczásifeladatokat,
f. ađatszo|gá|tatÁsaköltségvetés,beszámolókkészítéséhez.

5.3.5. Szál|ítás Íe|ad,ataj

^. zÍLyag- és eszkózszáIlitás,

b. szeméLyszĄl|ítás,

c. vŁsgáLai anyagszá)Jitás,

đ. gépkocsiállonány folyamatos tizemképességének bŁtositása,
e. gépjárműhaszna|attalkapcsolatos teljes körű dokumentáció vezetése.
f. postázás.

5.4. A intézewezető Íőnővét iľányfitá.sa a|átaftoző szefvezeti egységek és
azokfeladatai:

Az iĺtézewezető főnővérhez tattoző szervezei egységek felsorolását az a|ape|Iátás és a járő-beteg

Dátum:20|6' o|da|szám:35/96 łclľ ĺrs4
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szaket1átás,valamint agonđozás tertiletén azSZMSZ 4. sz. mellékletetatta]mazza.

5.4,1, A szakľendelés csopoľtvezetők gondozó csopclľtvezetők és a Védőnői
Szo|gá|at v ezetőjÍaek alapvető fe|adataiz

^. az á|tahlkvezetett eg;lségek képviselete és kapcsolattattás más egységekkel,

b. ^z egységek mfüödésének személyi és tángyl feltételeinek saját hatáskörben

megolđható bŁto sítása,

c. munkateriiletét éĺntő személyi k&đésekben véleményezési és javaslattételi jog illeti
me$r

d. a fe|adatokPontos megfogaImazása és ismefietése a beosztott dolgozókkal,
e. e feladatok végrehajtásáĺak el7eĺőtzése, az optimális munkamegosztá's, 

^
ĺend s z eľs z e rv ez és bizto sitása,

Í. z szervezei egységek munkäjásal összefüggő éĺtékelés és infoĺmáció,
g. a betegjogok és a szefrrezet érdekeinek egységes érvényestilése, annak biztosítása.

Felelős:

a' az észIeLt szabá|ytalanságok feletteséhez történő azonna7l.jelentésért,

b. intézkeđéseiéĺt, a munkakori leírásaiban foglattakmarađékta1anbetatásáétt.

Utasítást aďh'atz az á|ta]a vezetett osztáIy beosztott đoLgozőlnak és egyéb szakmai és

kisegítő munkavállalónak

5.4.2. Szakmacsoport vezető asszisztensek felađatď:

a, napi létszámellenőnés, a szakcsoportokon beliiü mrrnkaerő áľľänyításáĺak
szetvezése, belső helyettesítések elĺendelése,

b. gazdaság1 szempontból szakmacsoportokhoz tartoző szakĺendelések

kerctgazdáLkodásíÍeladatok végzése (raktárkészlet, beĺendelés, felhasznilás),

c. takarékossági szempontokfigyelembevételénekellenőtzése,
d. észĺevételek, hiányosságok íľásos jelzése az intézetvezető főĺővér felé,

e. etikus és hatékony betegellátás biztosítása.

Teljes körű feladataikat a mrrnkaköd telrás tattalmazza.

5.4.3. C s opoľtve zető asszisu tens ek fe|adataj:

^' a jań_beteg szakĺendelés asszisztensi, nővéľi, ápoLői munka megszervezése,

lránýtása, elIenőrz é s e,

b. heti illetve havi munkđdó-beosztás elkészítése,

c. éves szabađságterv készítése, helyettesítések megszewezése, elĺendelése,

\\
\}ĺ\
.\'\U
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d. afoIyamatosbetegellátásgördiilékenységénekbiztosítása.
e. a szakĺendelés mfüödésének személŕ, tárgyl feLtételeiben vďó közremfüödés, ezen

belril gyógyszeÍ-' vegyszet-, Íogyőeszki5z, nyomtatvány utáĺľendelése, felhaszĺáhs
ellenőrzése.

