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g. panaszügyek klvŁsgplásábaĺ valő közremfüödés, szfüség esetén intézkedés

kezdemény ezése az v ezető főĺővénéI,
h. zz tánýtása alá" tartoző goĺđozőnő munkaköri Leirásal iĺányelveinek elkészítése,

i. napimunkavégzéstánýtása,

i. heti, ill. havi munkaidő beosztásának elkészítése,

k. a hatályos jogszabályok, utasítások, iĺánymutatások, be\ső szabáIyzatok, Ęazgatá'sí
körlevelek b etartása és b etartatása,

L. a gonđoző szakmal fejlesztésének figyelemmel kísétése,

m. részvétel a főnővén étekezleteken,
n. segíti és összehangolja a sza|łendelés és a gonđoző munkájával kapcsolatos oktatási

feladatokar.

o. éves jelentést készít a szakfeLigyelet részére.

Felelős:
a. a jogszabáLyokban, az intézeĺ belső szabáIyzatokban meghatatozottaknalg egyéb

ĺenđelkezéseknek, utasításoknak megfelelő működésért,

b. felelős azért, hogy az általa vezetett gonđozónők, az á|lampolgfuok, a betegek

etlatását az ot:ĺosí utasításnak megfeIelően, a rendelkezésre á)]ő munkaeszközökke|
kotszerű módon, lelkiismeĺetesen végezzék,

c. a többi szakĺendeléssel való egpittrnűködéséért és a megfelelő munka szerłezésért,
đ. a goĺdoző adminisztációs és dokumentációs fe|ađatainak haladéktz|aĺ

etvégzéséét,

e. a stađsztikai ađatszolga)tatáspontosságáért,

f. a beosztott dolgozók munkaköri |ekásánakt^ÍtďÍnáért,

g. abetegjogokérvényesiiléséétt,
h. zĺtoktzttásikötelezettségbetattásáétt.

Utasítást aďbat:
L. a goĺdozőbzn doLgoző gondozónőknek, asszisztenseknek és egyéb szakmĺ

mrrnkavállalóknak
b. és kiseýő munkavállalóknak.

5.4.l1.. Gondozónők felađatai:

f. a ĺendelőt alkďmassá teszi z beteg fogadásáru és el7átasata,

b. segédkezik a beteg vlzsgá|atánál, előkészít műszeľes vŁsgalathoz,
c. csa|ádlátogatás sotán felméĺi a gonđozottak szociális köriilményeit és ellenőrui az

orvosi utasítások betartását (gyógyszerszedés, életrnódtanácsok),

đ. szociális ügyintézés, életmód tanácsađás betegek tészét,e,

e. kotnyezettanulmányt készít, javaslatottesz segélyezéshez,

f. kontakt _ védelem megsuervezése családtagok részéte,

g. járóképtelen betegek otthonukban vatő |átogatása, győgyszet-, segédeszkoz

Iĺszál]itása.

Dánm:20|6, o|da|szátm:43196
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h. ,,ismeľet1en'' jelzéssel visszajövő postai idézők után megptőbáIja a beteg érdekében

tattőzko dási helyet felkutatni,

i. heđ 1 ďkďommď taĺäcsadásttafi,
j' munkakorénekmegfelelőenkőtházi|atogatastvégez,
k. munkanaplőt vezet, számitőgépeĺ regqsztálja a családlátogatást,

l. tertileĺmunkájfuő|beszámol orvosának, és k&és&e átađja annak gondozásílapját,
m. Íertőzott beteg gyanűja esetén a kozegészségtĘyr- és jfuváĺýgý előírásoknak

megfelelő en v égzi feladatalt,

Íl. egészségnevelő munkát végez a betegek iil' közvetlen környezetében,

o. főorvosi, csopottvezető gondozónői utasításokat, rendelkezéseket pontosan
betatýa,

p. takarékossági szempontokatmaximáhsanbetatýa,
q. a veszélyes hulladékok gyrijtésére, csomagolásán e|őítt utasításokat, szabáIyokat

a)kdmazva dolgozik,
t,. tésztvesz a gonđozottak éĺĺ;ltő megbeszéléseken,

s. gondozási rnunkáĄańLĺendszeres és valós tájékoztatást ad felettesének,

t. rendelés befejezése :után a hasznalt műszetek tjrszútása a renđelőh.lp.ég
rendberakása, műszeľek, gyógyszeľek, nyomtawányok e|zárása,

u. továbbképző tanÍolyamokon ĺészt vesz,

v. betatýa akózegészség"gŕ és higiénés követelményeket,

w. személyi és szzkmaĺ kérdések miatt folyamatos kapcsolatot taÍt fenn a.

csopoÍtveze tő gondozőnővel.
Felelős:
a. a teríileten végzett öĺá|1ő munka konekt és etikus végzéséért,

b. a szakmal iĺányelvek betatásáétt a betęjogok figyelembevételével,

c. a beteg áJlapotával kapcsolatos vůtozásokazonna]i jelzésé&t,

d. sajáthatásköĺbe utalt ttineti kezelések kezđeményezéséétt,

e' intézkedései szakszerriségéértahatáskörénekbetartásamellett,
f. zz eikat követelmények és munkafegyelem ĺr'egtaftásá.éÍt,

g' a jogszabáIyokban, az tntézei be|ső szabá|yzatokban meghatatozottaknak, egyéb

ľenđelkezéseknek, utasításoknak megfelelő munkavé gzéséért,

h. az a|Lampolgátok et]atäsát az orĺosi utasításnak megfelelően, a ĺendelkezésre állő
munkaeszközokkel, koľszeľű módon, lelkiismeĺetesen végezze,

í. abetegjogokérvényestilésééĺt,
j. ztitoktartásikötelezettségbetattásá&t.

Utasítási iogkĺirľel nem ĺendelkezik.

5.4.12. Yezető v édőnő fe|adataiz

^. osszehangolja aYéđőnőí SzolgáIat dotgozőlnak sza|<rnas'mllrlkájŁt és tevékenységét,

b. a véđ'őnőĺ ellátás szakmu munka. tudománvos és etikai színvona|át szervezi és

vezeť^.

\''\ Dátum:20|6. o|da|szám:44/96

IĄ?-



szľ,ľlvEzETI É S ľĺÚrÖoÉ sr szĺ,nÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yä|tozat:02.

c. véđőĺői dokumentáció szakszeďlségét, pontosságát, valamint a goĺdozott
ĺ,1ivántattás vezed,

đ. 
^z adatvéđelemmeI kapcsolatos Íelađatokat figyelemmel kíséri, elleĺőrzí és

betafitatlz,
e. a feltĘyeleti körébe tattoző dolgozók szabadságperuének elkészítése, hĄettesítések

elĺendelése,

f. etleĺőruiavédőĺők mfüödési és szakmai hatékoĺyságát,
g. előkészíti az ltáĺýtásí kötébe tafioző beosztottak munkaköri leírásánaktafia)mát,
h. ellenőrzi a védőnők dokumentációs és infotmációs tendszetét,

í. pznaszok jelentése, kivizsgálása, az intézkeđés azoĺna1l. megkezdése.

Felelős:
z. eszkóz-, műszeĺ-, győgyszet-' kötszet-, ÍettőrJenitőszeą vegyszef' iszútőszet

Íe|haszná|ásának szaksnl-gazđaság1hatmoĺizáIasäéft, az á)ta|a tett intézkedésekét,
b. a JEK mfüödéséľe vonatkozó jogszabályokban, utasításokban foglaltak

betartásáért,

c. az eLmliasztott ĺntézkedésekért,

d. felelős a beosztott dolgozók munkaköri tefuásalĺak folyamatos akt,nLizzIásáétt,

e. zz egészségtigyi adatok védelmére vonatkoző szabáIyok betattásáétt, és

betatatásáétt,
f. a felettesei áita|zhatáskörébe utaltfe|adatok elvégzéséétt, illetve elleĺőtzéséért,
g. felelős az áItala hozott intézkedések&t és a kommrrnikációs csatoĺna mfüödéséét.

Utasítást adhat:
az a7taLa vezetett Védónői SzoLgáIat beosztott đoIgozőtĺak és egyéb szakmu, kisegítő
mrrnkavállalóinak.

5.4.1j. Iskola Védőnő feladatai:

a. oktatási lntézményekben az iskola-egészségügp feladatok elvégzése, tanácsadások

t^Ítás^,

b. a jelzőreĺđszet tagaként együttÍnűködik az oktatási tntézmény gyermekvédelmi
felelősével

c. đokumentáció vezetése,

d. segédkezik, illetve oná|7őaĺvégez szűtő- és rutinvizsga7atokat,

e. védőoltásokbeadásához sztikséges eszközokbiztosítása,elókészítése,
f. pĺeventív szakmat feladatok elvégzése &dekében kapcsolattartás a szakĺnat

ĺllankáját v ez ető véđőnővel,
g. betarga és betarttatja az oktatási intézményen belril kialakított közegeszségügyi és

higiénés követelményeket,

h. kapcsolatot t^ttagyetmekbáziotvossal, pedagógussal, szrilőkkel,

i. az oktatási lntézméĺyekben végzett munkájfuőI fotyamatos tájékoztatást flyűjt
szakmal felettesének.

Dźturn:20|6.
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i. A nyáĺi sztiniđő a|att a vezető védőnő áItal kiielölt helyen đolgozik, lĺa]amjnt részt
vesz 2' kenileti napközis tábot egész'ég"gľ szakfeLadatában.

Felelős:
Ż, azeľvégzettmunkaszakszerőségéért,
b. az admjnisztációs és dokumentációs adatsz oIgattatás pontoss ágáétt,

c. a belső szabá|yzatokban meghatatozottakbetatásáétt,
đ. a munkaköĺIeírásban foglaltak maradéktalanbetattásáétt,
e. a betegjogok érvényesriléséétt, a titoktartási kötelezettségbetattásáért'

Utasítási iogkörľel nem ĺendelkezik.

5.4.14. Terüleđ véđőnő feladatai:

^. 0 _ 7 éves gyetmekek goĺdozása, valamint oktatási lntézménybe Í}em járó otthon
gondozott tanköteles gyetmek, illetve vátaĺdős anyák goĺđozása,

b. nővédelem,várandós aĺyákgoĺđozá'sa,csa1ádgondozás,
c. taĺácsadás, csaLád|átogatás,kötnyezettanulmány, szociáIis ügyek intézése, jelentések

elkészítése,

d. szakmu iĺányelveknek és hatályos jogszabalyoknak megfelelő pĺeventív
munkavégzés,

e' taĺácsadő, ekőkészítő alkalmassá tétele a gondozott fogađásan,
f. értekezleteken, továbbképző tanfolyamokon, gyakotlati képzéseken töttéĺő

részvétel,

g. kőzegészsé,g"gp é* higrénés követelmények betartása és betaľtatása

h. fertőienltőszetek, ill. tisztítószerek szakszet(l haszĺáIatz, ill. felhaszndásáĺak
ellenőrzése,

i. gonđozottak érdekében (szrilész-nőgyőgyász, ilt. gyermek háziorvosokkď)
foýmatos kapcsolattattás, együttrnűködés az egészségagý szo1gáItatő|<kal,

i. személyi és szakmaĺ kérdésekben beszámolási kötelezettség, illetve sfofos
kapcsolattaĺtás z vezető védőnővel.

Felelős:

^. az elvégzett munka szakszeďlségéétt,

b. rz adminisz:ľáciős és dokumentáciős adatszolgáItaŁás pontosságáétt,
c. a belső szzbalyzatokban meghatatozotta|<nakbetxtásáétt,

d. amunkaköi|ďlrásbaĺfoglaltakbetaftásäétt,
e. a betegjogok érvényestiléséétt, a atoktanási kötelezettségbetattásáért.

Utasítási iogkörľel nem tendelkezik.

5.4.75. Foglalkozás.egészségügyi szalšápoló feladatai:

^' közreműködik az eLőzetes, iđőszakos, sofoíl kívtili munkaköd alkalmassági és zátő

\ ' \ vusgalatok, az egészségi alkaimassági (gépjfumű, lőfegyver) vizsgálatok
\lr \

.\\ elvégzésében,
\)

Dátum:20l6' o|ďa|szám:46/96
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b. tésztvesz 
^z 

otvos altalvégzett Íogla]kozási, gonđozäsi-megeLőző tevékenységben,

c. részt vesz a foglakozásí megbetegeđésben szenvedők bilzsgálásában, L

foglilkozással összefüggő megbetegedések felkutatásábŻrl, 
^ 

tendelőben, ill. 
"

kĹilönböző munkahĄeken tötén ő szetvezett vŁsgalatok folyamán, amelyekheza

személyi és taqyl feltételeket bŁtosĄa.
d. a szfüséges ađmjliszttáció vezetése, műszerek, texúiák biztosítása,
e. abetegeüátás érdekében sfoÍos kapcsolatot tatt a szaktendelést Yezető főorvossal,

szakmu muľ:káját a szalł,enđelés vezető főorvos tänýga és e|leĺőtzi,
f. személyi és sza|<ĺnal kéľdések miatt folyamatos kapcsolatot tart fenn Żz

iĺtéz etv ez ető Íőĺőv étteL,

g. a részletes felađatut a munkakoi|eírás tzftalmazza.

Felelős:
2'. zz elvégzett munka szakszeĺ{lségéétt,

b. az ađminiszttácíós és dokumentációs adatszolgaItaťás pontosságá&t,
c. a belső szabáIyzatokban meghatátozotta|<nakbetattásáétt,

d. amunkakörilefuásbaĺfoglaltak manđéktalaĺbetafiásáéft,
e. a betęjogok érvényestilésééĺt,

Í. a itoktatási kötelezettség betatásáért.
Utasítási iogkörrel nem ĺendelkezik.

Dáf.lm:20|6. o|đa|szán.ll/% /r^
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A IEK szAKMA\ vEzETő TESTÜLETE, ÉnľExrzLETEK És
BIzoTTsÁcor

A szakmaĺ vezető testiilet a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve,
továbbá meghztarozott szakmai kéľdésekben egyetértési jog is megilleti. A szakmaĺ vezető
testĺiłet az e tenđeIetben meghatátozott Íe|adatatt a szewezeü, és működési szabalyzatban
meghatatozottak szerint, ennek keretei között saját igyrcndjének megfelelően gyakorolia.
Azoĺ, a Kjt. hatabya aIá' tattoző egészségĘý kozszo|gáItató szervekné| amelyek vezetését z
kti]ön jogszabáIy szerintj Yezető teshilet |áqa e|, sza|<lnalvezető testi.ilet nem mfüöđik.

6.l. SzakmaiYezető testület

Tagiai:
a. otvosĘazgatő
b. vezető Íőĺővét
c. aJEKlegalább 3 sza|tlalosztalyáĺakvezetője,afőĘazgatő felkérése szerint

A testiilet tagjai maguk köziilelnököt váIasztanak.

Üléseinek ľendje
Á testiilet alakuló iilését a ÍőĘazgatő híýa össze.

Üléseit az elnök híýa össze. Köteles összehívni, ha az tilést a testĺilet legalább 7/3-a fuásban

kezđeményezi,
Évente legalább két iilést tart, egyébként pedig szfüség szerint tilésezik.

'\kkoĺ hatztozatképes, ha a tagtrainak több mint a fele jelen van. Hatatozatait a jelenlévő tagok
több ségĺ hatato z atáv aI hozza.

A testrilet iiléseiĺe _ taná'cskozási jogkorĺel _ meg kell hívni:
a. afőigazgatőt,
b. a gazdaságĘazgatőt,
c. a Buđapest Főváros VIII. keniletJőzsefvárosi onkormányzatképv7selőjét.

'{ testtilet sa1át Ęyrendjét köteles megalkotĺĺ. Az ügyľend elkészítésétőI az elnök köteles
gondoskodni.

tr'eladatktiľe:
z. t'észt vesz a JEK SZ}i'4SZ-ĺek, házlteĺđjének, valamint a JEK belső szabalyzatalnak

előkészítésében,

b. véIeményezi, illetve rangsorolja 
^ 

vezető_helyettesi és szakmai osztáIyok vezetőí
munkaköĺeinek betöltésére beéľke zett pá|yázatokat,

c. a főigazgatő felé jzvas|attéteh jogavan,
d. a főígazgatő felkérésére meghatátozott szakmai kétdésekben véleményt nyl7várut.

u.

Dáturrl:20|6. o|ďa|szám:48/96
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A Íőisazsató kötele s kikérni a szakmai vezető-testiil et ä17ásfosla]^sát:

a. a vezető_helyettesek megblzása' a megbízás visszavonása és a felettfü egyéb

munkäItatói 1ogok gyakoĺlásżiľóI szóló dontés meghozztala előtt,

b. a JEK szal<lnaĺ osztáIyalvezetőjéĺek megbízása, illetőleg megbízás visszavoĺásátő|

szóló döntés meghozataLa előtt,
c. aJEK szervezetf felęítésének módosításańIszőIő döntés meghozatala etőtt.

