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ÁrľłrÁNos És Bnvn zET ő RENDELKEzÉsEK

Az áJLanháztattásrő| sz6Lő 2077. évi cxCV. törvény, valamint a 368/2077. (xII.31.) Korm.
tendeIet, és a gyógyintézetekmfüödési rendjéról, illetve szakmatvezetőtestĹiletétőI szőIő 43/2003.
(vII.29.) ESzCsM renđelet 3. s (3) bekezđés a) ponqa és a 4. $-a alapján a Jőzsefvátosi Szent
Kozmz Egészségúgyi Központ (továbbiakban: JEI$, mint egészség"gF kozszolgáItatást végző
kozlntézet az ďábbíakbaĺ szabáIyozza L szer:ĺezei felépítésével, belső kapcsolatrendszerével,
vďamint mfüödési rendj ével ö s sz efüggő alapvető szab aly okat.

1.7. Az SzMSz szernéIyihatźĺya

Jelen Szervezei és Működési Szaba|yzat

foglatkoztatott közalka|rnazottakta és a JEK
formákban tevékenység et v égző|łe terjed ki.

1.2. A JEK működése és célia

JEK ńeve:

JEK székhelye:

JEK telephelyei:

(továbbiakban: szMsz) hatáiya a JEK á|tal
a7tal megbizási szetződéssel, ill. egyéb szetződési

A JEK a szakĺľrzĺ szabalyoknak, a költségvetési szervekĺe vonatkoző jogszabáIyoknak, az Alapítő
o|łratába és jelen SZMSZ-be, valamint belső szabályzatokba foglalt tendelkezéseknek megfelelően
mfüödik.
AJEK szakmal tevékenysége e|]atását illetően oná|]ő, szewezed' és mfüödési tevékenysége kötében
szabadon dönt mindazon kétdésekben, amelyeket ,1ogszabáIy, az ,\|apítő o|itatavagy az szMsz
nem utal más szerv vagy szernély hatáskötébe.

A JEK mriködésének célja: A)ape|7átás, magas színvonalú jáľó-beteg szakel|átás, Íoglalkozás-
egészségtigyi e|7átás és goĺđozási tevékenység.

,Ą JEK vátLa|kozási tevékenységet ÍIem folytzt.

t.3. AJEK azoflosítő adatai

J őzseÍvátosi Szent Kozma Egészségrigyi Központ

1084 Budapest, Auróĺa u.22-28.

1083 Budapest, Szigony u.2/A.

1088 Buđapest, Tľefort u. 3-5.

1089 Budapest, Koĺáný S. u. 3/A.

JEK a|apitó szeľve: Budapest Főváros VIII. kerriletJőzsefvárosi onkoĺmáĺyzat

Dátum:20l6. o|ďa|szźm:5/96 ĺ
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JEK feliigyeleti szeľve: Budapest Fővfuos VIII. kertilet Jőzsefvárosi onkotmányzat
Képviseló-testtilete

Besotolása: a Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormáĺyzat lráĺýtása aJá

trÍtofő közszolgáůtató költségvetési szerv, koztntézet

Képviselőie: a főigazgatő,vaLamiĺt az 
^|tala 

megbízott személy

Szämláiőtvezető péĺzintézet neve' címe: K&H BankZtt.

(1095 Budapest, Lechner odön fasot 9.)

Számlaszáma: 1 0403387-00028609-00000005, 70403387 -000286 1 0-00000001

ÁFA adóalanyisága.. áIta]áĺos forgďmi ađő alanya

Alaptevékenysége : tárg1t adómentes

Iĺdőszáma: 7 55087 57 -2- 42

Töľzskönyvi nyilvántaĺtási száma: 5081 55

Léttehozálsáľól ľende|kező hatátozat: A Budapes t J őzseÍvarcsi onkormányzat

Képviselő-testiilete 229 / 19 9 3. (V 1 8.) szárnű határozata

Alapítás időpontia: 1992.01.15.

AJEK engedélyezett létszáma294 rc.

t.4. A JEK kcitelező és önként váilra|t felađatai

Kótelező feladatok:

o Házíotvosi a|apel}átás mfüödtetése
o Házíorvosi ügyelet műköđtetése

o Jfuőbeteg győgyltő szaketlátás és gonđozás működtetése

. Ifúság-egészségügyi goĺdozásműködtetése
o Család és nővédelmi egészségügyi gondozás mriködtetése

onként v á|La\t feladatok

o Foglalkozás eýszség"gy' ďapellatás műköđtetése. A kertileĺ lntézmények részéte

az tnkorm ányzat költségvetési ĺendeletében meghatátozott osszeg alapján.

Az Autőta és Ttefot utcai gyermek és felnőtt háziotvosok közmri szán]ájnak
rendezése a köznĺrű szolgaltatők feLé az onkormányzat költségvetési rendelete

a|zpján,atámogatastazonkormáĺyzztbiztosíga.

A Fe}ĺrőtt és gyermekháziorĺosok ĺészére, kti.lön szerzőđés atzpján kornplex

szolgaltatás ĺýjtása (veszélyes hulladék eIszálŁtása, mosatás, vényrendelés,

laboranyagok szá|Jltása, mobil és vezetékes telefonköltségek továbbszám7ázása). _
a bevétel aJEK saját bevételének a tészétképezi.\r

$\ Dátum:2016. o|da|szám:6/96
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o JEK koza]kalmazott munkavállalóinak béren kívtili juttatása. Az onkonrráĺyzat
költségvetési tendeletével összhangban készített Juttatási SzabáLyzat "ląpján a JEK
köza]kalmazott munkavállelőí tészéte béren kíviili iuttatás biztosítása amennyiben
a költségvetési foĺrás bbtosíýa..

o ,,Sz(ltőszombat'' szervezése. Á kenileti lakosok számárz havonta 1 alkalommal
ingyenes etőzetes bejelentkezéshez kötött egészségügyi szűrővŁsgá)atok
megszervezése és lebonyolítása Pl. érszűktilet mérés, csontsűrűség métés,

vércukorszint mérés.

1.5. AJEK e|]átási teĺiiletei
I{ázíorĺosí aLapet7átas: Budapest VIII. keriilet felnőtt 45, kötzet,2076. ..... nzpjőĺg:

gyermek 46.kotzet
Házíowosí felnőtt iigyeleti e17átás: Budapest VIII. keľtilet

JatőbetegekgyőgyĹtőszake|7átász:BudapestVIII.kerĹilet

Jatőbetegek győgyltő gonđozász: Budapest VIII. kedilet, tüdőgyógyászat és ttidőgonđozás
tekintetében a Budapest IX. kenilet is.

Csďád és nővédelmi egeszségtigp gondozás: Budapest VIII. keĺtilet

I!úság egészségügyi gonđozás: Budapest VIII. kerrilet

Dátum:2016.
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II. A IEK SZAKFELADATAI,
AtAPTEvÉxľľysÉcľ És A
ouxonľłÁruyzłľI vAGYoN, A
IOG

S'zakágazat száma:

862200

Alaptevékenység:

Kormányzati funkció
072111.

072772

072210

072230

074017

074031,

074032

KORMANYZATT FUNKCIOI,
FELADATELLÁTÁST szotcÁtó

VAGYoN FELETTI RENDELKEZÉSI

Megnevezése:

Szakmai jfuőb eteg ellátás

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

Háziorvo si alap elJátás

Házíotv o sí ügyeleti ellatás

J áĺób etegek gy őgýtő szaketlátása

J árób etegek sy ő syltő gonđo zása

Foglalko z ás- egé s z s égüg ý aLap ellátás

Család-, és nővédelmi egészségĹigý gonđozás

IĘúság- egeszségtigyi gondozás

Engedélye zett |étszám", 29 4 fő, ebből szakmukétszäm 222,7 fő, technikai /|<lseýtő kétszám

77,3 fő'
Intézményi működési és szakmLaĺ tevékenységét költségvetési keľetén beliil |äýa el, 

^z
intézményvezető gyakorolja a koltségvetése felett a kötelezettségvilLalási és utalványozásíjogkort.
Az tiľes álláshelyeket (szakorvos, szakasszisztens) a JEK ^z 

e9yes egészségügyi tevékenység

végzésének egyes kéĺđéseiĺől szóló, 2003. évi L)ooilV törvény alapján tölti be. 'Ą közľemfüodók
dĺjazásának |<la|akitása során torekedni kell arca, hogy aĺnak mértéke a JEK foýmatos és

biztonságos, kotelező feladatellátását nem veszélyeztetheti.

Nr**
o|da|szám:8196

ĄĄ

fazekasnevl
Írógép
 8   



szEľlvEzETI És ľĺÚxooÉsr szłľÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáĺ|tozatz 02.

2.2. A feladateĺlátást szo|gálő tinkoľmányzativagyon, L vagyofr' feletti ľenđelkezési

iog

,\ köItségvetési szerv haszĺä|atäba adott ingaiaĺvagyon' az önkormányzai törzsvagyon
tésze, korlátozottaĺ forgďomképes, azt nem jogosult elidegeníteđ, illetve harmađik
személynek Żzon 

^ 
trrlajdonosi joggyakoľló előzetes jőváhagyása nélktil bármilyen jeltegű

jogot átengedni.

A költségvetési szeľv vagyoflz feletti renđelkezéstőI az onkormányzrtv^gyonÍendelete és az

egyéb v oĺatko z ő j o gszab áiy ok tendelkez nek.

A JEK az Ónkotmänyzai vagyon hasznosításából @elyiség bérbeadása) szátmazó bevétele

saját bevétel.

A JőzseÍvátos Önkotmáĺyzat Képviselő-testiilete á|tal haszĺalztba adott vagyontiitgyak
(ingatlanok):

a Budapest VIII. keĺtilet ingatlan-nyilvántanásäban
természetben Budapest VIII. kerĹilet Autóta utca 22-28. sz.

ingatJaĺ és a njta taLa|hatő ĺendelőintézet, 793/70.000 TH
hĄiségcsop oft kivételével,

. a Budapest VIII. keriilet lngaďan-nyivántanásäbaĺ 36534 trcz. ďatt felvett,

természetben Budapest VIII. keľtilet Ttefoĺt utca 3-5. szám a]ati, gyermekorvosi és

védőnői teĺtilet.

. a Budapest VIII. kenilet ingatlan-nyilváĺtartásában 36030 hrcz. alatt felvett,

természetben Budapest VIII. keriilet Korányi Sándor utca 3f A. szám a|att és Budapest,

VIII' keriilet Ullői ít 82. száĺĺ a]att ta|alhatő műemlék besorolású ingatJan 3032/263460-ađ
nrlajdoni háĺyađz, mely a Budapest, VIII. kerĹilet Korányi Sándor,l.3/A. szám a|att

ta|áIhatő 3032 a|apteriletű Gondoz ó,

. a Budapest VIII. keľúlet ingatlan- ĺylbvántatásábaĺ 35728/22/A/38 htsz, a|att

felvett 373Íaů alapteĺĹiletű, 1083 Budapest Szigony u. 2/A. sz. aLati, gyermekorvosi
ĺendelő, védőnői szoLgalat.

35037 hĺsz. alatt felvett,

ůata, 3430 m2 alzptetiiIetil
zlztĺj, 475 m2 a|apteĺiltető

Dáfum:20|6' o|đa|szám:9/96
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III. A JEK vEzETÉsE, szERvEzETITAGozonÁse

3.l. A JEK vezetése

Á JEK vezetését z főigazgatő, a vezető helycttesek, valamint a szakmalvezető teshilet alkotia.

,{ JEK vezetésének feladatát képezí a JEK szzlr<tnzĺ követelményeknek megfelelő, foIyamatos,

eređményes, gazdaságos és hatékony működtetés. E feladatának a JEK vezetése szakmaj
önil7ősága a|apján a hata|yos jogszabáIyoknak, az AIapitő okiĺatnak, az SZMSZ és egyéb

szzbáIyzztoknak, illetőleg a JEK-t fenntartó Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvátosi
onkormányzat rcnde|eteinek, hatátozataiĺak figyelembevételével tesz eleget.

A főigazgatőt feLadataĺ el]atásában a vezető helyettesek és a szakmalvezető testíilet segítik.

A JEK szeĺľezetr' felęítésének átbńzolÁ'sát az 7-2-3-4-5. száĺĺrű mellékletek tarta]mazzák.

3.2. AFőigazgatő

A FŐIcłzGATo KozvETLEN IR]łNYÍTÁsA ALÁ. TARTozó sZEMÉLYEK És SzERvEzETI
EGYsÉGEK:

a. orvosigazgztő
b. gazdaság1igazgatő

c. lntézet,ĺezető főĺővér
d. szakmalvezetőteshilet (avaslattételi1oggal)

e. humánpolitikat osztaly

f. döntés előkészítő és infotmatikal osztáIy

g. munka- és tűzvédelem
h. közegészség'gp é* jfuvánýgýellenőr
i. belső ellenőĺ
j. jogász

k. itkárság
l. buortságok
m. kontĺoller
Íl. mnőséýátýásivezető

3.3. Yezető.helvettesek

,.Ą JEK főigazgatőjának helyettesei: az otvosigazgatő, a gazdaság! Ęazgatő, valamint az
jntéz eBł ez ető főnőv ér.

N Dátum:2016. o|da|szám: |0/96
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Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

3.3.l. orvosigazgatő

onvosIcĺzcÄTó KÖZvpľLr;N IRÁ\IYÍTÁs'Ą ÁIÁ TÁRT ozŐ szp,ľllvpzETl EGYSÉGEK:

Alap e|látáls teľiiletén : S z ake|Iátás te ĺiileté n

IĘúság-egészségiigyi e17átás Jfuőbeteg szake|Látás

Házíorvosi elLátás Gondozók
Foglalkozás-egész ségĹigy

3.3.2. Gazdaság} Igazgatő

A cazoĺsÁGl IGÁZGATó rozvBľrBN mÁľvÍĺÁsĺ arÁ ranro zo sZr',ľtvEzETI EGYSÉGEK:

Pénztigyi és Számviteh o sztáIy
Műszaki osztáIy
Gondnoksági Csoport
Any zggaz dźílko dá si C s op oľt
Gépkocsivezetők

3.3.3. Intézewezető főnővét

Az INTÉZETVEZETI r'oNivÉn KoZvETLEN nÁrvyÍľÁsa ĺrÁ ľĺnľozó SZERvEZETI
EGYSÉGEK:

Alape|látáls teriiletén szakdolgozók Szakellátás teriiletén szakdolgozók
IĘúság-egész ségrigyi e|látás

Felnőtt és Gyeĺm ek Háziorvosi ellátás

Foglalkozás-egész ségügy

Védőnői Szolgá|at

3.4. AJEK szakÍnaivezető testülete

A JEK tanácsađő, véIeményező és javaslattételi szerve. Hatáskörét jogszabalyban

meghatarozottak szerint, valamint saját ügyĺendjének megfelelően gyakoroLja'

Jfuőbeteg szake|fátás

Gondozó

Beteýźnýás

Dátum:20l6. o|da|szźm: ||196 'í
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Józsefvárosi Szent Kozma
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Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

w. A JEK IRANYITASI, VEZETESI RENDSZERE

4.l. AJEK fuányitása

,Ą JEK táĺýő szerve: Budapest Főváľos VIII. kertilet JőzseÍvárosi onkoĺmányzat Képviselő-
testiilete.

4.2. AJEKvezetési fendszefe

4.2.l. Főigazgatő

h főĘazgató egyszemélyi felelős \rezetőkéflt vezeú' a JEK-I, aklt páIyázat tlýán a Budapest Főváros
VIII. keľtiletJőzsefvátosi tnkormáĺyzatKépvisető-teshilete nevez ki és ment fel. Felette az egyéb

munkáltatói j ogokat a polgźrmestet gyakorolja.

AÍőĘazgató felelős:

a. a fe|adatal ellátásához a JEK vagyonkezelésébe, haszná|atába adott vagyon

rendelteté s s z eďt hasznalataétt,

b. Żz Alapító o|<lratátbzĺ a tevékenységi köľébe tafioző kotĺnányzai funkció
jogszabáLýzĺmeghatarozottkövetelményeknekmegfelelőe|Látäsá'étt,

c. aJEK gazđilkodásában a szakmal hatékonyság, a gazđasáľosság, eĺedményesség,

szab aly o s ság követelményein ek érvénye síté s é ért,

đ. a tewezési,beszámolási, valamint ađatszolgaltatási kötelezettség teljesítéséért, annak

teljességéért és hiteless égéétt,

e. a gazđá|kođási lehetőségek és a kötelezettségek összhangáétt,
f' aJEK számviteli tenđjééĺt,

g. a belső ellenőrzés ĺnegszefvezéséétt és mfüódéséét
h. a belső kontľollĺendszer ketetében _ a szetvezet minden sztngén érvényestilő _

megfelelő kontĺollkörnyezet, kockázai tendszeĺ, kontĺolltevékenységek,
infotmációs és kommunikációs rendszer, és nyomon követési tenđszeľ

(monitoring) |<la|atĺtásáért, műkö dteté s é éĺt é s fe j le szté séétt.

4.2.2. Kéoviseleti ioqa:

A főigazgató képviseli a JEK-I az alapítő-Íenntattő Buđapest Főváros VIII. kedilet Józsefvárosi
onkoĺmányzat Képviselő_testiilete és szervei' továbbá egyéb szervek, hatóságok és személyek

előtt. Képviseleti jogának gyakoflásávaIfuásbaĺ más személyt is meg!Łhat.

4.2.3. Kötelezettségvállalási. utalványozási ioga

A főigazgató a JEK nevében szenőđést köthet és kötelezettségeket vá17a1hzt, ltalványozhat a

gzzdaság1Ęzzgatő,v^gy az áLta|a fethata|mazott személy ellenjegyzése mellett.

\, I

ü\ 
Dátum:2016. olda|szám: !2/96
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4.2.4. Feladatai és hatásköľe:

^. köteles a JEK Alapító oklratábzn meghatátozott ďaptevékenység folyamatos
bŁtosításáthoz sziikséges szakmai, személyi és tfugyl feltételekĺőI gonđoskodni, a
minđenkori költségveté sí előkányzaton beltil.l,

b. köteles a JEK orvos-szakmai, oktatási és gzzđasá'g7-m(tszalĺ tevékenységének
lráĺýtá'sátől, ezek összehangoLzsáóI és eIlenőtzésétől gondoskodni,

c. elkészíđ és jőváhagyästa eLőterjeszti a JEK költségvetési, fejlesztési, betuházási
terveit a Budapest Fóváros VIII. keľíileti onkoĺmányzatKépiselő-tesťtilete elé,

d. koteles a JEK alapfe|adatának és működéséhez szükséges finanszírozási és egyéb
szerződések megkötéséĺől gondoskodni,

e. butosíĘa az alapítő és fenntartóval és annak szerveivel kapcsolatos folyamatos
kapcsolattaÍtás feltételeit,

f' gondoskodik Żz egészségtigyi szolgálatokkď, EgészségbŁtosításí Pénztátral,
ÁNTSZ-szel, tarclĺtézményekkel, érdekképviseleti szervekkel történő
együttrnrikodés szervezeti, személyi, tátgý feltételeiĺől,

g. köteles a jogszabáIyok és az onkoĺmányzat lne\ý rendeleteinek, szabáIyzatainzk,
valamint a Képviselő-teshilet egyedi hatátozztĺnak végrehajtásańL gondoskodni,
elkészíti az ehhez szfüséges belső szabályzato|<zt és azok módosításait,

h' humánpolitikai célok és szfüségletek meghatátozása,
i. kooĺdnáIja és ellenőĺzi a humánpolitikai tevékenységet,

i. a JEK egészéte kite{edő utasítási jogz van (1ogszabáIý kereteken belril), melynek
során bármý szervezeti egységet vagy feladatot szját hatáskörébe vonhat,

k. felĘyeli a munkavédelmi, a rendészeti és trizvédelmi tevékenységet.

4.2.5. Kizárólagos hatásköte:

^. a vezető-helyettesek (orvosĘzzgatő, intézetvezető főĺővér) megbizása, a megbízás
visszavonása, illetve felettrik az egyéb mrrnkáltatói jogok gyakorlása,

b. aJEK többi dolgozőja felett gyakorolja a munkáltatói jogköľöket,
c. a szakmal osztályok vezetőjéĺekmegbízása, illetőleg megbaás visszavonása,
d. a Yezető-helyettesek munkaköri Ieiĺásárrak meghatátozá'sa,

e. aJEK szabä|yzatuĺlakjőváhagyása és kiađása,

f. jelen szabáIyzatbaĺ |<lzańIagos hatásköĺként megľratározott egyéb feladatok
e\látása,

g. a JEK tevékenysége elleni prĺlasz klvŁsgálása és a szükséges intézkedések

meghozatala,

h. minđaz, amit a jogszabáIy a főigazgatők:zátőIagos hatáskörébe utal.

4.3. oľvosigazgatő

A JEK orvos-szakmai tevékenységét, a győgýtő-megelőző el]atás szervezei egységeinek

Dátum:20l6. olda|szám:13196
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működését az owosĘazgatő lńnýýa, a Íőigazgatő áita|ános helyettese. Felette a mun-káltatói és

kinevezési jogokat a főigazgatő gyakoĺolja.

4.3.l. Fcladatai ćs hatásköľc:

A feladatkötébe tafiozik _ a főigazgatő közvetlen táĺýása mellett _ a JEK-ben nyújtott oľvosi
tevékenység feltĘyelete, e tevékenységek összehangoLász' E.nnek keretében feladata kti.lönösen:

a.. az egészségýgý dokumeĺtáciô vezetésének, szabalyszerűségének biztosítása és

feltĘyelete,
b. az rigyeleti tevékenység bŁtosítása" és felĘyelete,
c. a betegjogok érvényesiilésének folyamatos figyelemmel kísétése,

d. a betegek általbejelentett panaszokt<ĺvlzsgátásában való közremriködés,
e. a betegjogi képviselővelvaló kapcsolattartás,

f ' az egész ségýgý hatő ság1 ĺendelkez ések végľehaj tásának ellenőĺzése,

g. aházkenđkatbaĺtaĺtása, rendelkezései végtehajtásánakellenőzése,
h. aJEK higiénés tendjének felĘyelete,
ĺ. aJEK-ben nyrijtott egészségügý szolgáltatások folyamatos minőségellenőzése,
j. a JEK-ben oľvosi, pszichológusi munkakörben foglďkoztatott dolgozó

továbbképzésének felĘyelete,
k. orvosszakmaiteĺtilet felügyelete, mfüödésénekkootđinálása,
|' jzvaslattételi joga van a bérańĺytalanságok kikiiszöbolése éĺdekében teendő

intézkedésekĺe.

4.3.2. Eevéb Íeladatat:

^. közvetleniil káĺýga, illetve e]7enőrzía 3.3.1. pontban felsorolt szetvezeü' egységek

ofvos szakmu tevékenységét,

b. kootdinálja a győgýtő-megelőző ellátás szervezeiegységeinek egytittrnfüöđését,

c. feliigyeli aJEK g,Jőgyszet-gazdáikođäsitevékenységét,

đ. felügyeli és ellenőľzi az orvosimunka szaknaĺ és etikai szinvona|át,

e. közreműkóđikaJEK frnanszirozási szeződésénekelőkészitésében,
f. kózremfüöďk a JEK ellátasi és működési mutatóinak felđo|gozásában,

éľtékeléséb en, a sza|<rnai hatékonyság elemzésében,

g. figyelemmel kíséri az owosí tevékenységre ,ĺonatkoző iĺányelveket,

h. tésztveszaJEK-ben folyó,,kontolling'tevékenységben,
i. megadja az orvos-szakmal iráĺyelveket a beĺuházásí_fetűjítási tervek etkészítéséhez,

az éves költségvetéshez,
j. gondoskodik az orvos-egész.és"sy' tevékenységte vonatkozó jogszabáIyot

előírás ok v égrehajtásátőI,

k. jőváhagy1a a szakorvosi e17átás mfüödési renđjét,

|. a felađatköĺébe utalt kérdésekben kiađmányozási jogavaĺ,

Yą Dáfim:20|6. o|dalszám:14/96
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elkészíti, ill. elkészíttei a szaktendelések mfüödését, a szaktendelés és az alzpetlátás,
együttrnfüödését meghataroző belső szabályo zá'sokat,

az ofvosszakmai kérdésekben utasításađás\beszámoltatäsi és ellenőĺzési jogavan a

JEK,atap- és szake|]átásában, a gy6gr1ít6-megeI6ző munka minden teŕi.i:letén,

kapcsolatot tatt 
^ 

Budapest Jőzsefvatosi onkormányzat itletékességi teriiletén
működő háziowosl' és házi gyermekorvo sí vá|lalkozásokkď,

aszake|7átásfe jlesztésétevonat]rozópá)yázatokfi gyelése,

a JEK sttatégiai tervének elkészítése éves gyakoľisággal, a sttatégjaĺ terv
ÍeltJtvŁsgáIata és aktl:ahzalása az aktuális mfüödési köĺnyezetváItozásokĺak
megfelelően,

gazdaságs tediłettel és az osztábokkď való folyamatos kapcsolattattás, visszajelzés
azok mfüöđésétőI.

ÍI.

o.

p.

q.

4.4. Gazdaságqigazgatő

AJEK gazdaságs szervezetének egyszeméIývezetője, mint gazdaságvezető, aki vezeđ és ellenóĺzi
a gazđasägĺ szefvezetet és felelős a gazđaság-milszal<l fe|adatok el7átásáért.Biztosíga a kóltségvetés
tervezését, zz előlńĺyzatok módosításának, átcsoportosításának és fe|hasznaLásának (a

továbbiakban egyiitĘ gazdÁkođá,s) végehajtását, a frnaĺszkozási, adatszotga7tatási, beszámolási és

a péĺzigyl'' számviteli rend betartäsát, az lntézrĺéĺy működtetését, ahasznáIatábzn lévő vagyon
haszna|atával, védelmével összefüggő feladatok teljesítését.

Kötelezettségvállalásokeseténpénzugyle|7enjegyző'

A gazdasäg1' Ęazgatő kinevezéséĺe, megbízásata, felmentésére vagy a megbŁás isszavonására,
díjazásának megállapításáĺa _ a főĘazgatő jzvaslatán _ az ltáĺyttási feladatokat e17átő a Budapest
Főváľos VIII. kenilet Jőzsefvatosi onkoĺmányz^t Pol1áÍmesteÍe jogosult. Az e|őzőekben ÍIem

em]ített egyéb munlcíltatói jogokat a gazđaságyĘazgatő felett a főígazgatő gyakotolja.
A gazđaságy Ęazgatő átĺneneti vagy tartős akađalyoztatása esetén a költségvetési szerv vezetője
halađéktalanul köteles gondoskodni helyettesítésétő|, a gazdaságy igazgatői álláshĄ megĹitesedése

esetén annak betöItésérőI. Az álLáshely betöltéséĘanő átĺneneti időszakra a főigazgatő fuásban az
Ávt. 55. $ (3) bekezdése szerinti végzettségű alkalmazottat jelöl kj a gazdaság1, vezetőí feladatok
ellátásan a polgánrlestet - gazđaságyĘazgató kinevezésére jogosult szeméIy - egyetértésével.

A gazdaságs igzzgatő feladatköľébe tartozjk _ a főigazgatő kijzvet]en lráĺýtasa mellett _ a JEK
működésével osszefüggő gazđaság}, pénzngý és JEK tizemeltetési (gonđnokságĺ) feladatok,
valaĺľrint a minđezekkel összefüggésben felmeľtilő admjnjszÚatív feladatokltáĺýtása.

4.4.l. Feladatď és hatásköľe:

közvetleniil lránýga a Péĺz:ülgyl és Számviteli, Műszaki osztáIyokat, a

Gondnokság ot és az Anyaggazđálkodási csopoÍtot,

Dźnm:20|6. o|dalszám: |5196 /
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b. vezed' a JEI( gazdaság-műszaki e77atő szetvezeü' egységeinek tevékenységét, a JEK
gazdákođását,

c. gondoskođik aJEK gazđilkodásĘénzĘý tevékenységét szabůyoző jogszabäIyok,

b első szabály zatok betattásfuőI és ez ek v égrehajtásának ellenő ruésétő|,

d. elkészíti a beszämoIőt és a költségvetést a mindenkoľi jogszabalyoknak

megfelelően,

e. összehangolja aJBKköltségvetési,betaházási, fejlesztési terveinek előkészítését,

f' előkészii aJEK könywiteli, elszámolási,vagyon-ĺyivántafiási és bŁonylati ĺendjét
szabalyozőszabalyzztokatésgondoskor]ikazokbetattásátőI,

g. figyelemmel kíséri a gazdáJkođás eredményeinek ďakulását, felđolgozza és éľtékeli a

JEK ellátottsági és mfüödési mutätóit, e|emzi a működés hatékoĺysägpt, melytől
til1ékoztaga a Íőígazgatőt,

h. gondoskođik aJEK }lasznáfatábaĺl á]Iő v^gyonttgyak védelméhez, rendeltetésszerű

és gazdaságos ÍelhasznaLásához, igénybevételéhez szfüséges intézkedések

megtételéfől,

i. kapcsolatot tlÍt az onkormányzatta\ az éĺdekképviseleti és egyéb szervezetekkel,
j. megbaása szerint tészt vesz a JEK meghatátozott tesnileteinet

munkabŁ o ttságatnak tevékenys égéb en,

k. ellenjegyez _ a KötelezettségváLlalási szabáIyzatban Leítt módon - a jőváhzgyott

kóltségvetés teljes körére voĺatkozőan,
l. utasítási joga van a felĘyelete a|á tattoző osztályok és csoportok dolgozói felé,

m' feIadataĺkötébe tattoző ügyekben belső utasításokat adhat ki,
Ít' javas|atot tesz a feltĘyelete a]á tatoző osztályok és csopoĺtok mfüödési tendiére,

o. javaslattéteh jogz van a bérańnytalanságok kilniszöbölése éĺđekében teenđő

intézkedésekĺe,
p. felelős a JEK gazdaság1-műsza|<t tertiletet éĺJntő szabáIyzatalrlak e|készítéséĺől és

akt1Ja'hzá|ászlrőI.