f. az e|lkaĺkövetelmények és munkafegyelem meglarĽäsl
g. az előírt đokumentációs, infotmárcíős Íeladatok végrehajtása, ellenőtzése'
h. panaszügyek Lĺvlzsýlásáhan va|ő kozĺemfüödés, szrikség esetén intézkedés

kezdemény ezése a v ezető főnővérĺéI.
i. az tánýása a|á tafroző egészségügyi dolgozóknál a mrrnkaköri leírások

iĺányelveinek elkészítése,
j. a napi munkavégzéstárrýtása,
k. a hatĄos jogszabzlyok, utasítások, táĺymutztásot belső szabályzatok, Ęazgatási

körlevelek b etatÍása és b etafiatása,
|. a szaktendelés szakmai fejlesztésének figyelemmel kísérése,
m. a szakrcndelések közötti egyiittrnfüödés és munkaszervezés megoldása,
Íl' tészvétel a főĺővéĺi értekezleteken,
o. összehangolia a szakĺendelés mlnkäjával kapcsolatos oktatási, továbbképzési

feladatokat,

p. segíti a továbbképző tanfolyamokon ĺészt vevők gyakodati képzését, az űj
dolgozók szakmal és etikai beilleszkedését,

q. figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesrilését, az oĺvosi titoktartás betatását.

Felelős:

^. az lránýtása a]att mfüödő szakĺenđelés jogszabáIyokban, belső szabályzatokban
meghatarc z ottak 

^Lta| 
történő mfü ö dé s éért,

b. azéfi,hogy az ál|anpolgátok az áItala vezetett szewezefr' egységben, a tendelkezéste
á)]ő eszkozijkke| korszerű móđon, lelkiismeľetes ellátásban tészesiiljenek,

c' a szakĺendelés adminisztrációs és dokumentációs fe|adatalnak haladéktďan
elv égzéséért' a statisztik ĺ ađatszo|gáltatás ponto sságá'én.,

d. a beosztott đolgozók munkakod LefuásáĺaktaÍta]máéfi,
e. a betęjogok érvényestiléséét,
f. atitoktartásikötelezettségbetartásáétt,

Utasítást adhat: a szakteĺđelésen dolgoző asszisztenseknek és egyéb szzkmalés kisęítő
mrrnkavállďóknak.

5.4.4. Általános ápoló és asszisztens feladatai:

a. a ĺendelőt alkalmassá teszi a beteg fogadásfua és elLátasán,
b. segéđkezik a beteg vlzsgálatánől', előkészit mtiszetes vŁsgá|athoz, a bezvatkozäsna7

seýt az oÍvosnak,
c' steĺlizáLjazm(lszercketill. előkészíĺazokat.
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tenđelés befejezése utáĺ a haszná|t műszerek iszútása a ĺendelőhelyiség
tendbeĺakása, műszerek, gyógyszerek, nyomtatványok elzátása,

a fertőző bete$, ill. annak gJaĺűja esetén a kozegész'ég"gŕ és járvánýgý
előírásoknak megfeleló en végzi feladatát,

előkészíti és végzi a tĘpéĺzes betegekkel kapcsolatos đokumentációt,

egészségnevelő munkát végez a betegek kotében,
az orvosi és csopottvezető asszjsztensi utasításokat, tendelkezéseket betaĺtja,

megkezdi az elsősegélynýtást az aÍt^ tászon:Jő betegeknél ^z ofvos
megérkezéséig,

a betegĺe vonat]<ozó aĺamnézís, bealĺatkozás és ellatás számitőgépes

đokumentá]ása, a dokumentáciő n^pta kész pontos vezetése,

gazđaságossági és takarékossági szempontok figyelembevételével végzirnlnkźĄát,

betatýa a veszélyes hulladékok gýjtésére és tfuolásáravonatkoző szzbztyo|at,
túlmunkáľa kötelezhető, munkaiđőn túl behívható,
szakmu munkáját a szakrendelés vezető főorvos és csoportvezető zsszisztens

täĺýqa és ellenőrzi,
az osztaly közegészségügyr és higiénés követelményeit betarýa,
íszútőszerck, vegyszerek, gyógyszerek szakszeríl és takańkos felhaszĺá1lása,

személyi és szakĺnaĺ k&dések miatt folyamatos kapcsolatot tafi fenn a

csopoÍtvezető asszisztenssel.