Kiemelten véleménvezési ioE illeti
a. aJEK szakrnaítervének meghatarozásánal,

b. aJEK fejlesztési pľioritásainakmeghatatozásánal,
c. a vezető - helyettesek kinevezésekoĺ, a kĹilön jogszabáLyokban meghatátozott

feltételek alóli felmentéskot,

đ. minőségbiztosítási politika kja|zkitásáĺal, és a belső minő.ég"gp rendszeľől szóló
szab áIy zat elfogadásához,

e. más egészség"gp győgýntézeľtel való szal<rrns egyĹittrnúkodési és konzílium-kérési

ľendhez,

f. a főigazgatő által esetenként meghatatofott egyéb kétdésekben.

6.2. AJEK szafuai éľtekezletei és testiiletei

6.2.1. Értekezletek

F ő igaz gatő i éttekez|et

A JEK működési feltételeinek biztosítása, a folyamatos mfüödéshez sz{ikséges dontések

előkészítése, a gazđáJkodás eredményeinek és igényeinek ĺendszetes elemzése és az igazgatásí

tevékenység szfüségleteinek kieléýése érdekébeĺ a Íőigazgató értekezletet tatt.

Az éttekezlet tészwevői:
a". a főigazgatő,
b. a Budapest Főváľos VIII. kerĹiletJőzsefvátosi onkormányzatképviselőie,
c. a főigzzgztő áItaI meghívott személyek, illetőleg szetvezetek képviselői' valamint a

háziorvo sok képviselői.

Az éfiekezletet a főĘazgatő hiv1a össze és megáJ7apíýa annak napteĺdjét' 'Pĺz éĺtekezlet

tészFĺevőinek is joga van a napltendte javaslatot terľri.

Az tjlésľől jegyzőkönyvet kell vezetni.

/
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Ooetatív vezetői éĺtekezlet

Az operaĺvYezetőiÉrtekezlet afőĘazgatő egyeztető,kootdináló fóľuma, 
^vezetőíltáĺýtás

végrehzjtási eszkoze.

Tagiai:
- főigazgatő,

- orvosigzzgatő,

- intézewezető főnővé\
- gzzdaság1Ęazgatő,
- döntés-e|őkészítő és informatikai osztáIwezető.
- humánpolitikai osztáIyvezető.

Ülésezik rendszeresen

t s szehívj a a főigazgatő. Az éttekezletről emléke ztető késziil.

Cé|iaz lényegr kéľdésekĺől egymás jnfoĺĺnaLása' dontés-előkészítés, kootđinálás, végrehajtás és a
v égtehajtás ellenőľz é se.

Felađata: A hatékony vezetéshez sztikséges és aktuális intézkedések móđjának összehangolása,

egyeztetése.

Főoĺvosi. főnővéĺi Éĺtekezlet

A szakĺendelés-vezető és a gonđoző vezető főorvosok éĺtekezlete a főĘazgató orvosi, szakmu
tanácsađő, v éIeméĺy ező te striłete.

Az éttekezlet tészwevői:
a. főigazgztő,
b. orvosigazgatő,
c. vezetőfőnővét,
d. vezetővédőnő,
e' gondozóvezető főowosok, főnővéret
f. szakĺendeléstvezető főorvosok, főnővétek,

Az éttekezlet iilésein meghívottként vehet tészt:
z. gazdaság1ígzzgztő,

b. a Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete Emberi F;rőfo:ľrás BŁottságának
képviselóje,

c. a főigazgatő áItaI meghívottak.

Dát:lm:20|6. o|đa|sztm:50/96
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Az étekezlet feladatköĺe, hatáskiiľe:
L. megntaýz a mfüödésétőI, a győgýtő-megelőző munkáról, a tátssza|<tendelésekkel

való egytittĺnfüödésről, a teriileti tevékenységńI szőLő eseti főorvosi beszámolókat,

b' meghatátozza a JEK orvos-szakmai követelmény ĺenđszerét, és folyamatosan

értékeli annak érvénye stilését,

c. orvos-szakmai szempontbóI véLeményezi a JEK költségvetési, fejlesztési

ber,lházási terveit,

d. napiĺendĺe tűzi és megtfugyaljz mlndazokat a kétdéseket, amelyeket a Íőigazgatő

előteľjeszt.

osztályétekezlet

,t JEK-ben folyő győgýő-megelőző ellátás, szakorvosi és szakdolgozőí tevékenység, a JEK előtt
ál1ő etképzelések és z ĺ;raĺ teljesített eĺeđmények kölcsönös étékelése és véleményezése &dekében
avezető főorvosok szfüség szerint, de legalább évenként osztĄ-éttekezletet hívnak össze.

Az éttekezlet célia kĺilönĺisen:
1. áttekintés az előző osztályéttekezlet őta töĺténtekől

o szakmai tevékenység értékelése

o gazdasá'ei eređményesség

. személyr valtozások
2. az osztáIy eLőtt ál7ő teendők, figyelembe véve a 1, pont alatti infoľmáciőkat
3. a rendszeres, napi munkavégzéssel kapcsolatos új feladatok
4. az aktuáhs problémák ismertetése, azok megoldása

5. az aktwáhs főoľvosi-főnővéri étekezlet anyagának ismerteté se

6. az jntézetvezetés speciális kéĺéseinek ismertetése

osszmunkatátsi étekezlet

Az értekez|etet a főigazgatő sziikség szerint, de legalább évente egy alkalommď összehívja.

Az éttekezlet célia kĺil<iniisen:
a. aJEK éves orvos-szakmal és gazđaság1-műszaki etlátásímwĺkájänak értékelése,

b. a JEK altal el&ĺl kivánt célok és az enĺek érdekében igénybe veendő eszközök
ismeľtetése,

c. a bevételek és a költségfe|hasznalás elemzése,

d. aJEI(-ben beállt strukturá]is vá|tozásokismertetése,

e. a JEK gazđáLkodásának, a benlházási-fejlesztési,elképzelések megvalósulásának

bemutatása,

f. akoza]kaknazottakat éĺintő önkormányzati döntések ismeľtetése,

g. az SZMSZ és egyéb beIső szabalyzatok fontosabb váItozásainak éĺtékelése,

h. a|étszámhelyzetvaltozásánakindoklása,

Dźfilm:20|6. o|da|szőn:5I/96
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miĺdazon eľeđmények, feladatok ismertetése, amelyeket a főigazgató szfüségesnek

és indokoltnaktart.

Az éttekeztetet a Íőigazgatő vagy megbizotqa vezed., tiléseiĺől jegyzőköĺyv késziil.

6.2.2. Bizottságok

Tudománvos Bizottsáp

Á Bizottság a főigazgatő taĺácsađő testiilete, a JEK tudományos tevékenységét koordináló
szeÍvezete. 'Ą BŁottság elnöke az otvosigazgatő. További tagalt és tisztségviselőit a főigazgatő

bízza ĺĺneg. A bizottság elnöke és tzgaĺ a szalłnal tevékenységfüet önként és dtjazás nélktil végzlk.

A Bizottsás fe|adatai
a. Żz eléľt etedmények kongľesszuson és szaklapokban vatő publikálásának

elősęítése,
a tudományos tevékenységet tíikröző számitőłépes adatbázis felhaszná]ásának

kiszélesítése,

abizottság segíti a kapcsolat felvételét abazu és ktilföldi tudományos műhelyekkel,

oktatási intézetekkel,

koorđinálja és megszeľvezi a szaktenđelések, gondozói intézetek kapcsolattattását a

Sza|<mu és Tudományos Szervezetekkel,
javaslatot tesz aJEK PR mrrnkájára,

javasIatot tesz az orvosok és pszichológusok tudományos konferenciákon és

toväbbképzéseken va|ô részvételére, valamint a költségtérítés mértékére.

Intézeti kutatás Etikai bizottság íIKEB)

A 7 taga Bizottság elnökét és ĺtkáńt a főigazgató nevezi ki az lntézmény tudományos

bizottságának javaslatát figyelembe véve - abb,ottság többi taganak kinevezését peďg a bizottság
e}nöke javasolja' IKEB a mfüödési ĺendjében foglďtak szennt kéthavonta rilésezik, melytől
jegyzőkonyv késztil' A bizottság e]ĺröke és tagu a szzkmu tevékenységtiket önként és đĺjazás

nélktil végztk.

Đ Áz IKEB feladata a mát engedélyezett tudományos kutatások intézeti
megvalósíthatőságáĺakvizsgalata, és a kutatási engeđélyben foglaltak betartásának

ellenőĺzése'
b) Ennek a|apján tevékenységébe tattozlk kiilönösen:

az intézmény táąyl, és szeméIý feltételeinek vizsgalata akutatásban történó
ĺészvételĺe való alkalmassággal kapcsolatban,

annak ellenőrzése, hog:J a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben eIőfuta|nak

megfelelően fo|ytaýák-e, és a r,észt:ĺevők személyes adataĺ kezelésénél jogszerűen jfutak_

e el, megfelelő személyeket vontak-e be a vtzsg!|atba (cselekvőképesség kérdése)'

b.

e.

f.

Dátum:2016' o|da|szám:52/96
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tájékoződlk, hogy a vŁsgalat folyarĺáĺĺ az eĺgedéLyezett k:utAtás táo1p és szeméIyi

feltételeiben nem történt-e oIyaĺ váItozás, amĄ a kltztÁst, vrgy 
^ 

tészwevők
biztoĺságát veszéIyezteti. Ha ilyet észlel, attő| a kutatásvezetőt és az intézmény

főigazgatő1ät tä1ékoztzt1a. Ha eĺgedéIyezett a ľésztvevők tobozása, akkot vŁsgá|ja azt

is, hogy ez etjkaj]^g elfogađható módon töttént-e,

kezdeményezheti az engedélyezett kutatás felfüggesztését az lntézméĺy
igazgatőjánal, vagy az elikai engeđélyt adó etikai bŁottságnal, ha eľte okot ađó

körtilménvt észlel.

Szakđoloozói Tanulmánvi Bizotts ág

,{ bizottság e]nökét és tagĺt a főigazgatő bizza meg
- elnok
- kéttzg
- egy póttag, aki egyben a jegyzőkóĺyv vezetőie is

A Tanulmányi BŁottságkét havonta egy alkalomma), vagy szfüség esetén megállapodás szennt

iilésezik, melytől jegyzőkilnyv késztil. A bŁottság elnöke és tzgal a szakmal tevékenységfüet

önként és dijazás nélkiil végzlk.
Feladatz:

a. Az éves ,,Tanulmányi Tefv', szerinti képzések előterjesztése,

b. P ontsz etz ő tov ábbkép zé s eken va7ő részv étel elbíralása,

c. Konfetenciákon vaIő ĺészvételi igény felterjesztése, illetve javaslattétel a támogatottság

jellegére és méĺtékéĺe.
d. A vezetés áItalmeghatátozott éves koltségkefet felhasznalásánakn,1l7váĺtattása.

Ad Hoc bizottsások

A főigazgztó a munkavégzés folyamatábaĺ szfüséges bármely döntés előkészítésére,Ąd Hoc (eseti)

biz o ttságok at hozhat |étte.

A bŁottság ok feladatát és annak tésztvevőit a' főigazgatő hatátozzz ĺneg.

6.2.3. A JEK Étdekegyeztetési tevékenysége

Éľdekegyeztetési tevékenység során a SzoLgáJat z Közzlka\mazotĺJ. Tanács, orvosi Kamata, a

Szakđo|gozőiKaman és szakmai egyesiiletek véleményét és javaslatát figyelembe veszr.

Kiőza|ka|m'azottiTanács

'\ Közalkalĺrrazotĺj Tanács (továbbiakban: KAĐ intézményrendszerét a közatkaLmazottak

jogá|lásáĺtő| szőIő 1'992. évi )ocilIl. törvény hztátozza meg

lN'Iaĺłvat oľvosi Kamĺa íMoIo
Az egészségügyben műköđő sza|<ĺĺĺatkamaráktőI szőIő 2006. évi xCV[. törvény szabáIyozza.

/
Oŕł/
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M ag}ĺaĺ Egés zs égüg}łi Sz akdolgoz ói Kamara (ME SZ K)
Az egészségĘyben mfüöđő szakrnalkamańiłőI szőIő 2006. élri xCV[. törvény szabáIyozza'

uI. A JEK InÁruyÍľÁsÁľu^łx ÍnÁsos EszKozEI

A JEK mfüödésében maradéktalanul bżtosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget. Ennek
fontos tétele, hogy a munkatáĺsak folyamatosan megisme{ék, és helyesen alkalmazzák a

tevéken1łs égtike t meghatarc z ő szab aly okat.

AJEK-ben a szakteriilet szeľintilletékes igazgatő felelős aztányítás írásos eszközeinek|<:adásáétt

és végrehajtásuk ellenőruéséétt, Az intézet jogi képviselője gondoskodik atľól, hogy az tánýtás
írásoseszkozeiösszhangbaĺá|ljaĺaka jogszabaLyoktendelkezéseivel.

AJEK fuányítás ításos eszközei a kiivetkezők:

Utasítás
Utasításban szabalyozhztó a JEK és az tánýtása a|á, tartoző szervezetek fe|adata,

kötelezettsége. .ľ'z utasítás átltalábaĺ a magasabb szintű jogforrások álta| meghatatozott
feladatok végtehajtásához szükséges aĺyag, szewezeť- személyi feltételek közvetlen
meghatarczásán az aláĺ.endelt szervek mfüödésére iĺánpl.

Ügyviteti utasítások
A JEK és szetvezeti tevékenységei végrehajtásí módszerét, lnformáciő szfüségletet és

továbbítást, a végrehajtás e|7enőruésének adminiszttatív bonyolítását Ęýteli utasításban

szfüséges togzíterĺ. A kiađott utasításokat és rendelkezéseket a szewezeú' egységek vezetői
kotelesek a mrrnkatáĺsaikkal megismeftetli, .ťĺz utasítást módosítani, vaąY hatályon kíviil
helyezni csak a kiadó illewe jőváhagyővezető jogosult.

Szabáůyzatok
A főĘazgató köteles fuásban szabůyozti a JEK és szervezete teljes tevékenységét. A
szaba7yozŁs alapja a keretszabáIyozást képező jelen Szervezei - Mfüödési Szabalyzat

(sztrl[sz). Amennýben az szMsz egyes fejezeteiben foglalt előfuások ĺészletesebb

szabáLyozástigényelnek,ílgyazokatkiilönszabáIyzatbankellrogzíterĺ.
Protokollok

orvosi és Szakdolg ozőí Szal<rlai protokollok a betegségek kezelésére

Eliátási ľendek
Szakmaĺ tevékenységet ĺnagába foglďó eljárási renđek

Dátum:20l6' o|da|szźm:54/96

r+^
JJ



ł
!

j

I

l

szEľtvEzETI É s ľĺtlroo É sl sz ĺĺs i*vz ĺĺ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz.szMsz
Yá|tozat:02.

VIII. A JEK MUNKATÁRSAINAK ALAPVEľŐ IocłI, KoTEĹEZETTSÉGEI
És ľBIaDATAI

A munkatársak, mint a köza]ka]mazottak jognszoĺyáa, jogalra és kötelezettségefue 2'

közelką|mazottak jogáJlásfuőI szőlő 7992. évi x)o(III. törvény (Iśt.), a Munka Törvénykönyv&őI
sző|ő 2072. évi I' törvény (N4t.), valamint koza|kalmazottak jogáilásfuőI szőIő 7992. évi )ooilIl.
törvény végtehajtásárőI szőIő 356/2008. (xII.31.) Koĺm. tendelet e|őfuásaĺaz tányadők.

8.1. A munkatánsaka|apvető iogai és kötelezettségei:

d.

e.

^.

b.

a.

b.

a JEK valamenný kozalks']mazotqát megilletik azok a iogok, amelyeket a K1t., az
Mt. és egyéb jogszabályok, vďamint a belső szaba)yzatok a mrmkavállalók részére
biztosítanak;
a mrrnkatáĺsak jogosultak megismerni a fe|adztok végzésével és anyagl
érdekeltségtikkel osszefüggő iĺányelveket, terveket, a JEK döntéseit;
munkaértekezleteken és egyéb tanácskozásokon a napiĺenđen lévő kérdésekben
véleményt nyilváníthatnak, a m,lrlkával kapcsolatosan szőban, va1y fuásbaĺ
javaslatot tehetnek;
javaslatokkal, véleményekkel közĺemfüödhetnek aJEK terveinek kjalakitásában;
beosztásuktól fiiggetlentil jogosultak a vezető beosztású munkatársaiknál
intézkedéseket kezdeményezni az általuk észlelt olyan cselekményekné|, vagy
mulasztásoknál, amelyek jogszabalyba, belső szabalyba titköznek, illetve amelyek a

JEK éĺdekivel ellentétesek;

a munkatátsak kötelesek a jogszabáLyokat, utasításokat, a JEK eIőfuásalt betaĺtati,
illetve végtehajtaĺĺ;
minden munkatársnak kötelessége, hogy a rendelkezéste bocsátott eszközöket
rendeltetésszerllen,cé|szeílen|lasznalja,kezeljeésvéd je;

a muĺkatátsak a tevékenységfüet kozvetleniil felettesfü tánýtása és ellenőľzése
a]att önáJ'7őaĺ és felelősséggel végzlk, munĺĺavégzéstik soĺán kötelesek 

^munkaidejfüet optimálisan kihasználĺri és a munkafegyelmet minden köĺtilmények
között betaftaĺi.

g.

h.