4.5. Intézewezető főnővét

Az lĺtézetlĺezető Íőr,ővér feladatkötébe tatozlk a főigazgatő kozveďen tráĺýtása me|7ett az

egészségügyi szakdolgozók megfelelő tétszámu bŁtosítása, tevékenységrik felügyelete és

ös szehangolása' Felette a mlnkáItató és kineve zési jogokat a főigazgatő gyakoto|ja.

4.5.l. Feladatai és hatásköľe

a, a JEK szetvezei rendjében rneghatározott szakdoLgozői Iétszám biztosítása, a
szfü ségszerű helyettesítések megszeľvezése,

b. az egészségugyi dokumentáciő szabáIyszerő vezetésének, a dokument^Ctő szakmu
taftaknának felĘyelete,

c. a betegjogok érvényesrilésének folyamatos figyelemmel kíséĺése,

d' a betegek által bejelentett p^naszok|<lvlzsgá|ásában való közremriködés,

N Dátum:2016. o|ďa|szám: |6/96
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e. aJEK higiénés tendjének folyamatos ellenőrzése,

f. aházkenđben foglalt tendelkezések végrehajtasánakellenőľzése,

g. a szakdolgozőktovátbbképzésének batosításaés felĘyelete,
h. kiilső- és belső kapcsolattaĺtás,

i. kánýýa, szefvez)' és ellenőĺzi a JEK egészségügyi szakdolgozőít és az e|7átásban

közvetlentiĺ tészĺr ev ő kisęítő á17omáĺyí dolgozók mllkátját,

i. ellenőtzi a napi mrrnkavégzést,

k. gondoskođik a jobb, minőségi betegellátás személyi és tátgyl feltételeinek

batosításátőI,
L. köztemfüödikaJEKszabatyzatainakelkészítésében,
m. a felĘyelete aIátaftoző dolgozók munkabeosztásának etlenőtzése,

Íl. javas|atot tesz a mfüödést javitő, koĺszeĺrísítő és költségmeglakantást ercdméĺyező
kultwáltabb ellatast bŁtosítő eszközök beszetzéséxe.

o. azetőfutjelentések,beszámolókelkészítése
p. a szak- és kiseýő dolgozók munka- védőruha el7átasának, viselésének ellenőrzése,

ellenőrżtetése: javaslattétel a megfelelő munka- véđőnlházatbeszetzéséte,
q. figyelemmel kíséľi z đo|gozők szakmĺ mrrnkájánat szolgáIaĺ idejénet

munkafegyelmének mérlegeléséveL aĺyĄ besotolásukat,
.t. javaslattételi joga van a béntánytalanságok kiktiszöbölése éľdekében teendő

intézkedésekĺe.

4.5.2. Felelős

^. az áLtala kiadott intézkedések, utasítások helyességéétt, azok hatándőrc tortéĺő
végtehajtásáétt,

b. az et7eĺőruő munka elvégzésért, az ész|e|t hiányosságok jelentéséért, a mulasztott
felelősségĺe vonásáért,

c. intézkedései szakszetílségeiétt,

d. a főigazgatő áttal hatáskörébe utalt és a munkaköri leírásban megfogalmazott
felađatok v égr ehajtásáért.

4.6. A helyettesítés rendie

A F oIG lĺzGAT o ALTAIÁN o S H ELYETT E S E A JE K o Rvo s I GAz GAT oJA.

Az owosĘazgatő orvos-szakmaikéľdésekben egyedúl, gazdaság k&désekben a
főigazgatő távollétében _ a gazdaságĘazgatőval közösen đönt.

,Ąz orvoĘ Lzy^tő hosszabb távolléte (betegség) esetén helyettesét a főígaz;gató aktuálisan

fuásbanjelöli ki.

A gazdaság; igazgatő helyettese a pénzĘý és számviteli osztáIyvezető, akjt a főĘazgatő bíz
meg.

Dátum:2016. o|da|szám:17/96 ĺoŽr'tr La
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'Pĺz intézetlĺezető főĺővér helyettesét a főigazgatő bízza meg.

hz egyéb szetvezei egységelĺ vezetőinek hĄettesítését / hĄettesét a muntaköri lcírás
hatátozzameg.

4.7 . Munkáltatói iogkö t átÍub'ázásának ľendie

A JEI(-ben a munkáltatói jogkött _ a gazdaság Ęzzgztó kinevezésének kivételével - a

főigazgatő gyakoĺolja, aki ezt a jogkörét az ilábbnk szeĺjnt megoszĘa, át,lházza.

Az átrvházott munkáltatói jogköĺ tovább nemtaházhatő.

A mindennzpí munkzvégzéssel kapcsolatos feladatok esetén a szfüséges munkáltatói
intézkedéseket, annak z szervezeti egységnek r Yezetője jogosult gyakoĺo}ĺri, zhová, a

kozatkaImazott kinevezése szőI, akkor is, ha a munkáItatói jogkötbe tzĺrtoző egyéb
jogosítványok gyakorlásáta nem ő a jogosult (megosftott munkáltatói jogköľ gyakorlása).

A lessvakÍabban előfoĺduló munkáltatói i oEok:

kozilkaLmazottj jognszony, munkaviszony létesítése és megsziintetése'

a kinevezés, munkasze ruődés módosítása,

Ezetési osztalybz és fokozatba történő besorolás,

illetĺnény és illetrnénypótlékok megillapítása, módosítása,

jutalmzzás,

munkavégzésre táĺy:J'ő további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói
engedélyhez n'em kotött munkavégzésĺe kőľrpnő további jogviszony

létesítésének tudomásulvétele (továbbiakban: a muttkavégzésre iĺányrló további

i ogviszony engedélyezése),

kfu téĺtési et1arás elĺendelé se,

vezetőí megbaás, a megbaás visszavonása,

ö s szeférhetetJenség vŁsga)ata,

más munkáltatőhoz való kiĺendelés.

éves szabadságok |<ladása,

kozalkaLmazottakmunkájának éĺtékelését és a jogszabaIybaĺ előírt minősítése,

iiletrnény nélkiiIi szabađságok engedéIyezése,

tanulmányi sz etz ő dés ek megköté s e,

illetmén;l előleg engedélyezése,

munkaidő, munkaĺend meghatato zása.

A főigazgatő az őt megillető munkáltatói jogköĺét _ 
^ 

klzárőIagos jogkötébe tattoző
kivételekkel - áttuházza a következő vezetők részére (továbbiakban: egyéb munkáltatói
jogköĺ gyakodók):

o|đalszám:78/96
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a) gazdaságyígazgatő

b) orvosĘazgatő
.) intézetvezető főĺővét

A főiEazEató főorvos kizátőIasos iosköĺébe tattoznak:

ki>za.lkalmazom jognszony, mrrnkavi szony létesítése és megsziintetése,

a kinevezés, munkaszeruődés módosítása jogviszony iđőtattamxz' munkaidő
b eo sztásan v onatko z őaĺ,
jogszabá|ybän meg nemhatátozott illetrnény és illetrnénypótlékokmegáilapitása,
módosítása,

jutalrnazás,

vezetőí megblzás, a megbízás visszavonása,

illetrnény é s illetĺnényp ótlékok megá|7apítása, módo sítá sa,

munkavégzésľe táĺnyuLő további jogviszony engedélyezése, a munkáltatói
engedélyhez flem kötött mrrnkavégzésre iÍanyuló további jogviszony
létesítésének tudomásulvétele (továbbiakbanl a munkavégzésre fuányuló további
j ogviszony engedélyezése),

kfutérítésĺ eLjźnás elĺendelé se,

ö s sz ef&hetetlenség viz sgalata,

közalkaLmazottakmunkájőnak éľtékelése és a jogszabáIyban előírt minősítése,

tanulmányi sz erz ő đés ek megkö té s e.

A főigazgató főorvos á|tal^tÍI'háLzott egyéb munká]tatói jogkörök:

frzetési osztalvba és fokozatba totténő besorolás.

más munkáItatőhoz való kiĺendelés,

éves szabadságok |iadása,

illetĺnény néllnili szabađságok engedélyezése,

illetrnény előleg engedélyezése,

munkaiđő, munkatend meghatátozása'

Az egyéb munĺ<áltatói iogok gyakorlasáĺál figyelemmel kell lenni a jogszablbyokban és a

JEK SZMSZ-beĺ és egyéb szabalyzatalban leírt eljárásĺ ĺendĺe és egyeztetési

kötelezettségekĺe.

4.8. Magasabb Vezető és Vezető Beosztású Munkakĺiľĺik
A JEK magasabb vezető beosztású kozalkaknazott1a z főĘazgatő, az orvosig^z4^tő és a gazdaság1

igazgatő.

Y ezető beosztásúnak minőstil:

Dáfim:20|6' olda|szź.m': |9196
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.lntéz 
etv ez ető f őnőv ér.

vezetővéđőnő,
szaket7átás terĹiletén a szakĺenđelés-vezető főorvos, illewe a gonđozővezető
főorvos az a|ábbiak szerint:

bőr és nemibeteg gondozó.vezető főotvos

iđeggonđoz ő -v ezető főorvo s

szemészet szakĺendeléS-vef ető főorvos

sebészet szaktendelé s-vezető főorvos

ottopéđia szakĺendelé s-vezető főorvos

fiil-orľ-gége szakĺendelé s_vezető főorvos

gasztÍoenteÍ o|őga szakĺendelés-vezető főorvos

ilIetgolőgsa szakĺenđelés-vezető főorvos

nőgy ôgyászat szzkrcĺđelés-vezető főotvos

töntgen szakĺendelés-vezető fóorvos

urolóý szakĺendelé s-vezető főorvos

onkológia gondozó-ve zető fő orvo s

reumatológi a sza|łendelés-vezető főorvos

nidőgondo z ő -v ez ető főorvo s

kaĺďológia szakĺenđelés-vezető főorvos

neuĺológia szakĺendelés-vezető főorvos

diabetes szakĺendelé s-vezető főorvos

addiktológi a gondoző-vezető Íőorĺos
humánp olitik at o sztá|yv ez ető,

döntés- e|őkészítő és informatiku osztalyvezető,
pénzügyi és számvitell, o sztáIyv ezető,

műsza|rl osztalyv ezető.

V. A JEK SZERVEZETI EGYSEGEI ES FELADATAI

5.1. !ĺFőigazgat'őság szefvezeti egységei:

5 J.l. Flumánrrolitikai osztá|v

Feladatai:

F,tlága a főigazgatő á]ta| meghatarczott emberi erőforrás tárgykörébe tartoző
feladatokat.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b-,{
Dátum:20|6' o|da|szám:20/96
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b. Részt vesz az emberi etőÍoruások lĺtézeĺ célol.kal összhangban történő ésszerű

felhasznáIásábaĺ, a mun-kahelyi éĺtékĺendszet klaIakitőtsában, a muntalnrltuta
továbbfejlesztésében, érvényesíti az egységes humánp oliti kai elveket,

c. Javaslatokat đolgoz ki a szetvezei kultúta, a Yezetőt^mogztÁs, a tendezett
tendszeĺek és ésszerű folyamatok, a moivácíô, a jóvőkép' tová.ůbá egyéb, z
sz eÍvez et mfüodé sét éĺĺtő témákbaĺ,

d. Javas|atokat đo|goz ki a munkaügyi tevékenységek fejlesztéséĺe,

e. Belső tanácsadást nýt a JEK részére az embei etőfotás és szervezetfejlesztés

témakörét éĺntő kétdésekb en,

f. IśidoLgozza és aktuąlizálja a szaktertiłethez kapcsolódó belső szabaIyzatokat és

iĺányelveket,
g. Elkészíti a szeméIý juttatások költségvetését z Gzzdaságĺ lgzzgatősággzl

egýtĺnfüodve,
h. Gondoskodik a komplex szociális, jóléti és fog|alkozás-egészségügyi felađatok

teljesítéséhez kapcsolódő ng,1ntézéstő| ideétwe a caÍeteĺlra, vagy jattatási rendszeĺ
bevezetését és ĺ,1lLváĺtattását,

i. Gondoskodik a szfüséges humánető bŁtositásatfuőL, e|őkészía a tobotzäst
(p,á)yázatok, hfudetés, kik&ők, Munkaügyi Központtal vďó kapcso|attattás), továbbál

szakmaĺ támo gatást nyíj t és ĺészt vesz a |ĺvá]asztási folyamatban,

i. ,{ munkaető felvétellel kapcsolatos admiĺiszftatív teendők e|Látasa a felvételi
javas|zt alzpján,

k. Előkészíi a kinevezési okmányokat és azok módosításait, továbbá 
^

kozalkalmazoti jognszony megszűnéséhez és megsziintetéséhez sztikséges hatokat,
I. Intézi a munkaszerződések, megbĺzásí szeĺzőđések megkotését, módosítását,

megszüntetését,

m. Figyelemmel kíséĺi a humánpolitikával kapcsolatos jogszabá|yokat és azok
vá|tozásalt,

n. \śidoLgozza a mun-kaköti leírások altaláĺos taĺtalmi és formai követelményeit,

o. Kezell'aszeĺnéIýanyagokat és eleget teszLkozszolgá|ati jogviszonnyalkapcsolatos

ĺ\ńlvántartásiésađatszo|gĄtatásifelađatoknat
p. Iĺtézi a jubileumi jutďmakkalkapcsolatos ügyeket,

q. E,Lőkészíi a kitĹintetésekkel és a JEK más etkolcsi elismeréseivel kapcsolatos

ügyeket,

Í. Iśladja az éi egyszeri utazási kedvezményt,

s. Yégzi a munkaĘyi és b&ügyi nyilvántartási felzđatokat (távolléti jelentés,

szabadság n,1llvántastás, változő bér) és katban tatýa az adztbázist,
t. Yégzi a nem rendszeľes kifizetések számfejtését,

u. I{lađja az élĺes személyi jövedelemadó elszámo|áshoz ígazolasokat,
v. Továbbíýa a tátsadakombŁtosítási igények đokumentumait (táppénz, gyes, gyed,

aĺyaságl segély) a tĺfrzetőhely felé

w. Renđszeľesen kapcsolatot taÍt a tarsadaLombiztosításíkifizetőhellyel,
x. Elkészíti a ktilönböző staĺszikákat a Statisztikai Hivata| részére (havi, negyedéves,

éves, eseti),

Dźtum:2016. o|dalszám:2|/96 /
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y. Elkészíđztanlimáĺýszeződéseket,
z. Részt vesz a' személyi juttatások aLzkliäsátőI szőLő beszámoló elkészítésében a

G az daság1 lgazgatő sággal együttrnfü ö dve,

Żä. Részt Yesz a feladatkörétéflĺrtő áIta|ánosvagy céLvlzsgálatokban, ellenőrzésekben,

bb. Részt vesz a munkahelyi konfliktusok rendezésében,

cc. Részt vesz azBséIyegyenlőségi Terv készítésében,

dd. Igény esetén adatszo|gáItatástvégez abét- és munkaüg,1l el7enőruésekhez,

ee. Igény esetén kimutatásokat készít a szemé.|:1 ái7omány összetételét, ala|<liását,

fluktuációiát, bérszínvonalat és bétaráĺyokat, a létszám- és bétgazdá)kođás

lntézméný szintű tzp asztalataĺt illető en.

Kötel'ező statisztikai j elentései:
a. Elkészíti a ktilönböző renđszeres és esed. statisztjkákat a Statisztikai ÍŁvatal tészére

a kozalkalmazottak |étszám- és béradatalva| kapcsolatosan (OSAP 1626, OSAP
1019, iites álláshelyek negyed éves jelentése),

b. B|készíi az egészségpgý dolgozók ágazai béremelését énntő ađatszolgůtatást

(támogatasi igénybejelentés és eIszámoláĺs) a GYEMSZI tészéte, a jogszabáýarl
meghatatozo tt e s e déke s s éggel,

c. Elkészíti a nyugdíjat helyettesítő pénzelJatás havi igénylését, e|szämo|ását és a
jogszabá|ybaĺmeghatatozottesetiösszesítőelszámolástaGYEMSZItészére.

5.1.2. Döntés.előkészítő és Informatikai osztály

Általános feladatok
a. A JEK |<ltűzóttdöntés-előkészítő céljainak megvalósítása.

b.'ĄJEKkontolling folyamatáĺakkiszolgálása.
c. Az egészségügyi finanszítozásí tendszer helyi vonatkozásainak ismertetése, az

ápo|ásí és ellátási standatdok és mutatók kidolgozásábanvalő részvétel.

d. Yonatkoző jogszabáIyok, elsősorban minisztériumi és oEP tendeletek nyomon

kóvetése és a belőlfü fz|ĺc.đő feladatok végtehď1tása.

e. Rendszetesen tájékoződás a feladatkörébe tattoző jogszabźiyokĺól és az áLlarri

kánýtás egyéb jog eszkozeltől, ezek váItozásunak nyomon követése, valamint
azoknak a felađatoknak az e|7átása, amĄeket a jogszabáIy, az á|lafillĺánýtás egyéb

jog eszkozei, valamint a JEK beLső szabďyz^ta vfgy a főigazgatő hatásköĺ&e utď.

f, Folyamatszewezés,
g. Az lnfotmációs rendszer kialakításávalkapcsolatos projektĺrrenedzsment.

h. Jogszető és biztonságos infotmatjkai rendszeĺ megtetemtése és folyamatos

műkódtetése.

i. Hardvet és szoftver telepítése.

j. Hibafelderítés, h]baelhántás.

o|da|szám:22l96 
,L6N Dátum:2016.
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k. Haĺđver eszközök javitászvagy ktilső javittatása.

I. Számitógép igények követése.

m. Haĺdver és szoftvet leltzt egyeztetése.

n. Műszaki taĺácsadás.
o. Internet hozzäÍétésbŁtosítása,z jogszeďl Intetnet haszĺaLzt ellen,őtzése azIĺtetĺet

SzabalyaĺÁlape1vei figyelembevételével. (ásd' 6. számű melléklet)

p. Multimédia tervezése.

q' Belsó háIőzatokkiépítése, fethasznakőkkarbantaftása.

t'. Ált"láno' ađawédelem.

s. Vírusvédelem.
t. Szoftver jogpsztaságbatosítása,

u. Digĺtďis röntgen infoĺmatikai hátterének foIyamatos bŁtosítása.

Járóbeteg.ellátás szakmai pĺogramiaival kapcsolat feladatok:
a. Kiegészítések, felmeriilő igények, módosítások készítése, készíttetése.

b. Hibafeldeľítés és intézkedés.

c. Programoktovábbikezelhetőségénekjavítása.
d. Pĺogramhasznalatoktatása.
e. InfotmatikaidokumentáciőelLeĺőnése,fejlesztése.
Í. Jáľóbeteg-ellátás dokumentáđós rendszerénekkarbantattása.
g. Adatbázis-adminisztráciő, felhasznáIói kapcsolatok feĺntartása.
h. YáItozások, javitások, számitőgépes listák készítése.

i. Hibadokumentálás.
j. ÁdawédelembŁtosítása.

Finanszíĺo zással kapcs olatos feladatok

^. Járóbeteg-ellátás adatatnak rögzítése, feldolgozása,
b. Finanszítozásiadatbáziskezelése,
c. Adatok ktildése, Íogadása (oEt ÁNTSZ, Kormányhivatalok),
d. Szerződések alapadatatnakkarbaĺtafiása,
e. Iĺtézeistĺuktúĺára, orvosokĺa, e|7átásítertiletĺe vonatkoző adztfeIdo|gozás.

f. Betegđokumentáciőarchiva)ása,
g. Utólagosinformációkbeszeľzése,
h. Statisztikák készítése,

i. Részt vesz a költségelemzéskészitésében.

5.7.3. Munka. és Tűzvédelmi felelős

Felađatai:

Dátum:2016. o|da|szám:23/96 /
cry,/
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f.

8.
h.

i.

1.

L.

b.

c.

d.

e.

k.

L

m.

n.

o.

'Ą mrrnka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos 
^đÍnkisztÍá,ciós 

feladatok el}átása

Felügyeleti szervekkel _ oIVÍA/m, onkoľmányzaĺTízohtőság _ kapcso|atrattás,

FelĘyeleti szervek szemléin való tészvétel,

Szervezei egységek tendszetes munka- és tűzvédelmi ellenőrzése,

É.,., munka és tűzvédelmi szemlék megszervezése, lebonyolítása a Íeltatt
hiányosságok megsztintetésének ellenőrzése,

Tőzoltő késziilékek, berendezések folyamatos ellenőrzése,

Munka- és tűzvédelmi előzetes és ismétlőđő oktatások meglattása,

Balesetek, séĺrilések klvŁsgáůäsa, jegyzőköĺyv készítése,

Részt vesz f helyrségek berendezések üzembe hĄezési etjatásaln,

Foglalkozás-egészségíigyi munkatáĺsaival egylittrnűködik Żz előzetes, illewe
időszakos alkalmassági vŁsgáIatok elvégzésében,

Kooĺdinálja a munka_ és tűzvédelmi megbizottak munkáját,

Etlenőrziavéđőf elszerelések,eszközökĺendeltetésszet{lhaszĺáLatát,
Rendszeresen beszámol a Szotgálat munka- és trizvédelmi hýzet&ő| a

főigazgatőĺak,
A munka- és trizvédelmi előíľások megszegőivel szemben sztikség szerint

felelősségte vonást kezdemény ezhet,

A rendszeres és eseti munkafeladatok el]átása sotán kapcsolatba kedilő lnilső
szervezete|<kel és aJózsefváĺosi Szent Kozĺnz Egészségügyi Központ đolgozőivala
munkavállďónak kapcs oLzttafiási, egytittrnfüödési kötelezettsége van.

D ohányzási tilalom betattásának ellenőĺzése.p'

5.1.4. Belső ellenőľzés

Feladatai:

^. ^ 
szetvezet minden tevékenységének, ktilönösen a költségvetési bevételek és

kiadások tervezésének, felhaszĺaLásának és etszámoläsának, valamint az

eszközökkelésforrásokkalvalőgazdálkodásnakvizsgáIata
b. Bizonyosságotađőtevékenységekötében:

o elemezni, vlzsgálli és értéke]ĺri a belső kontrollĺendszeľek kiépítésének,

műkodésének jogszzbáiyoknak és szabáLyzatoknak vďó megfelelését, valamint

működésén ek gazdaságosságát, hatékonyságát és eređményességét;

o elemezni' vizsgálni a rendelkezésre á17ő erőfoľrásokkal vatő gazdálkodást, z
vagyon megővását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a

b e s z ámolók v aIő dĺság1t;

. a vlzsgaLt folyamatokkal kapcsolatban megálJapításokat, következtetéseket és

javaslatokat megfogďmazĺi akockázai tényezők, hiányosságok megszüntetése,

kikiiszobölése v^gy csökkentése, a szabá|yta|anságok megelőzése, illetve

költségvetési szerv működése

Dátum:20|6.

feltátása éĺdekében. vďamint L

o|da|szám:24/96

?-tN

fazekasnevl
Írógép
 24  



szgľtvrzETl ÉS nĺÚrooÉsr szĺ.nÁryzłľ
Józsefufuosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat..02.

eredményességének növelése és a belső kontollĺendszerek javitása,

továbbfejlesztése étdekében;

. nllváĺtartaĺi és nyomon követrri a belső e|lenőtzésíjelentések aIapjän megtett
intézkedéseket

c. A tanácsađó tevékenység ketetében elláthatő feladatok lehetnek kiilönosen:
o vezetők támogatáts^ az egyes megolđási lehetőségek elemzésével, értékelésével,

vŁ s gůatäv a|, ko ckázztának b ec slé s ével;

o péĺzugyl, tátgyl,informatikai és humánerőfotás_kzpacitásokkal való ésszerűbb
éshatékonyabbgzzdálkodástaltáĺyvLőtanácsađás;

. f vezetőség szakértői támogatása akockázatkezelési és szabá'Iytalanságkezelési

renđszetek és a teljesítĺnén)rmenedzsment rendszer |ĺaIakltásában, folyamatos
továbbfejlesztéséb en;

o tanácsadás a szetvezei struktmák ncíonalizaLása. a változásmenedzsment
tertiletén;

o konm,Itáciő és tanácsađás a vezetés tészéte a szer-ĺezei sÚatégla
elkészítésében;

o javas|atok megfogalmazása a köItségvetési szerv működése eredményességének

' ÍIövelése és a belső konüollĺendszerek javítasa, továbbfejlesztése étdekében, a
költségvetési szerv belső szabáIyzatanaktzrnta]Ínát, szerkezetétilletően.

Kapcsolódô szabáIyzat a belső ellenőĺzési kézikönyv.

5.1.5. Közegészségügyi és iárvánvügŕ előadó

Felađatai:
Ż. közegeszségügyitenđelkezésekbetafiásánakellenőzése,
b. sten)lzá|á's,fertőtlenítésmegszefvezéseés ellenőtzése,

c. kapcsolattattás fertőtlenítőszeteket beszál]itő kiilsős cégek szaktanácszdóivď,
d. környezeti, tźosy,és személyi higĺéné ellenőĺzése,
e. takaĺtás eszköz és személyi feltételeinek ellenőrzése,
f' közremfüödés, tanácsadás, mindenúj,,feĺtőtlenitőszer,, bekediłésekor,

g. közegészsé.gug szakvélemény készítése,

h. szabaly zatok akta"1,"áu;sa, foLy amato s nyomon követése, ellenőrzése.

5.l.6. Iqgász

Feladatai:
Ż. A JEK etedményes mfüöđésének segítése, az igykorében tudomásfua jutott

jogsértéseke felhívja a JEK vezetőjéĺek figyelmét.

b. Meghívás a|apján tészt vesz azokon az éttekezLeteken, amelyeken a feladatkoĺébe

tarto z ő kétdé s eket taryy atnak'

Dátum:20|6'
/ryo|da|szźtm:25196
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Közremfüöđik aJEK szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, illetve ioď"g
véIeményezi a ktilső szervektől megktilđott szerzőđések tervezeteit.

Ré szt ve sz a J EK b els ő s zab ály zztának |<ldolgozásáb aĺ.
E|1átýa aJEK jogi képviseletét.

Részt vesz L betegiogok érvényesítésében.

5.l.7. Titkáľsác

Feladatai:
Szervezi és összefogj a a JEK ađminiszttatív tevékenységét,

FelĘyeli az lrattát és leírók munkáját. A napi postabontás soĺán a levelek, ill. postai

kĺildemények kérdésében ellgazítást ad, vďamint a cimzettekhez eljuttat.

Figyelemmel kíséri a hatáĺdős munkák menetét és szorgalmazza az intézkedések

megtételét.

Folyamatosan beszámoI az igazgatóságnak az ađminriszttatív ügyek állásfuő|.

Levelezés, ügyintézés.

Az esedegesen beérkező pzĺaszigyek kezelésének kiemelten figyelemmel kisétése

A napi kimenő posta sotán levelek expe,]iÁ|ása.

Inttáitevékenység(I.{yilvántattäs,nktátozás,archiváIás,stb.)végzése.

'Ą szfüséges fénymásolatok elkészítése.

A JEK iktatási ĺendjének (|ogszabályoknak megfelelő) |<ĺalakitása, toväbbá

végtehajtása,

5.1.8. Bizottságok

A Bizottságok mfüodési rendjét, fe|ađatalt a 6.2.2 pont tartalrnazza.

5.7.9. Kontroller

Feladatai:
a. Méľőpontok|ĺalakitása,
b. Éĺtékelésitendszer |ĺđolgozása,szetvezése,
c. Költséghelyet köttségviselők kódjainakkatbantafiása',
d. Értékelés, tá1ékoztztás'

e. Finaĺszítozási mőđszetek figyelemmel kísérése, alkalmazása,

f. JogszabáIyok,váItozásoknyomonkövetése,
Elemzések, statisztikák készítése, részvétel a költségelemzés készítésében,

Havi telj esítménylisták fetdolgozása, kiadása,

F inansziĺozási ptognőzisok felállítása,

Yezetői döntés előkészítése

c.

đ.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j-

g.

h.

i.

j.

b'{
Dátum:20l6. olda|szám:26/96
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5. 1. 10. Minősé gi tánvitási v ezető

Feladatai:

^. A minőséýáĺýtás előkészítése,

b. A minósésiÍáĺýásí terv előkészítése,

c. A minőséýánýtásszervezése, a minőségbŁtosításimérésekkoordinálása,
đ. Annőségýáĺýtásirendszeĺđokumentációinakkatbantattása.
e. Az Intézet célkitűzéseinek és tetvfe|adatainak a minőségiĺánýási szewezeÍi

egységre vonatkoző érvényesítése.

f. 'Ą minőséýźĺĺýási tevékenységével kapcsolatos célkitűző, tetvezésí, szetvezési,
kánýtási, ellenőĺzési és étékelési feladatok elvégzése,

g. A felađatok megfogalmazása,, teĺdszetezése és kiađása,

h. Nyilvántattja a belső szabá|yzatokat és azokmőđosításait,
i. Áminőséýánýtás érđekeltségiľendszerénekkia|akitása,

i. A mnőséýánýás mfüodési hiányosságainak feLtfuása, a munkamódszer javitása,

fe1lőđőképességének biztosítása.,

k. A JEK-re kiterjedő hatékony minőségbiztosítási rendszer bevezetése és

aktp,|i záfása, a független tanúsítás Íenntattása,

I. A szolgĄLtatások megkívánt minőségének bŁtosításához a teendő intézkeđések
koorđinálása,

m. AJEKképviseleteminőségbiztosításikérđésekben,
Íl. A minőség alakliáłsáĺak figyelemmel kísétése z szo|galtatást igenybe vevőknél,

vets enytátsaknáI é s szálJitő|<nal,

o. Menedzsment munkájának segítése a minőségbiztosításíkérdésekben,
p. A minőségbiztositásitevékenység Ęyvitelének szzba|yozása.

5.2. Az oľvosigazgatőság szetvezeti egységei:

Áz orvosigazgatősághoz tattoző szetvezei egységek felsorolását, kapcsolattenđszerét a jań-beteg
szakel]atás és a gondozás teľiiletén az SZMSZ 3. szátmű melléklete tarta|mazza.