Felelős:
a szakreĺdelésre vonatkoző jogszabáIyokban, belső szzbalyzatokbaĺ e|őiĺt
munkavégzéséért,

azétt,hogy az á|ampolgárok, a betegek az alta|avégzett munkával, a tenđelkezésĺe
állő eszközökkel, koľszeĺű móđon,lelkiismeretes ellátásban részesiiljenek,

a szaktendelés ađminisztĺációs és dokumentációs feladatalnak haladéktalaĺ
elvégzéséétlastatisztikaiadatszotgáItatáspontosságáért,
amunkaköilefu ásáĺakmand,éktzlaĺbetanásáétt

e. a betegjogok érvényesrilésééĺt,

f. atitoktattásikötelezettségbetattásáétt.
Utasítási iogkötĺel nem tendelkezik.

5.4.5. Csoooľtvezető ĺniitősnő feladatď:

a.. a rlnűtő munkájánakmegszetvezése, a mun-ka betartása ésbetartatása,

b. trrc9szeÍvezése a műtő ĺsztántattása, takaÁtása, fettőtJenitése, és ellenőrzése,

c. műtétekhez előkészítés (kötszeĺ, texđia, műszerek stenljzalĄł2),

đ' sterilizáLő betendezések kezelése, működőképességiik ellenőzése, javltásl:'fuőlrvalő

gondoskođás,

e. a m(ltővezető főorvos utasításainakbetzrtása,
f. a ĺmítő anyag- és győgyszet igénylése, takarékos fethzszĺáIásuk ellenőĺzése,

g. a szfüséges admjtisztĺáció vezetése, műszeľek, texúiák bb,tosítása,

đ.

f.

g.

h.

i.

).

k.

L

m.

n.

o.

p.

q.

b.

kĄ
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h. abetegellátás étdekében szofos kapcsolatot tatt aműtő vezető főowosával,
i. szakmalmunkáját az openLőorvos/főorvos táĺýýaés ellenőrzi,
j. szafulal mlx:/ľiáján t,;tl'I ellenőtzi a munkaidő betartását és végzi az esetlegesen

e]ĺendelt tűIőrák felteĺj e sz té s ét,

k. elkészíti a do7gozőkheti, illetve havi munkabeosztását,
l. túlÍnunkífakötelezhető,munkaidőntŕrlberendelhető,
m. segíti a továbbképző tanfolyamokon részt vevők gyakorlati képzését, az úi

dolgozók sza|<rrnl és etikai bei]leszkedését,

n. elkészíti a szzbadság1ervet' biztosíýa z Íobyamatos mrrnkavégzést, és helyettesítést,
o. e|lenőrzíaz osztaIykózegészsé,g"gF é. higiénés követelményeinekbetartását,
p. rendszeĺesen részt \resz a' csopoÍtvezető asszísztensek értekezletén és az ott

elhangzottakĺ ő| tájékoztaga az osztáůy dolgozóit,
q. gondoskodik a fertőt]enitőszerck (ill. tisztítószetek) áwételérő\ kiosztásáĺól és

e|Leĺőrziazokf elhasználását,
t'. káĺrýýa és ellenőzi a beosztott đolgozót illetve a műtőben sza|tnai gyakorlatot

töltők munkáiát.