8.2. Az osztáiy- és csopotnrezetők alapvető iogai és kĺitelezettségei

a vezetők a jelen SZMSZ_ben, az adoťt szervezei egység Ęyĺendjében, továbbá
munkaköĺi leírásukban szabáIyozott módon és méĺtékben đöntési jogosultsággal
ĺendelkeznek a hatáskörtikbe tattoző,valamint a hatáskörfübe utalt kérdésekben;
az kánýtáslft a|ä tartoző szeÍvezettel összefüggő kéĺđésekben javas|attéteh,

észrcvétetezési jog ilIeti meg őket, függetlentil azok szakmal, vagy egyéb jellegetől;

Dátum:20|6. olda|szám:55/96 /
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c. az ltáĺýtásuk alá tattozó teniĺeten folyamatosan értékelik a beosztott munkatársak

tevékenységét, javaslatot tehetnek előmeneteltiłĺľe, jutilmazásllfua, illetve
felelősségre vonásukĺa;

d. az ltáĺýtásuk alá taxtoző tetiiĺet, vaąy a' JEK egészének mfüödését jelentősen

befoýsoló döntéseket _ krilönösen ,anyagi, pénzagyl kérdésekben - jogosultak

ításbaĺ megkérni;

e. valamennyi vezető felelős a JEK etedményes gazdálkodásáétt, a tervekben foglalt

elképzelések megvalősításáétt, a költségek, költségtervek betattásáért, és

tevékenységi terriletfüön a törvényes mfüödés biztosításá&t;
f. minden vezető köteles az táĺýtása a|á tzrtozó terrileten a feladatok el]átzsához

szfüséges személp, és a biztonsägos, valamint eteđményes munkavégzéshez

szükséges tátgyl feltételeket biztosítani, illetve azok batosítását kezđeméĺyezn;
g. avezető felađata a tevékenyséý folyamatok megszervezése;

h. a beosztott mrrnkatársak száman a vezető biztosíga a feladatok eIvégzéséhez

s züks ége s lnfotmáciőkat;
i. az osztályok vezetői elkészítik az osztáIyok működési rendjét és a beosztott

munkatátsak munkakö n |efuását.

A vezető felelős
a. a JEK eredményes és gazdaságos műköđése éĺdekében részéte előírt feladatok

elv égzéséétt, tntézkeđéseiért, tasitásalétt;
b. a ĺ7n7váĺtzttások, adatszolgaltatások, jelentések taÍtďmi helyességé&t;

c. a törvényesség betatásáétt és biztosításá&t, valamint mlndazokért, amit
jogallásuknat hatásköriiknek, beosztásuknak megfelelően tennifü kell, illetve amit
megtenni elmulasztottak;

8.3. Vagyonnyilatkozat.tételĺe ktitelezett munkaktirök

Magasabb vezetőí megbízással (<inevezéssel) tendelkező:

o Főigaz9atő
o orvosigzzgatő
o Gazdaság1'igazgatő

Egyéb munkakórök közril a megbízással ftinevezésse) tendelkező:

o Iĺtézenrezető főnővér

o Intézeĺĺezető főnővér hĄettese
o Gzzdaságsigazgatóhelyettese

A vezetők anyag és a fegyelmi felelősség köĺét és mértékét aKjt., aJEK egyéb belső szabá|yzataĺ,

a szewezeú' egység ügyĺenđje, valamint a munkaköri leíráshatatozza Íne1.

A munkatársak - munkakötéhez és a beosztásának megfelelő - konkĺét fe|ađataĺt, jogait és

kótelezettségeit a szetvezeti egység ügyĺendje, valamint a munkaköiIetĺás tartalmazza.

\N
U

Dátum:20|6. o|da|szźm:56/96
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x. A MUNKAKAPCSoLAToK ÁI,ľłI.ÁNos szABÁtYAI

Á JEK osztalyaĺ egymással mellérenđeltségi viszonyban á|]nak. Mrrnkakapcsolatukat a konzuLtaúv
javaslattételi, véleményezésí jog gyakotlasz és kötelezettsége jellemzi, szabá|yozza. Ellenőľzési
jogosítvánnyal a belső ellenőrzés ĺendelkezik. A JEK és szetvezeĺ vezetői munkafolyamatba
épített kapcsolatában az aJá- és fölérendeltség érvényestil.

A melléĺendelt s z eľvezeti e gys é gek ko oĺdin áciőia

A JEK szeĺ,ezei egységei között a főigazgató köteles koorđinációra. 'Ą koorđinációs hatásköľ a

kooĺđináIó és a végtehajtásétt közvetleniil felelős beltili szenĺezeĺ' egységek közötti a|á- és

föléĺendeltségi viszonyt nem eĺedméĺyezhet kivéve, ha az igazgztők va]amelyike a gyots és

eĺedményes végehajtás éľdekében a koordinálót utasítási jogkörel is felĺuházta. A kootđináció
eszközeiként elsősotban a szafulzĺkonzultációkat, közvetlen megbeszéléseket kellďkďmazni.

Az intézet do|gozői kötelesek:

z.

b.
'{ munkavégzéssel kapcsolatosan felmertilt kéĺdésekben egymást tájékoztat:i.
Egymás megkeresésére a legjobb szakismereteik szerint a kivánt hatáĺdőre lĺalzszt
adni, vagy az akadaIyt azonĺal a hatándő lejfuta előtt kózölni.
A tapasztůt hiányosságokĺóI egym ást táĄékoztatni.

A szervezeti egységek kozotti ügyeket közvetlen munkakapcsolat fotmájában kell lntéznl.

Az a|á. és föléľendeltség éľényesülése, az ügyintézés tendie

A szakterriletek vezetői munkáiukéfi az egyszeméLý vezetés elve szerint felelősek, ezétt az

tigyintézés során 
^z 

egyes intézkeđéseknek (z kimenó leveleknek, hatatozatofulak) az ő
álláspontjukat kell ttiközniük. E;gy tervezet akkoľ válik hivatďos kattá, amikoĺ a klađmáĺnyozásta
jogosult aláirta. Ezt követően az tatokon a közremfüodőkvá|toztaťást nem ilkz]nlazhatnak.

Ha bánnl7yen oknál fogva az iĺaton aLásrás után, de elktildés előtt módo sítás vafna szfüségessé, azt

végrehajtaru csak zz aláfuásta jogosult vezető jőváhagyásával lehet. Az Ęyintézéshez - kiilönösen a

tájékoztatők és beszámolók ősszeá|litásához - elengeđhetetlentil sztikséges nyilvántaĺtások
vezetésétőI, az adatok teĺđszetezéséról gondoskodni kell. Kertilni kell ugyanakkoĺ a páĺhuzamos
nl1-l7v ántattás ok vez eté s ét.

Dátum:20|6' o|da|szám:57/96
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x. Az EcÉszsÉcÜcyl DoKUMENTÁcIo vEzETÉsÉrunr RENDJE

,Ąz egészségĘyi dokumentáciő vezetése és szabatyszerűségének biztosítása, vaLaÍnjÍLt mindezek
felĘyelete az orvosigazgatő felađatköľéb e tartozjk.

Egészségiigyi dokumentáció:

A betegvizsgálatával és gyógykezeléséveI kapcsolatos ađatokat az egészségýgý đokumentáció
tattalmazza.

Egészségügyi dokumentáciő mindaz, amely a győgykezelés során a JEK tuđomásáta jutott

egeszségtigý és személyazonosító ađatokat tartaknaző fe|jegyzés, ĺ'ilváĺtartás' vagy báĺmilyen
más módon tögzített adat, függet]entil annak hođozőjátőIvagy fotmäjátőI.

Az egészségtigyi dokumentáciőt úgy kell vezetni, hogy az a valőságnak megfelelően tlil<tozze az

etlatás folyatĺlatát.

Az egészségiigyi dokument áció tata|m.az

Áz egeszségiigyi dokumentácíőban fel kell ttintetni:

a. a beteg szemé|,Jazonosító ađatast,

b. cselekvőképes beteg esetén az ét'tesítendő szeméIy, kiskoĺŕl, i]Iewe gondnokság alatt

álló beteg esetében a torvényes képviselő nevét, lakcímét, eléthetőségét,

c. akőrcIőzményt, a kórtöľténetet,

d. az etső ilzsgálat eĺeđményet,

e. a dlagnőzist, és a győgykezelési tervet mega|apoző vŁsgá|aa eĺedményeket, a
vŁ sgálatok elvégzé s ének időp ontj át,

f. az el]átást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjá,l' szotgakő

betegséget, a kíséĺőbetegségeket és szövőđményeket,

g. egyéb az el]átást közvetleniil nem indokoló betegség, illetve a kockázai tényezők
megnevezését,

h. zz elvégzettbeavatkozások idejét és azok etedménýt,
i. z győgyszetes és egyéb teĄíát, annak eĺedményét,
j. abeteg győgyszer-ĺiérzékenységéľevonatkoző adatokat,

k. abejegyzésttévőegészségügý do|gozőnevét, és abejegyzés időpontját,

|. a betegnek, illetve tájékoztatásra jogosult más személynek nýjtott täjékoztatás

rógzítését,
m. az egészségtigyi beavatkozáshoz történő beleegyezés, illetőleg a visszautasítás

tényét, valamint ezek időpontját,

n. minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg győgy,dásána befoýssallehet.

Dátum:20l6. oldalszám:58/96
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'Ąz egészségĘý dokumentáciő részeként meg kell őĺizni:
L. az egyes vizsgálatokólkészúLlt leleteket,

b. z győgykezelés és a konzílium soĺán keletkezetttatokat,
c. az ápolásí dokumentációt,
d. a képalkotó điagnosztikus eljfuások felvételeit,

e. a beteg testéből kivett szövetĺnintákleíľását.
A fentiekĺe vonatkozó đokumentáciők másolatat a betegnek _ hz azt kéÍi _ át kell adni. A
megőnésí iđőt az Ádawédelmi Szabalyzzt tatta|mazza.

/
/ŕ/olda|szám:59196Dźúum:20|6.
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xI. A IEK ľłŰronÉsl RENDJE

tL.l. Általános fendelkezések

A JEK által végzen alap-, és jáĺó-beteg szakorvosi ellátás a JEK székhĄének szakorvosi
rendelőinté zetébeĺ, valamint a JEK telephelyeinek minőstilő rendelőintézetekben.

11.2. A Felĺrőtt és Gyefmek Alapellátás működési ľendie

'tz egészségtigyi atapetlátás működését az egészségügyi, társađalombiztosítási, egészségbiztosítási
jogszabáIyok, a vonatkoző helyi önkorĺĺláĺyzzi ĺendeletek, továbbá a kamani utasítások,

allásÍo gLaLások sz ednt kell megsz e r:ĺ ezĺi.

17.2.1.

Elsődleges, személyes és folyamatos ellátást ĺýjt az egészségi ál7apot megőrzése, a betegségek

megelőzése és győgýtása céIjábőI. Célcsopott a házíorvosok áItal elfogadott biztosítottak, illetve

azok a bŁtosítással igen/nem ľendelkező betegek, akik a házíorvos műköđését meghatátoző
teriileten életvitelszeľűen élnek/beielenwe laknak. A TEK a fe|nőtt 45. számú'háziorvosi kozetet
mfüödteti.

Felnőtt és Gyeľmek Házioľvosi ellátásľa vonatkoző alapvető szabályok

a) 'Ą beteEekhez tortéĺő hivás rcEĺszta|ása és a hívás teliesítése:

hivás rcgssztrálását akötzei nővéĺek végzlk. Kötelesek a bejelentő ađataĺt tögzíten, a

lehető legteljesebb tájékoztatást nyerni a beteg álJapotáĺőI, a kezeIőotvosa nevérő|, a

beteg pontos lakcíméĺől, a megközelítés módjĺáról. Tájékoztatĺĺ kell a bejelentőt a

legfontosabb információkÍól, így anő|, hogy mit kell megtennie a beteg éľđekében,

hogy állapota ne Íosszabbodjon, vďamint az or\Ios éĺkezésének varhatő iđőponqáről
tt1ékoztatĺil

siirgős esetben a hivást azonnal teljesíteni kell - amennyiben ennek elháĺthatatfaĺ
akađáiy z van - siirgő s ĺľ;.eĺtő sz á]]itás sal kell bŁto sítaĺi a b etegelLátását,

a bejelentőtőI nyert információk a|apjáĺ megállapíthatő, hogy a beteg et]átása ĺem
kíván süĺgős beavatkozást, űgy 

^ 
rcgssztalást végző asszisztens értesíti a lakáson

elLátanđőbeteghäzíorvosát. Aházíoĺ.ĺosnakátadja feljegyzéseit, amĄet a bejelentővel

történt megbeszéléskoĺ készített,

a bejelentéseket ellenőnzhető módon, hitelesített füzetben, vaąy számitőgépeĺ
rcgzítenl kell, amely u],l7vántattásba a háziowos bejegyzi a beteg ellatásának

íďőpongát, a dlagnőzist és az alka|mazott terápńt,

đél1' 12 őráig az orvos koteles átvenni akśvásalt,

Dátum:20l6. o|da|szźn:60/96
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stirgős esetben a hivást a rendelési idő végéĘ bármikoĺ el kell fogadni, (déh 12 őtaĺg,
este 20 őún$ még akkoĺ is,ha az értesítést ÍIem a beteg házíowosakapta.
Este 20 őra és ĺeggel 8 őn kozort, sifugős esetben a Haller utcai ügyelet laga eI a
betegeket. Telefonszáma: 06 (1) 215-16-44, cíĺĺe.. 1094 Bp. IX. kertilet Haller utca
29/A.

b) Á betesek Íogadá'sának sorrendie:

betegek fogadásának soĺrendjében a siirgősségi esetek ellátász soronkívii{iséget élvez,

a betegeket egyenként kell bebocsátaĺia rendelőhĄiségbe, egy-egy beteg vŁsgalatánál
más beteg és illetéktelen személyek nem lehetnek jelen,

ha a házíotvost a rendelési idő alatt, vagy közvetlentil utána heveny megbetegedésről,
vagy idrilt beteg álląpotáĺak tosszabbodásfuől étesítik, de közvetlen éIetveszély nem
feltételezhető, tájékozódás vegett a kötzei ápolőnőt ktilđi ki a beteghez. Ha a

közvetlen életveszély feltételezhető, aHáziowosnak az ljgyelet seýségét kell kérnie!

Az oĺvosi vtzsEáIatok és wówkezelés

Az áIta]ános' belgyőgyászai j"ll"g" orvosi vŁsgáIat és gyógykezelés keretében L
háziorvosnak aköĺzeti orvosi rendelőben el kell végeznie minden olyan vizsga|atot, amely
képzettsége, a rendelkezéste ál1ó műszerek, felszetelés és " h"lyl ködilmények az
orvostuđomány minđenkori színvonalán lehetővé tesznek. Csak azokat a betegeket kell és

szabađ továbbktildeni, akiknéI |ĺeýszítő vizsga|ato|<ra, illetve intézeĺ elhelyezéste van
szfüség.

A fekvőbetesek vizssá|ata és gvówkezelése lakáson:

Fekvőbetegnek tekinthető az z beteg, aki a ĺenđelő felkeĺeséséľe képtelen. A beteget

lakásáĺ kell megvŁsgálni, ha csak a beteg vŁsgá|ztával dönthető el megnyugtatőaĺ,
hogy a beteg járóképes_e.

A házíorvos a meghatátozott időpont LejáttĄ (11őn) bejelentett fekvőbetegeket a

rendelési idő előtt, vagyközvetlen utána köteles meglátogatni.
A délután renđelő házi oľvosok a fekvőbetegeket a teggeli bejelentés után még 72-16
ő,őns kötelesek lakásukon meglátogatni. A gyógykezelést igénylő fekvőbetegek
folyamatos dfeĺőtzését 

^z 
ofvos a szfüségesnek megfelelő gyakoĺisággal köteles

végezti.