5.2.1. A szakľendelés vezetők és eEvéb szakĺnai eevséEekvezetőinek
ÁrľłrÁNos feladatđ:

^. az áLtalllkvefetett egységek képviselete és kapcsolattartás más egységekkel,

b. Żz egység mfüödésének személyi és ̂
nyagi 

feltételeinek sĄát hatáskötben

megoldható bizto {ĺtása,

c. munkatefiiletét érintő személyi kérdésekben véleményezési és javaslattételi jog illeti
meg,

d. a felađatokpontos megfogalmazása és ismertetése a beosztott dolgozókkal,

Dćfilm:20|6. o|da|s,á^')7l% ć
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e. e felađatok végtehajtzsánzk etleĺőtzése, Lz optimális munkamegosztás, a

ĺend sz ers z e tv ez és bizto sítász,

Í. a szetvezeti egység munkájával összefüggő értékelés és infotmáció.

Szakľendelés vezető főoľvos feladatai:

Ż. z hatáskońbe utalt jfuő_beteg szakĺendelés munkájának lráĺýtása és ellenőtzése,
kiilönös tekintettel a teliesítrnén)'métés szempontjaiĺa, ahýettesítések beosztásáru

és a szabađságtervek készítéséte,

b. afolyamatos betegell.átásbŁtosítása,

c. a szaktenđelés működésének személý, táosylfeltételeiben vďó közremfüödés, ezen

beltil győg,Jsze4 vegyszef-' fogyőeszköz, ĺyomtaŇány fethaszĺá]ás nyomoÍI

követé se, utánĺendelé se,

d. z szaktenđelésnek a hatabyos egészségügyi jogszabáiyok az or,száeos intézetek,

szzkmal kollégiumok által kiadott szakmaĺ iľányelvek a|kalmazásával történő
ellenőľzése, illetőleg szakĺrĺal iĺányelvek, pĺotokoll betaftása ésbetafiatása, szükség

esetén intézkedés kezdemény ezése a főigazgatőĺáI,
e. az eikai kovetelmények és a munkafegyelem megtattása, az előírt dokumentációs,

informácíős feladatok végtehzjtása,'a' szakszerűség tanulmányozása, ellenőtzése,

panaszügyek klvlzsgáiásábzn valő közreműködés, szfüség esetén intézkedés

kez demény ez és e a f őigaz gatőĺá|,

f. az ltáĺýtása alá taftozó egészségügyi đolgozóknáI a munkaköd leírások szakmai

iĺányelveinek elkészítésében való tészvétel,

g. napi mrrnkavégzés ltáĺýtása,
h. havi munkaidő beosztás elkészítése,

i. a hatályos jogszabáIyok" utasítások, fuánymutatások, belső szabályzatok, Ęazgatá'sí
köľlevelek betartása és betatttatása,

j. a szalĺľendelés szakmai fejlesztésének figyelemmel kisérése,

k. a szaktendelések közötti együttrnfüödés és munkamegosztás megoldása,

I. tészvéte| a főotvosi étekezleteken,
m. a dolgozői minősítésben véleményalkotás,

Í1. összehangoLja a szafuendelés munkájával kapcsolatos oktatási-, továbbképzési

feladatokat.

Gondozóĺ tevékenység esetén feladatai:

o. a goĺdoző munkájának lĺänýtása és ellenőľzése, ktilönös tekintettel

teljesírnénymérés szempoĺýasra, a helyettesítések beosztásata és a szabadságtervek

készítéséte,

p. a gondozásta szotalő betegek rendszeres szűrésére,

q. a szakreĺđelés és gondoző szakmaĺ fejlesztésének figyelemmel való kisétése,

t. a szakĺendelés és a gondoző kózötti együttrnfüödés és mrrnkamegosztás

megoldása.

Felelős

N Dźlfim:20|6. olda|szám:28/96
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a. az tánýtása alatt mfüöđő szaktendelés jogszabaLyokban, be|ső szabályzatokban
meghatátozottaknak megfelelő mfü ö dés éért.

b. azért,hogy az áIta|a\rezetett. szervezei egység az il7ampolgatok el|atását egeszségi

álllľr65g6"k ruegfelelr3ęĺr a rcrrdclkczésrc űil,3 eszkozokkel koľszerű móclclĺr,

lelkiismeretesen bizto sítsa,

c. a teljesítrnényatáĺyos frnaĺszítozás ađatainakvalőđtságá&t,

d. a győgýtő, megeIőző e|]átas szakszerűségéért, a többi szakĺenđeléssel vďó
együttĺnfüödésért és munkamegosztásért, a szaktendelés ađminisztációs és

đokumentációs feladatalnakha|adékta|an elvégzéséétt, a stziszúkaí ađatszo|gaLtatás

pontosságáéĺt,

e. a beosztott dolgozók mrrnkaköd leításáĺaktarta|máétt.
Utasítást adhat:

A szakĺendelésen đo|goző orvosoknak, asszisztenseknek és egyéb szakmu és kiseýő
munkavállalóknak.

5.2.2. A szakĺendelések együttműködése

A szakĺendelések kötelesek szoÍosan egytittľrrfüödni, egymásnak minden szükséges seýséget
megadni.

5.2.3. Kieoészítő sza|<ĺnzsgá|atok

Á szaktendelésen megjelent betegen nemcsak a kétt szakorvosi vŁsgáIatot, hanem _ az indokok
gondos métlegelésével _ zz azza\' összefüggésben lévő |ĺegészítő szakílzsgá|atokat is el kell
végezti. A kiegeszítő sza|<sńzsgálat célzottan töĺténik. 'Ąmennyiben a kiegeszítő ťlzsgpJatok
eIvégzéséte a JEK-ben nincs lehetőség, a beteget a szfüséges vŁsgá|atokn 

^z 
illetékes

szakorvoshoz kell lráĺýtaĺĺ.

5.2.4. Konzultáció

Azokat a szakreĺđelésen ellátott betegeket, akiknek kőrlefolyásában ptobléma jelentkezik, a vezető
főorvos, illetve a szakteĺđelés vezetője esetrnegbeszélésre ftonzultáció) jelóli ki. '{mennyiben a

betegség megĄLapításához, a céIszeďt gyógykezelés megítéléséhez bonyolult, többiráný
sza|sizsgalatLatszjk sztikségesnek, ennek megítélése céI1ábőI az i]letékes szakorvosok bevonásával,
szaktanácskozást (<onzíliumot) kell összehívni. A konzílium etedményet fuásba kell foglalĺri.

5.2.5. A szakľendelés ofvosa

Dátum:2016.
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A beteget, ha szakorvosi kezelésĺe szoĺul, győgykezeLésben ĺészesíd részére

szfüség szednt gyógyszett, győgyíszai segéđeszközt tendel, a győgykezeléssel a

követendő életrnóddď kapcsolatos felvilágosítást megadja. A b"t"g et7átása

étdekében koteles az egész,ségýgý előításokat, a sfakÍnat szabáiyokat és a ptotokollt
betartani és betaĺtatĺri,

A további szakorvosi kezeléste vagy ellenőtzéste szotuló beteget a vele egyeftetett

időpontĺa elő1egyzi,

'Ą szakorvosi ellátásra nem, de orvosi e|Látá'sta szotuló betegnek _ a leletek

szakvéleményének, valamint a győgyeLjárásra vonatkoző jzvaslatőnak közlésével _ a
kez elő orvo sho z ltáĺýt1a,
A |ĺvŁsgátátsĺa, gyógytezeléste, ápotásn szoruló beteg beutalása iĺánt intézkedik
iltetőteg előjegyzi, és indokolt esetben javaslatot tesz a szan^tóÍiumi beutalásľa,

A szaktendelésen _ sĺirgős esetet kivéve _ olyan orvosi beavatkozáS ÍIem

a|ka|mazhatő, amely az orvostudomáĺy mindenkod áÍ7ása, illetőleg a voĺztkoző
jogszabá|yokszerintl<lzfu ő|agfekvőbeteg-győg,pntézetbenvégezhetőe|
Á beteg éľdekében jogosult konzfüumot kezđeményezĺi.

Ż.

b.

c.

d.

5.2.6. Felnőtt és Gveľmek Házioľvos

Feladatai

Elsőđleges, személyes és folyamatos ellátást nyűjt az egészségi á|7apot megőtzése, a
betegségek megelőzése és győgýtása céljából. Célcsopott a háziotvosok altal elfogadott

bŁtosítottak, illetve azok a biztosítással igen/nem rendelkező betegek, akik a háziorvos
mfüödését meghatátozó területen élewitelszeľűen élnek/bejelentve laknak'

a|apvető feladata a háziotvosi rendelő munkájáĺak megszervezése, az etlatásí

teniletéhez tattoző, illetve hozzá bejelentkezett lakosság tészét,e a g,1ôgýtő-megelőző
alapellátásbŁtosítása, aházíowosi tenđelőben és a betegek lakásáĺ,

sza|<tlaĺ kapcsolatot tart fenn mindazon kőrhází osztályokkal és szakkonz-íliumokkal,

amelyek betegei elLátásában részt vesznek.

köĺzeđ nővét szakmaĺ munkájának táĺýtasa, szewezése, a sza|<ma szzbáIyu szerint

meghatatozott feladatok ledelegálása, elvégzett munka nyomon követése, ellenőĺzése,

a hatmonikus együttrnűködés biztosítá sa a jő betegellátás éľdekében.

Ennek ketetében kiiteles :

a betegek orvosi vŁsgá|ztát és győgykezelését munkaĺend szeĺjnt biztosítani,

az ĺigyeleti szolgálatban tészt veĺni, amennyiben a jelenleg ktilső(s) szolgáltatő á|tal

ellátott nappali ügyelet, ebben a formában - báĺmikoĺ, bátmilyen okból _ e1látarJzĺ

matađ,

goĺđozási feladatokat ellátni,

a fertőző u:togér' és foglďkozási betegek bejelentésétől gondoskođni,

a gy őgyszetendelést lebonyolítani,

N Dátum:20l6. o|da|szźm:30196
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a keĺesőképesség orvosi e|bkáJásät végezni,

szfüség szeĺint szakorvosi véleményt, konzílirrmot kérni,

indokolt esetben a beteg szakĺendelésre, fekvőbeteg gyógyintézetbe tötténő
b eutalásatől gondo sko dni,

a betegek sztikség szerinti mentőszál]itását megoldani,

zhalott-izsga|atotelvégezniazérvéĺyes jogszabályokszerint,

a közegészség"gŕ-' játrváĺnýgý fe|adatokat ellátrri,

egész séges életrnódĺa nevelőmunk ät végezĺi,
a helyettesítési feladatokat ellátni,

a munkarendet megtaĺtani és megtaĺtatĺri,

a háziotvosi ellátással kapcsolatos ügyviteli, statisztikai munkát előirásszer.íen
elvégezni,

a dokumentácíő megőrzésérő| gondoskodni,

a vonatkoző jogszabalyok, belső szzbalyzatok és utasítások előírásainak megtartását
biztosítani,

együttrnfü ödĺriaszociálisgondozóháIőzattal,
meghztátozott orvosi vizsgálatokat elvégezĺi az érvényes jogszabáIyok szerint
(gépjfumű', lőfegyver- alkďmassági stb.),

a törvényben előírt egészségügŕ továbbképzési követelményeknek eleget tenni.
Felelős:

az ,,a,, pontban felsorolt feladatok mandéktalan e11Ą1Ą3Ą(71,

az ellátási teriiletébe tafioző állampolgáĺok egészségi áIlapotáĺak figyelemmel
kísétéséért,

a működési rend, a jogszabáIý és belső szabá|yzatok, utasítások előfuásunak a

meg;atásáéĺt, illetve megtattatásá'étt,

Lz előíĺt ügyviteli és dokumentáció biztosításáétt, a statisztiku zdatszolgaItatás
pontosságáéľt,

a.ptaxlsában a]kalmazottkörzeti áęo1ő szakmalmuĺlkájáétt' munkafegyelméért.

5.3. Aĺ gazdaság1igazgatőság szefvezeti egységei és feladatai:

A Gazdasá,gs lgazgatőság, mint szetvezei egység a költségvetési szerv gazdaság1 szervezete,
melynek a vezetője a Gazdaságĺ, Igazgatő, mlnt gazdaság1' vezető. A gazđaságs ęazgztősághoz
taftoző szetvezeiegységek felsorolását aSZMSZ 5. sz. mellékletet^tt^lmazza.

5.3.l. Pénzíigyl, és szátnvite|l osztály fe|adataiz

'Ą hatályos jogszzbalyokbetattásával, illetve betafiatäsávalbiztosĄa aJEK éves költségvetésének
fenntafihatőságát; az évközi gazdaságs folyamatok számviteli nl1ilváĺtartását; a pénzgazđälkodást,
valamint a koltségvetési beszámoló (k) elké szítését.

/.Dátum:20|6. oldalszám:3|/96 7/$ 7L/ Ą,ł{,
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Ktiltségvetés készítés
a. elemzi és értékeli az előző évigazđáJkodást,
b. tátjékoződlkaköltséghelyekésköltségviselőkigényeiľől,
c. elkészíti Lz lntézméný költségvetési javaslatot, melyhez a szeméIý juttatás

költségveté si javaslatát a Humánpolitika bocsátja rendelkezéséte,

d. kitolti a költségvetési nyomtatványokat'

Számvitel
L. főkönyvi és anďitikus könyveléstvégez,
b. időszakj el]enőtző egyeztetéseket végez a költséghĄek adataival,

c. kla|akjýa aJEK számlanikĺét,
d. ĺl1l7várrtatga a teljesítĺnéĺy-frnanszltozást és az egyéb bevételeket, viszonýqa a

költségvetés ütemezésének megfelelő megvaló silásához,
e. javaslatot tesz 

^ 
sztikséges kiemelt e|őbányzat-módosításokĺa,

f. sĄát hatáskörben gondoskodik a ÍIem kiemelt e|őlráĺyzatok szfüséges

módosításától,
g. önkóltségi adatok a|apjáĺ javaslatottesz a' szĺikséges téĺtési díj módosításokĺa,

h. elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetés megvďó sításatő|.

Pénzgazdátlkodás
a' kezeli aházipénztfut,
b. biztosíýa akészpéĺz_elláttrńny elszámohst,
c. ntézí a kifizetéseket, átxalá,sokzt és bevételezéseket,

d. teljesítiaJEI{-ĺe vonatkoző ađőzásíkötelezettségeit,

e. végzi a számlák és egyéb bŁonylatok et7eĺőrzését, érvényesítését,

f. gondoskođik ahátnlékosbevételekbeszedéséről,
g. figyelemmelkísériaJEKpénzgazđálkodását,
h. gondoskođik a szán7a|<lbocsátásokĺól.

Beszámolĺí készítése
Ż. pénzügý likviđitási tervet készít szfüség esetén,

b. péĺzfotgzlmijelentést készit(negyedévente),

c. összeá|Jlga az ídősza|i költségvetési beszámolókat (félévente),

d. pénzügý és számviteli infotmáciőkat őÄ]it össze a vezetés kéréséĺe.

Egyéb feladatai:
Ż. kózremfüödikaJEKkontollingtevékenységében,
b. elkészíti és akrłalizálja a nlnkájához kapcsolődő szabáIyzatokat,

c. megszervezía ĺyl7váĺtattási.elszámolásiľendszetą

d. kapcsolatot tatt a társosztaIyoL<ka|,

e. gondoskođik a feladatkörébe tattoző staisztjkák, egyéb adatszolgáItatások el-

készítésérőL'

f. szigorű számadásű (pénzügyj) rlyoĺĺrtłľĺrányok kezeléséĺől gondoskodik.

Ktitelező statisztikaĺ jelentései:

^. Havi/Negyedéves adatszo|gá|tatás az oEP felé: 'Ądatlap apénzugylhýzető|

\''\ Dáfilm:20|6. o|da|szám:32196
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5.3.2.

Éves adatszolga\tztás oEP feté: OSAP 7576 Je|entés az egészségügyi e17átás
bena'házásí és felúiítási kiadásainak a]ahiásÁtőI
Éves adatszolgaĘtatás 

^z 
ÄFJFJKfelé: OSAP 7477 Dokog1kiaďások éves költségének

jelentése
EvesadatszoLgaltatásazonkornáĺyzatrészére..

a. OSAP 1933 E, ves jelentés aber.,lházások összetételétől
b. oS,\P 2240 Eves ben:házás statisztikai ielentés

Negyedéves adatszoLglJtatás az oĺlkotmányzat felé: Negyeđéves beĺuházás
statisztikai ielentés
Havi adatsz o|gahtatás 

" 
ľĺÁx ÍeIé: P énz forgďmi j elenté s

Műszaki osztáiv fe|adataiz

Az osztaly feladata a mindenkoĺ hatalyos közbeszenési jogszabáIyok e|őftásanak
figyelembevételével a JEK fe|hasznz|ásta ketiilő műszeĺek beszezésének szakmai előkészítése,
beszetzése, katbantattása, a teľvben jőváhagyott eszközöknek és műszeteknek 

^z eIőfut
mennyiségben, méttékben, minőségben, előírt határldőrc a fe|hasznalők tészérc töĺténő bŁtosítása
és egyéb elJátási, gazdá1kodási feladatok teljesítése, aJEK m(lszakimfüödésének fenntaĺtása.

Míiszergazdálkodás
Ż. a koltséghelyek igényeinek felmérése,

b. beszeľezhető eszkozóktevonatkozópiackutatás,
c. beszerzésí terv készítése,

d. jőváhagyottbeszetzésítervek rcąlizĄĄ*,
e. műszetek mennyiségi, minőségi áwéteLe,illetve az abbaĺvaló közteműködés,
f. üzembe helyezés és üzemeltetés feltételeinek biztosítása,
g. otvostechnikai, valamint tizemviteli berendezések, műszetek, technikai eszközök

karbantzttása, jzvítása, alkatészek biztositása,
h. ganncĺahs iýny érvényesítése,

í. jogszabźůy á,Jtal e|őfut időszakos műszerbeméĺések elvégzése és n',llváĺtattása,
j. .gyéb műszergazdálkodási feladatok.

Épületfenntaľtás és kaľbantartás
Ż' benlhäzások, felujítások és a rekonstrukđó bonyolítása meghatátozott köľben,
b. üzembe helyezési eljfuások,
c. m(tsza|ĺkztaszterckvezetése' tervdokumeĺtácíő őtzése,
d. a JEK éprileteinek, éptiletgépészeĺ hálőzatának és berendezéseinek Ąlląpotát

ro gzítő n,JĺJ,v ántaĺtás ok napraké sz v ez etés e,

e. szerződésekn,Jivántafiása,
Í. a JEK és telephelyei éprileteinet építrnényei, gépe állzgáĺak megóvása, a funkciók

etlatásáhozszükségesm(lsza|rlÁ1|ąpotbŁtosítása,
g. a napikatbantattási' kisebb javĺtásifeladatok elvégzése.

Egyéb feladatai:
a. közteműködikaJEI(kontĺollingtevékenységében,
b. kapcsolatot tatt a tátsosztá'Iyo|d<a|.

b.

đ.

Dátllm:2016' o|da|szám:33/96
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5.3.3. Gondnokság feladatai

Gondnokok

^. Biztostýz a telephelyek üzemeItetését és vagyonvédelmét

b. telefonközpontok kezelése,

c. aJEK higiénés és isztaságs' előírások és elváľások biztosítása,
d. nlhatat üzemeltetése,

e. közremfüodés a textilcsere bonyolításábzĺ,
f. telefonforgďom ADHoC ellenőrzése, híváslista szétosztása a munkavállalóknak.

VagyonvédeIem
a". pottaszolgálatok fenntattása,

b. iasztôteĺđszerekmfüödésénekbiztosítása,
c. biztoĺság; cégek felügyelete,

đ. ĺendőrségi ügyintézés (szfüség szerint),

e. kulcskezelés és nyilvántattás,
f' pénz- és értékkísétés,

g. aJEK-en beltili belső rend fenĺtattásában köztemfüódés,
h. alkoholszondás el7enőrzésekvégrehajtása.

Egyéb feladatai
a. a munkájához kapcsolódő szabzlyzatokat e|őkészíĺ és aktlatizáÄja,

b. patkoló üzemeltetése,

c. keĺtgondozás,
d. et7áqzfelmedilőtizemeltetésifeladatokat,
e. kapcsolatot tattatáfsosztáIyokJral.

Segédmunkás ok felaďatai

^. Az intézrnéĺy működésével kapcsolatos anyagmozgatásí és uďvartakaĺtásí
feladatok v égr ehajtása

Takańtás fe|aďatai

^. Az jntézmény mfüöđésével kapcsolatos ĺsztzság1' és takarítási eIváľások biztosítás
Poĺtások feladatai

^. az intézet épriletének vagyonvédelme és 
^ 

portz üzemeltetése,

b. az lntézei paĺkoló működtetése,

c. az jntézetbe érkező szeméIyek pontos és udvarias tájékoztatása.

Tele fonk<i z p o nt feladatai
a. A beérkező telefonok fogzđá'sa, tolĺábbítása az egyes osztáIyok felé, va|aĺĺĺnt a

betegek pontos és udvarias tájékoztatása

5.3.4. Anyaggazđálkodási Csopott feladatai

BŁtosíga a JEK működéséhez szükséges anyagokat és eszközöket, gondoskođik ezek napnkész,
folyamato s nyt7v ántattásárőI.

Anyag-, eszkijz. és ľaktáľgazdálkodás

\''\
Dátllm:2016. o|da|szám:34/96

3+

fazekasnevl
Írógép
     

fazekasnevl
Írógép
34 



szEľ.lvEzETI ÉS ľĺtirooÉsr sze.nÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz.szMsz
Yá|tozatz 02.

a. aJEKmfüödéséhez,feJtesztéséhez szfüséges anyagszfüséglet felmérése,

b. a folyamatos és zayatta|an etlátástbiztosító készletszint meghatát,ozása,

c. piackutatás' \

d. a szti.lsségcs anyagok, cszkozc'k beszeĺzésének ütenrezése, beszerzések

lebonyolítása,

e. a szervezetiegységek igényeinek és Íelhaszĺállásának ĺ,Jl\váĺtattása,
r. kivételezések rendiének szabalyozása, aĺyagokkiađása,
g. anktätaktigyviteli, tátolasíés eLszámolasi feladatainakmeghztatozása,
h. a készletek mennyiségi és minőségi áwétele,

i. a higiéniai és egyéb követelményeknek megfelelő ĺaktáĺ rend bŁtosítása, és időközi
leltáľak felvétele és értékesítése

j. ahaszĺá)atonkívĹi'li eszközök, aĺyagok fe|tatása,hasznosítása,

k. a Íeltá'tthaszĺaálůlatatlan és étékesíthetetlen eszközök seleitezésének elókészítése és

a selejtezés bonyolítása,

|. a selejtezéssel kapcsolatos e|járás bonyolítása soĺán az egészségügý e|]átäs

érdekeinek megóvása.

Textiltĺsztítás és javítás
z. aJEK texĺ|gazđá)kodásánakbonyolítása,
b. aJEK đo|gozőtnak véđő- és munkaruhával történő e|7átása,

c. a SfeÍIÍIyes textília ĺendszeres isztittatása,
d. z textł|ja folyamatos javitasa,

e. haszná|hatatlantexđiaselejtezése.

Egyéb feladatai:
a. köztemfüöđikaJEKkontollingtevékenységében,
b. munkájához kapcsolódő szaba|yzatokat előkészítésében közremfüödik,
c. kapcsolatottafiatátsosztáLyokkal,
d. e|Iáýa a Ketetgazdá)kođáshoz kapcsolódó ađminisztratív feladatokat,

e. aleItárfele|ősök bevoná sával' eLvégzi az intézeiLeltarozásífeladatokat,
f. adatszotgáLtatás a költségvetés, beszámo|őkkészitéséhez.

5.3.5. Szá||itás fe|adatn

z. al7yag- és eszközszá|Jitás,

b. szeméLyszállítás,

c. vŁsgilaĺ aĺyzgszáJlitás,
d. gépkocsiállomáĺy folyamatos üzemképességének biztosítása,
e. gépjfuműhasználattalkapcsolatos teljes korű dokumentáció vezetése.

f. postázás.

5.4. A intézewezető főnővét kányitása alátaftoző szetvezeti egységek és

azokfeladatai:

Az lntézewezető főĺővérhez taftoző szewezeti egységek felsoĺolását az a|apellátás és a jfuô-beteg

Dátum:20l6. o|da|szźm:35/96 //
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szEľlvEzETI És ľĺtlrÓoÉsr szenÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz-szWsz
Yő|tozatz 02.

szakeliátás,valamint agonđozős teriiletén azSZMSZ 4. sz. melléHetetaÍta]mrzza'.

5.4.1. A szakľendelés csoporwezetőt gondozó csopotwezetők és a Védőnői
Szolg á|at vezetőinek alaovető Íe|adatajz

a. az áItahlkvezetett egységek képviselete és kapcsolattttás más egységekkel,

b. 
^z 

egységek mfüöđésének személyi és tfugyl feltételeinek saját hztáskörben

megoldható bizto sitása,

c. mrrnkateriiletét énntő személyi kétdésekben véleményezési és javaslattételi jog illeti
meg,

đ. a fe|adatokpontos megfogalmazása és ismettetése a beosztoťt đolgozókkal,
e. e feladatok végtehajtásáĺak ellenőĺzése, ^z optimális munkamegosztás, a

rend s z ers z e tv ez és bizto sítása,

f. a szervezei egységek munkájával összefüggő értékelés és infotmáció,
g. a betęlogok és a szervezet étdekeinek egységes érvényestilése, annak bŁtosítása.

Felelős:

L. az észleLt szabáIytalanságok feletteséhez történő azonnal:.je1entésért,

b. íntézkedéseiért, a munkaköileírásatban foglaltak maradéktalaĺbetartásáért.

Utasítást adlĺ'atz az áLtalavezetett osztáIy beosztott dolgozóinak és egyéb szakmai és

kisegítő munkavállalónak

5.4.2. Szakrnacsoport vezető asszisztensek feladatai:

2'. napi létszámellenőrzés, a szakcsoportokon belüli munkaeró áfuánýtásának

szetvezése' belső helyettesítések elĺendelése,

b. gazdaságs szempontból szakmacsoportokhoz tattoző szakĺendelések

keretgazdá)kodási feladatok végzése (taktärkészlet, beľendelés, fdhasznáhs),

c. takarékossági sfempontok figyelembevételének ellenőrzése,

d. észrevételek, hiányosságok írásos jelzése az intézetvezető főnőv& feké,

e. etikus és hatékony betegellátás blztosítása.

Teljes köĺű feladataikata munkaköĺi leirás tafiaImazzz.

5.4.3. Csoooľtve zető asszisf tensek Íeladataiz

a. a jáó_beteg szakrendelés asszisztensi, ĺővéĺ, ápolői mrrnka megszeĺvezése,

tányítása, ellenőĺz é s e,

b. heti illetve havi munkaiđő-beosztás elkészítése,

c. éves szabadságterv készítése, helyettesítések megszervezése, elĺendelése,

o|ďa|szźm:36196
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szEľłvEzETI É s ľĺÚrooÉ sĺ sz ĺs i*yz ĺr
Józsefuátosi Szent Kozma
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Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat..02.

đ. afoIyamatos betegellátás götdtilékenységénekbiztosítása.
e. a szaktendelés mfüödésének szeméIý, táryý feltételeiben való közremfüödés, ezen

beltil gyógyszer-' vegyszet, fogyőeszkoz, rryomta;frrárry utánĺendelése, felhasználá5

ellenőľzése.

f. az eikaí követelmények és munkafegyelem trueglaĺ:tása

g. az etőítt' dokumentációs, információs feladatok végrehajtása, ellenőtzése,

h. panaszügyek fuvizsgáIäsáĺbzn vaIő közremfüödés, sztikség esetén intézkedés
kezdemény ezése a v ezető Íőĺőv&néI.

i. az tánýtása a]á tatoző egészségügyi do|gozőknáI a munkaköĺi leírások
iĺányelveinek elkészítése,

j. a napi munkavégzés káĺýtása,
k. a hztáIyos jogszabä|yok, utasítások, iĺánymutatások, beLső szabalyzatok, Ęazgatási

körIevelek b etartása és b etafiłtása,
I. aszakľendelésszakmaifejlesztésénekfigyelemmelkísérése,
m. a szakreĺdeIések közötti egytittrnfüödés és munkaszervezés megoldása,

Íl. ĺészvétel a főĺővén értekezleteken,

o. összehangolja a szaktendelés munkőĄävzl kapcsolatos oktatási, továbbképzési
felađatokat,

p. segíti a továbbképző tanfolyamokon ĺészt vevők gyakotlati képzését, 
^z 

tlii

dolgozók sza|<rnal és etikai beilleszkedését,

q. figyelemmelkíséri a betegjogok éruényestilését, az orvosi titoktartás betatását.

Felelős:

Ż. az ltáĺýása a]att mfüödő szakľendelés jogszabáiyokban, beIső szabalyzatokban

meghatatoz ottak által történő mfü ö dé s éért,

b. azért,hogy az illampolgprok az altalz\rezetett szetvezei egységben, a tendelkezéste

á|lő eszkozokke| korszeĺű módon, lelkiismeretes ellátásban ĺészesiiłjenek,

c. a szaktendelés adminisztĺációs és dokumentációs feladatainak ha|adéktalaĺ
etvégzéséért, a statisztik u adatszolgá)tatás pontosságáért,

d. a beosztott dolgozók munkaköd Leításánaktlfia]fráéfi,
e. a betęjogok érvényestilésééĺt,

Í. atitoktaĺtásikötelezettségbetartásáért.

Utasítást aďh'atz a szakĺenđelésen dolgoző asszisztenseknek és egyéb szakĺnalés kisegítő
munkaváIlalóknak.

5.4.4.