Felelős:
Ż. az elvégzett munka szakszetőségéétt,
b. az admitiszttáciős és đokumentäciős ađatszolgaltatás pontosságáétt,
c. a belső szabáIyzatokban meghatatozotta|makbetzttá,säétt,
d. a munkaköri lefuásban foglaltak betafiásá"étt,

e. a betegjogok érvényesriléséét, a titoktartási kötelezettségbetartásá,ért.

Utasítást adha* a műtőben dolgozó asszisztenseknek és egyéb szakmat és kisegítő
sz emé|y z etlek, munkaváIlďóknak.

5.4.6. Csopoľwezető gyógytornász feladatai:

^. a győgytonászok munkájának lráĺýtása és ellenőzése, lcilönös tekintettel a

szabadságterv készítésére,távollét esetén a helyettesítések meg-szer:ĺezéséte,
b. kezelési tervet felatJiwa, orvosi utasítás mellett, onáILőanvégzímlnkáját,
c. szzkmal kezelési e|játtást aJkz|maz a betegség minden fázisábaĺ (a ptevenciőtő| a

győgykezelésen át a rchabl]ltációig), a renđelkez éste á]7ő eszközök segítségével
d. gondoskodik a győgytoffiászi tevékenységhez szfüséges és rendelkezésrc ä|]ő

eszkozök üzemképes {llaPotban tattásatőI,
e. végrehajqa és végtehajtaga a győgytonászi fe|adatok műkódésével kapcsolatos

törvényes tendelkezéseket, a feuma szakĺendelést vezető főorvos utasításainak
megfelelóen,

f. aszfüséges admlniszttácíőtnapnkészenvezed
g. sza|<lnat munkáját a teuma szakĺendelés vezető főorvosának táĺýtása és

ellenőĺzése mellett "ég\h. ĺílmunkáta kötelezhetó, munkaidőn túl berendelhető,
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i. segí-ti z továbbképző tanfolyamokon részt vevők gyakoĺlati képzését, az űj

dolgozók szakmai és etikai beilleszkedését,
j. ellenőtzi a toÍnatefem közegészseg"gy' é. higiénés kóvetelményeinek betaĺtását,

k. goudtlskotlik a fettĺ3tlęrríLĺ3szuek (ill. a t.iszúLószetek) áLvételér.3l és zzclk sz.akszerű

Íe|hasznalásatőI,

1. személyi és szakĺnu kérdések ĺniatt folyamatos kapcsolatot tatt fenn az yezető

Íőnővéne|, és egyben rendszeres täjékoztatäst nýjt a gyógytoĺnászokmuĺftájátőL.
Felelős:
Ż. a jogszabályokban, belső szabáIyzatokbaĺ meghatatozottak áItz| töténő

mfüödéséért,
b. azért, hogy az ď7ampolýok, a betegek az altata vezetett szerĺezei egységben, a

tendelkezésre áLlLő eszközökkel. korszeľű módon. lelkiismetetes el7átásbaĺ

ĺészesüljenek,

c. az eszkózök minőségéért, mfüödéséért, áLlapotáétt,

d. az zdminszttáciő és dokumentáció ha|ađéktalan ebégzéséért, a statisztikđ
zdatsz o|ga\taťá S p onto s ságáétt,

e. a beosztott dolgozók munkaköd Leításänak taÍta]máéfi,

f, a betęjogok érvényesiiléséét,
g. aitoktattásikötelezettségbetartásáétt.

Utasítást adhat: a tornatefemben đolgozó győgytoná,szok, és egyéb szalrĺnal és kisegítő

munkavállalóknak.