Aházíorvos feladatkörébe tartozik a betegek lakáson töténő stiĺgős orvosi e|latá,sa ís.
Stirgősnek kell tekinteti ahivást, ha a beteg, vagy hozzátattozőja (megbtzot1a) stirgős

orvosi segítséget kéľ, de a tájékoztatásbőI a stiĺgős orvosi etlatás szfüségességét nem
lehet egyértelmrien eIdonteni. Tobb siiĺgós eset egyidejű jelentkezése esetén az ellatás

soľrendjétőI aházíorĺos az összes körĹilmény gondos mérlegelésével đönt'

A szfüséses nvllvántatások és munkanaolók:

Háziotv o sí b etegforgalmi naplő,

Házíorv o si ambuláns ĺaplő,

.)

d)

Đ

Dátllm:20|6. olda|szám:6|/96
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Köľzeti ĺővét mfüodési naplőja, ez z kotzei ápoLőĺő tevékenységének

ru1iJv ántatásáta sz olgaL,

Gondozottak u1iváĺtaftása, fertőző betegek ĺl1tbváĺtattása, védőoltások
ĺ,1ivántatása, amelyeket a fenná]lő ĺendelkezések éľtelmében, illetve az zbban Ieín.

módon kell vezetni,

Táppénzes napló,

Betegek tözskarton ja és kezeIési lapjai.

Fenti feladatok számitőgépes nyilvántaĺtással is végezhetők.

fl A fetőző. a jatĺosénés foElalkozási betessés beielentése:

A' fertőző betegségek megelőzéséről és leküzdésétő| a 18/1998. (vI. 3.) NM rendelet

taftatmaz kotelez ő előfuátsokat.

E ĺendelet l fenőző betegek bejelentésére, szalJitásáta és nyilvántaľtásan vonatkoző
szabá|yokat ismerteti. Felsorolja azokat z fettőző betegségeket, amelyek bejelentése

koteLező, és előíĄa a bejelentési kötelezettséget az említett betegségek gyaĺű1a esetén

is.

Á foglalkozási betegségek bejelentés ét a 27 / 1996.0ruI. 28.) NM tenđelet, Ąa eIő.

A háziorvosok Żz iđézett jogszabáIyok szeint kötelesek eIjátní a fertőző és

foglilkozási betegségek észlelése vagy gyanűja esetén.

g) Gyógyszerľendelés

A gyógyszetrendelésben az orvostudomány mindenkori il7ásáĺak, az egészségýgyi törvény

és a végtehajtásán kiadott tendelkezésnek, vďamint a vonatkoző eg,Jéb előírásoknak

megfelelően kell el1 aĺni.
A háziotvos a gyógyszeretLátás helyzetétőI (új készítrnényekĺől, átrneneti hiányokĺól)

tends z ere s e n táj ékoz ó ď1 ék.

A háziorvos stirgős esetben a köruetéhez tattoző báĺmely betegnél fethasznáLhaýa a

rendelkezés &e ái7ő gyógyszereket, kötszereket.

h) Keresőkéoessés orvosi elbfuäJ'ása

A keresőképtelen bŁtosítottak táppéĺzes ál7omáĺyba helyezését és otvosi

feltilvizsgálatát, va|amint döntőbizottságĺ eljfuátsát az egészségtigyi miniszter érvényes

rendeletei ďapjáĺ kell végehaj taru |102 / 7995. (vII. 25.) Kormány-rende1et,

Táppénzes állományba keriilő betegekĺől a kaľtonokon, illetve számitőgépen

dokumentáIni kell a tövid anamnézist, státuszt, dlagnőzist és a táppénzbe vétel
indokoltságát,

A keresőképessé vált beteget gyógyulás ĺapjáĺ munkába kell állítani.

il FekvőbeteE wósvintézetbe torténő beutalása:

Aháziorvos a7talában akkor utathat1a a beteget fekvőbeteg győgýntézetbe, ha:

Dátum:20l6. o|da|szám:62/96
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a sajät megítélése, vagy szakmai felettese véleménye szerint olyzn szakoĺvosi vizsgálat,

megfigyelés, győgykezelés, műtét szfüséges, amely szakorvosi ténykeđést és állandó
szakorvosi ellenőrzést kíván,

a fertőző beteg állapotz miztt feltétlentil elkiilönítést igénye|

a fekvőbeteg győgýntézei kezelésétől a győgynás időtanarnánzk lényeges

megtövidúlése, a keresőképtelen időszaklényeges csökkenése varhatő.

i) FekvőbeteE wówintézetbe kell utalĺri a beteset. ha:

jogszababy Ąa eIő (p1.: veszélyeztető állapotban lévő elmebeteg).

Elmebeteg kőtlrrází elmeosztályn tofiénő beutďása előtt - stirgős szfüség esetét kivéve - a
háziorvosnak konzfüumot kell kérĺ:,j az ideggondoző jntézet szakowosától, csakis az

ideggondozó főorvosa dönthet a beteg sorsáróI.

Siitgős esetekben a háziorvos zátt osztĄta szá)Líttathaýa a beteget az otszágos
Mentőszolgálat e|őzetes tájékoztatäsa utáĺ, az érvéĺyes jogszabalyok szednt.

k) A betesek rnentőszá7litása:

lakáson helyben nem végezhető vŁsgá|ata, gyógykezelésre szoĺuló fekvőbeteg

meĺtőszä|]itäsa káĺt, akaĺ saját kezdeményezésbő|, zkat l]letékes suefv javaslatan a

házíorĺos intézkeđik. Minden esetben gondosan mérlegelni ke[ hogy a mentőszá)Litás

indokolt-e, és legcélszerűbben milyen módon oldható meg,

a meĺtőgépjánĺű igénybevételére betegszá|7itási utalványt kell kiálJitaĺĺ, a
nyomtawányon feltüntetett adatokon kíviil a Mentőszolgilztta| közölni kell, hogy a

szá|]itást azonnaI, illetve hány őńn beltil kell megkezdeni.

l) Közegészségúgyi- iárványügyi feladatok

Aháziorvos közegészség"sF- járváĺýgý vizsgálatokkal, e1leĺőtzésekkel, tanácsadással és

intézkeđéssel kapcsolatos feladatainak e|]atására a voĺatkoző jogszabalyok az táĺyađôk.

m) Esészséses életmódÍa nevelés

A háziotvosnak az időszerűségre és a hĄi viszonyoka figyelemmel gondoskodnia kell a
lakosság egészségügyi neveléséről, felvilágosításáĺőI"" ÁNTSZ- szel együttrnfüódve.

n) Gondozási feladatok

Aháziorvos a másoďagos pÍevenciőt azaltalis érvényesíđ, hogy rendszeresen foglalkozik a

tattősaĺ, vagy gyaknn bete$, a fokozott gondoskodásta szoruló személyek Íel7<lltatásäval -

lehetőség szednt - betegségük kotai szzkaszábaĺ.
Áĺra kell töľekedni, hogy megfeleló titemezéssel a kőtzet minden |akőjánát' megtörténjék a

háziorvosi vlzsgáizt és nyilvántattásba vétel.

A további betegek felkutatása a fentieken kívril szervezett szőrővŁsgalattal töĺténhet.

/
Dátumr ľ,/ť,,
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t1.2.2. Központi háziotvosi iipĺveleti szo|gá|at ľendie

'Ą kozponti ügyeletet jelenleg nem ä házĺorvosi szotgalatok végztk. A felnótt lakosság ügyeleti

e|látása 24 őtában, ktitső(s) szolgáItatőval kótött szeruődés aLzpján történik, melynek hĄszíne:
1094 Bp. Hďler u' 29/A' Az Ęyeleti szoLgá|at felügyeletét a háziorvosi szolgálat megbízott
szakfelĘyelője és a SzoIgáIat igazgatőja hqa e\ akik egyúttal felelnek az ijgyeleĺ szo|gáIat

működéséért.

11.2.3. I skola.e gész s é güg.yi s zolgálat működé se

Az iskola-egészségrigyi szoIgäIat (iĘúság-egészségügy) a középfo|rĺl oktatási intézmények 14-25.

éves koľig nappďi képzésben tészesiilő tanulóinak győgyĺtő megelőző egészségíigyi alape|látását

végzi.

Feladatai:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

tanulók tendszeres szűrővizsgáIata,

kĺónikus betegségben szenvedők gondozása,

szükség esetén a beteg szakorvosi vŁsgá|ata, szakgonđozóba kiildése, kőrházi
elhelyezés szfü ség szeĺinti biztosítása,
tanulók személyi higiénéj ének ellenőĺzése,

tanulók páIyaalkalmassági vŁsgá|atänak elbfualrása testnevelési őtán és szakmu
gyakorlaĺf ogLalkozásokonvalótésméte|szempontjából,
üdiilés, gyóg)Ąiđtilés előtti orvosi vizsgálatok végzése és szakvéleméĺy adása,

oxyológiai felađatok e|Látasa és az elsősegé|yĺýtás feltételeinek ellenőĺzése, zz
elsősegély nýjtási ismeĺetek oktatása az isko|ában,

az iskolaĺ egészségnevelési felađatok.

A közegészségiigy és iáwányagy teľiiletén
a' a mrrnkavédelmi szemlén a tanteľmek, tanműhelyet telepegészséľsy

munkaegészség;tgý ellenőtzése, kózérkeztetés higiénéjének ellenőtzése, hiányosság

esetén megfelelő intézkedés megtétele,

b. védőoltások,
c. jźĺrváĺýgýintézkedések megtétele, járváĺy, illetve jarváĺyveszély esetén,

Együttműködik az oktatásiiĺtézmény igazgatőjáxal és tantestiiletével, melynek keľetében
Ż. az iskolaorvosí syősptő_megelőző közegészségiig1'li, járváĺyĘyl és

egészségnevelési felađatok e1látásakot a mfüödési feltételek bjztosításában és a
szüksége s intézkedések v égrehajtásábaĺ,

b. a tanulók munkakörtilményeinek megfigyelésében és a tanĺenddel kapcsolatos

tethelések figyelemmel kísétésében,

c' a tanulók egészségi ál7apota szerinti szükséges teendők tekintetében.

Dátum:20l6. o|dalszám:64196
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Az iskolaorvos feladatát a tä lĺáĺyzđő muntaĺend szerint az oktatásí lntézméĺy iskolaorvosi
renđelőj ébe ĺ meghatatozott napok on IĄa eI.

11.2.4. A védőnői ellátás működése:

Az iskolai és tenileti védőnők a' vezető véđőnő táĺyitásával a hatalyos jogszabáÄyok és szakmai

iĺányelvek betatäsával végzlk preventív gondozási és egészségnevelési tevékenységfüet.

Feladataikat önállőan, illetve ĺészben együttmfüödéssel a gyermek házíorrosi- és iskolaorvosi
szolgalattal.

Teriileti védőnő gondozási feLadatalt csa|ádIátogatás és taĺácsađás keretein beliil láĺqa eI.

Várandós tanácsađást önállőan,hetĺ. 7x2 őtában tat.
A 0-7 éves kotosztaly számata tanácsadást önállóan heti 1x2 őtábaĺ tart.

Házi gyermekorvossď együttrnűködve hetente 2x2 őńbzn tart tzĺácsadást.
.Pĺz ővodában ĺendszeĺes tisztasági vizsgáIatot, egészséges életrnóddal kapcsolatos tevékenységet

végez.

Iskola védőnők 6-25 éves tanulók iskola-egész'ég"gŕ ellátása. A feladatokat az oktatási

intézményekben önállóan, illetve az iskolaorvossal egyiitt végzi. Együttrnfüödési szerződésben

IektakésahatáĺIyos jogszzbáIyokésszakmal'lrányelvekalapjánvégzlkmunká jukat.

Egészségfejlesztő tevékenysége: egészségnapokon vaLő tészvétel, iskolavédőnői tanácsadások, és

közö s ségi ptogtamok sz erv ezése és leb onyolítása.

!l.2.5. Foglalkoz ás.e gész s égügyi ellátás működé s e

a'. vezetőjét aJEK Íőigazgatőja nevezi ki.

b. fe|ađata a vonatkoző jogszabátý előírások alapján a JEK kozalkalmazottajnak és a

szetződéses partnerek munkavállalaLőnak fogtilkozás-egészségtigyi etLátásának

biztosítása.

c. felelős az admiÍrisztĺácíős és đokumentációs felađatok elvégzésééĺt' a statisztikai

adatsz olgáItaťá s p onto sságáért.

1l.3. A szakorvosi ellátások és a gondozők működési ľendie

A szakorvosi ellátás nyt,ji^ az egészségýgý alapellátás számáĺa a szakmĺkoĺaitáciős hátteret a

ktilönböző szaksnákban. Pĺogresszív betegellátásbaĺ az alapellátás után kóvetkező lépcsőfok a
betegek jáĺrő-beteg szakel]átász a szakoľvosi rendeléseken. A JEK szakmaĺ szervezed. egységeit és

azok kapcso|ztalt a 6. szátmű melléklet taftaknazza.

Dá'+lm:20|6. o|da|szám:65l96 /
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Á keľtileti lakosság jáĺő-beteg szakorvosi e|Látása a szewezei ĺészben felsorolt szaktendeléseken
töĺténik. A bőĺ- és nemi beteg, ideg- és onkológiai goĺdozásra szotuló betegek gonđozását a
szakĺenđeléssel egysége szefvezetben mfüöđő gondozók lägák eI.

Szakľendelések és gonđoz ők itáĺyítása
A szakĺendelések és gondozók a szak főorvos kánýtása mellett működnek. A főnőv& felelős a

nővéľek műszakbeosztásáétt, az aĺyagjgénylés&t (orvos ltáĺýása mellett), és a sza|<rendelés,

illetve gondozó leltatáétt.

A Szakellátások Miíkiidési ĺendie
A jáĺóbeteg ellatas 700 -től 2000 -ig, két műszakban töĺténik.
A betegiĺánýtás rendjét jőIláthatő helyen kell kifiiggeszteni a ĺenđelőintézetbejantánĄ továbbä a

tendelők ajtaján' 'Ą betegiĺánftás tendjét meg kell hildeni a beutalási iogg"l fehuházott
háziorvosnak és a Budapest Főváros VIII. kertiletJőzseÍvfuosi onkormáĺyzatának.
A betegek az egyes szakĺendeléseket előjegyzésse| vagy anélkĹil veheti igenybe. A szaktendelések
és gondozók (őtta|ábaĺ) beutďóval vehetők igénybe.

Nem kell beutaló az a|ábbi szakĺendelések és gondozók igénybevéteLéhez:

^, bőtgyőgyőszai szakrcndelés és gondozás,

b. fiil-orr-gégészet,

c. nőgyőgyászat,
d. általános sebészet,

e. szemészet,

Í. urológia,

g. onkológĺai szaktendelés és gondozás
h. Pszictĺáúaĺ Gondozó,
i, TáLmasz Goĺđoző

keĺetében n1nrjtott szakorvosi el]átáshoz.

A szakellátásra beutďt biztosított ismételt háziowosi beutďás nélktil jogosult igénybe venni a

folyamato s jfu őb eteg ellatast.

ELőjegyzés nélkĹil vehetik igenybe a szakĺenđelést elsősegélynýjtás vagy stirgős orvosi beavztkozás
esetén, illetve akinek siirgősséggelkéiháziorvosa' vagy másik szakĺenđelés orvosa a konzíliumot.
Az előjegyzés néllĺĺl jelentkező vagy beutalt betęet _ stiľgős e|]átásta szotulók kivételével _ az
érkezés sotrendjében kell ellátni a szakľendelésen.

A szakľendelést végző orvos távolléte esetén a szakĺendelést vezető főorvos gondoskodik a

helyettesítésľől.

A szakoľvosivizsgáůatok rendie a szakoľvosi ĺenđelőben és gondozőkbaĺz
Á beteg vlzsgáIatát az étvéĺyben lévő szakmal iĺányelvek, előírások szednt kell végezni.

A megjelenő betegen nemcsak a konzfüumotkérő ofvos áItalmegelóItvŁsgáLatokat kell elvégezni'

hanem az első vŁsgalat során felmedilt és indokolt kiegészítő vizsgálatokat is.

\,'\
Dátum:20l6. o|da|szźm:66/96
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A kőrházi e|]átásn szoruló betegeknél a betę áJlzpotátő| függően, el kell végezti a feltétlentil
szfü ségesvŁsgáIztokatakőrházbauta]áselőtt.

A betegek vŁsgá|atában csak azok az egeszségtigyi dotgozók vehetrrek részt, akiknek állandó
szoLgáIzi helye a szakĺendeléS vagy akik továbbképzésen vesznek tészt és a szaktenđeléste kaptak
beosztást.

A szakĺendelésen és gondozókban biztosítani kell az orvose 
.l.ai 

és a titoktattási kötelezettség

mandéktalan érvénye síté s é t.

A szakĺendelés orvosa az orvosĺrdomány mindenkoĺi át]zsa és szakmu szzbáiyal szeint a

szakorvosi kezelésre szoruló beteget győgykezelésben tészesítr', tészéte szfüség szerint győgyszert,
gy őgyászaĺ segedeszközt rendel.

,\ szaktenđelés orvosa a győgykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosításokat
megadja. A további szakorvosi kezelésre, ellenőrzésre szoruló beteget előjegyzi. A szakorvosi
e||átásru nem, de háziorvosi ellátásta szoruló beteget kezelőorvosához ltáĺýýa, ennek során

fuá'sban kozh a leleteket, szakvéleményét és a győgyeLjfuási javaslatait.