^. a ĺendelőt alkalmassá teszí a beteg fogađását,a és el7átásáta,

b. segédkezik a beteg vŁsgá|atánaL, eIőkészít műszeres vlzsgáiathoz, abeavatkozäsná|
segit az orvosnak,

c. steńllzáIja a műszeteket ill. előkésziĺazokat,

Dátum:20|6. o|da|szźm:37l96 {3-'í,/, Ąĺc
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Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

đ. rendelés befejezése wtán a hasznáIt műszetek ĺszútása a rendelőhelyiség

ľendberakása, műszerek, gyógyszerek, nyomtawányok e\zátása,

a fertőző bete$, ill. aĺľrak gyaĺűja esetén a kozegész.éť"gyt és járványugý
előírásoknak megfelelő eĺ végzi felađatát,

előkészíti és végzí a táppénzes betegekkel kapcsolatos dokumentációt'
egészségnevelő munkát végez a betegek kötében,

az orvoď és csoportvezető asszisztensi utasításokat, ĺenđelkezéseket betaĺtja,

megkezdi az elsősegélynýtást zz AÍra rászonalő betegeknéI az ofvos
megérkezéséig,

a betegte vonatkozó anzmnézis, beavatkozás és el]átás számítógépes

dokumentáIása., z đokumentácíô ĺapta kész pontos vezetése,

gazđaságossági és takaĺékossági szempontok figyelembevételével végzimurů<aját,

betarqa a veszélyes hulladékok gyűjtésére és tatolasanvoĺatkoző szabalyokat,

túlmunkfua kötelezhető, munkaidőn nil behívható,

sza|ĺrrlaĺ munká'ját a szakreĺdelés vezető főorvos és csoportvezető asszísztens

lĺánýýz és ellenőrzi,
az osztaly közegészség"gľ é. higĺénés követelményeit betatýa,
đsztítószetek, vegyszerek, gyógyszerck szakszető és takarékos Íe|haszna)ása,

személyi és szakrĺal kérdések miatt folyamatos kapcsolatot tatt fenn Ż

csopoÍťvezető asszisztenssel'

a szakĺendelésre vonatkoző jogszabáLyokbaĺ, belső szabá|yzatokban előirt
munkavégzéséét.,

azért,hogy az á|JarnpoLgárok, a betegek zz áItalavégzett munkával, a ĺendelkezéste

á17ő eszközókkel, korszeró módon, lelkiismeĺetes ellátásban tészesiiljenek,

a szakĺendelés adminisztrációs és dokumentációs Íe|adatajnak haladékta|aĺ

eIvégzéséétt'astatisztikairdatszoIg^Itatáspontossá'gáért,

a munkakö i Leirásának manđéktalaĺ b etartásá,étt

Í.

g.

h.

i.

t.

k.

L

m.

Íl.

o.

p.

q.

Felelős:

e. a betęjogok érvényesriléséért,

f. atitoktartásikötelezettségbetaĺtásáétt.
Utasítási iogkiiĺľet nem ľenđelkezik.

5.4.5. Csoooľtve zető Íniitősnő feladatai:

Ż.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b.

d.

a műtő munkájáĺak megszetvezése, a munka betafiÁsa és b etafiatása,

megszervezése a műtő isztőĺtatása, takatitása, fettőtfenitése, és ellenőĺzése,

műtétekhez előkészítés ftötszet, texđia, mriszerek steĺlił'Ą|Ą3a),

steĺ]lzaIő berendezések kezelése, mriködőképességr'ik ellenőĺzése, javításukĺól való
gondoskodás,

a műtőv ez ető főorvo s ltasításajnzk b etaftása,

a műtő 
^Íryrg- 

és gyógyszer igénylése, takarékos felhasznáIasuk ellenőrzése,

a szfüséges ađminiszÚáció vezetése, mriszeľek, texđiák biztosítása,

kĄ
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h. abetegellĄtás érdekében sfoÍos kapcsolatot tattaműtővezető főorvosával,
i. szakmu mlnkájät az opetalő orvos/főorvos känýgaés ellenőĺzi,
j. szakmĺ mlnkáján níl ellenőrzi a munkaidő betartását és végzí az esetlegesen

elr'errdelt tul.jrák felteĺjeszLését,

k. elkészíti a đolgozók heti, illetve havi munkabeosztását,
t. túlÍnunkáraköteIezhető,munkaiđőntúlbeĺendelhető,
m. sdti a továbbképző tanfolyamokon tészt vevők gyakorlzi képzését, az ÍLj

dolgozók szakmal és etikai beilleszkedését,
n. elkészíti a szabadság1erveE biztosiýa a fobyamatos mrrnkavégzést, és helyettesítést,

o. ellenőruí az osztaby közegészségtigyi és higiénés követelményeinek betattását,
p. rendszeĺesen részt vesz a csopoÍtvezető asszisztensek értekezletén és az ott

elhangz ottakő| táj éko ztaýa az o sztáIy do|goz őít,
q. gondoskodik a fettőrfenitőszerek (ill. tisztítószerek) áľvétel'&ő\ kiosztásáról és

ellenőuíazokf ethaszĺálÁsát,

Í. tánýýa és ellenőrzi a beosztott dolgozók, illetve a műtőben szakĺrĺaĺ gyakorlatot
töltők munkáiát.

Felelős:
a. az elvégzett munka szakszerőségéétt,

b. az ađtljlisztáciősés dokumentáđós ađatszo|galtatás pontosságáétt,
c. a belső szabalyzatokban meghatátozottaknakbetartásáétt,
d. a munkaköľi leírásban foglaltak betafiásáétt,
e. a betegjogok érvényestiléséért, a titoktartási kötelezettségbetanásáétt.

Utasítást adbat: a műtőben đo|goző asszisztenseknek és egyéb szakĺrraĺ és kiseýő
sz emé|y z etnek, munkav il]alő|mak.

5.4.6. Csopoľtvezető gyógytoľnász feladatai:

^. a győgytotĺászok mlxlkájának lránýtása és ellenőĺzése, lnilönöS tekiÍrtettel a
szabađsá.g1er:ĺ készítésére, távollét esetén a helyettesítések meg-sz ervezéséte,

b. kezelési tefvet ÍeIá7)iĺĺa, orvosi utasítás mellett, onáilőanvégzimunkáját,
c. sza|<rĺnl kezelési eljäńst a|kalmaz a betegség minden fázísában (a ptevenciőtől a

gyógykezetésen át archablhtációig), a tenđelkezéste áIló eszközok sęítségéve|
d' gondoskodik a gyógytornászi tevékenységhez sztikséges és tenđelkezésre á17ő

eszközök üzemképes álJap otbaĺ tattásatő|,

e. végteha1ga és végehajtaĘa a győgytonászi feladatok működésével kapcsolatos
törvényes ĺendelkezéseket, a feuma szakĺendelést vezető főorvos utasításainak
megfelelően,

f. aszükséges adnilisztáciőtnaprukészenvezeti,
g. szakma mlĺlJr.áját a ŕeuÍna szakĺendeléS vezető főorvosának táĺýtása és

ellenőtz és e mellett v égzi,

h. tulmunkáľakötelezhető.munkaidőntúlberenđelhető.

o|da|s,árrl.3gl% ĺDź,Í'um:20|6' oŽĺ
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i' segíti a továbbképző tanfolyamokon ĺészt vevők gyakoĺlati képzését, az íj
đolgozók szaklnai és etikai beilleszkedését,

j. ellenőrzi a tornateÍem közegészségĺigyi és higiénés követelményeinek betartását,

k. gonđoskođik a feľtőtlenítőszeľek (ill. a tisztítószeľek) áwételérőL és az<rk szakszeďl

felhasznáIäsatőI,

l. személyi és szakmal kérdések miatt folyamatos kapcsolatot tatt fenn az vezető

főĺővétte|, és egyben rendszeres tájékoztatást nýjt a győgytonászoknnkái1átőL'
Felelős:
f. a jogszabályokban, belső szabáLyzatokban meghatátozottak áIta| történő

műköđéséért,

b. azért, hogy az ilLampolgárok, a betegek az áIta]a vezetett szerĺezei egységben, a

ĺendelkezésre áilő eszközökkel. korszerű módon. lelkiismeretes et7átásban

részesülienek,

c. az eszkozokminőségéért,mfüöđéséért,állapotáért,
d. Żz ađmiruszaácíő és dokumentáció haladéktzlaĺ e|végzéséért, a statisztikai

zđatsz oIgaltatás p onto s ságáétt,

e. a beosztott dolgozók mrrnkaköri letásőĺaktartalmáét,
f. a betegjogok érvényestilésé&t,

g. atitoktartásikötelezettségbetatásäétt'
Utasítást adlnat: a tomateÍemben dolgozó győg5xotĺászok, és egyéb szalrĺnat és kiseýő
munkavállďóknak'

5.4.7 . Gvógvtoľ nászok Íe|aďatai:

^. kezelési tefvet felál]iwa, orvosi utasítás mellett, oĺá]lőaĺvégzimunkáját,
b. a|kalnlazza a szakrnz kezelési eIjáńsalt a betegség minđen Íázisábaĺ, a ptevenciótól

a győgykezelésen át a rchabl]ttáciőig, a teĺdelkezésre álló eszkozök sdtségével
c. a győgýotnászi tevékenységhez rendelkezésre ől7ő eszközöket isztáĺ, üzemképes

állapotban tatýa,
d. végtehajqa a győgytomászi felađatok működésével kapcsolatos torvényes

rendelkezéseket, és a ŕeuma szakľendelés Yezető főorvosának, illetve vezető
gy ő gytonäsz änak utasításait,

e. a szfüséges admjlisztácíő naprakész vezetése,

f' tulmunkáľa kötelezhető, munkaidőn nil berendelhető,

g. segíti a továbbképző tanfolyamokon részt vevők gyakodati képzését, az ÍLj

dolgozók szakmal és etikai beilleszkedését,

h. Ż toÍĺrateteÍn közegészségtigyi és higiénés kovetelményeit betatýa,
i. a Íettőt]enitőszetek ill. a isztitőszerck szakszer(l haszĺalata. és takatékos

fethzsznáIása,

1, szemé|ý és szakmaĺ k&dések miatt folyamatos kapcsolatot t^tt fenn a

csoPortvezető győgytornásszal, és renđszeĺes tt1ékoztatást nýjt az áItala kezelt

betegek álLapotárőI.

\Ą
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Felelős:

^. a jogszabályokban, belső szabalyzatokban meghatározottak ántĺ-I töľténő
munkavégzésért,

b. azért' hogy az áĺtampo|gfuot a betegek az aLtzla végzett mrrnka sotán, a

ĺenđelkezéste áilő eszközökkel. korszerű módon. lelkiismeretes ellätásban
részesüljenek,

c. az adminisftfáció és dokumentáció haladéktalan elvégzéséért, a statisztikđ
ađatsz olgáItaťás p onto s ságáét,

d. amunkakorilefuásban foglaltak matađéktaLznbetanásáétt,

e. abetegjogokérvényestiléséért,
f. atitoktattásikötelezettségbetattásáért.

Utasítási iogktirĺel nem ľenđelkezik.

5.4.8. Betegiľányítók feladatď:

a. telefonon, vagy személyesen jelentkező betegek időpontra történő előjegyzése a

megfelelő szakĺendeléste,

b. adatalnak rcgzítésea rendelő számitőgépes infoĺmatikai tendszerébe,
c. betegek tájékoztatása a kiilönféle tendelésekĺől, a valaszhatő orvosokĺól és azok
' tenđelési idejéről,

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

e. nincs joga a beteg áItaI áaýjtott iĺatok valődĺságát megkéľdőjelezni, de gyanu
esetén a sza|<tendeléseknek köteles jelezĺĺ

f. az adawéđe|niés đtoktartási kötelezettségbetattásáétt.

Utasítási iogkiittel nem ľendelkezik.

5.4.9. Kötzeĺi nővét Íe|adataj

L. ,Ą közeti nővét közvetlen felettese aháziorvos. Mlx.ťľiáját aháziorvos táĺýtása és

felügyelete ilatt végzi. Működési teriilete a házíowos ellátási területe.

b. egyszerűbblaboĺatódumivlzsgáIatokelvégzése,
c. azEKG technikai előkészítése és az EKG vlzsgáJat elvégzése
d. injekció beadása orvosi utasításta, az orvos engedélyével, (im., sc.),

e. elsősegélynyrijtás,azorvos távollétében szakseýség adása,

Í' sebek, sértilések, bőďoLyaĺnatok szakszerő ellátása, kötözése,
g. vérnyomásmérés,

h. a gyógyszeres kezelés elJenőtzése,

i. az iĺodai anyagok, fogyóeszközok, győgyszerek, vegý anyagok, kötszetek stb.

mennyiségének figyelemmel kísétése, szfü ség szednti utánĺendelése,
j. veszéIyes hullađékok kezelése, gyijtése,tátolásának ellenőĺzése,
k. atakarítäs,fertőtlenítésmegtöÍténténekellenőľzése

Dátum:20l6.
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sZEBlvEzETI ÉS nĺÚrooÉsl sza,nÁryzłľ
Józsefu&osi Szent Kozma

Egészségĺigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

|. a szokásos, ofvost nem igénylő e|7átasi, kezelési és ápolási feladatok" munkák és

vŁęáLatok (injekciózás, kötözés, an,JagvéteL, |abomŁsgáIatok előkészítése stb.)

végrehajtása, valamint kompetenclźtjának megfelelóen a betegek szakszeďl
felvilágosítása, tanáccsal el]Átása és emől az otvos tájékoztztász,

m. betegforgalomtáĺýtása, a betegek előkészítése zvŁsgá|athoz,
n. zz otvosímunka seýése avŁsga|atok soĺán,
o. 

^z 
oÍvos által elrendelt äpolásí, kezelési munkák el7átása,

p. a rendeléssel kapcsolatban felmertilő adminisztácíő végzése, ftaľtonok kezelése,

receptek kitöltése, táppénzes dokumentáció, ambuláns napló, gonđozäsi könyv
vezetéSe, szánlák kiállítása stb.)

q' az ofvos ideiglenes távol]éte idején felmeĺiilő stfugős esetekben intézkedés, (mentők

bśvása, kapcsolatfelvétel a helyettes orvossal, betegút koordinálás)

Í. A kötelező munkaidőn beliil a fekvő v. mozgásképtelen betegek e|Látása lakáson:

vétnyomásm&és, injekciózás, beöntés, elvégezhető vizsgálatok, ápolási tennivalók.

Felelős:

^' a háziowosi rendelésĺe voĺatkoző jogszabalyokban, belső szaba)yzatokban előírt
munkavégzéséétt,

b. azétt, lnogy az á|Lampolgátok, a betegek az altala végzett munkával, a renđelkezésre

á|lő eszkőzokkel, korszeĺű módon, lelkiismetetes ellátásban részestilienek,

c. a házíowosi rendelés admjlisztációs és dokumentációs felađatainak haladéktz|an

elvégzéséét,astatisztikaiadatszo|galtatáspontosságáétt,
d. a munkaköiLeitásáĺakmatađéktalaĺbetatásáért
e. a betegjogok érvényestilésé&t,

f. atitoktatásikötelezettségbetattásá&t.

Utasítási iogköľľel nem tendelkezik.

5.4.70. Csoooľtve zető gondozőnők Íe|adatajz

a. a gonđoző munkájának lránýtása és ellenőrzése, kiilonös tekintettel szabzdsägpew

készítéséte, távollét esetén a helyettesítések meg-sz etvezéséte,

b. gondozásta szonrló betegek ápoLasának nyomom-követése, annak figyelemmel

kíséľése,

c. a gondoző műkodésének Személŕ, tángyl feltételeinek bŁtosításában ya|ő

közremfüödés, ezeĺl beltil győgyszet_, vegyszef-, kötszer-, fogyőeszköz,
ĺy orĺtawány felhasznäIásának követé se, az utántendelés bŁtosítása,

d. a hatáIyos egészségiigyi jogszabá,Jyok, az otszágos intézetek, sza|<rnu kollégiumok
á|tal kndott, a goĺđozőĺőt éĺllntő szakmal iĺányelvek alkzlmazásának ellenőĺzése,

illetőleg betartása és betartatása, szúkség esetén intézkeđés kezdeményezése zz
vezető főĺővérĺé|,

e. az etjkalkövetelmények és a munkafegyelem megtartása,

f. az előírt đokumentációs, informácĺős fe|adatok végĺehajtása, el7eĺőtzése,
\\

\.{
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szEľłvEzETI És nĺŰrooÉsr sze,nÁryzłľ
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

g. panaszügyek klvŁsgilásábaĺ vaIő köztemfüödés, szfüség esetén intézkeđés
kezdeménye zése az v ezető ÍőĺőĺrénéI,

h. az kánýtása a\á, tznoző gondozőĺő munkaköri lekásufuányelveinek elkészítése,
i. napi munkavégzés tánýtása,
j. heti, ill. havi mrrnkaiđő beosztásának elkészítése,
k. a hatáLyos jogszabalyok, utasításot iĺánymutatások, belső szabahyzatok, Ęazgatási

körlevelek betattása és betartatása,

I. agondozó sza|<lnalfejlesztésénekfigyelemmelkísérése,

m. tészvétel a főĺővén értekezleteken,

n. sęíti és összehango|ja a szakrendelés és a gondozô maĺlkĄával kapcsolatos oktatási
feladatokat.

o. éves jelentést készít a szakfeltigyelet részéte.

Felelős:
a. a jogszabáůyokban, az jntézei belső szabályzatokbaĺ meghatatozottaknat egyéb

rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelő működésért,
b. felelős zzétt, hogy az áItaIa vezetett gondozónők, az áL7ampolgárok, a betegek

etlátását az orvosi utasításnak megfelelően, a rendelkezéste á17ő munkaeszközökke|
koĺszeĺű módon, Ielkiismetet esen végezzék,

c. a tobbi szakĺenđeléssel való egyĹittrnfüödéséért és a megfelelő munka szenrezésétt,
đ. a gondoző adminisztációs és dokumentációs feladatalnak haladéktalan

elvégzéséért,

e. astatisztikai adłtszolgalta!áspontosságáét.,
f. a beosztott dolgozók munkaköĺi |efuásának:artilĺrráért,

g. abetegjogokérvényestiléséért,
h. atitoktartásikötelezettségbetatásáért.

Utasítást adhat:
z' a goĺdozőban do|goző gondozónőknek, asszisztenseknek és egyéb szakmu

munkavállalóknak
b. és kisegítő munkavállalóknak.

5 .4.11. G ondoz őnők fe|adatat:

a' a rendelőt alkďmassá teszía beteg fogađásán és el7átasára,

b. segédkezik a beteg vlzsgáůatánál., előkészítműszeres vŁsgalathoz,
c. csa|ád|átogatás során felméľi a gondozottak szocnhs köriilményeit és ellenőruí az

orvosi utasítások betartását (gyógyszeľszedés, életĺnódtanácsok),
d. szociális ügyintézés, életrnóđ tanácsađás betegek tészéte,
e. környezettanulmánykészít,javaslatot tesz segélyezéshez,
f. kontakt _ véđelem megszervezése családtagok tészére,
g. jáĺóképtelen betegek otthonukban valő |átogatása, győgyszet-' segédeszköz

|<lszá]Jitása.

Dátum:2016. o|da|szźm:43196 ĺ
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szEľ:vEzETI És ľĺljrooÉsI sze,nÁrvzłr
Józsefuátosi Szelrt Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáltozat:02.

h. ,,ismetetlen,' jelzéssel visszajövő postai ídézők után megprőbőnja a beteg étđekében

tattő zko dási hĄét felkutatni,

i. heti 1 alkalommď tzĺácsadásttztt,

i. .*kaköténekmegfelelőenkőrhátzilátogatastvégez,
k. munkanaplőt vezet, számitőgépen rcgłsztÍáIja a csa|ädlátogatást,

l. tedileĺ munkäjától beszámol orvosának, és kéĺésére átadjaannak gonđozásilapját,
m. fettőzött beteg gyanúja esetén z közegész.éď"gŕ- és jäwánýgyi előírásoknak

megfelelő en v égzi f eIađatĺt,
n. egészségnevelő mrrnkát végez a betegek ill. közvetlen köĺnyezetében,

o. főorvoď, csopottvezető gonđozőnői utasításokat, renđelkezéseket PontosaÍr
betatýa,

P. takarékossági szempontokatmaximá)lsanbetatýa,
q. a veszélyes hulladékok gyűjtéséľe, csomagolásáta előtt utasításokat, szabalyokat

alkalmazva dolgozik,
Í. tésztvesz a gonđozottak énntő megbeszéléseken,

s. gondozási mvĺlkájátőIrendszeres és valós tájékoztatast ad felettesének,

t. tendelés befejezése vtáfl a hasznaLt műszerek ťsztitása a rendelőhelyiség

rendberakása, műszerek, $yőgyszetek, nyomtatványok elzatása,

u. továbbképző tanfo|yamokon részt vesz,

v. betatýazközeýszség.'gy'éshigiénéskövetelményeket,
w. szeméýi és szakmal k&dések miatt folyamatos kapcsolatot tart fenn 

^
csop oÍtvef e tő gondozőnővel.

Felelős:

^. a teĺúleten végzett önálló munka korekt és etikus végzéséétt,

b. a szakĺnaliĺányelvek betatá'sáétta betegjogok figyelembevételével,

c. a beteg á,J7apotáĺvalkapcsolatos vaLtozások azonĺa]ijelzéséért,
d. sajáthatáskorbeutalt trinetikezeIésekkezdeményezéséét't,

e. intézkedései szakszeĺűségééttahatáskoténekbetaľtásamellett,
f. az eljlkzíkövetelmények és munkafegyelem ÍnegtartásáéĹt,

g. a jogszabáIyokban, az jntézeĺ belső szabályzatokbaĺ meghatátozottaknat egyéb

rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelő munkavégzéséért,

h. zz áLLłmpolgátok et]átátsát az owosi utasításnak megfelelően, a tendelkezéste á17ő

munkaeszközökkel, koĺszerri módon, lelkiismeľetesen végezze,

1. 
^ 

betegjogok érvényestilésééĺt,
j. atitoktartásikötelezettségbetatásáétt.

Utasítási iogkłiľľel nem tendelkezik.

5.4.72. Yezető v éđőnő Íe|adatai:

Ż' összehangolja aYédőĺőíSzolgáiat doLgozőlnak szakmumuĺkáját és tevékenységét,

b. a véđőnői ellátás szzkĺľral mrrnka. tudománvos és etikai színvona|át szervezi és

vezeť..

N Dź.ŕ:uĺn:2076. o|ďalszźm:44/96
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SzEľłYEZETI És ľĺŰrooÉsr sze,nÁryzeľ
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Egészségůgyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

c. védőnői dokumentáció szakszeríségét, pontosságát, valamint a gondozott
ĺ,1llváĺtattás vezed

đ. 
^z 

adawédelemmel kapcsolatos Íeladatokat figyelemmel kíséri, ellenőrzi és

betafitaýa,
e. a felĘyeleti körébe tartoző dolgozók szabadságtervének elkészítése, helyettesítések

elĺenđelése,

f. elJeĺőtziavéđőnők működési és szakmal hatékonyságát,

g. előkészíti az ltáĺýäsí kötébe taftoző beosztottak munkakoĺi leíĺásáĺaktaÍta]mát,
h. etfeĺőtzi a védőnők dokumentációs és információs ĺendszerét,
i' paĺaszok jelentése, kivizsgálása, az intézkedés azonnali megkezdése.

Felelős:
Ż' eszkoz-, mriszeľ-, győgyszet-, kötszer-, fettőt)enitősze4 vegyszef' iszútőszet

fethasznáIasáĺak szakmal-gazdaság7hatmonlzá|asáétt, az áLtala tett intézkedésekét,
b. a JEK mfüödésére vonatkozó jogszabályokban, utasításokban foglaltak

betaľ:ásáét',
c. az e|ma|asztott intézkedésekét,
d. felelős a beosztott dolgozók munkaköri tefuása:nak folyamatos akĺnlizalásáétt,
e. az egészségtĘyi adatok védelméľe vonatkozó szabzlyok betatásáétt, és

betartatásáétt,

f. a felettesei áůtzJ z hatásköĺébe utďt feladatok elvégzésééĺt, illetve el7eĺőtzéséétt,

g. felelős az aLtafa hozott intézkedésekéĺt és a kommrrnikációs csatoĺna mfüödéséért'
Utasítást adhat:
az altala vezetett Védőnői SzoLgalat beosztott đolgozőtnak és egyéb szakmai, kisegítő

munkavállďóinak.

5.4.13. Iskola Védőnő feladatai:

Ż. oktatási lntézményekben az iskola-egészségügyi feladatok elvégzése, taĺácsadások
tłttása,

b. a jelzőrcnđszet tĄaként egyiittrnfüodlk az oktatási lntézmény gyermekvédelmi
felelősével

c. dokumentáció vezetése,

d. segédkezik, illetve oná)lőanvégez szűtő- és rutinvizsgáIatokat,
e. védőoltások beadásához szifüséges eszközök biztosítász,előkészítése,
f. pteventív szafulaĺ feladatok elvégzése érdekében kapcsolattartás z szakmat

munkáját v ez ető védőnővel,
g. betatga és betaĺttatja az oktatásĺ lntézrnéĺyen beltil kialakított közegészségiigyi és

higĺénés követelményeket,

h. kapcsolatot t^tt 
^ 

gyeffnekházjoruossal, pedagógussď, sztilőkkel,
i' az oktatási lntézményekben végzett munkájáról folyamatos tájékozt^tást nyűjt

szakmen felettesének.

Dátum:20l6.
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i. ,\ ĺyáĺi sziinldő alatt a vezető védőnő áltď kijelöIt helyen dolgozik, va)amjnt tészt
Yesz a keriileti napközis tábot egész.és"gŕ szakfeladatábaĺ.

Felelős:
L. azelvégzettmrrnkaszakszeríségéétt,
b. az admiliszttáciős és dokumentáciős ađatszo|gzltaľás pontosságáért,
c. a belső szabáIyzatokban meghatátozottakbetatásáétt,
đ. amunkakörileírásban foglaltak mandéktalanbetzrtásáéfi,
e. a betegjogok érvényesriléséét,t, a titoktartási kötelezettség betattásáétt.

Utasítási iogkönet nem tendelkezik.

5.4.14. Területi védőnő feladatai:

z. 0 _ 7 éves gyetmekek gondozása, valamint oktatási intézménybe ÍIem járó otthon
gondozott tanköteles gyeľmek, illetve vátandós aĺyák gonđozása,

b. nővédelem,vanndős anyák gondozása, családgoĺdozás,
c. tanácsadás, család|atogatás, kotĺyezettanulmány, szociális ügyek intézése, jelentések

elkészítése,

d. szakmaĺ iĺányelveknek és hatályos jogszabáIyo|nak megfelelő prevenđv
mrrnkavégzés,

e. tanäcsadő, előkészítő alkďmassá tétele a gondozott fogadásan,
Í. értekezleteken, továbbképző tanfoýmokon, gyakorlađ képzéseken töttéĺő

részvétel,

g. közegészség.'g é. higiénés követelmények betartása ésbetartatása

h. Íertőtleĺĺtőszetek, ill. tisztítószetek szakszető hasznalata, ill. felhasznalásának

ellenőrzése,

i. gondozottak &đekében (szrilész-nőgyőgyász, ilt. gyermek háziorvosokkal)
folyamatos kapcsolattartás, együttĺrűködés az egészségýgý szotgáůtatókkal,

j. személyi és szakmu kérdésekben beszámoLási kötelezettség, illetve SzoÍos

kapcsolattattás a vezető védőnővel.

Felelős:
a. azetvégzettmunkaszakszerőségéétt,
b. az ađminisztĺáciős és đokumentáciős adatszoIgaltatás pontosságáért,
c. a belső szabáIyzatokban meghatátozottaknakbetartásáért,
d' a munkaköd lefuásbaĺ foglaĺtak betzttásáért,
e. a betęjogok érvényesiiléséért, a đtoktattási kötelezettség betattásáért.

Utasítási iogkiirľel nem ĺenđelkezik.

5.4.15 . Foglalkoz ás-egé sz s égügý sz akápoló feladatai:

a. kcizteműködik az előzetes, időszakos, sofon kívrili munkaköĺi alkalmassági és zárő

vŁsgalatok, az egészségi alkalmassági (gépjfumű, lőfegyver) vizsgá|atok

elvégzésében,

Dáfim:20|6. o|da|szźm:46/96
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szEľłvEzETI ÉS nĺÚxooÉ sl sz lĺs lĺl-yz lĺł
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségügyi Közpoĺt

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

b. résztvesz 
^z 

otvos aLtalvégzett fogtaJkozási, gondozási-mege|őző tevékenységben,
c. tészt vesz a foglalkozási megbetegedésben szenvedők kvŁsgálásában, a

foglatkozässď összefüggő megbetegedések felkutatásábaÍI, a ĺendelőben, in, 
^kĹilöĺbóző munkahelyeken történő szetvezett vŁsgáIatok Ío\yamán, amelyel<heza

szeméIyi és tátgý feltételeket biztosíĘa.
đ. a sztikséges zđmilrjsztáció vezetése, műszerek, texúiák bŁtosítása,
e. a betegellatás &dekében szofos kapcsolatot tztt a szaktendelést vezető főorvossď,

szakmaĺmlnkáját a szakrenđelés veuető főorvos tánýga és ellenőtzi,
f. személyi és szakmal kétdések miatt folyamatos kapcsolatot tatt fenn Lz

iĺtézewr ezető Íőnőv éte|,
g. a részletes feladatast a munkaköri Lefuás tafia'|ĺnazza.

Felelős:

^. az etvégzett munka szakszetőségéétt,
b. az admiĺiszftációs és dokumentáciős ađatszo|galtatás pontosságáért,
c. a belső szabaLyzatokban meghztátozottaknakbetartásáért,
d. a munkaköi|efuásbaĺfoqlaltak manđéktaJaĺbetafiásáért,
e. abetegjogokérvényesiiléséétt,
Í. a itoktattási kötelezettségbetattásáétt.

Utasítási iogkiinel nem tendelkezik.

ĺDáĺlm:2016. o|dalszám:47/96 
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szBľtvEZETI És ľĺŰrooÉsr szĺ.nÁryzłt
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

A IEK SZAKMAI vEzETő TESTÜLETE, ÉRľErrztETEK És
BIzoTTsÁcox

'Ą szakmai vezető teshi.let a gyógyĺltézet tanácsađó, véleméĺyező és javaslattételi szerve,

továbbá meghatarczott szafuĺaĺ k&désekben egyet&tési jog is megilleti. A szakmai Yezető
testii^Iet az e teĺdeletben meghatározott fe|adatalt a szervezei és mfüödésí szabáIyzatban
meghatátozottak szerjnt, ennek keĺetei között saját ügyĺendjének megfelelően gyakotoLja.