5.4.7 . Gvógvtoľ nászok feladataiz

^. kezelési tefvet Íe1ĺá|Jitva, orvosi utasítás mellett, őná)lőaĺvégzimlxkäiát,
b. alkaknazza a szakma kezelési eĺjárásut a betegség minđen Íázísában, a prevenciótól

a győgykezelésen áta rchabl]ltáciőĘ, a ĺendelkezésre á11ó eszközök seýségével,

c. a győ1ytornászi tevékenységhez tendelkezésrc ái7ő eszközöket isztáĺ, üzemképes

állapotban tarýa,
d. végrehajga a győgytotnászí feladatok műköđésével kapcsolatos töľvényes

tendelkezéseket, és a feuma szakĺendelés vezető főotvosáĺak, illewe vezető

gy ő gytoÍnászáĺak utasításait,

e. asztikséges ađmsnisztáciőĺaptakészvezetése'
f' túImunkára kötelezhető, munkaidőn túl betendelhető,

g. segíti a továbbképző tanfolyamokon ĺészt vevők gyakoľlađ képzését, az íj
dolgozók szakmal és etikai beilleszkedését,

h. a toÍnateÍem kózegészségrigyr és higiénés követelményeit betatýa,

i. z fettőtfenltőszeĺek i11. a íszítőszerek szakszet(l haszĺalata. és takaĺékos

felhaszĺalása,

i. személyi és szakmu kéľđések miatt folyamatos kapcsolatot taÍt fenn Ż

csopoÍtvezető győgytotĺássza|, és ľenđszeĺes tájékoztatást ĺýjt az áLtala kezelt

betegek áilzpotfuőI.

\\
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Felelős:
f. a jogszabályokban, belső szabalyzatokbzĺ meghatátozottak áIta'I történő

munkavégzésért,

b. azótt, hogy az állampolgfuok, a bctegck az a1tz|a végzett munlĺa soľán, L
ĺenđelkezésre áilő eszkozökkel, korszerű módon, lelkiismetetes ellátásban
ĺészesüljenek,

c. az admiliszttäciő és dokumentáció }rra]^đéktallfl elvégzéséért, a statisztikai
adatszotgáItaľás ponto s s ágáéĺt,

d. a munkaköri leírásban foglaltak manđékta|anbetattásáén.,

e. a betegjogok érvényestiléséért,

f. a ĺtoktartási kötelezettségbetattásáétt.
Utasítási iogkiirĺel nem ľendelkezik.

5.4.8. Betegiľánv itők fe|adatatz

L. telefonon, vagy sfemélyesen jelentkező betegek időpontĺa történő előjegyzése a
megfelelő szakĺenđelésre,

b. adataiĺak ňgzítésea rendelő számitőgépes informatikai tendszerébe,

c. betegek tájékoztatása a kiilönféle rendelésektő|, z váLaszhatő orvosoktól és azok
. ĺendelési idejéľól,

d. a recepción dolgozó munkatátsaknak nincs j,oga a jelentkező beteg felvételét
mérlegelĺri, illetve visszautasítani,

e. nincs ioga a beteg áůtzl ány$tott iĺatok valődlságát megk&dőjelezĺi, de gyanú'

esetén a szakĺendeléseknek köteles je|ezĺĺ
Í. az adawédelmiés titoktartásikötelezettségbetartásáétt.

Utasítási iogköľľel nem ľendelkezik.

5.4.9. Köľzeti nővéľ felađatď

^. A körzeti ĺővét kozvetlen felettese aháziowos. Munkáját zháziorvos tánýtása és

felĘyelete alatt végzi. Mfüödési tetúIete a háziowos e|Iátási tetülete.

b. egyszerűbb laboratóriumi vlzsgáLatok elvégzése,

c. az EKG technikai előkészítése és az E'KG vlzsgáIat elvégzése

đ. injekció beadása orvosi utasításta,az orvos engeđélyével, (im., sc.),

e. elsősegélynyíjtás,azofvos távollétében szaksęítség adása,

f. sebek, séĺiilések, bőďoIyamatok szakszerí e|Iátása, kötözése,

g. vérnyomásméĺés,
h. a győgyszetes kezelés el7enőrzése,

i. az todaĺ anyagok, fogyóeszközok, győgyszetek, vegý anyagok, kötszeĺek stb.