A kőrházi |ĺvŁsgilásta, kezelésre, ápo|ásn szoruló beteg kőrházi belta]ásfuől gondoskodik,
szfüség esetén mentő szÁllitás igénybevételével.

Indokolt esetekben szakorvosi ellenótzés cét1ábőI jogosult az áItala szakorvosi tevékenységek

keĺetében ellátott betegeket _ szükség esetén többször és folyamatosan is _ visszarendelni.
Szakorvosi tenđeléseken olyan orvosi beavatkozäs nem alka]mazható, amĄ az ofvostudomány
minđenkori á17á'sa, illetve a vonatkoző jogszabalyok szerint klzźnőIag fekvőbeteg gyógyintézetben
végezhető. Ez a]őI kivétel az é|eweszé|yes állapot oxyológiai el]átása.

Szakľendelések egytittműkiidése:
A szakĺendelések és a Gondozók kötelesek szorosan egýtľnfüödni, egymásnak a kéĺt sęítséget
megadni. A szakĺendelések egyiittműködési kötelezettsége kiter1ed a pfogÍesszív betegellátásbaĺ a
szakĺendelés előtti és utáni lépcsófokĺa is, így a sza|snzsgáLatot k&ő háziorvosi és házi
gyetmekorvosí szolgzlat orvosaival, vďamint az iĘűság1 orvosokkal is szoľosan egyritt kell
mriködni. Szotos egyiittrnfüodést kell megvďósítani a betegeiket felvevó győg,1ntézei
osztálvokkď is.

A szakvżsgáLaaa felkért szakĺendeléssel minden esetben kozölĺri kell a kén' vŁsgáLatokná| z
feltételezett diagnózist, vagy differenciálđiagnosztikai pĺoblémát és minden olyan kJinikai adatot,

amely a sza|ďlzsgálzt elvégzését, annak eĺedményességét elősegíti.

Avizsgá|atmőđját a szakĺendelés i]letve gonđoző ofvosa Ya4yvezető főorvosa dönti el. Iślegészítő
vizsgáLat esetén annak eredményét avŁsgzlatotvégző oľvos fuásbaĺköztl' a konzíliumot kérővel.

A sztfüséges kiegeszítő vlzsgáIatok elvégzésére' ha nincs lehetőség aJEI(_ben, a beteget tovább kell
krildeni az ilIetékes JEK megfelelő szakĺendeléséte.

ĺ,
r/*if ,/- ľ/?O
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11'.4. Más egészségügyi szo|gáitató, mint közreműkddő működésére és

belső kapcsolatfendszeféĺe vonatkoző előíľások

Köztemfüödői, megbízási szenődés megkötése fuzatőIagosan az Íőigazgatő hatáskore, Az
egészségügyi tevékenységet ellátók között jogviszonyuk alapjáĺ hierarchikus viszony nem ál1fenn.

A közremfüöđő tevékenységét az adott szakĺenđeléS vezető fóoĺvosa, adott tenilet vezetője
ellenőrizheti.
A teljesítést igazolja:

jelenléti ív a|apján az owosigazgatő (őndlj esetén).

betegforgalmi teljesítĺnénymutatők alapján a döntés-előkészítő és informatlkal osztáIy
.vezetője.

Á. köztemfüodő köteles az Intézmény és a szakrcĺđelés működési rendjéhez z|l<a|mazkodni

(minőségiig}Ą etőírásaĺ, dokumentációs követelményei stb.), az adott sza|<lrĺa iĺányelveit,
protokolljait, és egyéb helyi szakmal etőírásaĺt betartani a betegek el7átász során. Köteles a fe|adataĺt

a legjobb tĺdása szerint végeztrj, és csak olyan beavatkozást, vizsgz|ztot végezhet el, amelyhez

megfelelő szakképesítéssel tendelkezik, amĄet a mfüođési n,1úváĺtanásba bejegyeztet és

ameĺnyiben az szukséges' Żz adott tevékenységte érvényes hatőság1 engedéllyel rendelkezik.

Egészségügý tevékenység csak éľvényes orvosi ďkďmassági igazoLás biľtokában végezhető.

A közremfüödő az altůavégzett betegellátásért szakmai és aĺyĘ felelősséggeltanoztk'
A közremfüödő köteles az otvosi titkot, a tuđomásáĺaýtő gazđaság1 titkot megtartali'

11.5. Gazdaság1 szefvezetének működési rendie

A gazdaság-mtlsza|ĺ e17átás a JEK mfüödésének terv'ezó, gazdá)kođő' pénzügyi bonyolító és

vagyonmegőtző szetve. Előkészíĺ, és szükség szerint bonyolítja a fejlesztési és feIíĄítási

feIadatokzt is. Működését a szervezeti egységein ketesztĺ.ilvalósítja meg.

teÍvezés

A JEK fe|adatalt éves költségvetés szerint végzí.,Ą költségvetés az igenyek időbeli
felméĺésével kezdőđik, amelyeket behatátol a felĘyeled. szetv altal előzetesen

költs égveté sí előtáĺy zzt.
Á felmérés a szakmu és gazđaság1' szervek messzemenő egyiittrnűködését igényli'

szakĺnu igények - felrilvizsgáLatutáĺl - a tárgyév gazđálkodásának alapjátt képezik.

és teljes körű
megállapított

A ben1ńjtott

rj\/ Dátum:20l6. o|đa|szám:68/96
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gazďáůkoďás

A gaz đálkodá s felöleli:

^. a humán etőfotással töľténő gazdźJkodást,

b. 
^z 

oÍvos-egészségiigyi sza7<ĺrĺaleszközökkelvalő gazđá|kođást,

c. az altalánosJEK anyag- és eszkozellátást,

d. a tnitszaki szolgaltatasokat

e. zpénzgazdálkođást
f. azéptileteküzemeltetésénekbiztosítását,
g. vagyoÍrmegőnést(e1tát).

A gazdilkodás keretein beltil töfténik a működéshez szúkséges zĺyagok, eszközok és

szolgáltatások beszetzése, biztosítása. Az ezzeI jań kiadások tesĺszetíségét a teľvezést végző,

gazdálkodási feladattal megbŁott đolgozók biztosítják.

Előlráĺy zato|ď<a| gaz dátlko dóként mfü ödik :

^. agazđaság1'igazgatő,

b. apénzugýés számviteh'osztályvezető,
c. am(lszakivezető,
d. anyaggazdáLkođäsivezető,

e. humánpolitikai vezető,

Az előkáĺyzatokkal gazđilkodők felelősek és folyamatos beszámolási kötelezettséggel tzttoznak a

ĺendelkezéstikĺe bocsátott előtányzatok ütemes és tendeltetésszerű fe|hzszna1ásáétt.

any 
^g. 

és eszközg azdáůkoďás

Gondoskođik a jőváhagyott, költségvetésnek megfelelő a folyamatos és zzvafialan el]átástbŁtosítő

készletek b eszetzésétő|, nktarczásátőL, nylLváĺtattásfuől.

A gazđäkodás keretében a feleslegessé váIó anyagok, eszközök hasznosításfuő|, &tékesítéséről,

selejtezéséĺől a vonatkoző jogszabalyok, illetve az jntézeĺ szabäLyzatok szednt kell gondoskodni.

vagyoÍrmegőtzés

A JEK vagyoĺáĺak megőrzését minden dolgozónak és vezetőnek a saját teĺiiletén kell bŁtosítani.

Ezt a feLadatot a munkahelyek leltaĺtelelősei valősĄák meg közvetlentil rovancsolás, illetve a

tendszeres LeItátozás foIyamán. A leLtatozást a JEK szlngén a Számviteli Politikában tögzített

IeItarczásiszaba7yokszerintkellvégreha jtani'

o|da|szám:69/96Dátum:20|6,
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pénziĹgyi tevékenység

A gazdá|kodás soĺán felmertilő bevételek és kiadások kezelése a PénzĘý és Számvitel:, osztőly
fe|adata. A JEK pénzgazdá|kođása részben a Volksbank Rt-nél veuetett szám7äkon, tészben a
házipéĺztáxon keresztíil történik. Ugyancsak a Volksbankon keresztiil töľténik a szämfejtett
munkabérek egyéni bankszánlán keresztiil toténő kifizetése.

A pénzügyi ny'llvántafiásokban egyfelől z kötelezettségeket, másfelől a követeléseket napľakész
módon kell nyomon követrri.

számvitel

Á tervezés, gzzdälkođáts' vagyoÍrmegőtzés és pénzügyi tevékenység számokban kifejezett adataĺt a

szám|ateĺd, szeľint kell nyilvántartaĺi és elszámolni. A számviteIi rendet a JEK gazđilkodásához,
pénzngy' egyensulyán ak biztosításához szükséges módon kell kialakítani.

műszaki ellátás, fenntartás

Az ngő és ingatlan vagyon kztbantaĺtásával, felűjításával kapcsolatos feladatokat a m(lszaki osztaIy

|ágz e|. Gondoskodik a minđenkori szfüségleteknek megfelelő karbantatási, javítási stb. feladatok
et]atásátő|. Tevékenysé ge a szakmal munka biztonságát szolgáLja.

A műszaki vezető felađatát képezi továhbá a JEK orvosi műszeĺ és egyéb m(lsza|<t fejlesztési

szükségletek kezelése, megrendelése, üzembe helyezésének biztosítása.

gondnokság

Gondoskođik az éptiletek üzemeltetéséhez szfüséges feladatok ellÁtäsań\ az eIőfuásoknak

megfelelő higiénés feltételek megteremtéséről.

F eladatal kö z é tatto zik a krils ő -b első p o stázás sz erve z é se, b onyolítá sa.

szá|litás

Megszetvezi és végrehajtja a mfüodés sotán felmeriilő szernéIy-, eszkoz-, és atyagszállításokat.

ńUr /ľń|a,ł
Dátum:20l6. o|đa|szźm:70/96

73



szr,ľrYBzETI És ľĺÚrooÉsr sze,nÁryzłľ
Józsefrárosi Szent Kozma

Egészségůgyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

xII. ł rozrÉs, NYILATKozÁs SZABÁLYAI

AJEK minden doLgozőja munkajogr felelősséggel is taĺtozik olyaĺkózkéssel kapcsolatban, amely a

JEK mfüöđését oly módon éĺinti, hogy
2"' ľontia annak jőhfunevét,

b. megĺendíti a lakosság bŁalmát
c. sétti a beteget hozzáta.rtozók és a đolgozók szeméIyiségi jogalt.

Mindez vonatkozik az adatok, okmányok, mfüödési és ügyviteli információk illetéktelen személy

xész éxe hozzáf érhetővé tételére is.

E közlési tilalom nem vonatkozlk a fe\ugyeleti, valamint az el7enőtzésre jogosult és az e|jfuő

hatóságokkal szemben, valamint közérdekű bejelentésre és a közvetlen vagy kózvetett mrmkahelyi

felettesnek történő jelentési kötelezettségre.

o|đalszám:7|/96 ,.{
łą 

ĺ..
Dátum:20|6.
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xlr. A IEK BELSO SZABALYZATAI

AJEK mfüóđési ĺendiének egyéb szabáIlJaĺt a}rrázteĺd és a belső szabáIyzatoktattzLmazzák.

A JEK szabaLyzatzĺ _ táĺgyuk szerint _ kötelezőek a JEK minden kőza]ka7mazoĄan és egyéb

jogviszonyban a|ka1mazotta|ła, a JEK-ben kezeĺt betegekĺe, valamint 
^z 

ott bármilyen jogcímen

tattőzko đő sz emélyekĺe.

13.7. Hź,ziľendz

A JEK jelen SZMSZ áItaI kijelölt keretek között házteĺdbeĺ hatätozza meg és szabalyozza

mjndazokat a szabaIyokat, melyek ismerete a JEK-ben nýjtott egeszségügyi szolgáltatások

igénybevevői száman a' joga:k rendeltetésszeďl gyakotlása, i7letőlę kótelezettségeik teljesítése

szempontjából nélkiilözhetetlen, így ktilönösen:

2.. aJEK belső rendjével összefüggő etőításokat,

b. a kapcsolattafiősi jog gyakor|ásávalösszefüggő szabá|yokłt,

c. a betegiog g,Jakoiáĺsäĺak és érvényesítésének szabäIyalt,

d. a betegjogi képviselővel való kapcsolattafiás rendjét,

e. abetegekértékeinekmegőrzésévelkapcsolatoselőírásokat.

A häztendet a JEK vankoző helyiségeiben és a rendelőhĄiségeiben jőI |árhatő módon ki kell
függeszteni.

73.2. Belső szabáivzatok

'{ jelen Szervezeü. és Működési Szaba|yzat e|őíĺásut a JEK tevékenységének egy-egy ĺész-, illetve
szaktertiletét szabalyozó belső szabalyzztok egészítik ki. A belső szabá|yzatoknak a Szervezeti és

Működésí Szabalyzattal teljes méĺtékben összhangban kell lenniük. A belső szabáLyzatokat az

&intett szakteriiletek vezetői kötelesek elkészíteni és akĺu|izálĺĺ'
A belső szabáIyzatokkladásarz a főigazgztő, illetve nevében avezető-helyettesek jogosultak.

,Ą JEK szabatyzaainak feltilvizsgálatfuőI és szfüségszetíl mőđosításatő|, illetve akĺląlizaLásárőI a

főĘaz gatő, illetőleg v ez ető -heIy ette s ei gondo sko dnak.

A belső szabá|yzatokľól és azok módositásatőI _ a minőségbiztosítási rendszer követelményeinek

megfelelően _ n;łilvántaftást kell vezetni, megismeĺhetőségét papir aIapű és elektronikus foľmában
ĺaptakész en bizto sítani s zfü s ége s.

.}ĺ Dátum:20l6. o|ďa|szám:72/96
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xlv. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen sZMsZ alapjáĺ a szervezei egységek, részlegek működésére vonatkozó ügyľend

elkészítéséétt Żnnz-k Yezetője köteles gondoskodni.

'\z ügyrendnek _ a tészLeg sajátosságaiĺa is figyelemmel _ tarta]ĺĺiazĺiakell:
a. egységenként és tészlegenként sfervezetfüet, fe|adatllkat' munkafolyamatalk

Ieiĺását, a vezetők jogkötét hatáskörét, felelősségét,

b. az egyesrészleget illetve részLegvezetőkfeLzdatźĺt, hatáskörét,

c. az egységek, tészlegek házkeĺdjét' ügymenetének szabalyaĺt.

Jelen SZMSZ jőváthzgyását követő 90 napon beliil az ügyĺendeket, munkaköri leírásokat felĺil kell
vŁsgáJru és módo sítani szfü séges.

xV. HATÁLYBALÉPTETő RENDEIKEZÉSEK

Jelen Szervezeđ és Mfüödési Szabalyzat httátybaJépésével egpdejűleg z 2009 . szeptember 1 . napjáĺ
kelt Szervezeti Műköđé si SzabáIyzat hatalyát veszti.

JeIeĺ szabáIyzatot aJEK minđen szervezei egységével meg kell ismefietrri és bŁtosítani kell, hogy

abba a JBKminđen đo|gozőja bfumikot betekinthessen.

JeIeĺ szabalyzatot és módosításait aJEK hontapján közzé kell tenni.

Dľ. Koľoknai,Ąnđĺás
főĘazgatő főorvos

Dátum:2016. o|da|szźm:73196
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Záradék:

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségüg,li Kozpont Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Budapest Fővóros VIII. keriłlet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testüĺete... ..'.' számú hatórozatóval hag,łta jóvá, 20]6. mdrcius I5. napi hatállyal.

Budapest,2016.