Azon, a Kjt. hatalya aIá tzttoző egészségügý közszoLgáltató szerveknél, amelyek vezetését a
kiilön jogszabá|y szerinti vezető testúlet Iáýa e\ szakmalvezető testúlet nem működik'

6.1. Sza|<naiYezetőtestület

Tagiai:
a. otvosĘazgatő
b. vezetőfőnővér
c' aJEKlegalább 3 szakmalosztalyánzkvezetője'afőĘazgatő felkéĺése szerint

A testtilet tagaĺ maglk köztil elĺrököt váIasztanak.

Üléseinek ľendje
A testiilet alakuló tilését a főigazgatő hívja össze.

Üléseit az elnök hívja össze. Köteles összehívni, ha az tilést a testiilet legalább 7/3-a írásban

kezđeméĺyezi.
Évente legďább két tilést tatt, egyébként pedig szrikség szerint rilésezik.

Akkoĺ hatarczztképes, ha a tagainak több mint a fele jelen van. Hatátozataĺt a jelenlévő tagok
több s égi hatátozatáv aI }ĺoz za.

,{ testĹilet iiléseiľe _ tanácskozási jogköttel _ meg kell hívni:

a' afőigazgatőt,
b. agazdaságĺigazgatőt,
c. a Budapest Főváĺos VIII. keriiletJőzsefvatosi onkoĺmányzatképviselőjét.

A testtilet saját ügyľendjét koteles megalkotĺĺ. Az ügyrend elkészítéséről az elĺrök koteles

gondoskodni.

Feladatkiiľe:
a.

b.

c.

d.

tésztvesz aJEK SZ}ilSZ-ĺ;ck,házltenđjének, valamint aJEK belső szabályzatzinak
előkészítésében,

véLeméĺyezi, illetve rangsorolja a vezető-helyettesi és szakmai osztályok vezetői
munkaköreinek betöltésére beérke zett páIyázatokat,

a főígazgatő feILé javaslattételi joga van,

a főigazgatő felkérésére meghatarczott szakmai kéĺđésekben véleményt nFlvánít.

u.

Dźfum:20|6, olđa|szám:48/96
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szr,ľllvgzETl És ItĺÚrÓoÉsr szABÁLyzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

AfőĘazgatóköteleskikérniaszakmaĺvezető-teshiletá]lá,sf ogla]ŕlsát

Ż. a vezető-hĄettesek megbízása, a meýizás visszavonása és a felettfü egyéb
munlľáltatói jogok gyakor|ásatőI szőIő döntés meghozatalz előft,

b. aJEK szakmaĺ osztáIyaĺvezetőjéĺekmegbízása, illetőleg megbaásvlsszavonásxő!
szóló döntés meghozata|a előtt,

c. ajEK szervezei felépítésének módosításfuől szőIő döntés meghozatala eLőtt'

Kiemelten véleményezési 
i og illeti

^. aJEK szakmal tervének meghatätozásáná|,

b. aJEK fejlesztésiptioľitásainakrneýatátozásáĺaL,
c. 

^ 
vezető _ helyettesek kinevezésekor, a hilön jogszabályokban meghatatozott

feltételek alóli felmentéskor,

d. minőségbŁtosítási politika kialakjtásánal, és z belső minő*ég"gŕ reĺdszetőI sző|ő
szabáIyzate|f ogađásához,

e. más egészsés"sŕ győgýntézertelvaló szakmaĺ együttĺnfüödési és konzílium-kérési
tenđhez,

f. a főigazgatő áltď esetenként meghatározott egyéb k&désekben.

6.2. AJEK szalłrlai értekezletei és testületei

6.2.t. Éľtekezletek

F őigaz gatői éttekezlet

A JEK mfüödési feltételeinek biztosítása, a folyamatos mfüódéshez szfüséges döntések
előkészítése, a gazdálkodás eredményeinek és igényeinek rendszeres elemzé se és az igazgatásí
tevékenység szfüségleteinek kielégítése érđekébeĺ z főigazgatő éttekezletet tatt.

Az éfiekeztet részhĺevői:

^. a főĘazgatő,
b. a Budapest Főváĺos VIII. keriile t J őzsefvarcsi tnkotmá nyzzt képv7selője,
c. a főigazgatő altal meghívott személyek, illetőleg szervezetek képviselői, valurniĺrt 

^házíotv o s ok képvis elői.

Az éftekezletet a Íőigazgatő hiya össze és megáJ7apíýa annak napteĺdjét. Az étekezlet
tészt:revőinek is joga vaĺ a ĺapltendĺe javas|atot tenni.
Az iilésről jegyzőköĺyvet kell vezetĺri'

Dátum:2016. o|da|szám:49/96
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szEľvrzETI ÉS ľĺÚrooÉsr szABÁIyzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségtigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

opeĺatív vezetői értekezlet

Az opentivYezetőiÉttekez|eta főĘazgatő egyeztető,kootdináló fóruma, a.vezetőítánýtás
végtehajtási eszköze.

Tagjai:
- főígazgatô,

- orvoĘazgatő,
- intézetvezető főnővér,
- gazdaságĺgazgatő,
- döntés- etőkészítő és infotmatikal osztalvvezető.

- humánpolitikai osztalyvezető.

Ülésezik: rendszeresen

o s sz ehívj a a főigazgztő. Az éttekezletľől emlék eztető késziil.

Célia: lényegi kérdésekĺől egymás informalása' döntés-előkészítés, kootđinálás, végrehajtás és a
végĺehajtás ellenőľzése'

Feladata: Á hatékony vezetéshez szükséges és aktuális intézkedések módjĺínak összehangolása,

egyeztetése.

Főoĺvosi. főnővéľi Éľtekezlet

A szakĺendelés-vezető és a gondo ző vezető főorvosok éttekezlete a főigazgató orvosi, szakmat

taĺácsađő, v éIeméĺy ező te s tiilete.

Az éĺtekezlet tészwevői:
a'. főigazgatő,
b. owosĘazgatő,
c. vezető főnővér,
d. vezetővédőnő,
e. gondozóvezető főotvosok, főnővérek,
f. szakĺendelést vezető főorvosok, főnővétek,

Az éttekezlet ülésein meghívottként vehet ľészt:
a' gazdaságigzzgatő,
b. a JőzseÍváĺosi onkotmáĺyzzt Képviselő-testiilete Emberi F;tőÍo:.ľäs BŁottságának

képviselője,

c. a főĺgazgatí áItaL meghívottak.

Dátum:2016. olda|szám:50/96
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szgľłv EzET I É s ľĺŰro oÉ sl sz ĺn lĺl-vz ĺ,r
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

!ĺz éttekezlet feladatköre, hatásktiľe:

^. megĺtaga a mfüödéséľőI, a győgýtő-megeLőző mun.káról, a táĺsszaktendelésekkel
vďó egytittrnfüödésľő| a tertiüeti tevékenységľőIszőLő eseti főorvosi beszámolókat,

b' meghatarozza a JEK orvos-szakmai követelmény rendszerét, és foýmatosan
értékeli annak érvénye srilését,

c. orvos-szakmai szempontból vé|eményezi a JEK költségvetési, fejlesztési
benlházásĺ terveit,

d. napiĺendĺe tűzí és meg!átgyaLja mindazokat a kérdéseket, amĄeket a főigazgatő
előterieszt.

osztályéľtekezlet

A JEK-ben fotyő győgýtő-megeIőző ellátás, szakorvosi és szakdolgozőí tevékenység, a JEK előtt
álló elképzelések és a mat teljesített eĺedmények kölcsönös éĺtékelése és véleményezése &dekében
a vezető főorvosok sziikség szerint, de legalább évenként osztaly-értekezletet hívnak össze.

Az éttekezlet célia kĺiliinösen:
7' áttekintés az eIőző osztályértekezlet őta történtekről

o szakmu tevékenység éĺtékelése

o gazdaság1eredményesség

. személŕ valtozások
2. az osztáLy előtt álló teendők, figyelembe véve a 1, pont alatti infoĺmácíőkat
3. a tenđszetes, napi mankavégzéssel kapcsolatos új feladatok

4. az akt'láhs problémák ismertetése, azok megoldása

5' az aktuáks főorvo si-fő ĺőv én éttekezIet aĺyagáĺak ismeft etése

6. az jntézetvezetés speciális kéréseinek ismefietése

osszmunkatáľsi éĺtekezlet

Az éttekeztetet a főigazgatő szůkség szerint, de legalább évente egy alkďommal összehívja.

Az éttekezlet célia kĺilönösen:

^. a JEK éves orvos- szakmal és gazdaság1-m(lszakj et]átási munkájának értékelése,

b. a JEK á|tal elétrľ kiváĺt célok és az ennek &dekében igénybe veendő eszközök
ismettetése,

c. a bevételek és a koltségfelhaszná|ás elemzése,

d' aJEK-ben beállt strukturális változások ismertetése,

e. a JEK gazđálkodásának, a benlházási-fejlesztési etképzelések megvalósulásának
bemutatása,

f. zkoza1ka]m^zott^k^t éĺntő önkoĺmányzati döntések ismettetése,

g. az SZMSZ és egyéb belső szabáIyzatok fontosabb változása:nak értékelése,

h. alétszárnheIvzetvaltozá'sáĺakindoklása.

Dátum:2016. o|da|szám:5|/96
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Józsefüátosi Szeĺt Kozma

Egészségügyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yáltozat:o2.

i. mindazoĺ etećImények, feladatok ismertetése, amelyeket z főĘzzgatő szfüségesnek

és indokoltnaktat.

Az éttekezLetet a ÍőĘazgató vagy megbtzotqavezei, úléseiĺől jegyzőkoĺyv késziil.

6.2.2. Bizottságok

Tudománvos Bizottsás

A BŁottság z főigazgatő taĺácszdó testiiłete, a JEK tudományos tevékenységét koordlÍIőiő

szervezete. A BŁottság e|ĺröke az orvoĘazgatő. További tag1alt és tisztségviselőit a főigazgatő

bazzmeg 
'Ą 

bizottság elnöke és tagala szakĺrlai tevékenységtiket önként és đtjazás nélhil végztk.

A Bizottsás Íe|aďatai
a. az elért eređmények kongresszuson és szaklapokban valő publikálásának

előseýése,
b. z dldomáĺyos tevékenységet ttikĺöző számitőgépes aďatbázis felhaszĺáhsának

kiszélesítése,

c. abŁottság segíđ a kapcsolat felvételét ahazal és ktilföldi tudományos műhelyekke|

oktatási intézetekkel,

d. koordinálja és megszervezi a szakrendelések, goĺđozőí lntézetek kapcsolattaĺtását a

Szakmai és Tudományos Szervezetekkel,

e. javas|atottesz aJEKPRmunkájáĺa,
f. javas|atot tesz az orvosok és pszichológusok tudományos konferenciákon és

továbbképzéseken valő részvételére, valamint a költségtédtés mértékére.

Intézeti kutatás Etikai bizottság (IKEB)

A 7 tagő B:aottság el,nökét és itkfuát a ÍőĘazgatő nevezí ki az tĺtézmény tudományos

bizottságáĺak jzvaslatát figyelembe véve - abŁottság többi tagiainakkjnevezését peďg zbizottság
elnöke javasolja. IKEB a működési rendjében foglaltak szeĺnt kéthavonta tilésezik, meýől
jegyzőkóĺyv késztil. A bizottság elĺröke és tagal a szakrnaĺ tevékenységiiket önként és dĺjazás

nélktil végzlk.
a) Az IKEB feIadata a mát engedélyezett tudományos kutatások intézeti

megvalósíth atőságának vŁsgá|ata, és a kutatási engedélyben foglaltak betattásának

ellenőľzése.

b) Ennek il"pjá^ tevékenységébe tattoz]k kĹilönösen:

az iĺtézméĺy tátgý és személyi feltételeinek vŁsgalata atutatásban történő

ľészvételĺe való a]kalmas sággal kapcsolatban,

annak ellenőrzése, hogy a kutatást az engeđéIyben és a kutatási tervben előfutaknak

megfelelően folytaýák_ą és a résztvevők személyes adatal kezelésénél jogszerőeĺ jfutak-

e el, megfelelő személyeket vontak-e be a vtzsgäIatba (cselekvőképesség kérdése),

\\
\J
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Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat..02.

täjékoződlk, hogy a vlzsgĄat foIyamáĺ az engedéIyezett |łltatás tá,sgyt és személyi
feltételeiben nem történt-e olyan valtozás, amely a kutaťást, vagy a tésztvevők
biztonságlt veszéLyezteti. Ha ilyet észle| a'ĺľőll a kutatásvezetőt és az .lntézméĺy

főigazgatőját Ąékoztaýa'. Ha engedéIyezett a részwĺevők tobotzása, akkot vŁsgĄz azt
is, hogy ez etikasJag elfogadható módon töttént-e,

kezdeményezheĺ ^z engedélyezett kutatás felfüggesztését az lntézmény
igazgatőjánál, vagy az etjkai engedéIyt ađő eĺkzĺ bizottságnal, ha ette okot adó
körtilményt észlel.

Szakdolgozói Tanulmánvi Bizotts ág

A bizottság elnökét és tagĺt a főĘazgatőbízza meg
- elnok

- két tag

- egy pőttag aki egyben a jegyzőkönyv vezetóje is
A Tanulmányi Bizottság két havonta egy alkalomma|, vagy sziikség esetén megállapodás szerint
tilésezik, melyről jegyzőkonyv késziil. A bŁottság elnöke és tagaĺ a sza|<lnaĺ tevékenységfüet
onként és dtjazáts nélktil végzlk.
Feladatz:.

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

b. P oĺtsz erz ő tov ábbkép zé seken v alő tészv étel elbírá|ása,

c. Konfeĺenciákon valő tészvételi ĺgény felteľjesztése, illetve javzslattétel a támogztottság
jelleg&e és m&tékére.

d. Á vez etés aItal neghatátoz ott éves koltségkeret felhaszn a]ásának nyilvántałtása.

Ad Hoc bizottsápok

A főigazgató a munkavégzés Íolyamatábzn szfüséges bfumely döntés előkészítés&e Ad Hoc (eseti)

bŁ ottságokat ho zhzt létte.
A bizottság ok feladatát és annak tészwevőit a ÍőĘazgatő hatatozza meg.

6.2.3.

Eľdekegyeztetési tevékenység sotán a SzoLgá|at a Kozalkalmazoti Taĺács, orvosi Kamata, a

Szakđo|gozőiKamata és szakmai egyestiletek véleményét és javaslatát figyelembe veszi.

Kilza|ka|mazottlTaĺács
A Közalkalmazoti Tanács (továbbiakban: KAľ) iĺtézméĺytendszeĺét a kozalkalmaizottak
jogállásfuőI szőIő 7992. évi )ooilIl. torvény hatátozza ĺľreg

Magvat orvosi Kaĺľnta íMoIo
Az egészségügyben működő szakmaĺkamaráIłőL szőIő 2006. évi xCV[. töľvény szabáLyozza.

/
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Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

Magyat E gész s égügyj Sz akđolgoz ói Kamara (ME SZ K)
Az egészségĹigyben mriköđő sza'|łĺĺalkanaúkrőI szőIő 2006. évi XCVIL torvény szabáIyozzz.

uI. A JEK mÁľyÍľÁsÁľłx ÍnÁsos EszKozEI

A JEK mfüödésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget. Ennek
fontos tétele, hogy a munkatáľsak folyamatosan megismerjék, és helyesen a]kalmazzák a

tevékenységtiket meghatÁtoző szabáIyokat.

'ĄJEK-ben a szakteriilet szeĺjnt illetékes ĺgazgatő felelős az táĺýtás íľásos eszközeinek l<ladásáért

és végtehajtásuk ellenőuéséétt. Az intézet jogi képviselője gondoskođik aľól, hogy az ltáĺýtás
írásoseszközeiösszhangbaná|Ljanaka jogszabáIyokĺendelkezéseivel.

AJEK fuányitás ításos eszközei a következők:

Utasítás
Utasításban szabalyozható a JEK és az táĺyitása aIá tattoző szetvezetek Íe|adata,

kótelezettsége. Az utasítás ź.Jtalábaĺ z magasabb szlrtű jogforľások áital meghatatozott
feladatok végtebajtásához szfüséges aĺya$, szervezei, személyi feltételek kozveden
rneghatárczásáta az a|átenđelt sz ervek mfüödésére iĺányul.

Ügyviteli utasítások
A JEK és szetvezeti tevékenységei végtehzjtäsí módszerét, lnformáciő sztikségletet és

továbbítást, a végtehaitás ellenőĺzésének zdÍ,jajsztÍatív bonyolítását Ęyviteli utasításban

szükséges rcgziteru. Á kiadott utasításokat és tendelkezéseket a szetvezeti egységek vezetőí
kötelesek a munkatátsaikkal megismerteti. Az utasítást módosítani, vaąy hatályon kív{il
helyezni csak a kiadó illewe jőváhagyő vezető jogosult.

Szabälyzatok
A főĘazgató koteles kásbaĺ szabalyozli a JEK és szetvezete teljes tevékenységét. A
szabáIyozás aLapja a keretszabáIyozást képező ielen Szervezei - Mfüödési SzabáIyzat

(szMsz). '{mennýben az SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előfuások részletesebb

szabáIyozástigényelnek,űgyazokatktilönszabáIyzatbankellrógzíteĺĺ.
Protokollok

orvosi és SzakdolgozőiSzakmai protokollok a betegségek kezeléséte

E,liátási rendek
Szakmai tevékenységet magába foglaLő eLjfuási rendek
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vIII. A IEK MUNKATÁRsłIľ^łK AIAPVETŐ JoGAI, KoTELEZETTSÉGEI
És ľnIłDATAI

,\ munkatátsak, mint a köza]ka]mazottak jognszoĺyfua, jogatxa és kötelezettségefue a

közalkelmazottak jogillásárőI szőIő 7992. évi )ocilI. törvény (I!t.)' a Munka Törvénykönyvéľől
szőIó 2072. évi I. törvény (},It.), valamint közalkalmazottak jogáÄIásátőI szőIő 1992. évi )ooilIl.
törvény végtehajtásatőI szőIő 356/2008.6II.31.) Korm. rendelet előfuásat az táĺyadők'

8.1. A munkatátsak a|apvető iogai és kötelezettségei:

b.

a JEK vďamennyi közďka]mazoĄát megilletik azok a jogok, amelyeket a Kjt., az

Mt. és egyéb jogszabalyok, valamint a belső szaba)yzatok a mrrnkavá!]]rlők tészéte

bŁtosítanak;
a munkatáĺsak jogosultak megismeĺni a feladatok végzésével és arlyzE.

éĺdekeltségükkel összefüggő fuányelveket, teľveket, a JEK đöntéseit;

munkaétekezleteken és egyéb tznácskozásokon a napiĺenden lévő kérdésekben

véleményt nyilváníthatnak, a munlľával kapcsolatosan szőbaĺ, va1y fuásbaĺ

iavaslatot tehetnek;
javaslatokkal, véleményekkel kóztemfüödhetnek aJEK terveinek Lĺa|akltásábaĺ;
beosztásuktól fiiggetlentil jogosultak ^ vezető beosztású munkatársaiknál

intézkedéseket kezdeményezĺi az áLtzhlk észlelt olyan cselekményeknél, vzgY

mulasztásoknál, amelyek jogszabá|yba, belső szabáIyba ütköznek, illetve amelyek a

JEK érđekivel ellentétesek;

a mankatátsak kótelesek a jogszabáIyokat, utasításokat, a JE'K etőírásaĺt betaĺtani,

illewe végrehajtani;

minden munkatátsnak kotelessége, hogy a rendelkezésre bocsátott eszkózöket

rendeltetéss zerlleĺ, célszeĺrien hasznáLja, kezelje és védje;

a munkatátsak a tevékenységfüet közvedenil felettesfü tänyitása és ellenőtzése

alatt őná)Lőaĺ és felelősséggel végzlk, munkavégzésiik során kötelesek a

munkaidejfüet optimálisan kihasználĺri és a munkafegyelmet minden köľtilmények
között betartani'

d.

e.

g.

h.

8.2. /ĺz osztá|y. és csopott1ĺezetők alapvető jogai és kötelezettségei

a, vezetők a jelen SZ}l4SZ-ben, az adott szetvezei egység Ęyĺendjébeĺ, továbbá

munkaköri leírásukban szaba)yozott módon és mértékben döntési jogosultsággal

tendelkeznek a hatásköĺfübe tartoző,valamint a hatáskörükbe utalt kérdésekben;

az lráĺrýtásuk a|á tattoző Szervefettel osszefriggő kérđésekben javaslattéteh,

észrevételezési jog illeti meg őket, függetlenl'il azokszakmu,vagy egyéb jellegétől;

a.

b.
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c. az táĺýtás,,Lk aLźL tafioző terrileten folyamatosan értékelik a beosztott munkatáĺsak
tevékenységét, javasLatot tehetnek előmenetelükĺe, jutaknazásukra, illetve
felelősségĺe vonásukľa;

d. az káĺýtásuk alá taftoző teri.iĺet, va1y a JEK egészének műkódését jelentősen

befolyásoló döntéseket _ ktilönösen anyag}, pénzůgý k&désekben _ jogosultak
írásbaĺ megkérni;

e. valamennyi vezető felelős a JEK eređményes gazđilkođásáéft, a tervekben foglalt

elképzelések megva|ősításáétt, a koltségek, költségteľvek betartásá'étt, és

tevékenységi tedilenikön a törvényes mfüödés bŁtosításáétt;
f. minden vezető köteles az lránýtása aIá tattozó teĺtileten a feladatok el]átzsához

sztikséges sfemélŕ, és a biatoĺságos, valamint eređményes munkavégzéshez
szfüséges tángyl feltételeket biztositaĺi, illetve azokbiztosításátkezđeméĺyezrĺ;

g. zvezető feladata a tevékenység1, folyamatok megszervezése;

h. a beosztott munkatárcak száman 
^ 

Yezető bŁtosí1a a feladatok elvégzéséhez

szükséges információkat;
i. az osztályok vezetőí elkészítik az osztáIyok működési rendjét és a beosztott

munkatárs ak munkakö n Lekásät.

A vezető felelős
a. a JEK etedményes és gazdaságos működése érdekében tészéte eLőitt felađatok

eIvégzéséért, intézkeđéseiért, utasításaiéĺt;

b. auJiváĺtattások, ađatszo|gá|tatások, jelentések tatta|mihelyességéért;

c. a törvényesség betartásáétt és bŁtosításáétt, valamint mindazokéfi, amit
jogál}ásuknak, hatáskorti:knek, beosztásuknak megfelelően tennifü kell, illewe amit
megtenni elmulasztottak;

8.3. Vagyonnýlatkozat.tételľe kötelezett munkakörök

Magasabb vezetői megbízással ftinevezésse) tendelkező:

o Főigazgatő
o otvosigazgatő
o Gazdaságsigazgatő

Egyéb munkakörök kóztil a megbaással (kinevezéssel) ĺendelkező:

o Intézet\rezető főnővér
o |ntézet:ĺezetőfőĺővérhelyettese
o Gazdaságsigazgztóhelyettese

A vezetők anyag1, és a fegyelmi felelősség kötét és mértékét aKjt., aJEK egyéb belső szabá|yzatal,

a szetvezed. egység ügyĺenđje, valamint a munkaköĺ |efuás határozza rr'eg.

A munkatársak - munkaköĺéhez és a beosztásáĺak negfelelő - konkĺét {elađatut, jogait és

kötelezettségeit a szetvezeti egység ügyrendje, valamint a munkaköĺi Ieíĺás tarta\mazza.
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x. A MUNKAKAPCSoLAToK ÁrľerÁNos SZABÁLYAI

'Ą. JEK oszt^IyrĹ egymással mellétendeltségi viszonyban áLLnak. Munkakapcsolatukat a koĺz;.;ĺltaúv
javaslattételi, véleményezésí jog gyakorlása és kötelezettsége jellemzi, szabälyozza. Ellenőzési
jogosítvánnyal a belső elleĺőrzés rendelkezik. A JEK és szetvezei vezetőí munkafolyamatba
épített kapcsolatáb an az a\á- és föIérendeltség érvényestil.

A melléĺendelt s zeľvez eti egys égek koordin áciőia

A JEK szewezeti egységei között a főĘazgztó köteles koorđinációra. 'Ą koordinácíős hatáskőt a

kootđináIó és a végtehajtäsét közvetlentil felelős beltili szerĺezei egységek közötti ilá- és

fölétendeltségi viszonyt nem etedményezhet kivéve, ha az igazgatők valamelyike a gyors és

eredményes végrehajtás &dekében a kootđinálót utasítási jogkörrel ís Íelľr,lházta. A kootdináció
eszközeiként elsősotban a szakmalkonnitáciőkat, kozvetlen megbeszéléseket kellalkďmazni.

Az intéz et do|go z ői ko telesek:

a.

b.

c.

A munkavégzéssel kapcsolatosan felmeriilt kétdésekben egymást tájékoztatli.
Egymás megkeresésére a lęjobb szakismeĺeteik szerint a kivánt hatándőrc váIaszt

zdti, vagy az zkadáiyt azoĺnal a határĺdő |ejárta előtt közölĺri'
A tapzszta|t hiányosságokĺól egym ást táĄékoztatni.

A szetvezeti egységek kozötti ügyeket közvetlen munkakapcsolzt Íotmájában kell ntézĺĺ.

Az a|á. és föléĺendeltség éľvényesülése, az iigyintézés ĺendie

A szakterriletek vezetői munkájukétt az egyszeméIý vezetés elve szerint felelősek, ezétt az

ügyintézés sotán az egyes intézkedéseknek (a kimenő leveleknek, hatátozato|<nak) 
^z 

ő
álláspontjukat kell ttikroznifü. E;gy tetvezet akkor váIik hivataIos fuattá', amikor a kiadmányozásta
jogosult alő,futa. Ezt követőeĺ az lratokon a közremfüödőkváItoztatást nem a]kalmazhatnak.

Ha bfumilyen oknál Íogva az taton aJá,fuás után, de elktildés előtt móđosítás válna szükségessé, azt

végrehajtaru csak az afőlĺásra jogosult yezető jőváhagyásával lehet. Az ĘyintéuéShez - kiilönösen a

tájékoztatők és beszámolók osszea]]itásához - elengedhetetlenril sziikséges nyilvántaľtások
vezetésétőI, az ađatok renđszetezéséről gondoskodni kell. Keriilni kell ugyanakkor a pathuzatnos
n,1llv ántattások vez eté s ét.
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x. AZ EGESZSEGUGYI DOKUMENTACIO VEZETESENEK RENDJE

Az egészségĘp dokumentácíő vezetése és szabályszerűségének biztositása, vďamint minđezek
felĘyelete az otv osigazgatő fe|ađatkötébe tatozik.

Egészs égiig1''i đokumentáció :

A betegvŁsgalatávaI és gyógykezelésével l.apcsolatos adatokat az egészségýgyi dokumentáciő
tafialmazza.

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

egészségrigý és szeméIyazoĺositő ađatokat tafta|maző Íeljegyzés, nyiváĺtattás' vagy bármilyen
más módon rögzített ađat, függetlenii.l annak hordozőjátóI vagy fotmájátőI.

Az egészségügyi dokumentácíőt úgy kell vezetni, hogy az a vatóságnak megfelelően tli|<rözze az

e17átás ÍoLyamatát.

Az egészségügyi dokumentá,ciő tatta|ma:

Az egészségügyi dokumentáciőbaĺ fel kell ttintetni:

a.. a beteg szeméIyazonosító ađataít,

b. cselekvőképes beteg esetén az értesítenđő személy, kiskorrí, illetve gondnokságalatt
álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, eléĺhetőségét,

c. akőrelőzményt,akóttöĺténetet,
d. az elsővŁsgáIat eredményét,

e. a dlagnőzist, és a győgykezetési tervet megalapoző vŁsgalai eĺedményeket, a
vizsgálatok elvégzésének időpontját,

f. az el]átást indokoló betegség megnevezését, a |iaIak,:'1ásának alzpjűt' szo|gáIő

betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,

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

h. az eIvégzettbeavatkozások idejét és azok eľedményét,

i' a győgyszeres és egyéb teĄiát, annak eľedménýt,
j. abeteggyógyszetttůétzékenységéte vonatkoző zdatokat,

k. abejegyzést tévő egészségügý do|goző nevét, és abejegyzés időpontját,
I. a betegnek, illetve tájékoztatásra jogosult más szemétynek nýjtott tájékoztatás

rögzítését,

m. az egészségtigyi beavatkozáshoz tötténő beieegyezés, illetőleg a visszautasítás

tény ét, valamint ez ek iđőponýát,
n' minden oIyan egyéb adatot és tén)'t, amely a beteg győgynlásána befoýássallehet'
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,\z egészségiigý dokumentáció tészeként meg ke|l őnzru:

Ż. aze1yesvŁsgálatokrőlkésziiltleleteket,
b. z győgykezelés és a konzfüum sotán keletkezettlrztokzt,
c. az ápolásí dokumentációt,
d. a képďkotó điagnosztikus eljárások felvételeit,

e. a beteg testéből kivett szövetĺnintákteíräsát.
A fentiekĺe vonatkozó dokumentáđók náso|atat a betegnek _ ha

megőtzésĺidőtazAdatvéđelmiSzabáLyzattattalmazza.
azt kéĺi _ át kell adni. Á
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xI. A IEK ľĺŰxonÉsl RENDJE

tl.l. Altalános fendelkezések

Á JEK iltal végzett alap-, és jáĺó-beteg szakowosi ellátás a JEK székhelyének szakorvosi
tendelőintézetében, valamint a JEK telephelyeinek minőstilő ľendelőintézetekben.

17.2. A Felĺrőtt és Gyermek Alapel|áĺás működési rendie

Az eýszségügyi ďapellátás mfüöđését az egeszségĺigyi, táľsadalombŁtosítási, egészségbiztosítási
jogszabáIyok, a vonatkoző hel;d önkotmányzaĺ tendeletek, toväbbá a kaľ:anl utasítások,

á|Lásfo glalások s z erint kell megsz e nĺ ezĺi.