mennyiségének figyelemmel kísérése, szfü ség szerinti utánĺenđelése,
j. veszélyes hulladékokkezelése, gyiitése, tárolásánakellenőzése,
k. atzkarĺtás,feĺtőtlenítéSmegtöÍténténekellenőĺzése

Dátum:2016, o|da|szám:4|196 ĺo?,/tl 
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I. a szokásos, orvost nem igénylő e1]átási, kezelési és ápolási feladatot munkák és

vlzsgäLatok (injekđózás, kotözés, auJagvéteL, |abonŁsgalatok előkészítése stb.)

végrehajtása, valamint kompetenciĄának megfelelően a betegek szakszer-,3

felviJágo sítá sz, tanáccsa| el7átása és ettől Lz oÍvos tájékoztatása,

m. betegforgalomtáýtása, a betegek előkészítése avŁsgalathoz,
n. az orvosímunka seýése avŁsgáIatok során,

o. 
^z 

orvos által elĺendelt ápolási, kezelési munkák ellátása,

p. a rendeléssel kapcsolatban felmetiilő ađminisztáciő végzése, ftartonok kezelése,

receptek kitöltése, táppéĺzes dokumentáció, ambuláns naplő, goĺdozási könyv
vezetése, szárrlák kiállítása stb.)

q. 
^z 

orvos ideiglenes távolléte idején felmeľiilő sriĺgős esetekben intézkedés, (mentők

hivása, kapcsolatfelvétel a helyettes orvossal, beteý koorđinálás)

t. A kötelező munkaidőn beliil a fekvő v. mozgásképtelen betegek e|Iátása lakáson;

vérnyomásmérés, injekciőzás,beóntés, elvégezhető ťlzsgáIatok, ápoIási tennivalók.

Felelős:
Ż. a háziorĺosi rendelésre vonatkoző jogszabaLyokban, belső szaba|yzatokban előírt

munkavégzéséért,

b. azért,hogy az állampolgátok, a betegek az aLtalavégzett munkával, a rendelkezésĺe

áIIő eszkózokkel, korszeĺű módon,lelkiismeretes ellátásban tészesriljenek,

c. a háziowosi ĺendelés admlnjsztráđós és dokumentációs feladatasnzk ha|ađéktďaĺ

eLvégzéséétt,astatisztikuadatszo|gzItatáSpontosságá&t,
đ. amunkaköriLetásáĺakmaruđéktalanbetartásá&t
e. abetegjogokérvényestilésééľt,
f. atitoktartásikötelezettségbetzttásáétt.

Utasítási iogkötel nem ĺendelkezik.

5.4.10 . Csoooľtve zető g ondoz őnők Íeladataiz

^. a goĺdoző munkáĄáĺak tárlýtása és ellenőruése, kiilönös tekintettel szabadságterv

készítés&e, távo|lét esetén a helyettesítések meg-sz ewezéséte,

b. gonđozásra szoruló betegek ápoIasának nyomom-követése, annak figyelemmel

kíséľése'

c. a goĺdoző működésének személý, tángyl feltételeinek bŁtositásában vatő
közĺemfüödés, ezefl beltil győgyszet-, vegysuef-' kötszer-, fogyőeszkoz,

nyomtanĺányf elhaszná|ásánakkövetése,azutánĺendelésbiztosítäsa,
d. a hatáIyos egeszségĹigyi jogszabáLyok, az országos intézetek, szakmai kollégiumok

a|ta| |<1łdott, a gondozíĺőt énntő szakmu iĺányelvek a]kaImazásának ellenőĺzése,

illetőleg betattása és betartatása, szfüség esetén intézkeđés kezdeményezése az

vezető főnővémé|,

e. az etjkĺkövetelmények és a munkafegyelem megtartása,

f, az előíĺt dokumentációs, informáciős Íeladatok végtehajtása, el7enőtzése,
\\
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