Dľ. Kocsis lÜ,dáté

poIgármestet

iĺDáb:ľrl:2016' o|da|szám:74/96
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XW. MELLEKLETEK

t6.1. melléklet lĺFőigazgatő kozvetlen fuányítő,sa a|á taftozó személyek és

szefvezeti egységek

Dáfim:20|6. o|da|szám:75/96
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16.2. melléklet lgazgatőságokszefvezeti felépítése

,t,.J
Dáfum:20|6, o|da|szám:76196
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16.3. melléklet Az oľvosigazgatás szetvezeti felépítése

Dáĺlm:20|6. o|da|szám:77/96 .,ć
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L6.4. melléklet A szakdolgozői szo|gáiat szefvezeti felépítése

ťt

-Í',(
Dátum:20l6. o\da|szám:78/96
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16.5. melléklet !ĺ Gazdaság1 lgazgatőság szefvezeti felépítése

Dátum:20l6. o|ďa1szźm:79/96 /C?.
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16.6. melléklet AJEK sza|<rlai szetvezeti egységei

t_!, , Dźnlm:20|6.
Pi,q /uv
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t6.7. melléklet AJEK szabáiyzatai

L

2

3

4

Ádatvédelmi Szabaly zat

Any 
^g 

és Raktat gazdálkodási Szab a|y zat

Belső ellenőrzési Kézikönyv

Beteg1ranasz kivizsgálási SzabaIyzat

5 Bizonylati Rend

6 Eszközok és forľások éľtékelésének szabaIvzata

7 Eszkőzök és fonások leltfuozási és leltáĺkészítési szabalvzata

8 Egészségtigyi Dokumantáció vezetésének Rendj e

9 E|lenőruési Nyomvonal

10 Főoĺvosi Kinevezés Szabá]vzata

Ll Gy őgyszefiato|ásí Szaba|y zat

t2 Házlrend

13 Hulladékkezelési Szaba7vzat

14 IĺÍotmatikai Biztons ägs Szabályzat

15 Informatikai Készenlét Rendie

16 Intézeti Kutatásetikai BizottságÜgyĺendj e

1.7 Infekciókontĺoll Kézikönyv

18 lľatkezelési szabáJyzat

L9 Juttatási Szaba|yzat

fo KztaszttőÍaterv

2t KerctgazdáJkodási Szabźiyzat

22 Kockázatkezelési Szaba|yzat

Kötelezettségválla]ás ésPénzugyi Ellenjegyzés , SzabnaiTeljesítésigazolás, Érvényesítés,
23 Utalványozás Rendje

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

egyéb

Szakmai

Szakmai

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Szakmai

Szakmai

Egyéb

Gazdasági

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

o|da|szám:8|/96

8l,ĺ

Dźúum:20|6.
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24Köza}kaIrnazonakEtékelésénekésMinősítésénekSzabalyzata

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KözbeszetzésiszabaIyzat

Munkavédelmi szab aJy zat

t n költs é gs zámitási szab á.ĺry zat

Pénzkeze|ésiszaba|yzat

Repĺez entáci ős Szab áJy zat

S ele j tezési szab a|y zat

Szabályta|anságokkezelésénekEl jáľásĺend je

Szabá|yzat a kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos szerződéskötés ľendiéľől

Szab a|y zat a nemdohányzók védďméről

Szakmai Tevékenység ďenőĺzésének és felügyďetének Rendje

SzáJ]itási szabalyzat

Számlatend

Számviteli politika

Telefonhas z nalat szabaly zat

Téľítési szaba7yzat

T öbb le tbevé teh sz ab á.Iv z at

Tűzľj'adőTew

Tűzvédelmi szabalyzat

Vagyonvédelmi és renđészeti szab á.ĺy zat

Egyéb

Gazdasági

Egyéb

Gazdaságĺ

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Egyéb

Szakmai

Gazdaságĺ

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

Egyéb

Egyéb

Gazdasági

4L
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16.8. melléklet Költségvetés teľvezésével és végrehajtásánalkapcsolatos
saiátos előírások, feltételek

A költségvetés tervezésével és végtehEtásával kapcsolatos sajátos előírásokat;

1. Az á|LanháztattásrőIszőIő 2077. évi cxCV. törvény, valamint

2. aĺlnakvégrehaj tás an |ĺadott 3 68 / 201 1 0il.3 1) Korm. tendelet, továbbä

3. a számitekőI szőIő 2000. évi C. törvény valamint

4. az á|]arlháztttás számvitel&ől szőIő 4/ 2073. (.1 1.)Korm.rendelet

5. az á]]arlláztaxtásban felmedilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező e|számolásí
mőď1fuő|szőIő 38/2013. (IX.19) NGM rendelet,

6, Magyatotszág2016. éviközponđköltségvetéséről szőIő2075. éviC. törvény,

7. évente a Nemzetgazdaság1Minisztérium általkiadott tĄékoztatő és

8. a Budapest Jő?seÍvárosi onkormányz^tmjndenkot hatáIyos költségvetési ĺendelete.

alapozzameg.

A Jőzsefvátosi Szent Kozma Egészségügyi Kozpont ađatszo|ga|tatási kötelezettsége Żz
onkormányzat száman;

Flavonta Pénzforgďmi j elentés

Negyedévente;

o Médegjelentés
o Péĺzfotgalmijelentés
o BenlházásiStatisztika

Évente;
o Éves Beszámoló készítés

AJőzsefvaĺosi Szent Kozma Egészségügyi Központ bevételei főbb csoportosításban:
7. az EgészségbŁtosításíÁlapból szátmaző bevételek

2. z J őzsefv áĺosi onkorm áĺyzat áttal ĺy,ijtott támogatások

3. saját bevételek

4. támogatáséttékű működési bevételek.

Dátllm:20|6,

ď6

o|đalszźm:83196
C-ě



szgľv BzETI É S ľĺÚroo É sr szĺnÁrvzłt
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségtigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

t6.9. melléklet Internet Hasznáiat Alapelvei

'{ Józsefuárosi Szent Kozn'a Egészségügyi Közpoĺt háIőzatáta kapcsolóđő és azon keĺeszttiĺ
Internet kapcsolatot létesítő fethaszĺálő köteles a szolgpttatást ĺendeltetésszerűen haszná1n.

Rendeltetéselleneshaszĺá|atlakminősülnekazalábbimagatattások:

Illegátis fe|haszĺá|áts: A szolgáItztás igénybevétele báĺmilyefl zĺya;g továbbításáta (e-

mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely szánđékosan v^gy szándékon kívĹil

ellentétes bármely vonatkoző 1ogszabál7yal illegális ďkaknazásnak minőstil. Ilyen

tevékenység például kiilönösen szoftvetek illegális péIđáĺyanak Internetĺe történő

felhelyezése, illetve ilyen szoftveĺek terj esztése.

Fenyegetések: A szo|gaItztás igénybevétele bátmilyen 
^ĺryag 

áwíte|ére (e-mailen,

feltöltéssel, vagy batmely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak
elkóvetéséte, toĺgalásta bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a tátsađalom báĺmely csopotjával
szemben. Ez z mzgataĺtásfotma magábaĺ Íog|alja a másokkal folytatott kommrrnikációt,

melynek szánđéka a atsađalomellenes tevékenység tervezése.

ZakJatás: A szo|ý|tatás igénybevétele olyan aflyag továĺbbítására (e-mailen, feltöltéssel,

vagy bfumely más módon), amely ĺnás felhaszĺálőt vagy a tarcadafom más tagát zaHaýz'
Kiskoľuaknak okozott séľelem: A szolgáltatás felhasznalása, kiskoľuaknak okozott
sételem e|őíđézéséte Y^gy aĺnak megkíséĺlésére, ideértve ktilönösen a gyeĺmek
porĺogtáfrát\ragy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga:után,

Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése)z A };rzIőzai azonosítő
fejlécek és infoľmációk félĺevezető vrgy megtévesztő száĺđékkal töttéĺő kiegészítése,

eLtávo]itása vagy megvzLtoztatása, illetve valamĄ személy színlelése hamis fejléccel vagy

egyéb az onosítő lnformáciőva'I.

E.mail/Hítozilĺz Rosszindulatu száĺdék más felhasználő elektronikus posta

szolgá|tatásánakvagyhkmédtaa|kaknazäsánakmegakadaLyozásara,
E-mail/IJzenethamisítás: A szolgáJtatásbő! szátmaző, v^gy 

^zoÍl 
keľesztiilhaladó

bármely elektľonikus ktilđemény tizenet fejlécének tészben vag,tr egészben töĺténő
meghamisítása.

Kéĺetlen ľeklámot keĺeskedelmi e-ĺ.ait/ onkényes tiimeg e-mail (SPAI\Ą kiilđése:
A szolgá|tatás f,e|hasznalása bfutn7yen kéĺetlen ĺeklám, keľeskedelmi vagy egyéb tömeges

e-mail továtbbításata.

Jogosulatlaĺ hozzáÍéĺés: A Szolgaltatő szolgáItatasának mások hozzáf&éséhez tötténő
hozzáférésre, vagy annak megkíséĺlésére, illetőleg a SzoLglLtatő vagy ĺ;rá's szeméLy

számitőgép szoftvet, vagy hardver, elektĺonikus kommunikációs tendszerének vagy

telekommunilcíciós tendszerének bŁtonság1 ĺendelkezésein történő feltöréséte vagy aĺnak
megkísérléséĺe töĺténő alkalmazása, tekintet nélktil Żt,ta' hogy a behato|ás adatok

kfuosulását vagy veszteségét eredm éĺyezte-e.

1,.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

}ď
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10. Kódolt illegális tatta|tnil oldalak Kódolt (emelt đíjas SMS, internetes rcg1szttáclő, stb.)

illegális tarta|mu \rEB olđalak látogatasa (ll.pont), kivételt képeznek ez aLőI a belépési
kóddalvédett orvos-szakmai oldďat illetve az oE,P WEB lapja.

11. Szetzői iog, Szabadalom, Védiegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulaidon iogának
megsértése: Á szolgáltatäs Ęéĺybevétele bátmilyen 

^nyrg 
áwiteLéte (e-mailen, feltóltéssel,

letöltéssel, vagy batmely más módon), amely valamely szabadalom, védjegy, üzleti titot
szellemi nrJajđon, vagy haĺmadik fél bfumilyen más egyéb szeméIyhez Íűzőđő jogának
megséĺtését eredményezi, krilónös tekintettel a szetzői jog íltal védett anyagok engedéIy
nélhili másoLásan' a magazinokbó| könyvekbő| vagy egyéb szetzői jog iltů védett
foľrásból szátmaző fényképek diTłta|izáIásata és fÍ:.e1osztásáta, valamint a szetzőí jog áttal
védett szoftveľek engedély nélhili átadásfua.

72. Szemé|yes adat gyííitése: A SzolgáLtatő szolgáLtatás igénybevétele haĺmadik fél személyes
adatasnak gyijtéséľe vagy annak megkísérlésérc aharmađik fél tudomása és beleegyezése
néllnil. Bátmely felhasznäIő, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatősághoz
kertil bejelentésre.

73. Háůőzati zavat okozásal. A szo|gáltatás igenybevétele báľmely olyan tevékenységre, amely
hatással lehet más Íelhasznalő álta| töttéĺő Internet szolga|tatás igénybevételéte, beleéĺtve a
több szálon történő letöltést is.

14. Megtévesztés: Magábaĺ ÍoglaLja a száĺdékos megtévesztést vagy fékevezető áilltásokat,
írásos anyzgokat, vagy tevékenységet, melynek céIja a címzett á|tal az :/ryeĺ állitások, írásos
anyagok vagy tevékenységek értelmében torténő cselekvés.

15. Csalárd tevékenység: A SzoIgaltatő szoLgáItatás Ęénybevétele csaláĺd ajánJatok tételéfe
termékek, tételek vagy szo|gáItatások elađásával' vagy megvásáĺ|ásával kapcsolatban,
illetőleg bfumilyen péĺzagyl csalás, mint például piĺamis játék vagy egyéb Iáĺc játékok
elősegítése.

1ó. Víľusok és ellenséges szoftveľek teriesztése: Minden olyan szoftver szándékos
te{esztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputet ĺendszeteknek kátt,
za|ďatást vagy kellemedenséget okoz ésfvagy erre torekszik.

17. Há|őzati és személyi biztonság megséÍtése: Á. tendszeĺ vagy háIőzati biztonságot
megszegő felhaszĺáLőkat munkajogi, esetleg büntetőjogi és/vagy polýjogl felelősség
terheli.

|8. Há'|őzati teliesítmény tulzott lekötése: A szolgaltatás nýjtása osztott erőforások
alapján mfüödik. AháIőzai erőforrások tíůzotthaszĺa|ata, vagy hetytelen alkďmazása az
egyik felhaszna|ő á|tal negaĺv hatással |ehet az összes többi ügyfélĺe. 'Ą há|őzai
erőfortások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az kátos hatással bírjon a häIőzai
telj esítrnényre rendeltetésellenes hasznzlaÚlak minőstil.

Dátum:20l6. o|da|szám:85/96 .,Ą<-/.žť
^.{.lP ?\,



szEľłvBzETI És ľĺÚrooÉsr szĺ,nÁryzłľ
Józsefvátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

16.10. melléklet A munkaköđ leírások tartalÍni sérnáia

Az aLábbi teljes körű sémát minđlg az ađott munkakörre szfüséges alkalmazĺi,tehát,ha például

nincs közvetlen beosztotĺ1a, akkot ez 
^PorLt 

kihagyanđó (é. gy tovább).

I. Személyi és Szeľvezeđ rendelkezések

vL. Név: kö7alkalnaryĺt neue

Adóazonosító:

Munkahely:

Munkakiiľ:

Munkaidő:

Vezetői megbízás:

l /2. Fíiggelmi viszonyok

Munkáltatóiiogköt gyakoflőia: kiąlźrlílagosnunkáltatóijogokgyakorl,ý.a

Egyéb munkáltatói iogkĺir gyakorlóia: munkĺźltaníijogkiirgyakorlójának beosętĺźsa

kö7ue t le n fe leĺtu b e o s 7!á sa

köęuetlenii l inźryított nu n ka ktirö k rn egne ae7é se

tartós ĺáaolléte illetue akadáĄo4tatása esetín a heĄettesítő

beos4!ása

I/ 3. Szükséges iskolai végzettség:

Munkakiir betłihéséhe7előírt spakinźnjlúfelsőfokĺi uégryttség ľzegneue7ésa

I/4. E|vántszemély és szakmai készségek, kompetenciák:

Munkakör beos7!ás ellátásáhoąs7lkségu sryľzéĄi és s7akrłlai korľĺpetenciákýlsorolása.

I/5. Munkakör célia: A munkakör létreboryźsáaal elérĺi kíuánt cél, ri)uid megfogalna4źsa

II. Jogok és k<itelességel*

II/1. ithta|ános iogok és kötelességek:

A munkauállalőt a mindenkori llaĺ,źĄos jogsrybáfuokban - kiiltinösen a7Mt-ben és Ęjt-ben _

sąakrzai sryabłźĄokban, belső sąabiźĄąatokban előírtan negillető jogok, illetue terbelt

kii te l e s sége k fełsoroliźsa, alkaln ayan dó jogsry báĄi łliuatko4źso k,

II / 2. oktatás, továbbképz és, tííztendészeti, munkavéde|mi i ogok és kĺiteles s égek:

A munkav á||a|ó kĺiteles :

ktipalkalna7oŕt a4onosítĺźsĺźra alkalmas adőa4onosító s4źm

mun kauég7es bele (ntéryéry)

rn u n ka uégý s b e Ą e (s ąe r ue ryti eg1l s ég S ZMS Z - b e n s ry rep lő n egn e ue ąé sĄ

b e tti hti ĺt m a n k a kör m egn e ue ąé s e

téryleges rzunkaidő heti 36/ 40 ónźhoyképest rzegbatáro7ua

ha rendelke7ik iĄennel, a7adoĺt s7.erueryti egység rllegneue7ése

Közvetlen felettese:

Közvetlen beosztottak:

Helyettesítő munkaköľe :

,!,,1 Dáfum:20|6. o|da|száĺm:86/96
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Aą eýsąséget net1 uesąéĄe4lető és biątonnźgos munka uégpésére

uonatk.o4í tíĺ7- és mun,Ł,atlédelrzi syabálokat megtaúźslíra aotatkoyĺi, és egy,íb a munkauágpesbey

s7ii kségu rzunkáltahÍ áhal negs7aboa előínźso k, feltételek felsorolása,

A munkav áilalő iogos ult:

J ogs ąa b á b b an e lőírt j ogo k fe ltii n te té s e.

II/3. Munkakapcsolatok, egyiittműköđés :

Munkaaégąes sorĺin kącsolatba keriilő, előforduló sryerueryetek, munkatĺźrsak,

II/4.Yagyonvédelem:

Jogsry b áĄ b an rll eý atárory tt fe le lőssége k.

II/5. Egyéb iogok és kötelességek.

Munlęíltatói iogkiiľe : S ZMS Z - b e n m eý ahźro 4o tt, gy a ko ro / b atli j ogkö rö k

Szakmai Ęazolás: belső srybáĄoýs sąeint

Aláíľási iogolĺ nillm s7'eruefelé, nillnfeladatkiiriikben aan alłźinźsijoga

U talv áĺy ozás i i ogok b e l s ő s ąa b á Ą o 4ź s s 7,e ri n t

Képviseleti: S7,eraek, jírurzok és aąiigyekben kąaiselllető syeraeryti egységekfelsorolása

Komm'nikációs feladatot ktilső. belső kapcsolatok:

Meýatiźroryĺt érteke7fetek, negbesyélések rzegtartĺźsa, uag1l aryokon ualó résąuétel, ryert inforrzócití

rľl egfelelő ir,źryba tijrténő touibbítása.

A7 adott munkaktjrrel kącsolatban ĺźIló kzilső-bekő sryerueąetek, inté7ménjlen beliili egységek,

ténákfelsorolása.

uI. Munkaköľifeladatok

II / 1'. Rendszeľes, elsődlegesen:

Rends7,eresen elíforduh, beos{ĺźstlílfigő, prioitás ,lopjd, eluégryndőýladatokfelsorollźsa,

III/2. Esetenként:

Rendsąerteleniil esetenként isnéĺlődő, nándkgos feladatok felsorolása.