11.2.7.

Elsőďeges, személyes és folyamatos ellátást ĺýt az egészségi átlapot megőtzése, a betegségek

megelőzése és győgýtátsa céIjábőI. Célcsopott a háziorvosok á|tz| elfogadott biztosítottak, illetve

azok a biztosítással igen/nem rendelkező betegek, akik a házíorvos működését nleghataroző
ted.ileten éIetvitelszerűen élnek/bejelentve laknak. A TEK a felnőtt 45. szämíháziorvosí köĺzetet
működteti.

Felnőtt és Gyeľmek Házioľvosi ellátásĺa vonatkoző a|apvető szabályok

a) A betesekhez torténő hívás ĺeEisztrá|ása és a hívás teliesítése:

hivás tegssztĺalását a kötzei nővérek végzlk. Kötelesek a bejelentő adataĺt tógzíteĺi, a
lehető legteljesebb tájékoztatást nyemi a beteg álJapotfuő|, a kezetőorĺosa nevétől, a
beteg pontos lakcímérő| a megközelités mődjäről. Tájékoztaĺi kell a beielentőt a

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

hogy á|lapota ne rosszabbodjon, valamint af oÍvos érkezésének varhatő időpontjarót
tájékoztatĺi|

stiĺgős esetben a bivást azonnal teljesíteni kell - amennyjben ennek elháńthatarJan

akadáůya van - siirgő s mentő szállítássď kelI biztosítani a b etegellátását,

a bejelentőtől nyert információk alapjáĺ megállapíthatő, hogy a beteg ellátása nem
kíván siirgős beavatkozást, űgy 

^ 
regsszÚaLást végző asszísztens étesíti a lakáson

etlátandő beteg háziorvosát. ,\házíor:ĺosnak átaď1a feIjegyzéseit, amelyet a bejelentővel

történt megbeszéléskoĺ készített,

a bejelentéseket e|Lenőizhető módon, hitelesített füzetben, vząy számitőgépen

tógzíteĺl kell' amely n1'llvántanásba a háziorvos bejegyzi a beteg el7átásáĺak

ĺdőpongát, a dĺagnőzist és az alkaLmazottteĄnt,

đé11 12 őraĺg az ofvos köteles áwenrĺ a bivásut,

\.{
Dátum:20l6' o|ďalszám:60/96

G3

fazekasnevl
Írógép
 60  



szEplvEzETI ÉS ľĺŰrooÉsI sz'tnÁrvzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

siirgős esetben a hivőst a rendelési idő végéĘ báĺĺnikoľ el kell fogadni, (dé11, 12 őtatg,
este 20 őtáng) még akkot is,ha zz értesítést nem a betegházioľvosa kapta.

Este 20 őra és reggel 8 őn kózött, sifugós esetben a Ha1Let utcai ügyelet |áýa eI a
betegeket. Telefonszáma: 06 (1) 275-76-44, címe: 1094 Bp. IX. kertilet Haller utca
2e/A.

A beteEek fomdásáĺak sorendie:

betegek fogadásának sorrenđjében a siiĺgősségi esetek el]Átása soronkívtiüséget élvez,

a betegeket egyenként kell bebocsátzĺri a tendelőhelyiségbe, egy-egy beteg vizsgáIatánäI
más beteg és illetéktelen személyek nem lehetnek jelen,

ha a háziowost a ľendelési idő a|att, vagy kozvetleniil utána heveny megbetegedésről,
vagy idrilt beteg állapotának rosszabbodásfuől értesítik, de közveden életveszély nem
feltételezhető, tájékozódás végett a körzei ápo|őnőt külđi ki a beteghez. Ha z
közvetlen életveszély feltételezhető, aHázíorvosnak az ugyelet segítségét kell kérnie!

Az oĺvosi vŁssá|atok és wósvkezelés

Az áItalános, be|győgyászai jellegű orvosi vŁsgáiat és gyógykezelés ketetében L
háziorvosnak akotzeĺ orvosi rendelőben el kell végezlie minden olyan vizsgalatot, amĄ
képzettsége, a rendelkezéste áLnő műszeret felszerelés és a heýi ködilmények az

orvostudomány mindenkod színvonalán lehetővé tesznek. Csak azokat a betegeket kell és

szabad továbbkiilđeni, akiknéI tr:egészitő vasgá|atokta, illetve lĺtézei elhelyezéste van
szükség.

A fekvőbet esek vjzspálrta és sVó gvkezelése lakáson :

Fekvőbetegnek tekinthető az z bete$, aki a ĺendelő felkeresésére képtelen. A beteget
|akásán kell megvizsgálni, ha csak a beteg vŁsgá.Jatáľval dönthető el megnyugtatőan,
hogy a beteg jáĺóképes-e.

A háziorvos a meghatározott iđőpont lejfutĘ (1,őrf) bejelentett fekvőbetegeket a

rendelési idő előtt, vagy közvetlen utána köteles meglátogatni.

A đélután rendelő házi orvosok a fekvőbetegeket a teggeli bejelentés atáĺ még 1,2-76

ő,áng kötelesek lalľásukon meglátogatrri. A győgykezelést igénylő fekvőbetegek
folyamatos e|Ienőuését az otvos a szükségesnek megfelelő gyakoľiságga| koteles
végezni.

Aháziotvos feladatkörébe tattozik a betegek lakáson történő siiĺgős orv.osi ellátása is.

Srirgősnek kell tekinteni a hívást, ha a beteg, vagy hozzátartozőja (megbźottja) sriľgős

orvosi segítséget két, de a Ąékoztatásból a sürgős oľvosi el]atás szfüségességét nem
lehet egyértelműen eldönteni. Több stiĺgős eset egyiđejű jelentkezése esetén az elJátás

sonendjéľőI aházíorvos az összes köľtilmény gondos métlegelésével dönt.

A sziikséEes nvilvántartások és munkanaolók:

Háziorv o si b etegforgalmi napló,

Házíorv osi ambuláns naplő,

b)

Đ

d)

Đ

/
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Körzeti ĺővér mfüödési naplőja, ez z kőĺzeti ápolônő tevékenységének

ĺs1l7v ánhnásáta sz olgz|,

Gondozottak u1iváĺtartása, fenőző betegek n5iLvántanása, védőoltások

ĺyl7váĺtattása, amĄeket a fennál7ő renđelkezések értelmében, illetve az abban Ieítt

móđon kell vezetni,

Táppénzes napló,

Betegek tözskartonja és kezelési |apjal.

Fentifeladatokszámitőgépesĺsĺiváĺtttá'ssalisvégezhetők.

fl A Íertőző. a iaÚoEéĺ és foslalkozási betessés beielentése:

A fettőző betegségek megelőzéséről és lektizdésérőI a 78/7998. (vI. 3.) NM tendelet

tattalmaz kötelez ő előírásokat.

E rendelet a fettőző betegek bejelentésére, szál)itásáta és nyilvántartásata voĺatkoző
szabáIyokat ismerteti. Felsorolja azokat a fettőző betegségeket, amelyek bejelentése

kötelező, és előĄz a bejelentési kötelezettséget az említett betegségek gyanuja esetén

is.

A foglalkozási betegségek bejelentéséta27 /7996.0ru[. 28.) NM tendelet, Ąa eIő.

A háziorvosok Żz idézett jogszabáLyok szerint kötelesek etjátn a fenőző és

foglaJkozási betegségek észlelése vagy gyanűja esetén.

Đ Gyóg"vszerĺenđelés

A gyógyszerrendelésbeÍI az ofvostudomány mindenkod á17ásáĺak, az egészségýgyi torvény

és a végrehajtásátz kiadott tendelkezésnek, valamint a vonatkoző eg,Jéb előírásoknak

megfelelóen kell eljárni.

A háziotvos a gyógyszerc|fátás helyzetérőI (új készítrnényekĺől, átrneneti hiányokó)
rendsz eĺe s e ĺ táj ékoz ő đjék.

A háziorvos siirgős esetben a kötzetéhez tartoző báĺmely betegnéI felhaszná]h^ga 
^

tendelkezés ére á17ő gyógyszeĺeket, kĺitszereket.

h) KeresőkéoesséE orvosi elbírá|ása:

A keľesőképtelen bŁtosítottak táppénzes al7omáĺyba hĄezését és orvosi

feliilvŁsgálatát, va|amint döntőbŁottság1 eLjátásät az egészségügyi miniszter éľvényes

rendeletei alapjáĺ kell végtehajtaru [102/1,995. (vII. 25,) Kormány-rendelet,

Táppéĺzes á|Lományba keĺĹilő betegekľől a kartonokon, illetve számitőgépeĺ
dokumentálrri kell a tövid anamĺézist, státwszt, diagnózist és a táppénzbe vétel

indokoltságát,

A keresőképessé vált beteget gyóg}rulás napjáĺ munkába kellállítani.

il Fekvőbetes wős,łntézetbe történő beutalása:

Aháziorvos aItalábaĺ akkor uta|haĘa a beteget fekvóbeteg győgýntézetbe, ha:

b
Dátum:2016. o|đa|szám:62/96
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a saját meýélése, vagy szakmai felettese véleménye szerint olyan szako.rvosi vŁsgáIat,

megfigyelés, győgykezeLés, műtét szfüséges, amely szakorvosi ténykedést és állandó

szakorvosi ellenőzést kiván,

a fenőző beteg állapota rniztt feltédentil elktilönítést igényel,

a fekvőbeteg győgylntézei kezelésétől a győgyiáts időtartamának lényeges

megöviđtilése, a keresőképtelen ídőszak lényeges csökkenése vathatő.

il Fekvőbetes wőwintézetbe kell utalĺri a beteEet. ha:

jogszabáIy Ąa eIő (p1.: veszélyeztető állapotbaĺ lévő elmebeteg).

Elmebeteg kőrhází elmeosztályra történő beutalása előtt - stiĺgős szükség esetét kivéve - a
házĺotvosnak konzíliumot kell kénri az ideggondozó lntézet szakowosától, csakis az

ideggondozó főorvosa dönthet a beteg sorsáĺól.

Sifugős esetekben a házíoruos zätt osztá|yn száIittathaga z beteget ^z oĺszágos
Mentőszolgä|zt eIőzetes tájékoztatásawtáĺ, az érvéĺyes jogszabalyok szerint.

k) A betesek mentőszá]]itása:

lakáson helyben nem végezhető vŁsga|zta, gyógykezelésre szoĺuló fekvőbeteg

mentőszál]itása tánt, akat sajät kezdeményezésből, akár illetékes Szefv javaslatátz a

háziorvos intézkedik. Minden esetben gondosan m&legelni kell, hogy a mentőszá)Litás

indokolt-e, és legcélszerűbben milyen módon oldható meg,

a mentőgépjánnű igénybevételére betegszáIlítási lta|váĺyt keil |ĺáJJitaru, 
^

ĺyorĺtanĺányon feltĹintetett ađatokon kívtil a Mentőszolgá|atta7 közölni kell, hogy a
szá|Litást azoĺlnal, i]Ietve háĺy őńn beliil kell megkezđeni.

D Közesészsésiisvi- iárvánviievi felađatok

Aháziorvos közegészség"gľ. járvánýgý vizsgáJatokkal, e|Leĺőtzésekkel, tanácsadással és

intézkedéssel kapcsolatos feladatainak el]átásán avonatkoző jogszabáIyokaz känyađők,

m) Esészséses életmódÍa nevelés

A' házĺorvosnak zz időszerűségte és a helyi viszonyokra figyelemmel gondoskodnia kell a

lakosság egészségügyi neveléséről, felvilágosításáttőI"z ÁNTSZ- szel együttĺnfüödve'

n) Gondozási feladatok

Aházíowos a másoďagos prevenciôt azáital is érvényesíti, hogy ľendszeľesen foglalkozik a

tattőszn, vagy gyaktan beteg, a fokozott gondoskodásta szotvlő személyek felkutatáső,'val .

lehetőség szeĺnt - betegségfü koral sza|<aszábaĺ.

Áĺra kelltöľekedni, hogy megfelelő ütemezéssela körzet minden lzkőjáĺál megtörténjék a

házíotvosí vlzsgáIat és nyiIvántaĺtásba vétel.

A további betegek felkutatása a fentieken kívĺil szervezett szűrővŁsgalattal töténhet.

,,ĺ
o|đa|s,Árrr..6y% /ĺĺ
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1l.2.2. Közponđ háziotvosi üg.yeleđ szolgálat rendie

A központi ügyeletet jelenleg nem a házíotvosí szolgá|atok végztk. A felnőtt lakosság ügyeleti

el]átása 24 őrában, kiĺtső($ szo|gáItatőval kótött szetződés alapjáĺ történik, melynek hĄszíne:
1094 Bp. Haller u. 29/A. Az Ęyeleti szoIgáMt felügyeletét a háziotvoď szolgálat megbízott
szakfelĘyelője és a Szotgalat igzzgatőja Iáýa e\ akik egýttal felelnek az igyeleĺ szo|gá|at

mfüödéséért.

!l.2.3. Iskola.egészségügyi szolgálat működése

Az iskola-egészségiigp szolgáIat (ifúság-egészségĹigy) a kózépÍokű oktatási intézméĺyek 14-25.

éves korig nappďi képzésben részesrilő tanulóinak győgyfiő mege|őző egészségtigyi aLape|7átasát

végzi.

Feladataiz
a. tanulók ľendszeĺes szűtővŁsgá|zta,
b. kĺónikusbetegségbenszenvedőkgoĺdozása,
c. szükség esetén a beteg szakorvosi vŁsgáIata, szakgonđozóba kiildése, kőtházi

elhĄezés szfü ség szerinti bŁtosítäsa,
d. tanulók személyi higiénéjének ellenőzése,
e. tanulók páIyaa|kalmassági vlzsga|atának e|bítá]ása testnevelési őtán és szakmal

gyakorlati fogIilkozásokon való tészvétel szempontjából,

f. üdtilés, gyógyudrilés előtti orvosi vizsgálatok végzése és szakvéleméĺy ađása,

g. oxyotógiai felađatok etlátása és az elsősegé|yny$tőts feltételeinek ellenőĺzése, az

elsősegély nýjtási ismeretek oktatása az ískoIábaĺ,
h. az iskolru egészségnevelési feladatok.

A kiizegészségÍigy és iáľványügy teľületén
a". a munkavédelmi szemlén a tantermek, tanműhelyet telepegészség"gy

munkaegészségrigyi ellenőrzése, kozétkeztetés higiénéjének ellenőtzése, hiányosság

esetén megfelelő intézkedés megtétele,

b. védőoltások,
c. járváĺýgý intézkedések megtétele, jarvány, illetve järványveszély esetén,

Együttmiíködik az oktatási intézmény igazgatőiával és tantestĺiletével, melynek ketetében
z. Lz iskolaorvosi gyógfltó-mege\őző közegészségtig1'i, járváĺyĘyl és

egészségnevelési feladatok ellátásakor a mfüödési feltételek bjztosításában és z
szriks ége s intézkedé s ek v égtehajtásáb aĺ,

b. a tanulók munkaködilményeinek megfigyelésében és a tanĺenddel kapcsolatos

tethelések figyelemmel kís&ésében,

c' a tanulók egészségi áLLapota szerinti szükséges teendők tekintetében.

\-\ Dźftlm:f0|6, o|ďa|szćm:64196
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Az iskolaorvos feladatát a rá lrányadő muĺlkatend szeiĺt az oktatásí 
.ĺĺtézmény 

iskolaorvosi
renđelő j ébe ĺ meghatátozott napok oĺ Lága eI.

tí..2.4. A védőnői ellátás működése:

Az iskolai és tenileti védőnők a vezető véđőĺő lráĺýásával z hatáIyos jogszabályok és szakmai

iĺányelvek betartásáya'I végzlk pĺeventív gondozási és egészségnevelési tevékenységfüet.
pę|aĄĺ1ąikąt onállóan, illetve részben egyrittrnfüödéssel a gyermek háziowosi- és iskolaorvosi
szolgálattal.

Tenileti védőnő gondozási fe|zdatast csa|ädIátogatás és taĺácsadás keretein beliil |áqa eI.

Yannđős taĺácsadást oná|Lőan,hei 7x2 őtában tat'.
A 0-7 éves kotoszta7y számata tanácsadást öná]Ióan heti 1x2 őtában taĺt..

Hází gyetmekorvossď egyiittrnfüödve hetente 2x2 őńban tzrt taĺácsadást.
Az ôvodátban rendszetes tisztasági v)zsgá|atot, egészséges életrnóddal kapcsolatos tevékenységet

végez,

Iskola véđőnők 6-25 éves tanulók iskola-egész.ég"gy1 e|Látása. A feladatokat az oktatási

lntézményekben onállóan, illetve az iskolaorvossal együtt végzi. Együttĺnfüődési szerződésben

Leíĺtzk és ahztalyos jogszabályok és szakmal táĺyelvek z|apján végzlk munkájukat.

Egészségfejlesztő tevékenysége: egészségnapokon valő részvétel, iskolavédőĺői tanácsadások, és

közö s ségi pĺogtamok szetv ezése és lebonyolítása.

!1.2.5. Foglalkoz ás.e gé sz s égügyi ellátás működé s e

z.

b.

vezetőjét aJEK főigazgatőja nevezi ki.

feladata z vonatkoző jogszabáIý előírások a|apján a JEK közalkďmazottainak és a

szetződéses partneľek munkavállalatóinak fogta|kozás-egészségügyi e||átzsáĺak
blztosítäsz.
felelős Żz adÍnj7iszttácĺős és dokumentációs feladatok eLvégzéséért, a statiszdkai

ađatsz o7gáJtatás p onto sságáét.

1l.3. A szakorvosi ellátások és a gondozőkmííködési ľendie

A szakorvosi ellátás 
"yŕ,ii" 

az egészségýgý alapellátő,s számáta a szakmal konzultációs hátteret a

krilönböző sza|<rnákban. Ptogtesszív betegellátásban az a|zpe|latás után következő lépcsőfok a
betegek jfuő-beteg szzke]]átász a szakoľvosi ľendeléseken. '{ JEK szaknrraĺ szervezei egységeit és

azok kapcsolztaĺt a 6' szátmű' melléklet tatta|mazza.

/Y^-
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'Ą keriileti lakosság jáĺó-beteg szakorvosi etLátása a szetvezei részbeĺ felsorolt szakĺendeléseken

történik. ,Ą bőĺ- és nemi beteg, ideg- és onkológĺłi goĺđozásta szoruló betegek gondozá'sát a

szaktendeléssel egysége szetvezetben mfüödő gonđozók Iáýák eI.

Szakĺendelés ek és gondozók itáĺyitása
A szakĺendelések és gonđozók a szzk főorvos tányltása mellett mfüöđnek. A főĺőnrét felelős a

nővéľek műszakbeosztásáért, az anyaggénylés&t (orvos tánýtása mellett), és a szakrendelés,

illetve gondozó le|táńétt.

Á' Szakellátások Működési tenđie
A jáĺóbeteg ellátás 700-tól 2}00.'ig,két műszakban történik.

'Ą betegiĺánýás ĺendjét jőIIá.;rhztő hĄen kell kifriggeszteni a ĺendelóintézetbejántánĄ továbbá a

tenđelők ajtajáĺ. 'Ą beteýánýás tendjét meg kell kĺildeni a beutalási iogg"l Íekvházott
háziorvosĺak és a Budapest Főváĺos VIII. kertiletJőzsefvátosi tnkotmáĺyzatának.
A betegek az egyes szakĺenđeléseket előjegyzéssel, vagy anélkĹil veheti igenybe. A szaktendelések

és gondozók (áJta|áhaĺ) beutalóval vehetők igénybe.

Nem kellbeutaló az alábbi szakĺenđelések és gondozók igénybevételéhez:

^. bőrgyőgyászaiszakreĺdelésés goĺdozás,
b. fiil-oĺr-gégészet,
c. nőgyőgyászat,

d. altaláĺos sebészet,

e. szemészet,

Í. uĺológia,
g. onkológiai szakĺendelés és gondozás
h. PszichntĺaĺGondozó,
i. Támasz Gonđoző

keretében nyújtott szakorvosi e]]átáshoz.

A szaketlatasĺa beutalt biztosított ismételt házíotvosí beutalás nélkril jogosult igénybe venni a

folyamato s jfu őb eteg elIátást.

Előjegyzés nélktil vehetik igenybe a szqkreĺđelést elsősegélynýitás vagy stiľgós oľvosi beavatkozás

esetén, illetve akinek siirgősséggelkéiháziofvosa' vagy másik szakĺendelés orvosa a konzíliumot.
Az előjegyzés nélkri] jelentkező vagy beutalt beteget _ siirgős et7átásra szoľulók kivételével _ az

érkezés sorrendjében kell ellátni a szakĺendelésen.

A szakĺenđelést végző orvos távolléte esetén a szakr,eĺđelést vezető főorvos gondoskođik a
hĄettesítésről.

A szakorvosi vizsgálatok ĺendie a szakotvosi ľenđelőben és gondozőkbaĺ:
Á beteg vlzsgLatátaz érvéĺyben lévő szakrnatiĺányelvek, előírások szerint kell végezni.

A megjelenő betegen nemcsak a konzfüumot kéĺő ofvos áItaImegtreIóItvbsgálatokat kellelvegezni'
hanem az első vasgalat sotán felmeĺiilt és indokolt |<legészítő vizsgálatokat is.

Dátum:2016. oldalszám:66/96
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A kőrhází e|]átásta szoruló betegeknél a beteg állapotátőI függően, el kell végezni a feltétleniil
szfüséges vizsgálatoka;t akőrházba utalás előtt.

A betegek vŁsgá|atában csak azok az egeszségügyi đolgozók vehetnek tészt, a|<iknek állandó
szolga7aĺ hĄe a szaktendelés vagy akik továbbképzésen vesznek részt és a szaktenđelésĺe kaptak
beosztást.

Á szakĺendelésen és gonđozókban bŁtosítani kell az orvosetikai és a titoktattási kötelezettség
rnandéktalaĺ érvénye síté s ét.

A szakĺendelés orvosa Żz orvostudomány mindenkod állísa és szakmal szabáIyu szennt a

szakorvosi kezelésre szoruló beteget győgykezelésben tészesíi, tészéte sziikség szerint győgyszefi,
győgyászaĺ segédeszközt tendel.

A szakĺendelés oľvosa a győgykezeléssel és a követendő életĺrróddď kapcsolatos felvilágosításokat
ĺnegadja. 'Ą további szakorvosi kezeléste, ellenőrzésĺe szotuló beteget ekőjegyzi. A szakorvosi
e|]átásta nem, de háziorvosi e|látásru szoruló beteget kezelőorvosähoz tánýqa, ennek során
irásbaĺki>zll a leleteket, szakvéIeménŕt és a győgyeIjánási javaslatait.

A kőtházi |ĺvlzsgilásta, kezelésĺe, ápoIásra szoruló beteg kőrházi beutalásfuől gondoskođik,
szükség esetén mentő szá]]itás igénybevételével.

Indokolt esetekben szakoľvosi ellenőzés céIjábőI jogosult az áIta|a szakorvosi tevékenységek
keretében ellátott betegeket _ szükség esetén többször és folyamatosan is _ visszarendelĺri.

Szakorvosi ĺenđeléseken olyan oľvosi beavztkozás nem a|kalmazható, amely az orvostudomáĺy
mindenkoľi á17ása, illetve a vonatkoző jogszabalyok szerint |<lzfuő|ag fekvőbeteg gyógyintézetben
v égezhető. Ez aLőI kivétel az éIet.ĺĺ e sz élye s állap o t oxyológiai ellátasa.

Szakľendelések egyiittműktiđése:
A szaktendelések és a Gondozók kötelesek szorosan eg)Ąittrnfüödni, egymásnak a két seýséget
megadni. A szakĺendelések együttĺnűködési kötelezettsége kiterjed a pÍogŕesszív betegell.átásban a

szakľendelés előtti és utáni lépcsőfokta is, így a sza|słjzsgalatot kéń házíorvosi és házi
gyermekorvosi szolgálat orvosaival, vďamint az iĘűság orvosokkal is szotosan egpitt kell
mfüödni. Szotos egytitľnfüödést kell megvalósítađ a betegeiket felvevő győgýntézeĺ
osztályokkal is.

A sza|<-nzsgĄatn felkért szakrendeléssel minden esetben közölni kell a kért vasgáIatokná| a

feltételezett dtagnőzist, vagy dtffetenciálđiagnosztikai problémát és minden olyan klinikai adatot,

amely a sza|<lnz sgálat elv égz és ét, annak eĺedménye s s égét elő s egíti.

AvŁsgá|at mőď1át a szakĺenđelés illetve gondoző ofvosa Yagy vezető fóorvosa dönđ el. I3egészítő
vizsgálat esetén arlnak eĺeđményét avŁsgáIatotvégző oŕvos tásbanközllakonzíliumotkétővel.

A szükséges kiegészítő vlzsgaIatok elvégzéséĺe, ha nincs lehetőség aJEK-ben, a beteget tovább kell
kĹildeni az illetékes JEK megfel e|ő szakrcndeléséľe.

ĺ
47 ,/
ŕl ,/NTO
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71.4. Más egészségĹigyi szoIgáItató, mint kĺiztemííködő mííködésére és

belső kapcsolatfendszefére vonatkoző előírások

Közremfüöđőí, megbízási szetzőđés megkötése |<lzfuőIagosafl az főigazgatő hatásköte. Az
egészségtigyi tevékenységet ellátók kozött jogviszonyukalapjáĺ hietatchikus viszony nem áll fenn.

Á közĺeműködő tevékenységét az adott szakĺendelés vezető főorvosa, adott tertilet vezetője
ellenőrizheti.
A teljesítést igazotjz:

jelenléti ív aIapján az otvosigazgatő (őnđlj esetén).

betegforgďmi teljesítĺnénymutatők alapján a dóntés_előkészítő és informaĺkaĺ osztá|y

vezetőie.
A közremfüödő köteles az Intézmény és a sza|<teĺdelés mfüödési ľendiéhez alkalmzzkođni
(minőségtigyi előfuásu, dokumentációs követelményei stb.), 

^z 
adott sza|<rna iĺányelveit,

protokolljait, és egyéb hĄi szakmal előirásalt betarani a betegek elLátása során. Köteles a fe|adatalt

a legjobb tudása szerint végezĺi, és csak olyan beavatkozást, vŁsgalatot végezhet el, amelyhez

megfelelő szakképesítéssel tendelkezik, amelyet a mfüödési nyilvántatásba bejegyeztek, és

amennyiben az szakséges) az adott tevékenységte érvényes hatőság1 engedéllyel ľenđelkezik.

Egészségügyi tevékenység csak érvényes orvosi alkalmassági igazo|ás birtokában végezhető.

A közreműköđő az áItalavégzettbetegellátásén. szakmal és aĺyĘ felelősséggeltattozik.

'\ közĺemfüödő köteles az orvosí titkot, a t:uđomásaĺa jutő gazdasági titkot megtartani.

11.5. Gazdaság1 szeÍvezetének működési rendie

A gazdaságs-műsza|i e17átás a JEK működésének tervező, gazdilkođô, pénzigý bonyolító és

vagyonmegőrző szeÍve. Előkészíti, és szfüség szerint bonyolítja a fejlesztési és felűjítási

feladatokat is. Mrikodését a szervezeti egységein keĺesznil valósítja meg.

tetvezés

Á. JEK feladateĺt éves költségvetés szerint végzí. 'Ą költségvetés az Ęények időbeli és teljes köĺri
felmétésével kezdődik, amelyeket behatárol a feliĘyeleti szerv altaI e|őzetesen megállepított

költs égveté si e|őkány z at.

A. felmérés a szaksĺaĺ és gazdaságs szervek messzemenő egnittrnfüöđését igenyli. ,Ą benýjtott
szaknal igenyek - felrilvizsgáIatutáĺ - a tatgyév gazdilkodásának alapját képezik.

łv Dátum:20l6. o|da|szám:68/96
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gazdá,ĺkoďás

A gazdä|kođás felöleli:

a. a humán etőforrással torténő gazdálkodást,
b. az orvos-egészségügyi szakmai eszközökkeLvalő gazđilkođást,
c. az alta|áĺosJEK anyag- és eszkozel1átäst,

d. a m(tszalt<t szoIgaltztásokat

e. apénzgazdáIkođást

f. azépriletektizemeltetésénekbiztosítá'sát,
g. vagyonmegőtzést(l.ltĐ.

A gazdáLkodás keretein beltil töfténik a műkodéshez sztikséges anyagok, eszközök és

szo|gáItatások beszerzése, biztosítása. Az ezzeI jfuő kiađások tervszerűségét a tewezést végző,
gazdáikodási feladattal megbízott đolgozók biztosíýák.

E|őträĺy zatokkal gaz dálkodóként mfü ö dik:

^. agazdaságĺigazgatő,
b. apénzngýés számvitels,osztalyvezető,

c. aműsza|ĺvezető,
d. aĺyaggazdáLkodásivezető,
e. humánpolitikai vezető,

Az eLőtányzatokkal gazdäkodők felelősek és folyamatos beszámolási kötelezettséggel tattozĺak a
tendelkezésükĺe bocsátott előlráĺyzatok ütemes és tendeltetésszeĺű felhaszná]ásáért.

aĺy ag. és eszkiizg azdá|kođás

Gondoskodik a jőváhagyott, költségvetésnek megfelelő a foIyamatos és zavafialan ellátást biztosító
készletek b eszerzésérőI, raktározäsfuő|, ĺ,Jiváĺtattásań|.
A gazdáikodás keretében a feleslegessé váló anyagok, eszközök hasznosításfuő|, éttékesítés&ől,

selejtezéséről a vonatkoző jogszzbályok, illewe zz jntézed szabäIyzatok szerint kell gondoskođni.

vagyoĺrmegőĺzés

A JEK vagyoĺäĺak megőtzését minden dolgozónak és vezetőnek a saját teri.iletén kell biztosítani.
Ezt a felađatot a munkahelyek leltáĺtelelősei valósítják meg közvetleniil tovancsolás, illetve a

rendszeres leltarczás fo|yamáĺ. A |e|tfuozást a JEK szintjén a Számviteh Politikában rogzített
|eLtatozásiszabalyokszerintkellvégeha jtani.