Iv. Áĺtaĺánoshatásköľe

JogsrybáĄban, belső srybáĄrynkban meýaĺároryott łlatáskör és neýíýnk, rzeĄek nen sryméĄhe7,

hanem aą adoĺt munkaktirhti7 ktit?itte k,

V Altalános felelőssége

A beosętĺźs s7einti hatĺźskörbe tartoryó munkák rzinőségi és eluártak s7einti eluégryese.

vI. Általánosĺendelkezés

- A munkaaállaló kötelessége a S7olgĺźkt Sryrue79ti és Működéi SrybáĄrytát, a Koltektía Sryerąődés

(amenryliben rendelke{k uele a nun,4ĺź/taĺó) és a sĘĺźt łąerue7eti egyseryere uonatko4í srybtźĄo4źst

o|da|szám:87/96
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megismerni, a munkóItahí kötelessége e7en dokurzentációkat, ill. a benniik negeltilt töruéryleket,

jogsrybáljlokat, rendelkeąéseket a tanulrzán1o4źs idősyak,źra rendelkeyésre bocsátani,

Amenn1iben a munkáłtaflí a beos7hźs, illetue a feladatkör módosítását rendeli eĄ ĺigy e4 a

Ki 4a l k a lm a 1o tti T ö ru é njl e l őírá s a s 7e in t tii rté n b e t,

A rzlnkakai leĺrĺźsban nen sąabáljloryott kérdénkben a rzindenkoi, éruén1ben léuő jogsąabáĄok -

kiłIiiniis tekintettel a Munka Tiiruérykiiryue, a Kö7alkalma4ottak sryíló tu. - aą

irányadóak.

A munkakĺiĺi leírás az áa,éte|napiáLf, lép hatályba és visszavonásig éľvényes.

gsdepest,.

közvet]en felettes egyéb munk.jogkö t.gy&,

Záraďékz

A munkaköri kínźs ĺ példĺźryát ĺźtuetteru és k/elenten, bogy ,< Intéąet S7erue7eti és Műkijdési

Sąabáfuryt,źt, ualarzint a munkaheĄerure uonatko7ó sąabáĄoýst eloluastam, tartalmát rueýrteĺterz és

nagamra néęue a bennfoglaltakat kiiteleąőnek ismerem el.

Budapest,

munkavállaló

J'ĺ Dáturn:2016. oldalszám: 88/96



szr.ľtvľ;zETl És ľĺiixooÉsr szĺnÁryzłt
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

16.t1'.melléklet HÁZIREND

KészúLlt a 43/2003.FII.29) ESZcsM. Rendelet alapjĄ aĺĺ az

egészségrigi közintézmények mfüödést illewe szakmai ĺendiét

szabáIyozza-

Az Egészségiigyi Központ nyiwaarrási ĺendje:

,{ hét minden munkanapján ĺeggel 6:55 óĺakoĺ nyi$uk a betegek

tészéte a szakĺendelő bejfuatźnak ajta1át. (Az oldalsó gazdasági

be|áĺatot CSÁK a Szolgálat dolgozói vehetik igénybe)

Á Laboratóriurr1 Tüdószliĺő és Tüdőgondozó betegfogadása 7.00 -
tól, míg az összes többi szakĺendelés 8 óĺátói fogadia az első

beteget.

A Szalvendelő záĺási.ĺdeje: az utolsó beteg fogadásától számított 1

óĺą de legkésóbb este 21 őta, tehát, beteg és személyzet köteles az

épüLletet záĺásig elharyni!
I gaz gatók Ío gadóó ĺáia:.

I)r' Koĺoknai András főigazgztő: (VĺI' emeleten)

Elózetesen, a Íőtgazgatől titlľáĺságon keĺeszttil töÍténó időpont
egyefetés a]^piőn|

Dr. Bakó Erika orvosigazgató: ffII. emeleten) előzetes

bej elentkezés alapián.

Á szakĺendelések elhelyezkedése szinten}énti bontásban a

foldszinten a ĺecęciós pult melleľt' va]amint a liŕt mellett

kihelyezett nagyméĺetű táblán látható.

Tiidószűĺó t{Iornás az egészségrigyi kozpoĺt Íőbejfuĺtźn áďla]adva

az 1' emeletén, míg a Tüdógondoző az épliet tr:loldalán található

bejárattal közelít}rető meg'

Betegfelvétel folymta:
Személyes megjelenéskoĺ, a szałĺendelésekĺe a beteg felvétele a

ĺecęciós pultnál (fsz..i' bejfuzttő| jobbĺĄ töĺténik a hét minden

mun}anapján
7 &ätó179 óra 45 peľcig.

Telefonon kereszhiłi, számítógéppel törtenő, idópont szerinti

betegelójegyzés, a VII. emeleten helyezkerlik el'

Á betegfelvétel alkalnával a.ÍB kJĺtya, és a személyi adatokat
'i8z"oló okmányok bemutaĺása kötelező!

(Á telefonon bediktált adatokat a megjelenéskoĺ kell ellenőĺizni!)

Kivétel: életrnentés, elsősegély nyújtása esete, meÍt ̂
betegnyilvántartást megel.őzi az e|Lätás|

Á ĺecepció mun]iaľáĺsainak a betegadatok ellenóĺzése - mindm
alkalommal töÍténó megielenéskor - kötelező!

Nem kell ielentkezni a Recepciónál, a következő rendeléseket

íelkereső betegeknek:

Felnőtt - és Gyemek HŁiorvos, va]amint Tüdőszliĺó és

Tüdőgondozó betegeinek szintén nern

Csak beutalóval igénybe vehető szakĺendelések:
Röntgen' Mmográfia, Ultĺahmg Reumatológia" oĺtopéđią
FŁikoteĺápia, Masszázs, Fényteĺápiás.lézeĺ, Gyógytoma, Központi
Műtő, Éĺsebészeq Állergotógią Kaĺdiológia, Diabetológia,

Neuĺológią

Beutaló néIkiil igénybe vehető szalcendelések:
tĄJtalános Sebészeq BőrgyőgyíLszzj Szemészet, Nőryóryászaq Fül.
orĺ-gége, Pszichiátia, Uĺológia' onkológią Foglalkozás-

egészségügl. Felnótt - és Gyemek HŁioľosi Szolgálat, és a
Védőnói Szolgálaĺ

Nem biztosított beteg:

TB lĺáĺtya nélktil orosi ellátás csak térítés ellenében vehetó

igenybe, a kifliggesztett ďjszabás szeĺint.
Kivétel életveszély, sriĺgősségi elsősegély-nýtási ellátás.

A2 oEP ellenőrzi a betegek iogosulságát ^z ellátás

igénybevételéhez. Ha valfi nem ĺendelkezik jogosultsággal nincs
befizetése az oEP felé, annak az Intézet dolgozói egl írásbeli

felhívást adnak át, hogl mielőbb ĺeldezze tartozäsát. Ez az e|tátás

igénybevételét nem befolyásolja'

A beteg saját kéĺésére, az otros által nem indokolt esetben ĺs

végezhetó vizsgílat, amennyiben zbetegazt megtéÍíti. Á betegnek

a befizetett összegĺől számlát kell kapnia!

Radiológiai vżsgálat orvosi indilĺáció néllnil, akkor sem végezhetó

e| abetegeĺ,ha azt a beteg kémé és megfizetné!!!

EU-s beteg ellátása:
1. Ábban az esetben' ha az E'vópaĺ Unió teĺtiletén állampolý
beteg ellátása orosilag indokolt és a kezelésĺe Euópai
Egészségbiztosítási Káĺya' alapján keĺtil soĺ, a beteg ellátása

hasonló ŕĺnanszíĺozás aIä ranozik, mint a mag5laĺors zägt beteg.

2. Ábban az esetben, ha a beteg e|látasźra z batáĺon äu:Lyĺió

egészségĹigli szol8"ltaľással kapcsolatos 24/2011. EK iĺányelv

alapiĄ illetőleg az aĺĺnk végehajtźsfua |łzdott 339/2073. és

340/2013. Korm. rendeletek dapjźn keĺtil soĺ, úg5r hogy a beteg

kifeiezetten egészségiigli szolgáltatás éĺdekében éĺkezett

Magyaĺországa, amenĺryiben az e|\ätás a hivatkozott szabályok

szerint engedélyezelt, í]gy a beteg az iĺányelv és a végĺehajtási

ĺendeletek szeĺinti finanszíĺozásĺa jogosult azzĄ hogy az e|]ätást

követően a beteg zz intézmény dijszabása szerinti egeszségügyi

szol8:ltatási dljzt tlttozĺk megfizetni és ezt követően utólag iuthat
hozzä az előzőleg említett ftnanszkozáshoz az źllmpo|gÍus'ägz
szerintj fnaĺszírozótól.

Házioľvosok
Sza}ĺendelő teĺiiLletén működő HŁioruosi szo|g!|at naponta ĺeggel

8 óĺáĺtő| 72 ,óńig délután 1ó óĺátó| 20 óĺĘ ĺendel'

Szakĺendelő egyéb szolgálatásainak elhelyezkedése

Á földszinten mfüödik a betegfelvétel beteýánltás számítógęes
ĺendszeĺ e is, míg a telefonos idópont-elójegyzési a VII. emeleten

helyezkedik el..

Telefonon töÍténó idópont kéĺés a 7904720 telefonszámon
kéĺhetó, illewe eryeztethető az oĺos.beteg ta|á]kozás idóponĘa

F<ildszinti Győgyszertaĺ (hétfőtől - pentekig 7.30tól 20-óĺáig) és

Biifé: (héďőtől . péntekig 8 óĺától 16 őĺáis áll a betegeink

ĺendelkezésére.

Süľgősség megállapításának oľos-szakmai szempontiai:
Szakrendelésĺe sajät |ábáĺ éĺkező bete8nél fellePő:

- akut ĺosszullét
. erős Íálida|om

- áiulás

- magas|áz

- heves göĺcsök
- véĺzés
- fulladás
_ beszédz*aĺ
. |átászavat
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- szédiilés
- t)d^tz YX
. és minden olym iellegi ĺosszulléq mely a beteget tinálló

akatat ĺ égt ehĄtásábaĺ kot|átozza, azaz segítséget igenyel.

Á fentieken tul a stiĺgős sziiü<ség köĺébe aĺtozik minden olyan

állapot, amit a si.iĺgős szükség köĺébe taĺtozó egyes egeszségtigli

szolgáltatótiĺól szóló 52/2O06.E,ĺiM ĺendeleq va]aĺnint az

egészségüryi e|llätás Ío|yamatos mfüödésének egyes szeruezési

kéĺdéseiĺól szóló 47 /zoD4.EsZCsM ĺendelet oda soĺol.
(Rosszullétĺe panaszkodó beteget,,oroos-beteg'' ta]źlkozás

létĺeiötte néllnil a szatĺendelőből elküldeni TILOS!)

'{ III' emeleteĺ1 a Szemészet melletg optikai szaktizlet ftétŕótől -
csütörtökig 8 óĺától 18 óĺáig pénteken 8 óĺátő| 12 óráig) vaĺ1 ahol
betegeink szemĺivegkészítést ĺendelhetnek'

Á \|I. emeleteĺ1 a Szemészet mellett, optikai szafąjzlet (hérŕőtől -
csütöÍtökig 8 6ńtó| 77 óĺáig, pénteken 8 óĺätó| 72 óráig) vaĺq ahol
betegeiĺk szemüvegkészítést rendelhetnek.

Panasztételi lehetőség:
o Íĺásbarl a Szolgálat Főigazgatőja felé, dĺ. Koĺoknai Ándĺás,

1084. Auĺóĺa u. 22-f8. wI. emeleti Titkáĺságon
o Szóban, az éĺjntett teĺí.ileq személy, munkáltatójáĺál azomal!

oruos esetében dÍ. Bakó Eĺika orvos-ig:"9tónlí1 (VII.
emeleten), szakdolgozó esetében Menné Németh Katalin
intézea,ezető fónővémél a hetedik emeleten!

. Íĺásban vagy szóban, Dĺ. Munk Julianna betegjogi képviselónél.

(Elérhetősége, címe, telefonszám minden emeleti

szakĺendelésen, ĺecepción, titlĺáĺságon megtalő.J.ř'ató')

o a betegeknek i ogÁ. vn 
^ 

csatlakozási törény 2004. évi )o{IX' tv.

alapján paĺnsszd éIĺri az egészségügý szo|gáItatás loĺtdníva]
kapcsolatban az o*zĘos Tisztiĺőorvosi Hivaľalhoz azza|, hogy
ezt a bejelentést a kifogásolt kezeléstól számított 6 hónapon
belil lehet érdemben előterieszteni.

Beteg|ogi képviselő fe|adata:
Á betegjogi képüselő ellátja a betegek törýénybeĺ meghatáĺozott

iogainak védelĺnét és segíti őket a jogaik megismeĺésében és

érvényesítésében. Segíti a beteget az egészségrigli dokumentáció
hozzĄutásátbaĺl, az azza] kapcsolatos megjegyzéset kéĺdések
feltételében. Sęít a betegnek panasza megfogůmazásźtbaĺ,
kezdeményezheti mak kivizsgálását'

Á betegjogi képviselő: Dĺ' MunkJuüanĺla
E'léĺhetősége: 06- 20 / 48-99-520

e-mail: munk.iulima@.obdk.hu

Betegek értékeinek megőľzése:
Az intézetben nincs kia]a}íwa értékmegőĺzési lehetőség így ezét
az esetlegesen eltűnt személyes tźLrgyĺtkéĺt anyagi felelősséget nem
vállalhatunk!

Á téIi hónapokban a nlhatat haszĺá|ata ingyenes és kötelező!

Dohányzás!
Az ntézet egész teĺtiletén dohányozni TIĹOS!
Áki a dohányzás ra voĺatkoző jogszabáiyt megsérti, és ezéĺt it az

illetékes HÁTOSÁG felelősségĺe vonja, megbĺinteti, a|il<ot az ezze|
jáĺó ktiltségeket az intézet át NEM vállalja, azt ki NEM fizeti!

Tisztelt Betegünk!
Az Egészségpgyi Töruény Előkásn alapján u alábbialban
tájékoztatjuk tnt jogairót és kötelezettségeiĺől.
1. Egészségügyi el]átá,shoz való iog
Minden betegnek joga van - jogszabálybaĺ meghatáÍozott keÍetek

között - 
^z 

egészségi äLlapota alta1 indokolt, megfelelő

folyamatosan hozzáÍéthető és meghilönböztetés nélki'ili
egészs égügi e|láashoz.
Á betegnek ioga van az áIzpota által szakmailag indokolt szintű
egészségíigi szo1g?1atő és - ha a 1ogszabáJy kivételt nem tesz . a

válasf tott otros eryetéÍtésével az eltátását végző otros
megválxztásához, memýben 22t 22 egészséE} ilIapota źltal
indokolt ellátás szakmai :ortdfrĄ az e|]áLtás sLiĺgőssége va5l az

ellátás igenybevételének alapiául szolgőlő jognszony nem zĄa |ĺ'
Ámennyiben a beteg az adott egészségügyi szolgáltatónál nem
ĺészesíthetó zz egészség1 źilapota źltd, indokolt legrövidebb időn
beliil a sziiLkséges ellátásban" tájékoztatni kell őt atólghog az adon
ellátás mely egészségtigli szolgáltatónál biztosítható.
2' Az embeľi méltósághoz való iog
,{ betegen . e töruény eltéró ĺendelkezésének hiányában - |łzlĺő|ag
az e|]átáshoz sziiLkséges beavatkozások végezhetők el. .A beteg

személyes szabzdsága. ellátása soĺźn - ťlzlka+ kémiai' biológiai
vary pszichilłai módszeĺekkel vagl eljáĺások}al kizáĺólag siiĺgős
szükség esetén' illetőleg a beteg vagy ĺľások élete, testi épsége és

egészsége védelmében koĺlátozható. Á beteg koĺlátozása nem lehet
biintető iellegű' és csak adđig taĺthaq ameddig az elĺendelés oka
fennáll' Á beteget csak méltányolható okból és ideig szabad

vaĺakoztzui. Á beteg ellátása soĺán szerÄétemérz'etéĺe tekintettel

nházata csak a szükséges időĺe és a szakmilzg indokolt
mértékben távolítható el'

3. A kapcsolattartás ioga
Jáĺóbeteg-sza}ĺendelésre érkező súlyos állapotu betegnek joga vm
aĺl, hogy az á|tah megjelölt szemé|y a vŁsgáIat soĺán mellette

taĺtózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy

megjelölésére me gbataĺozott szĺnély is jogosult.