Dź,Íllm:20|6. o|da|szám:69/96
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pénziigyi tevéken5łs ég

A gazdáłkoďás soĺán felĺneľtilő bevételek és kiađások kezelése a PénzĘý és Számviteli osztĄ
felaďata. A JEK pénzgazđálkodása ľészben a Volksbaĺrk Rt-nél vefetett szánl7ákon, tész,beĺ a
házipénztáton keĺeszhil történik. Ugyancsak a Volksbankon keĺesztril töténik a számfejtett
mrrnkabérek egyéni bankszánláĺ kereszhil tótténő kifizetése.

'Ą pénztigý m].llvántattásokban egyfelől a kótelezettségeket, másfelől a követeléseket naptakész
módon kell nyomon követni.

számvitel

'{ tervezés, gazdálkodáts' vagyonmegőrzés és pénzügyi tevékenység számokban kifejezett ađatalt a

számlzteĺd, szednt kell nyilvántanaĺi és elszámolni. A számviteli ľendet a JEK gazđá|kođásához,

pénzngyl egyensulyának bjz,tosításához szfüséges móđon kell kialakítađ.

műszaki ellátás, fenntaľtás

Az ngő és ingadan vagyon karbantattäsával, feLujításával kapcsolatos feladatokat a m(lszaki osztály
|áĘa e|, Gondoskodik a minđenkod sztikségleteknek megfelelő katbantafiási, javítási stb' feladatok

e|LátásańI. Tevékenysége a sza|<rĺai munka bbtonsägät szolgá|ja.

A műszaki vezető fe|ađatát képezi továbbá a JEK orvosi mliszet és egyéb műszaki fejlesztési

szükségletek kezelése, megĺendelése, tiz embe helyezésének bizto sítása.

gondnokság

Gondoskodik az épriletek üzemeltetéséhez sziikséges feladatok ellatásatől, az eIőtásoknak
megfelelő higĺénés feltételek megtetemtéséről.

Felađatai közé tattozik a kiilső-belső postázás szewezése, bonyolítása.

szá|7itás

Megszervezi és végĺehajga a működés során felmerrilő személy-, eszkoz-, és anyagszállításokat.

Dátum:2016' o|da|szám:70/96
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)(II. e'l<ozĺÉs,NYILATKozÁsSZABÁLYAI

AJEK minden đo|gozőja munkajogi felelősséggel is tattozik olyan közlésselkapcsoLatbaĺ, amely a

JEK mfüödését oly móđon érinti, hogy

^. toĺga annak jó hírnevét,

b. megrendíti a lakosság blza]rnát
c. séĺti a betegek, hozzátattozók és a dolgozók személyiségi jogait.

Mindez vonatkozik az adatok, okmányok, mfüödési és ügyviteli lnfonnácíôk illetéktelen szeméIy

rész éte hozzáf érhetővé tételéĺe is.

E közlési tilalom nem vonatkozlk a feLigyeleti, valamint az e|Lenőtzésre jogosult és az eĺjátő

hatóságokkal szemben' valamint közétdeki bejelentésre és a közvetlen v^gy közvetett munkahelyi

felettesnek történő jelentési kötelezettségre.

o|da|szám:7|/96Dátum:2016.
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XIII. A IEK BELSO SZABATYZATAI

AJEK mfüöđési rendiének egyéb szabáiyaĺt ahäzkeĺđ és a belső szabáIrJzatoktattaLmazzák.

A JEK szabůyzataĺ _ taľgyuk szerint _ kötelezőek a JEK minđen kozalkatmazott:1an és egyéb
jogviszonybaĺ alkalmazottakra, a JEK-ben kezelt betegekĺe, valamint az ott báĺmilyen jogcímen

tartőzko dő s z emélyekte'

t3.l. H'á,ziľend:

A JEK jelen SZMSZ áttal kijelólt keretek kozött házlreĺdbeĺ hatátozza meg és szaba\yozza

mjnđazokat a szabáIyokat, melyek ismetete a JEK-ben nýjtott egészségrigý szolgáItatások

igénybevevői számára a' jogalk rendeltetésszeíl gyakoľlása, illetőleg kötelezettségeik teljesítése

szempontj áb ól nélktilözhetetlen, így kiilönösen:
L. aJEK belső rendjével összefiiggő előfuásokat,

b. a kapcsolattattásí iog gyakorlásával összefüggő szabaLyokat,

c. a betegiog glJakotIásáĺak és éľvényesítésének szabáIyut,

d. a betegjogi képviselővel való kapcsolattaftás rendjét,

e. abetegekértékeinekmegőuésévelkapcsolatoselőításokat.

A házlreĺđet a JEK várakoző helyiségeiben és a rendelőhelyiségeiben jőI |áthatő módon ki kell
függeszteni.

73.2. Belső szabáńvzatok

A jelen Szetvezei és Mriköđési Szabalyzat előtásalt a JEK tevékenységének egy-egy rész-, illetve

szakterületét szabáIyozó belső szabalyzatok egészítik ki. A belső szabáIyzatoknak a Szervezeti és

Műkodési SzabáIyzattď teljes m&tékben összhangban kell lennitik. A belső szabalyzatokat az

éĺintettszakteľtiĺetekvezetőikötelesekelkészíteniésaktuatizálĺĺ.
A belső szabáIyzatokbadásan a főigazgatő, illetve nevében ŻYezető-helyettesek jogosultak.

A JEK szabalyzatalrlak feliilvŁsgátatárőI és szfüségszerű módosításarőI, illetve akt:łalŁá]ásfuőI a

főigazgatő, illetőleg vezető -heIyettesei gondo skodnak.

Á belső szabáLyzatokól és azok mőđosításalrőI - a minőségbiztosításí ĺenđszer követelményeinek

megfelelően _n,1,l7vántartást kellvezetni, megismerhetőségét papír a|apű' és elektľonikus foĺmában
napĺz'kész en bŁtosítani szfü séges.

iĺDátum:20|6. o|da|szám:72/96
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Xru. VEGYES RENDELKEZESEK

Jelen szMsz aLapjáĺ a szervezei egységek, ĺészlegek mfüödésére vonatkozó ügyĺend
elkészítéséért annak v ez etője köteles gondo skodni.

Áz ügpenđnek _ a tésztegsajátosságalta is figyelemmel _ tattďmaztiakell:
a". egységenként és ĺészlegenként szervezetĺiket, feladatukat, munkafolyamataik

|eíĺását, a vezetők jogkorét hatáskörét, felelősségét,

b. az e1yesĺészlegek, i]letve tész|egvezetők fe|ađztát, hatáskörét,

c. az egységek, ĺészlegek házlteĺđjét' ügymenetének szabalyalt.

Jelen SZMSZ jőváthagyását követő 90 napon beliil az ügytendeket, munkaköd lefuásokat feliil kell
vŁsgátn és módosítani szfüséges.

XV. HATATYBATEPTETO RENDELKEZESEK

Jelen Szervezei és Mfüödési Szabalyzathatźtybaképésével egyidejűteg a 2009. szeptember 7. napjáĺ
kelt S z ervez eti Műko d ési S zab á|y zat hatály át ve s zti.

JeIeĺ szabáIyzatot aJEK minden szervezeti egységével meg kell ismettetni és bŁtosítani kell, hogy
abbz aJE.K minden do|gozőja bármikoĺ betekinthessen.

Je|eĺ szabáIyzatot és módosításait aJEK honlapján kozzé kell tenni.

Dr. Kotoknai 'Ąndĺás
főígazgatő főorvos

o|đa|szém:73/96
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Záradék:

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügłi Központ Szervezeti és Működési Szabólyzatót a
Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefiórosi onkormányzat Képviselő-
testülete... ..... számú határozatóval hagłta jóvá, 20]6. március I5. napi hatóllyal.

Budapest,2016. .

Dr. Kocsis ]N,dőté

polgátmestet

J'ĺ Dáilrn:2016' o|da|szźm:74/96
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Egészségügyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

XvI. MELLEKLETEK

t6.l. melléklet AFőigazgatő közvetlen hányítása aIátaftozó személyek és
szetYezeti egységek
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Ázonosító: sz-szMsz
Yźitozatz 02.

16.2. melléklet lgazgatőságok szeÍ\ĺezeti felépítése
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szEľlvEzETI És ľĺÚrÓoÉsr szABÁLyzłt
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz.szMsz
Yáltozat:.02.

t6.3. melléklet Az oĺvosigazgatás szetvezeti felépítése

olda|szźlm:77l96 /
z -{łO/.Ž

Dátum:20l6.
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szEľłvEzETI ÉS ľĺÚrooÉsl sze.nÁryzłľ
Józsefuáĺosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáitozat:02.

16.4. melléklet A szakdolgozői szo|gáL|at szeľvezeti felépítése

ŕ,

ł,..,ł
Dátum:20l6' olđalszám:78/96
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szEBłYEzETI ÉS ľĺÚrooÉsr sze.nÁrvzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségĺigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

16.5. melléklet'Fĺ Gazdaság1Igazgatőság szeÍvezeti felépítése

!

IIW
iiW

o|da|szźm:79/96
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Dátum:20l6.
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sZEľłvEzETI ÉS ľĺÚrooÉsr sze.nÁryzłľ
Józsefuáľosi Szent Kozma

Egészségĺigyi Központ

Azonosító: sz-szWsz
Yá|tozat:02.

16.6. melléklet AJEK szakrnai szefvezeti egységei

,}ĺ
Dátum:2016. olda|szźm:80/96
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szEľłyEzETI ÉS ľĺŰxÓoÉsr sze,nÁryzłľ
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáltozatz 02.

t

2

16.7. melléklet AJEK szabáIyzatai

3

4

5

6

7

Adatvédelmi SzabaIy zat

Aoy"g és Raktatgazdáłko dási Szab á)y zat

Belső ellenórzési Kézikönw

Betegpanasz kivizsgálási SzabáJyzat

Bizonylati Renđ

Eszközök és forľások éľtékelésének szabaLvzata

Eszközök és foĺľások le|tfuozási és leltáĺkészitési szabalyzata

8 Egészségügyi Dokumantáció vezetésének Rendje

9 E|]eĺőrzési Nyomvonal

10 Főorvosi Kinevezés Szaba|yzata

LL Gy őgyszetfu o|ási Szabá)yzat

12 Házteĺd

13 Hulladékkezelési Szabafvzat

t4 InÍotmatikai Biztons ág Szabalyzat

15 Informatikai Készenlét Rendie

76 Iĺtézeĺ Kutatásetikai BizottságÜgyĺend; e

17 Infekciókontĺoll Kézikönw

18 Iĺatkezelési szabaIyzat

19 Juttatási Szabźlyzat

20 Kątasztĺőfatew

2 1. Keretga zdőJkodäsi Szaba|yzat

f2 Ko ckázatkezelési Szabilyzat

Kótelezettségvállalás és PéruigyiEllenjegyzés, Szakmai Teljesítésigazolás, Érvényesítés,
23 Utalváĺyozás Rendje

Eeyéb

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

egyéb

Szakmaĺ

Szakmai

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Szakmai

Szakmai

Egyéb

Gazdasági

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

oldalszám:81/96

8l.ĺ

Dźńlm:20|6.
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szľ,ľłvEzETI ÉS ľĺŰrooÉsr szĺ,nÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségíigyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

32

33

24Koza|kaJmazottakÉľtékelésénekésMinősítéséĺekSzaba\vzata

25 Kózbeszetzési szaba|vzat

2 6 Munkavé delmí szaba|yzat

27 onkölt ségszátmítátsi szabáůyzat

28 P énzkeze|ési szabalyzat

29 Reprezentációs Szabalyzat

30 Selejtezési szabůyzat

3I Szabátytalanságok kezelésének Eljáĺásĺendj e

34

35

36

37

38

Szabá|yzat a|legészítő tevékenységgel kapcsolatos szerződéskötés rendiéről

Szab áJy zat a nemdohány zók védelméről

Szakmai Tevékenység ellenőľzésének és felügyeletének Rendje

Szá]litási szaba|yzat

Számlatend

Számviteli politika

Telefonhas z naJat szab á|y zat

Téľítési szabalyzat

T ŕibbletb evé te|j sz ab á.Iv z at

4I Tűznadó Terv

42 Tűzvéde|mi szabalyzat

43 Vagyonvédelmi és ĺendészeĺ szabáiyzat

Egyéb

Gazdasági

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Egyéb

Szakmai

Gazdaságĺ

Gazdasági

Gazdasági

Gazdaságĺ

Szakmai

Gazdasági

Egyéb

Egyéb

Gazdasági

39

40

Dátum:20l6. oldalszám:82196
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szEBlYEzETI És ľĺÚxÓoÉsI sze.nÁryzłľ
Jĺízsefuárosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yáitozat:02.

16.8. melléklet Költségvetés teľvezésével és végrehaitásátva|kapcsolatos
saiátos előíľásot feltételek

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előfuásokat;

1'. Az áłtamháztattástőI szőlő 2077. évi CxcV. törvény, valamint

2. annak v égtehajtasáru |ĺadott 368 / 201 1 (xII.3 1) Korm. rendelet, továbbá

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

4. az áIallháztafiás számvlteléről szőIő 4/2013. (I.1 1.)Koĺm.ĺende1et

5. zz ál]amháztatásbaĺ felmeĺtilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
mőđjfuő| sző|ő 38/2013. (IX.19) NGM tendelet,

6. Magyatotszág2016. éviközpontiköltségvetéséről szőIő2075. éviC. törvény,

7. évente a Nemzetgazdaság1 Minisztérium által kiadott tátjékoztatő és

8. a Budapest JőzseÍvátosi onkormányzrtmjĺrdenkor hatáIyos költségvetési rendelete.

alapozzameg.

A Jőzsefvátosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ adztszolgaltatási kötelezettsége az
onkormányzat szämán;

Havonta Pénzforgalmi j elentés

Negyedévente;

o Métlegjelentés

o Pénzfotgatĺnijelentés
o BenlhátzásíStatisztika

Évente;
o Éves Beszámoló készítés

AJőzsefvatosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ bevételei főbb csopottosításban:
7. az EgészségbjztositásiAlapból szátmaző bevételek
2. a J őzsefv ato si onkorm áĺyzat áItaI ĺýjtott támogaťások

3. saját bevételek

4. támogatáséľtékű mfüödési bevételek.

Dátum:20l6. o|da|szám:83/96
{:ć
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SZr,ľ:YEzETI É S ľĺÚrooÉ sr sze,ľÁryzłľ
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségůgyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

L6.9. melléklet Internet Hasznáiat Alapelvei

AJőzsefvátrosi Szent lśozm'a Egészségtigyi Központhalőzatáta kapcsolóđő és azon keĺeszhil
Intemet kapcsolatot létesítő felhasznáůő köteles a szoLgůtatást rendeltetésszerrien Llaszná|nj.

Rendeltetéselleneshzszná]atlakminőstilnekazalábbimagataltások:

Illegális ÍeÍhaszĺáÄás: A szolgáltatás igenybevétele báľmilyen rrľyag továbbitására (e-

mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely száĺđékosan va1y szándékon kívĹil

ellentétes bátmely vonatkozó jogszabái7yal illegális alkaLmazásnak minőstil. Ilyen
tevékenység például k{ilönösen szoftveľek illegális példányainak Intetnetre töĺténő
felhelyezése, illetve ilyen szoftverek teĺj esztése.

Fenyegetések A szo|galtatás igénybevétele báĺmilyen 
^rtyrg 

átvitelére (e-mailen,

feltöltéssel, vagy bátmĄ más módon), amely tesđ sértéssel fenyeget, illetőleg anĺak
elkovetésére, tongáIásta bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadďom báĺmely csopotjávď
szemben. Ez z magatttásfor,ma magábzĺ foglalja a másokkď folytatott kommunikációt,
melynek szándéka a társadakomellenes tevékenység tervezése.

ZakJatás: A szo|gp'Ltatás igénybevétele olyan aflyag továbbitá'sára (e-mailen, feltoltéssel,

vagy báĺmĄ más módon), amely más felhasznáiőt vagy a tátsadůom más tagát zaHaga.

Kiskoľúaknak okozott séĺelem: A szolgvltatás ÍelhasznáIása kiskonraknak okozott
sérelem előiđézésérc v^gy annak megkísétlésére, ideértve kiilönösen a gyermek
pornográfrátva:gy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat magautáĺ,
Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A ha]őzai azoĺosítő
fejlécek és információk fé]ĺevezető v^gy megtévesztő szánđé|<kal torténő kiegészítése,

eLtávo|itása vagy megváItoztatása, illetve vďamĄ személy színlelése hamis fejléccel vagy
egyéb az oĺo sitő ĺnfotmáclőva|.

E.mail/Hitozoĺ: Rosszindulatú száĺdék más fethasznalő elektĺonikus posta

szolgáItatásánakvagyhírméđiaaIkalmazásánakmegakadá|yozásara.
E-mail/TJzenethamisítás: A szo|galtatásbőI szátmaző, v^gy azon' keresznilhaladó
bátmely elektĺonikus ktildemény üzenet feilécének részben vagy egészben tótténő
meghamisítása.

Kétetlen ľeklámok, keteskeđelmi e-ĺľ.ait/ onkényes ttimeg e.mail (SPAI\Đ kiildése:
A szo|gáLtatás fe|haszná|ána bfumiyen kéteden teklám, keteskedelmi vagy egyéb tömeges

e-mail továbbitásata.

Jogosulatlaĺ hozzáfétés: A SzolgaLtatő szolgáItatásának mások hozzáféréséhez töténő
hozzáfétésre, v^gy annak megkísérlésére, illetőleg a SzolgáLtató vagy más személy

számitőgép szoftveĺ vagy haĺdveľ, elektĺonikus kommunikációs ľendszetének vagy

telekommunilrációs tendszerének bŁtonságs ĺenđelkezésein töľténő feltöľésére vagy annak
megkísérléséľe totténő a]kalmazása, tekintet nélkiil 

^ÍtŻ' 
hogy a behatoIás adatok

káro sulását vagy ve Szteségét eĺeđm éĺ:y ezte- e.

1.

3.

4.

5.

6.

7

9.

}ď
Dátum:20|6. o|ďa|szám:84/96
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szr,RvEzETI ÉS ľĺÚxooÉsr szĺľÁrvzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozatl.02.

10. Kódolt illegális tatta|ĺnú oldalak Kóđolt (emelt díjas SMS, intetnetes reg1szttáciő, stb.)

illegális taftalĺľrű, wEB oldalak látogatása (11.pont), kivételt képeznek ez aJő| a belépési
kóddalvédett orvos-szakmai oldaIĄ illetve az oEP !7EB lapja.

77. Szetzői iog, Szabadalom, Véđiegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulaidon iogának
megséttésez A szoIgáltatás igénybevétele bármilyen a;ÍLyagáľĺ.tel.&e (e-mailen, feltoltéssel,

letöltéssel, vagy bármely más móđon), amĄ valamely szabadalom, védjegy, üzleđ titot
szellemi nrlajđon, vagy hatmađik fél bátmilyen más egyéb szeméIyhez ffizőđő jogänak
megsétését eredményezi, krilönös tekintettel a szetzőí jogáItalvédett anyagok engedély
nélkiili másolásáru, a Ínagazinokbó| könyvekből vagy egyéb szetzőí jog áItaJ védett
foľásból szátmaző fényképek đĘlta|izálÁsán és megosztá'sáta, valamiĺrt a szetzői jog áItaJ

védett szoftveľek engedéIy nélkĹili átadásán.

72. Személyes adat gyűitése: ASzoLgáItatő szolgáItatás igenybevétele hatmađik félszeméIyes
adatalnak gyűjtésére vagy annak megkísérléséte ahatmadik fél tudomása és beleegyezése

nélkril. BármĄ felhaszĺaló, zki a fenti tenđelkezést megszegi, a megfelelő hatősághoz
keriil beielentéste.

13. HáiJrőzati zavat okozása: A szo|gaLtatás igénybevétele báĺmely olyan tevékenységĺe, amely

hatással lehet más felhaszĺá|ő áltz|tötténő Internet szotgaltatás igénybevételéĺe, beleéľtve a

több szálon töttéĺő letöltést is.

14. Megtévesztés: Magátban foglalja a szándékos megtévesztést vagy féhevezető álhtásokat,

írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek céIja a cimzett áItaI az ilyen áIlítások, ításos

zĺyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés.

15. Csaláľd tevékenység: A Szolgáltatő szoLglLtatás igénybevétele csalátd ajánlatok tételére

termékek, tételek vagy szolgáLtatások etadásáxal vagy megvásár|ásával kapcsolatban,

illetőIeg báĺmilyen pénzügý csalás, mint pélđául piĺamis játék vagy egyéb lánc játékok

elősegítése.

1ó. Víľusok és ellenséges szoftvetek teľiesztése: Minden olyan szoftver szándékos
terjesztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputet rendszereknek káĺt,
za|ďatástvagy kellemetlenséget okoz ésf vagy effe törekszik.

77. Há|őzađ és személyi biztonság megséftése: Á. tendszeĺ vagy hőlőzati bŁtonságot
megszegő Íe|haszná|őkat munkajogr, esetleg biintetőjogi és/vagy polgárjogr felelősség

terheli.

78. Há|őzati teliesítmény tulzott lekĺitése: A szolgáitatás ĺýtas^ osztott etófoĺĺások
aJapjáĺ működik. Ahalőzati eĺőfoĺrások ĺůzotthasznáLata, vagy helytelen alkďmazása az

egyik felhasznatő áItal ĺegaĺv hatással Lehet az összes többi iigyfé]ĺe. A halőzai
eľőfortások helytelen igénybevétele olyan módon, bogy az lľáĺos hatással bírjon ahálőzaa
teliesítĺnényĺe renđeltetésellenes hasznalatnak minőstil.

olda|szám:85/96

t
Dátum:20l6.
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szEľtvEzETI És ľĺĹlrooÉsr szłnÁryzłľ
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségiigyi Központ

Ázonosító: sz.szMsz
Yá|tozatz 02.

16.10. melléklet A munkaköri leíľások taftalmi sémáia

Az aLábbi teljes körű sémát minđig az adottmunkaköĺre szfüséges alkilmazni,tehát,ha példáut
nincs közvetlen beosztoĘa, akkor ez z-porrt kihagyandó (é. by tovább).

I. Személvi és Szervezeti rendelkezések

vL. Név: ktiyalkalnaąott neue

Ađóazonosító: kti7alkalnarytt a4onosítĺźsára alkalmas adliaryonosíhÍ sýrz

Munkahelyz n,t?,kauégyes bele (intéąnéry)

rn u n ka uégąe s b e Ą e (s ry r ue ry ti egy s ég S ZMS Z - b e n s ryrę lő n egn e ue 7é sĄ

Munkakiir: betijhtitt rzunkakiir megneaeąése

Munkaidő: ténjileges nunkaidő beti 36/ 40 ónźho7képest neýatĺźro7ua

Yezetői megbízás: ba rendelkeęik il1ennel, aąadoĺt s7erue7,eti egységmegneueryése

I/2. Fäggetmi viszonyok

Munkáltatói iogk<iľ gyakoflőiaz ki4źrlílagos nunkáltatlíijogok gyakorlĺíja

Egyéb munkáltatói iogktir gyakoflőiaz rzunkáltatóijýörgyakorl$ának beosątĺisa

K<izvetlen felettese: köąuetlenfektĺes beos7flźsa

Kiizvetlen beosztottak: kiiąuetleniil inźnjlítoĺt rzunkakörtjk megneueąése

Helyettesítő munkaköľe: tartós táuolléĺe illetue akadáĄoątatása esetén a heĄettesítő

beosątĺisa

I/ 3. Szükséges iskolai végzettség:

Mun kakłjr betti ltésé b e4 e lőíx spakirá ry ú fe lsőfo kĺł aégryaség megn eae 1é se.

I/4. E|vátt személy és szakmai készséget kompetenciák:

Munkakiir beosę!ás ellátás,źho7sęiikséges srynéĄi és spakmai korľrpetenciákfekorolása.

I/5. Munkaköľ célia: A munkaktir létrehoryźsáual elérni kíuánt cél, rtiuid megfogalma7ĺisa

il. Jogok és kötelességelc

II/t. iĺItalános iogok és ktitelességek:

A munkauźllallíĺ a nindenkoi batáĄos jogsąabáĄokban - kiłliinijsen aą Mt.ben és Ęjt-ben _

sąakmai spabáĄokban, belső spabĺźĄąatokban előírtan ruegillető jogok, illetue terhelt

kti te l e s s ége k Je lsoro lása, alkaln aęandó jogsrybáĄi biuatko4źso k.

II/2. oktatás' továbbképzés, tíizĺenďészeti, munkavéđelmi iogok és kötelességek:

A munkav áůLaIő kiiteles :

Jrĺ Dáfum:20|6. o|da|szäm:86196
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Egészségíigyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

Aą eges7séget ilem uespéĄe7tető és bięonságos munka uég7éshe

uonatkoąlí tíĺą- és munkauédelni s7abáĄokat ruegtarhźslźra aonatko7li, és egyéb a munk,auégęesłle7

syii kséges nunkáhahí által neg,s7abott előinźsok,,feltétekk felsorolása.

A munkav á||alő iogo s ult:

Jogs ąa b lźfu b an e lőĺrt jogo k fe ltł ntetése.

II/3. Munkakapcsolatok, egyiittműkiidés:

Munkaaég4es sorĺźn kącsolatba keriilő, előfordullí s7erueryetek, rzunkatĺjrsak.

II/4.Yagyonvédelem:

Jogsry b,źĄ b an rz eý atĺiroryĺt ý le lőssége k.

II/5. Egyéb iogok és kötelességetc

Munlęíltatói iogköĺe: S ZMS Z-ben meýatáro7ott, gyakorolhafl| jogkiirii k

Szakmai Ęazoläsz bekő sąabáloýs s7,eint

Náítäsiiogolĺ niljn s79raefelé, niĄnfeladatkijriikben uan aláírásijoga

Utalváĺyozási iogok belső sąabáĄoýs sryint

Képviseleti: S7,eruek,Jiírumok és a7iigyekben kepaiselhető sąerueąeti egységekfelsorolása

Kommunikációs feladatok, kiils ő. bels ő kapcs olatok:

Meýahźroryĺt érteke7fetek, neýu{lések aagy aryokot aaló réspaétel, ryert iľforrzáció

ruegfelelő inźryba tiirténő touźbbítĺisa,

Aą adoĺt munkakiirrel kącsolatban álllí kĺilső-belső sęerueyetek, intéryaén1en beliili egységek,

ténák feIsorolása.

uI. Munkaköľifeladatok

III /7. Renđszetes, elsődlegesen:

Rends7eruen elíforduLi, bnsęástólfłgő, pioitás aląján eluégryndőfeladan,kfelsorolása.

IIT/2. Esetenként:

Rends ąerte lenił l ue ten kénĺ ismétlődő, n án d lagos fe la dato k fe lsoro lása.

rv. Áltatánoshatásköre

JogsąabáĄban, belső srybĺźĄrytokban meýatároryott ĺlahźskiir és neýíýsok, rneĄek nen sąenéĄłle7,

b ane m a4 a doĺt m un kakiirb ii7 kötijĺte k.

Y lĺltalános felelőssége

A beosptás s7einti batáskörbe tarto4í rzunkák rzinőségi és eluártak s7erinti eluégpese.

vI. Általánostendelkezés

- A rzunkauállaló ktitelessege a Sąolgĺźlat S7erueryti és Míikiidéi SrybáĄrytĺźt, a Kollektíu Syerąődés

(amenn1iben rendelke{k uele a munkĺźltató) és a sajĺźt sryeraeyeti egyseryere uonatko4í spabáĄoąĺźst

o|da|szám:87/96
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megisruerni, a munkáltanj ktitehssége e7en dokumentációkat, ill. a benniik negelt)lt ttiruéryleket,

jogsrybáĄokat, rendelk'eryéseket a tanulmán1oryźs idősąakára rendelke7ésre bocsátani.

Amenryliben a munkáItahi a beosptás, illetue a feladaĺkör rzódosításĺźt rendeli el, ĺłg1l e4 a

Kti ąa l k a l rz a 1o tti T ti r u é n1 e l ő í nź s a s ry i n t tö rté Í, b e t'

A nunkaktii leĺnźsban neru syabĺźĄoyoĺt kérdénkben a rzindenkori, éruén1ben l,íuő jogsąabáfuok -

kiiltinijs tekintettel a Munka Tĺiruéryköryue, a Ktiyalkalmaąottak jogźllásáról sąlíló tu. - a7

inźryadóak,

A munkaköĺi leírás az áwételĺapián lép hatátyba és visszavonásig éľvényes.

Budapest,.

közvetlen felettes egyéb munk. j ogköÍ. gyak.

Zfuaďékz

A mun,kakiii leínźs .l péIdĺźrylát ĺźtueĺterz és k|elenten, hogy ,< Intéąet Są,erueąeti és Műktidéłi

SrybáĄąatát, ualamint a munkaheĄemre uonatko4í srybáĄoryźst eloluastam, tartalmát neýrteĺtem és

maganra néęue a bennfoglaltakat köteleąőnek ismerem el.

Budapest,

munkaváĺlaló

I
ĺ|.l
,ľ,,,é 

|
#lJ Dáilm:20|6. oldalszám:88/96
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16.77. melléldet HAZIREND

ľ*óaer'iLlt ĺ Ą3/?003.(ĄI.?9.) ESZCSN{. Rcndclct olĺpiĄ ĺmi aĺ
egészségügi kozintézmények mriködést, illewe szakmai ĺendjét
szabáJyozza.

Áz Egészségűgyi Központ nyitvataĺtási ĺendje:

'{ hét minden munkanapján reggel 6:55 órakoĺ nyitjuk a betegek

tészéĺe a szakĺendeló bejáratáruk ajajfu. (Az oldalsó gazdasági

bejáĺatot CSAI( a Szolgálat dolgozói vehetik igenybe)

Á Laboĺatóriurn' Tűdószűĺő és Tüdógondozó betegfogadása 7.00 -

tól, míg az összes többi sza}ĺendelés 8 órától ťogadja az e|ső

beteget.