Sulyos állapotu az a beteg, aki állapota miatt önmagát flzlkaiag
ellátni képteler5 illewe fájdalmi ryóryszeĺel sem sziintethetők
meg illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

Á kiskoĺu betegnek joga vm ma, hogy sziilóje, tönényes
képviselóie' ln'ető|eg az álta|a ĺagy törvényes kęviselője által

megjelölt személy a vizsgálat soĺán mellette taĺtózkodjon
4. Az iĺtézméĺy elhagyásának ioga
Á betegnek jop vn az eýszségilgi ntézményt igénybe venni és

saját akaĺatból e|ha ni azt, tekintettel a iáĺóbeteg szakellálási

voltáĺa!
5. Atáiékoztatáshoz való iog
Á betegnek ioga vaĺ aĺą hory ĺészletes ľájékoztarást kapjon

_ egészségi illapotfuó|, beleéĺrve ennek oĺosi megítélését

is,

- aiavasoltvizsgálatokĺól' beavatliozásokĺól,

- a iavasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésénet
illetve elmadásáĺak lehetséges előnyeiĺől és

kockázataiő]''
_ a vlzsg1latot beavatkozások elvégzésénet illewe

elmaĺadásáĺak lehetséges elónyeiĺől és kockŁatařól,
_ a vizsgp)atot beavatkozások elvégzésének teruezett

iđóponĘařól'
_ döntési jogźLtő| a iavasolt vizsgáJatot beavatkozások

tekintetében,

- a lehetőség altematív eljáĺásokĺól, módszeĺekĺől,
_ az e|lätáLs follyarrla:tźnól' és váĺható kimmeteléről,
_ a további ellátásokĺól, valamint
_ a javasoit éIetrnódĺól.

Á 18. év alatti személyek tájékoztatása az egészség;lgyrő| sző|ő

törény ĺendelkezései szerint töÍténik úgy, hogĺ belátási

képességeik ismeretében a tajékoztatást a beteg is megkapją de az

ömendelkezési iogot a beavatkozással kapcsolatos hozzäjźn\äst
vagy visszauasítást csak a töruényes kęviselő gyaliorolhaĘa'

Dátum:2016. o|da|szám:90196
ł^ĺ
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Á betegnek joga vn a tájékoztaas soľán és Lzt követően további
kéĺdezésre. Á betegnek joga van megismemi az e|Látásban

közvetleniil közĺmfüödő szmélyek nevéq szokképesítését és

beosztását' ,{ cselekvókęes beteglek ioga van írásbaĺ vagl egyéb

hitelt éĺdemlő módon kijelölni azt z szetné|yą akit helyette

tzjěkoztaui kell. , . tájékoztatás ioga a beteget akkor is megilled ha

beleeglezése eglébként nem feltétele a gyógykeze|és

megkezdéséneŁ
6. Az önĺendelkezéshez való jog
Áz ömendelkezési iog gyakoĺlása keĺetében a beteg szabadon
d<intheti el, hogy kíván-e egészségtigli ellátást igenybe vemi i]lewe
arrnak soráĺ mely beavatkozások eMgzésébe egyezik bele, illewe
melyeket utasít vissza.

.A beteg a beavatkozás e|végzéséhez való beleeryezését bármikoĺ
visszavonhatja. Á beleeryezés alapos ok nélktili visszavonása
esetén azonban kötelezhetó az ennek következtében felĺneĺiLlt és

indokolt költségek megtérítésére.

,Ą beteg beavatkozásokba töĺténó beleegyezését védelmezni kell, ha

a beteg egészség ä\apota következtében beleeglező nyilatkozat
megtételéÍe nem kęes, és

a) nyllarkozat beszerzése késedelemmel jámą

b) invazív beavatkozások esetén akkoĺ, ha z nytlatkozat
beszeĺzése késedelemmel jáma és a beavatĺłozás késedelmes

elvégzése a beteg egeszségi állapoľának sulyos vary maradandó
káĺosodásfü oz vezetĺle.

,Ą beteg beleeglezésére nincs szfüség abban az esetbeĄ ha az adott
beavat.kozás vag5r intézkedés e|maĺadäsa

a) ĺruísok - ideérwe a 24. hetet betöltöťt magzatot is -

egészségét vagy testi épségét súlyosm veszélyezteti, továbbá
b) ha a beteg közvetlen éleweszélyben van.

Ámennyiben egy .nvaziv beavattozás soĺán annak olyan
kiteĺjesztése válik szrikségessé, amely előre neĺn volt látható, az erĺe
iĺányuló beleegyezés hiányában a beavatkozás kiteriesztése csak

akkoĺ végezhető el, ha
a) azt stiĺgős szükség femállása indokolia, vagy

b) emek elmadása a beteg száĺnxa tőnytilmul sulyos

teĺhet jelentene.

7. Áz el|ĺítás visszautasításának joga
Á cselekvőképes beteget megilleti az e|]átás visszautasításának ioga,
kivéve, ha annak elmaĺadása ĺnások életét vagy test-i épségét

veszélyeztetné. ,{ betegség természetes lefolyását lehetővé téve az

életfenntaĺtó vary életrnentő beavat}ozás visszautasításáĺa csak

abbaĺ az esetben van lehetőség ha a beteg olym sulyos

betegségben szenved, ame|y az otrostudonány mindenkori állása

szeÍint Íövid időn beltil - megfeleló egeszségügyi ellátás mellett is -
ř'a]á]J:'oz vezet és gyóryĺthatatlan. Áz életfenntaĺtó, il]ewe
életĺnentő beavatkozas visszautasítása alaki elóíĺások betaĺtásźpa]
töÍténhet.

Cselekvóképtelen és koĺlátozottan cselekvőképes beteg esetén az

olyaĺ ellátást, aminek elĺnaĺadása ĺmadmdó foglatékossághoz
va5l súlyos egészségĺomláshoz yezetĺle, nem utasíthaĘa vissza.

Minden ĺnás ellátást az ilyen beteg is visszautäsíthat.

Ámemyiben a cselekvőkętelen és koĺlátozonan cselelwőképes

beteg az életfemtaĺtó vag5l életrrrentő beavat]<ozást utasítaná yisszz

a töÍvényes képviselőie aluJ, az egészségrigli szolgáltató keĺeset
indít a beleegyezés bfuősĘ általi pótlása iĺánt. Á kezelőorvos a

bíróság jogeĺős hatánozatźnak meghozataláĺg köteles a beteg

egészségi źllapota á)tal indokolt ellátások me8tételéŕe. K<ĺzvetlen

életveszély esetén a sztikséges beavatkozások elvégzéséhez bíĺósági
nyilatkozaęótlásĺa nincs sziikség' Á kezelőoruos kötelezettsége

tel|esítése éĺdekében . sztikség esetén - igénybe veheti a

ĺendórhatóság közĺmfü ödését.

8. Az egészségĘý dokumentáció megismeĺésének ioga
Á beteg logosult megismemi a ĺóla készri{t egeszségrigi
dol:umentációban szeĺeplő adataią illetve ioga van ahhoz, hogl
egészségtiryi ĺdata:tő| tájékoztatást kéĺien. Á beteg jogosult az

adott betegségével kapcsolatos egészségrigyi ellátásának ideje alatt

az a\tal'a meghatarczon személyt íräsban Í.elhatalmazn a ĺä
vonatkozó egészségtigli dokumentációba való betekintésĺe, illetve
at4 hog azokĺő| ĺnáso]atot készíttessen.

9. Áz orvosi đtokartáshoz való iog
Á beteg iogosult ma,hogy az egészségýgyi ellátásában részt vevő
személyek az el]átása soĺán tudomísukĺa jutott egeszségiigd és

személyes adaait (továbbiakban: orosi titok) csak az aĺa
|ogosulttal közőljét és azokat bizalmasm kezeljék. ,{ betegnek

ioga van arról nyilatkozni, hory betegségéről, annak váĺható
kimeneteléĺől kiknek adható ťelvilágosíľás, illetve kiket záĺ ki
egészségtiryi adatainak ĺészleges vary telies megismeĺéséból. Á
bete3nek iogl vĺl ahhoz, hogy 'vjĺzsgÍlata és gyógykezelése soĺán
csak azok a személyek leryenek jeler1 akikĺek tészvéte|e az

ellátásban szükséges, illewe azot aki}nek ielenlétéhez a beteg

hozzájánit, kivéve, ha törvény rľásként nem rendelkezik. Á
betegnek joga van megnevezni azt a személiyą akit fekvóbeteg-

glógdntézetbe töÍtenő elhelyezéséĺól, egészségi állapotĺáĺak

alakulásáĺól értesíthetnet illetve joga van báĺmely személyt ebből
lnzźfrn. A beteg által megnevezett személyt a fekvőbeteg-

győgyntézet köteles értesíteni a beteg elhelyezéséĺól és amak
megváitoztatásaĺő|' va]amint egészségi állapotának jelentős

mértékű változásáĺól'
10. A beteg kötelezettségei
Á beteg az egészségýgyi szolgáltat,ás igénybevételekoĺ köteles

tiszteletben tzrrani az ene vonatkozó jogszabályokat és intézményi
rendet Á beteg - memyiben ezt egészségi állapota lehetóvé teszi -

köteles az ellátásban közremfüödő egészségtigyi dolgozókkal
kęességei és ismeĺetei szeĺint az alábbiak szerint eryüttrnfüödni.

a) tájékoztatĺri őket mindarĺól, amely szükséges a kóĺisme
meg1|lapitásához: a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a

beavatkozások e|végzésébez, íg5l kiilonösen minden koĺábbi
betegségéĺól, g5lórykezeléséĺől, győgszet vag5r gyógyhatású

készítrnény szedésérĄ egészségkáĺosító kockŁati téĺyezőkő|,
b) Ąékoztati őket - saját betegségével összefüggésben -

mindaĺól, amely mások életét yw testi épségét

veszélyeztetheti, így lcilönösen a fe*őző betegségekĺől és a
foglalkozás végzését |<tzarő ĺnegbetegedésekĺől és állapotokĺól,
c) a nęjóléti miniszteĺ ĺendeletében Íoglalt fertőző
betegségek esetén megnevezni azoĺ személyeket, akiktól a

feĺtőző betegséget megkaphattą illetve akiket megfeĺtózhetett,

d) tájékoztlui őket minderq n egészségpgyi e|látást

éĺintő, álta]a koĺábban tett jognyilatłozaľáĺól,

e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőliiü{ kapott
ĺendelkezéseket betaĺtmi,

Đ 
^, 

egészségiiryi intézméĺy hazieĺĄét betáÍtani"

Đ aiogszabaly áttalelőírt téĺítési díjat megfrzemi,

h) jogszabáJyboĺl előírt személyes adatait hitelt éĺdem]óen

igazo|ĺi.
Á beteg és hozzátaĺtozói jogik gyakorlása soĺán kötelesek

tiszteletben taĺtani rľás betegek iogaiĺ Á beteg és hozzáLtartozói
jogaina} gyakoĺlása nem sértheti az egészségi:gyi dolgozóknak
törvényben ĺoglalt iogaiĺ Á betęjogok gyaloĺlásának módját a

szakĺend elő hŁiĺen dje taĺtalmazza.

Budapesq 2076. janláĺ

Főigazgatósáę

Dátum:2016. o|da|szźm:91196 źC4ř
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16,12, melléklet A JEK tevékenységét meghatárcző jogszabáiyok

7. Áz egészségügyrőI szó|ő 7997. év1 CLIV torvény

2. Az eýszségýgý alapellátásľól szóló 2015. éýl OcilII. törvény

3. Az áJlarnháztaftásrőI szőIő 201'7. évi CXCV törvény

4. Az egészségiigyi szo|galtatäs gyakoľlásának alta|ános feltételeiĺől, valamint műkodési
engedéIyezési eljáľásĺól szőIó 9 6 / 2003 flnl. 1 5) Koĺm.ĺendelet

5. Áz egészségtigyi ellátóĺendszer fejIesztésérőI szőIő f006. évi OocilI. tötvény

6. Áz egeszségügyi tevékenységvégzésének egyes kétdéseiĺől szőIô 2003. évi Doo(rv törvény,

7, 'Ą gyógyintézetek működési tendjétő|, illewe Szakmu Yezető TestületéĺőI sző|ő 43/2003

0/II.29) ESzCsM ĺendelet

8. Az egészségügyi szolgáltatások nyujtäsához szukséges szakmas minimumfeltételekĺől szóló
60/2003 (x.20) ESzCsM ĺendelet

9. KiiteIező egészségbiztosítási ellátásról szôIő 7997. évi DooOII. törvény

1'0. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbíztosítási Alapból töĺténő flnanszlĺozásának

ĺészletes szabźlyurőI szóIő 43 / 1999. (III' 3.) Koľm. rendelet

11. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségĘyben dolgozók illetmény- vagy béľnövelésénet
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabalyatőI sző|őI

256 / 2013 (WI.5) Koľm.ĺenđelet

,],2. Az á,JlarlháztattástőI szôIô tötvény végtehajtásáľa kiadott 3681201l. (xII.3 l .) Koĺm' tendelet

13. A költségvetési szeĺvek belső kontľollĺendszeĺérői és belső ellenőrzésérőI szőIő 370/2077,
(xII.31.) Koĺm' ĺendelet

1,4. Az infoĺmációs örľendelkezési jogĺól és infoĺmáciő szabađságfuő| szőIő 2011' évi CXII.
törvény

1 5. A kozalkalmazottak jogállásfu ő| szőIő 19 9 2. évi )ooilil. évi töľvény

1,6. A közalka|mazottak jogáilásfuő| sző|ő 7992. évi )ooilI. toľvény, valamínt végtebajtására

kiadott 356/2008 (x]I.31) Koĺm. ĺendelet

17. A győgýntézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési kovetelményelĺő|, valarnĺrt a
Yezetői megbízás betöltése éĺdekében kliĺt pályázat ĺészletes eI1áńsí szabályuĺő| szôIő

13/2002. (III. 28.) EiiM ĺendelet

18. 'Ą Munka TöĺvénykönyvétőI szőIô 201'f.I. tötvény

19. Á munkavédelemĺól sző\ő 1'993. éý:'XCIII. törvényt
,ľt/

Dátum:20|6. o|da|szám:92/96
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20. A tűz ellerĺ védekezéstő|, a műsza|<ĺ mentésĺőI és a TíizoltősägrőI szőIő 7996. évi )ooil.
töĺvény

27. A hulladékľót szőIő 2072. évi CDCO(V törvény

22. A szánlvttehőI sző|ő 2000. évi C. törvény

23. Az adőzás tendjétő| sző|ő 2003. évi XCII' töruény

24. A személyi jövedelemadôń|szőIő 1995. éý1CXVII. töruény

25. Az egyenlő bánásmó&óI és az esélyegyenlőség előmozdĺtäsárôI szőIő 2003. évi C)o.V
töľvény

26. Akózbeszetzésekĺől szőIő 2075. évi CXLIII. töĺvény

27 ' Az áLlarnháztartás számviteIérőLsző|ő 4/2013 (I.11.) Koĺm. ľenđelet

28' 68/2073. (xII' 29) NGM rendelet a kotmáĺyzati funkciót á|Iamháztattási szakfe|adatok és

szakágazatok o sztaly oz ási rend j éĺől

29. Magyzxotszág2016. éwközponti köItségvetéséről szóló 2015. év1' C. törvény

30' Budapest Jőzsefváľosi Önkormányzat vagyonátő| és a vagyon feletti ulajdonosi jogok
gyakor|ásátô| szőIő 66 / 201'2. (xII. 1 3.) önkoĺmányzati ĺendelet

31. BudapestJőzsefvárosi Önkormányzatmindenkoĺ hatályos köitségvetési ĺendelete.

Dáilm:20|6. olaals,a^: gz/g6 €
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t6.13. melléklet AJEK szetvezeti egységeinek ügyľendiei

Szervezeđ egység FáiInév

'Ąddiktolósiai MR-ADD
Alletqolóqiai Szakĺendelés MR- AIL
Bőr-és nemibetes Eondozó MR- BOR
Diab etolósiai Szakĺendelés MR- DTAB
FoElďkozás-esész sésii:sv MR-FOGLEU
Főisazsatősás MR-FOIG
FtiI-oĺr-sésészet MR-FUL
G az daságl' Isaz Eatő sás MR-GÁZD
Háziorvos MR-HO
Humánpolitika MR-HUM
I dessyósYá szati S zakrendelé s MR-IDEG
Informatika MR-INF
Katđiolósiai Szakĺendelés MR-KÁ.RD
Laboratórium MR-IÁB
NősyóEyászati Szakĺendelés MR-NOGY
onkolósiai Szakĺendelés MR-ONK
orthopédiai Szakĺendelés MR-ORTH
P sziclĺátnu S zaktendelé s MR-PSZI
Rheuma MR-RHE
RöntEen MR-RTG
Sebészeti Szakĺenđeles MR-SEB
Szemészeti Szakĺendelés MR-SZEM
Ttidősondozó MR-TBC
Uľolósia MR-UROL
Védőnői SzolgaLat MR-VED

r}Ý Dátum:f0|6' o|da|szám:94/96
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76 .74. mellé kle t A JE K e n ge dély ezett léts z árnal

Dátum:2016. o|da|szám:95/96 .ź.'''''
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