,\ Szakĺendelő zfuási idĄe: az utolsó beteg fogadásától számított 1

óĺa, de legkésőbb este 21 őĺa, tehát, beteg és személyzet kőteles az

éptiletet záĺásig elhagni!
I gazgatók fo gadő ó táia:
Dľ. Koľoknai Ándrás főigzzgató: flII. emeleten)

Előzetesen, a főigazgztőt titlľáĺságon keĺeszni:l történő idópont
egyezetés ilapján|
Dr. Bakó Erika oruosigazgató: flŕĺI. emeleten) elózetes

bejelentkezés alap ján'

Á sza]<ĺendelések elhelyezkedése szintenkénti bontásbm a

fóldszinten a ĺecepciós pult mellett, va]amint a lift mellett
kihelyezett nagyméreni táblán látiató'
Tüdőszríĺő .r{Iom'ís az egészségtiryi központ Íőbejfuztán áthaJadva

az 1. emeietén' míg a Tüdőgondoző az epťl\et triloldalán ta]ilhltő
bejáĺattal ktjzeüthető meg.

B etegfelvétel f oly amata:

Szeméiyes megjelenéskor, a szakĺendelésekĺe a beteg felvétele a

ĺecepciós pultnál (fsz.-i' bĄárattôl' iobbÍa) történik a hét minden

munkanapján
7 őĺätó| 79 óĺa 45 peĺcig.
Telefonon keĺesznili, számítógéppel töĺténő, időpont szeĺinti
betegelójeryzés, a VII. emeleten helyezkedik el'

A betegfelvétel alkđrrlíval a TB kfutya, és a személyi adatokat
igazoló okmányok bemutaľása kótelező!

(,Ą telefonon bediktált adatoklt a megjelenéskoĺ kell ellenórizni!)
Kivétel: életrnentés, elsósegély nyiitása esete, mert 

^
betegnyilvántaĺtást megelőzi az ellátás!

Á ĺecepció munkatáĺsainak a betegadatok ellenőĺzése . minden

alkalommal töÍténő megielenéskor - kőtelező!

Nem kell jelentkezni a Recepciónál, a kovetkező ĺendeléseket

íelkereső betegeknek:

Felnótt _ és Gyemek Házioruos, va]mint Tüdőszriĺő és

Tüdőgondozó betegeinek szintén nem

Csak beutalóval igénybe vehető szakrendeléselc
Röntgen' Mamogĺáfĺą Ultĺahang Reumatológia' oĺopédią
Fizikoteĺápią Masszázs, F éĺyteńLpiás.|ézer, Gyógytomą Központi
Műtő, Éĺsebészet, Álleĺgológią Kľdiológia, Diabetológia,

Neuĺológią

Beutaló nélkiil igénybe vehető szakĺendeléselc
r{.ltalános Sebészeg B&győgyászaą Szemészet, Nőgyóryászat, Fű.
oĺ-gége, Pszichiátĺią Urológia, onkológia, Foglalkozás-

egészségügl. Felnőtt - és Gyermek HŁioryosi Szolgálat, és a
Védőnói Szolgálat.

Nem biztosított beteg:

TB lĺírtyo nól]ciiLl on'ooi ellóBí6 cook téĺítéo ellenében r'ehetó

igénybe, a kifiiggesztett đíiszabás szeÍint.

Kjvétei: életveszély, stiĺgősségi elsósegély-nyújľási ellátás.

A2 oEP ellenőrzi a betegek jogosultságát a2 ellátás

igénybevételéhez. Ha valaki nem ĺendelkezik |ogosultsággal runcs

befrzetése az oEP felé, amak 
^z 

|fltézet dolgozói eg írásbeü

felhívást adnak át, hogy mielőbb reldezze tatozásáĺ Ez az e|]átás

igénybevételét nem befolyásolja.

,Ą beteg saját kérésére, az orýos által nem indokolt esetben is

végezhetó vtzsgála7 amennyiben zbetegazt megtéríti. Á betegnek

a befĺzetett összegĺől száĺnlát kell kapnia!

Radiológiai vizsgálat orvosi inĺlikáció ĺéllnil, akkoĺ sem végezhető

el a betegen, ha az t a beteg kémé és megfrzetné!!!

EU-s beteg ellátása:
1. Abban az esetber5 ha az E;uĺőpaĺ Unió terüetén állampolý
beteg ellátása oroosilag indokolt és a kezelésre Ewópai
Egészségbiztosítási Káĺtya alapján keĺriLl soĺ, a beteg ellátása

hasonló fĺnanszírozás a\á tlttozik, mint a magyaĺoĺszĘibeteg.
2. Ábban az esetben, ha a beteg e|látasaĺz a határon ätĺtyĺllő
egészségügi szolgáltatással kapcsolatos 24/2011. EK iĺányelv

alapiĺán, illetőleg az annak végehljtásaĺa klđon. 339/2073. és

340/2013. Kom. ĺendeletek a|apián kenil soĺ, úgy hogy a beteg

kifeiezetten egeszségtigli szolg?'|tztás érdekében érkezett

MagyarorszĘ4 mernyiberr az e|]átÁs a hivatkozott szabályok

szeĺint engedélyefett úgy a beteg az iĺányelv és a végĺehaitási

ĺendeletek szeĺinti ŕrnanszíĺozásĺa iogosult zzzĄ hogy az ellátast

követően a beteg az ntézméĺy dljszzbása szerinti egészségügyi

szolgáltalási díjat taĺtozik megfĺzetrri és ezt követóen utólag iuthat
hozzá az e|őző|eg említett finanszíĺozäshoz az állampolýsága
szerinti finanszíĺozótól.

Házioĺvosok
Szakĺendeló terúĺetén mfüödő Házlotvosi szolgálat naponta ĺeggel

8 óńtő| 72 óĺáig délután 16 óńtó\ 20 óĺáig rendel'

Szakľendelő egyéb szo|gáltatásainak elhelyezkedése

Á földszinten mfüödik a betegfelvétel betegiĺánltás számítógépes

ĺendszer e is' míg a telefonos időponĺelőjegyzési a VĺI. emeleten

helyezkeđk el'.

Telefonon törtenő idóPont kérés a 7904720 telefonszámon
kéĺhető, illewe egyeztethető az owos-beteg találkozás időpontja

Földszinti Gyógszetar (hétfótól _ pentekig 7.30-tól 20-óráig) és

Büŕé: (hétfótól . péntekig 8 óĺától 16 őúnfl ill a betegeink

ĺendelkezéséĺe.

Siiĺgősség megál|apíuísának orvos-szakmai szempontiai:
Szakĺendelésĺe sajät |ábáĺ é*ező betegnél fellęó:

- akut ĺosszullét
. eĺós fáidalom
- áiulás
. magasl'áz

- heves göĺcsök
- véĺzés

- fulladás

- beszédzmaĺ
- |ätászavaĺ

Dźnlm:2016.
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- sfeoules
- itdatz vM
- és minden olyan |ellegű ĺosszulléq mĄ a beteget önálló

akaĺlt v égehĄtźsában kodátozza, azaz segítséget igényel'

A fentieken tril a siiĺgős sziikség köĺébe tartozik minden olyan
állapot, amit a sürgős szükség k<iĺébe taĺtozó eryes egészségtigli

szolgáltatókĺót szóló 52/2006.E1ŰM ĺendeleq va]aĺnint az

egészségügli ellátás folyamatos működésének egyes szerezési
kérdéseiĺől szólő 4.7 /2004.ESZCSM ĺendelet oda sorol.

@osszullétĺe panaszkodó beteget,,oruos-beteg'' talá]kozás

létĺejötte nélhil a szakĺendelőből elhildeni TILOS!)

Á III. emeleten, a Szemészet melleą opľ:ikai szakiizlet ftétfőtől -

csütörtökig 8 órától 18 óráig pénteken 8 őrátő| 72 óĺáig) van' ahol
betegeink szemüvegkészítést ĺendelhetrrek.

Á VI. emeleteĺ1 a Szemészet mellett' opľikoi szakĹizlet ftétťőtől -
csütöÍtokig 8 őĺátő|77 óĺái& pénteken 8 óĺátő|72 óĺá.ig) van, ahol
betegeink szemüvegkészítést ĺendelhemek.

Panasztételi lehetőség:
+.,o Iĺásbm, a Szolgálat Főigazgatőia felé, dĺ. Koĺoknai Ándĺás'
1084. Äuĺóĺa u. 22.28.vIl- emeleti Titkáĺságon

o Szóbm, az érinten teĺtilet, személy, muĺtkźltatőjánźl. azonzl|
oros esetében dÍ. Bakó Eri}a orvos-igazgtónál (VII'
emeleten), szakdolgozó esetében Menné Németh Katalin
intézewezető fónővémél a hetedik emeleten!
4,,o Iĺásban vagy szóban, Dĺ. MunkJulianna betegjogi kęviselőnél.
(Eléĺhetósége, címe, telefonszáma minden emeleti

szakĺendelésen, ĺecepción, titkáĺságon megtalálható.)

o a betegeknek joga van a csar]akozási ti3ÍvéÍIy 2004. évi XXIX. w.
ďapján panassza| éIni az egészségiiryi szolgáltatás txtaknával
kapcsolatban az országos Tisztifőogosi Hivatalhoz azza|, hog
ezt a bejelentést a kifogásolt kezeléstől számított ó hónapon
beliil Iehet érdemben elóteĺjeszteni.

Betegiogi képviselő fe|adata:
,{ betegiogi képviselő ellát|a a betegek törvényben meghatáĺozott

iogainak védelmét és segíti őket a jogaik megismerésében és

éruényesítésében. Segíti a beteget az egészségrigi dokumentáció
hozzáýtásäban" lz azza] kapcsolatos megiegyzéset kéĺdések
feltételében. Segít a betegnek paĺasza megfogalmazásäbn,
kezdeményezheti aflnak kivŁsgálását.

Á betegjogi kęviselő: Dĺ. MunkJuiianna
Elérhetősége: 06- 20 / 48-99_520

e-mil: munk.i uüannaÔobdk.hu

Betegek értékeinek megőrzése:
Áz intézetben nincs kialakíwa értékmegőĺzési lehetőség, így ezéĺt
az esetlegesen eltűnt szmélyes tirgyalkéĺt myagi felelősséget nem
válla]hatunk!

Á téIi hónapokbm eĺlharxhaszĺá]ata inrymes és kötelezó!

Dohányzás!
Azntézet egész területén dohányozni TILoS!
ÁJ<i a dohányzásĺa vonat]<ozó jogszabdyt megséni, és ezéĺt őt az

illetékes FI,ĄTOSÁG felelősségĺe vonia, megbtinteti, ďJĺot az ezze|
járó költségeket az intézet át NEM vállalja, azt ki NEM fzeti!

Tisztelt Betegünk!
Áz Egészségügyi Törény Előírásai a|apjźn az a]ábbia]ĺban

t,áiékoztatjuk Ont iogaiĺól és kötelezettségeiĺől.
1. Egészségůgyi ellátáshoz való iog
Minden betegnek joga van. jogszabáiyban meghatáĺozott keretek

közott - 
^z 

egészségi áJłapota áJtal indokolq megfelelő

folymtosm hozzźĺtéĺhető és megkĹilönböztetés nélkiili
egészs égiiryi eüátáshoz.

Á betegnek ioga van zz á)Izpota áltłJ szĺkmatlag inđokolt szintű
egészségtigri szolgáltató és - ha z jogszabály kivételt nem tesz - a
választott otros esretértésével 22 e|Látását végző oÍvos
megválasztasához, amernyibm azt az egészségs źlllpotz a|taJ

indokolt elláĺás szakmai tart,rfrĄ az e|Látás srtgóssége vagy az

ellátás igénybevételének alapjául szo|gpJ.ó jogviszoĺy nem zĄzki.
Ámennyiben a beteg az adott egeszségü5li szolgáiatónái nem
részesíthetó az egészség illapota áltů indokolt legĺövidebb időn
beliiĺ a sziikséges ellátásbzĺ5 tájékoztatni kell őt atĺő|,hog az adott
ellátás mely egeszségiĘi szolgáltatónál biztosítható.
2. Az emberi méltósághoz való iog
Á betegen - e tötrény eltérő ĺendelkezésenek hiányábm - |łzfuő|ag

az ellätäshoz sztikséges beavat]<ozások végezhetők el. Ä beteg

személyes szabadsága - el]átasa során - fĺzikai" kémiai' biológiai
vagl pszichikai módszerekkel vary eljáĺásokkal kizáĺólag siiĺgős
szükség esetér5 illetóleg a beteg vagy mások élete, testi ęsége és

egészsége védelmében koĺlätozhltó. Á beteg korlátozása nem lehet
büntetó jellegu, ós csat adđig aĺthaq amedďg az elĺmdelés oka
fennáll' Á beteget csak méltányolható okból és ideig szabad

várakoztatĺri. A beteg ellátása soĺán szerńéremérzetéĺe tekintettel

nlhźnata csak a sziikséges időre és a szaknaillg indokolt
mértékben távolítható el'

3. A kapcsolanaľtás ioga
Jáĺóbeteg-szakĺendelésĺe érkező sűyos áilapotu betegnek joga van
aĺrz, hogy az által'a megjelölt személy a vizsga7at soĺán mellette

tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy

megjelöléséĺe me ghataĺozott, szuĺély is jogosult.

Súlyos állapotu az z beteg aki állapota miam önmagát fttkailag
ellátrri képtelen, illetve fájdalmi gyógyszete| sem szĺjntethetók
meg illetőleg pszichés kĺízishelyzetben van.

Á kiskoru betegnek joga vm ata, hogy szülőie, töruényes

képviselője, illetőleg az áltila vagy töwényes képviselője által

megjelölt személy a vizsgi)at soĺán melleťte tartózkodjon
4. Az iĺtézméĺy elhagyásának ioga
Á betegnek joga van az eýszségpgi intézménp igénybe venni és

saiát akaĺatból el-}:'agyru azt, tekintettel a iáĺóbeteg sza]ĺelláľási

voltára!

5. !ĺtájékoztatáshoz való iog
Á betegnek ioga van aĺa,hog ńsz|etes tájékoztatást kapjon

- egészségi iltĺpotäĺó\ beleéĺwe emek oľosi megítélését

lSr

- aiavasoltvizsgíatokĺól, beavatkozásokĺól,

- a iavasolt vŁsgálatot beavat]<ozások elvégzésénet
illewe elĺruĺadásána} lehetséges előnyeiĺól és

kockázatąłő],
_ a vizsgĄatot beavatkozások elvégzésénet illewe

elĺnľadásának lehetséges előnyeiĺól és kockŁataiĺól,

- a vizsgp|atok, beavatkozások elvégzésének teruezett

idópontjařól,

- döntési jogźĺő| a javasolt vizsgálatot beavatkozások

tekintetében,
_ a lehetőség altematív eljáĺásokĺól, módszeĺekĺől,
_ az e|]átás fo|yaĺnatań| és váĺható kimeneteléról,
_ a további ellátásokĺól' valamint
_ a iavasolt életmódĺól.

Á 18' év alani személyek táiékoztltasa az egészség;lgyń| szőló
törvény ĺendelkezései szeĺint történik úgy, hogl belátási

képességeik ismeĺetében 
^ 

tajékoztat^st a beteg is megkapja, de az

önĺendelkezési jogot a beavatkozásszl kapcsolatos hozzĄźĺo|ást
vagy visszautasítást csak a tcĺrényes kepviselő gyakoĺolhatja'

Dátum:20l6' o|đa|szám:90196
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Á betegnek ioga van a titjékoztatás soľán és azt kóvetően további
kéĺdezésĺe. Á betegnek ioga van megismemi zz eltátásbaĺl
közvetleniil közremúködő szernélyek nevét' szakképesítését és

beosztását' Á cselekvőkęes betegnek ioga van íľásban vagy egyéb
hitelt érdemlő módon kiielölni azt a szemé|yt- akit helyette

Ąékoztati kell. Á tájékoztaĺás ioga a beteget akkoĺ is megilleti, ha
beleeg5lezése eg5lébkent nern feltétele a gőgykeze|és
megkezdésének
6. Az ônrendelkezéshez való iog
Áz örľendelkezési jog gyakoĺlása keĺetében a beteg szabadon
döntheti eI, hog5l kíván-e egészségügi ellátást igénybe vemi, illewe
aĺna]< során mely beavat}ozások elvégzésébe egyezik bele' illewe
melyeket utasít üssza.
Á beteg a bezvarkozäs elvégzéséhez való beleeryezését bármikoĺ
visszavonhatja' Á beleegyezés alapos ok nélkrili visszavonása
esetén azonbm kötelezhetó az enĺek következtében felmeĺült és

indokolt költségek megtéítésére.
Á beteg beavatkozásokba töĺténő beleegyezését védelmezni kell, ha
a beteg egészségi állapota követ}eztében beleegyező nyilatkozat
megtételéÍe nem kęes, és

a) ĺyiaúozat beszerzése késedelemel iámą
b) invazív beavatlrozások esetén akkoą ha z nyl7atkozat

beszeľzése késedelemmel jana' és a beavatkozás késedelmes

elvégzése a beteg egeszségi állapotának súlyos vag5l madaĺdó
káĺosodásához vezetne.

Á beteg beleegyezéséĺe nincs szfüség abbm az esetbeĄ ha az adott
beavat}ozás vagy íntézkedés e|maĺadźLsa

a) mások. - ideértve a 24. hetet betöltött m^gz^tot is -
egészségét vag5l testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá
b) ha z beteg közvetlen éleweszélyben vaĺ.

Ámennyiben 'egy 
.nvazív 

beavatkozás soĺán amak olyan
kiteĺjesztése váük sztikségessé, amely elóĺe nem volt látIató, az erĺe
iĺány:ló beleegyezés tĺányábzĺ a beavatkozás kiteĺjesztése csak

akkoĺ végezhetó el, ha

a) azt srirgős szükség femállása indokolja, vagy

b) ennek elmaĺadása a beteg szárnźĺa aúnyta|anul sulyos

teĺhet ielentene.
7. Áz ellĺítás visszautasításának ioga
Á cselekvőképes beteget megilleti az e|]átäs visszautasításának joga,

kivéve, ha amak elmaĺadása ĺnások életét vagy testi épségét

veszélyeztetné. Á betegség teÍmészetes lefolyását lehetóvé téve az

életfenntartó vagy életrnentó beavat}ozás visszautasításáĺa csak

abboĺl az esetben van lehetőség ha a beteg olyan sulyos

betegségben szenveĄ amely zz otrostudonány mindenkoĺi állása
szeÍiflt Íövid időn beliil - megfeleló egeszségügyi ellátás mellett is -
halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Áz életfemtaĺtó, illewe
életrnentő beavatkozás üsszautasítása alaki előírások betaĺľásáva]

töÍténhet'
Cselekvőkętelen és korlátozottan cselelwőképes beteg esetén az

olyan ellátást, aminek elmaĺadása maĺadandó fogyatékossághoz

vagl súlyos egészségĺomláshoz vezetrre' nem utasíthatja vrssza.

Minden más el|áastaz ilyen beteg is visszautzsirhaĺ
Amennyiben a cselekvőkętelen és koĺlátozonan cselekvőképes

beteg az életfemtaĺtó vagy életrnentő beavatkozást utasítaĺá tissza
a tötrényes képviselőie altal, az egészségýgyi szolgáJtató kereset

inđít a beleeryezés bíróság általi pótlása iĺáĺt' Á kezelőorvos a

bíĺóság logeĺós hĺtźltozatźnak meghozataláig köteles a beteg
egészségi á1lapota által indokolt ellátások megtételéÍe. Közvetlen
éleweszély esetén a szűkséges beavatkozások e|végzéséhez bkóság
nyilatkozaęótlásĺa nincs szükség. Á kezelőorvos kötelezettsége

teliesítése éĺdekében - szükség esetén - igénybe veheti a

ĺendőrhatóság kcizreműködését.

8. Az egészségĘyi dokumentáció megismerésének ioga
Á beteg jogosult megismemj a tőb készĺilt egeszségtigli

dokumenúcióban szeĺeplő adataiq ilierve joga van alůtoz, hogy
egészségügi adaakő| tiĄékoztatźst kéĺjen. Á beteg logosult az
adott betegségével kapcsolatos egeszségigli ellátásának iđeje alatt

az á|taJ^ meghltźrozott. személyt käsbaĺ fe|hata7nazru a tá'

vonatkozó egeszségügi dokumentációba való betekintésĺe, illewe
arĺa, hog azokĺől másolatot készíttessen.

9. Az orvosi đtokartáshoz való iog
,{ beteg iogosult aĺ4 hogy az eýszségýgyi e|]átásában ĺészt vevő
személyek az eltátása során tudornásukÍa iutott egészségüryi és

személyes adatait (továbbiakban: orvosi titok) csak az arĺa

iogosulttal közöliét és azokat bizalmasaĺr keze!ék. Á betegnek

|oga vaĺ arľól nyilatkozni, hogl betegségéĺől, annak váĺható
kimeneteléĺől ki}nek adható felvilágosíľás, i]lewe ki}et záĺ ki
egészségü$ri adatainak ĺészleges vag5r telies megismeĺéséből. '{
betegnek jogz van ahhoz, hogy vizsgplara és glógykezelése soĺán
csak azok a személyek leglenek ielen, ak'i}nek ĺészvéte|e az

ellátásban szükséges, illetve azot a}i}nek jelenlétéhez a beteg
hozzźliáLĺ:|t' kivéve, ha töruény másként nem ĺendelkezik' A
betegnek joga van meglevezni azt a szeĺné|yą akit fekvőbeteg-

ryóg5rintézetbe töÍténő elhelyeféséÍől, egeszségi állapotának

alakulásáĺól értesíthetnet illerve joga van bámely személyt ebból
|<lfźLtÍ\. A beteg által megnevezett személp a fekvőbeteg-

győgntézet köteles éĺtesíteni a beteg elhelyezéséről és anĺuk
Ínegvź!]tozt^tÁsáLÍó|, valamint egészségi dlapotának jelentős

méĺtéhi váItozásáĺól.

10. A beteg kötelezeĺségei
Á beteg az egészségýgyi szolgáltaľás igénybevételekoĺ köteles

tiszteletben tałaĺi n erĺe vonatkozó jogszabályokat és intézményi
rendeĺ Á beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszr -

köteles az ellátásban közĺemfü<idő egészségtigyi dolgozókkal
kęességei és ismeretei szeĺint az alábbiak szerint e$^ittrnűködni.

a') tt1ékoztaai őket mindarról, amely szfüséges a kóĺisme
megillapitćsához: a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a

beavatkozások e|végzéséhez, íry kiilönösen minđen koĺábbi
betegségéĺól, glógykezeléséről, gyôgszet vag győgyhatáső

készítrnény szedéséĺől, egészségkáĺosító kockázatj tényezőiĺól,
b) täjékoztatĺi óket - saját betegségevel összefüggésben -
mindaĺól, amely mások életét vrgy testi épségét

veszélyeztetheti, így Inilöncisen z fertőző betegségelaól és a
foglalkozás végzését kizáĺó megbetegedésekĺől és állapotokĺól,
c) a nęjóléti miniszter ĺendeletében foglalt fertőző
betegségek esetén meglevezri azoĺ személyekeq a}iktől a

fertőzó betegséget megkaphaną illewe akiket megfeÍtőzhetett,

d) tĄékoztzai óket minden' az egészségpgi e|lätást

éĺĺtő, á]ta]a koĺäbban tett iognyilaúozatfuó|,
e) a ryógykezelésével kapcsolatban tőlúk kapott
ĺenđelkezéseket betaĺtani,

Đ ^,egészségrigyiintézmeĺryházkendjétbetaÍtmi,
Đ aiogszabily źltal előírt térítési ďjat megfĺzetni,

h) iogszabálybn előíĺt személyes adatait hitelt érdemlően

igazoln.
Á beteg és hozzätaĺtozói iogaĺ} 5lakoĺlása során kótelesek

tiszteletben taĺtani más betegek jogaiĺ Á beteg és hozzáałozói
joginak gyakoĺlása nem sérdreti az egészség!Ęy.l dolgozóknalr
töľényberr foglalt |ogait. Á betegjogok gydłoĺ|ásźnak mődját a

szakĺendelő háak eĺÁje :arta]ÍÍwzf 
^.

Budapest, 2076. jnúr

Főjg,"gatósáę
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16 .72. mellé kle t A JE K tevéke nys é gé t rne ghatáÍo z ő i o gsz ab áůy ok

7. Az egészségügyrőI szőIő 1997. év1CLIv töĺvény

2, Az egészséýgý alape|7átäsrőI szőIő 2075. éYĹ OcilII. töĺvény

3. Az á]lamháztartäsrőIszőIő2077. évi CxCv. töľvény

4. Az egészségügyi szolgaltatás gyakoľlásának aJta|áĺos feltételeiÍől, valamint működési

engedéIy ez ési eIjárásrő| sz ő|ő 9 6 / 2003 (vII. 1 5) Koĺm.ĺendele t

5. Az egészségügyi ellátóĺendszeĺ fejlesztésérőI szőIő 2006. év OocÜI. töruény

6. Az egészségugý tevékenység végzésének egyes kétdéseiĺől szóló 2003. éw Dooilv töľvény,

7. '\ gyógyintézetek mrikodési rcndjérőI, illeťve Szakmđ Yezető Testtíetétől szőIő 43/2003
(VII.29) ESzCsM rendelet

8. Az egészségügyi szolgáltatások nýtásőthoz szükséges szakmĺ minimumfeltételekĺől szóló
60/2003 (X.20) ESzCsM ĺendelet

9, Kötelező egészségbiztosítási ellátásrőI sző|ő 1'997 ' évi Doo(III. töĺvény

70. Az egeszségügyi szoIgaltztások Egészségbiztosításí Alapból töĺténő ťlnanszfuozásának

részletes szabályatőI szőIő 43 / 7999. (III. 3.) Kotm. tendelet

11. Egyes eýszségugyi dĄozók és egészségĘyben dolgozók illetmény- Yagy bérnóvelésénet
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének ľészletes szabá7yuĺ6l szőIôI

256 / 2073 (WI.5) Koĺm.ĺendelet

72. Az áJLamháztartástőI szőIő töĺvény végtehajtásáľa kiadott 368120II. (xII.3 1 .) Koĺm. rendelet

13. , ' kóltségvetési szervek belső kontĺollĺendszeĺéľől és belső elienőrués&őI szôIő 370/2077.

(xII.31.) Koľm. rendelet

1'4. Az infoĺmációs onĺendelkezési jogróI és infoľmácíő szabadságfuőI szőIó 2071. é,]1 CXil.
töĺvény'

15' A közalkďmazottak jogźllásárőI szőIő 7992' évi )oo(III. évi töľvény

1,6. A koza|kdmazottak jogilLásárőI szőIő 7992. évi )oc([il. töĺvény, valamint végrehĄtásfua

kiadott 356/2008 (xII.31) Koľm. rendelet

17. A győgyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési kovetelményekő|, valamint a

vezetői megbízás betöltése érdekében l<:tt pályázat tészletes eljárási szabáIyasrő| szőIő

13/2002. (III.28.) EüM ĺendelet

18. A Munka TöĺvénykönyvérőI szőLő 201'2.I. törvény

19. Á munkavédelemĺől szôIő 7993. évi XCIII. törvény
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20. A tűz el7enl védekezésrőI, a műszaki mentésĺőI és a TűzoltőságtőI szőLő 7996. évi )ooil.
töĺvény

27. A hulladékľót szőIő2012' évi CDoo(V töĺvény

22. A számvttehőI szőIő 2000. évi C. töľvény

23. Az adőzás rcndj&ő| sző|ő 2003. évi XCII. törvény

24. A személyi jövedelemadőtőI sző|ő 1995. évĹ CxvII. tötvény

25. Az egyenlő bánásmódróI és az eséIyegyenlőség e|őmozdltásfuő| szőIő 2003. éý1 C)o(V
toĺvény

26. Akozbeszeuésekĺől sző|ő 201'5' évi CXLIII. törvény

27. Az á\larlháztattás számvitelérőI szőIő 4/2013 (I.11.) Kotm. renđelet

28. 68/2073' (XII. 29) NGM ĺendelet akormányzati fi.nkciók, áJlarnháztatási szakfeladatok és

szakágazatok o s ztĄ oz ási ľend j éĺől

29. Magyatotszág2016. éwközponti költségvetésétől szóló 2015. éw C. törvény

30. Budapest Jőzsetvárosi Önkoĺmányzat vagyonárôI és a vagyon feletti ĺrlajdonosi jogok
gy akor|ásátő| sz6Iő 6 6 / 201,2. (xI I. 1 3.) önkotmányzati ĺendelet

31. BudapestJôzsefvátosi onkoľmányzatmindenkoľ hatályos költségvetési ĺendelete.
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16.13. melléklet AJEK szetvezeti egységeinek ügyrendiei

Szeryezeti erysés Fáilnév
AddiktolóEiai MR-ÄDD
Á.lletEolósiai Szakĺendelés MR- ÁLL
Bőr-és neĺnibeteg gonđoző MR- BOR
Diab etolóeiai Szakĺendelés MR- DIÁB
Foslalkozás-epész séEüsv MR-FOGLEU
Főisazsztősás MR-FOIG
Fiil-orr-séEészet MR-FUL
GazdasáĄIsazsatősás MR-GÄZD
Házíot:ĺos MR-HO
Humánpolitika MR-HUM
I deEwóEvá szaĺ S zúłendelé s MR.IDEG
Informatika MR-INF
Kaľdiolósiai Szakĺendelés MR-KÄRD
Laboratóľium MR-I-AB
Nőwówászati Szakĺendelés MR-NOGY
onkolósiai Szakĺendelés MR-ONK
orthopédiai Szakĺendelés MR-ORTH
P szíc|ĺátial Sz aktendelé s MR-PSZI
Rheuma MR-RHE
Röntsen MR-RTG
Sebészeti Szakĺendelés MR-SEB
Szemészeti Szakĺendelés MR-SZEM
Tüdősonđozó MR-TBC
Urolóqia MR-UROL
Védőnői Szotďa|zt MR-VED

o|đalszám:94196
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