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uII. A IEK MUNKATÁRSAINAK ALAPVEľŐ JocłI, KÖTELEZETTSÉGEI
És ľnmDATAI

Á' ĺnunkatfusĄ mint l köza|kq]ľ.".ez6ťtak jogvtszoĺyfuz, jogaka és kóteIezettségefue 
^

közalkeknązottak jogállźtsańI szőIő 1992. éYl)ooilIl. törvény (Iśt)' a Munka Törvénykönyv&ől
sző|ő 2012. évi I. törvény (A{t), valamint köząlkąlrnązottak jogálLásatőI szőLő 7992. évr )ooilIl.
törvény végrehajtzsátőI szőIő 356/2008.5rI:1) Koĺm. tenđelet előfuásaa az tányadők.

8.1. A munkatáľsak alapvető iogai és ktitelezettségei:

a JEK valamenĺý ki5ząlkeknazotgát megilIetik azok a iogot amelyeket a Kjt., az

Mt. és egyéb jogszabályot valamint a belső szlba7yzatok a munkavál]alók részéte

bŁtosítanalŠ;

a mrrnkatáĺsak jogosultak męismemi a fďadztok végzéséveI és ̂
nyĺ.g

éĺdekeltségtikkel összefüggő fuányďveket, teweket a JEK đöntéseit;

mrrnkaéttekezleteken és egyéb tanácskozísokon a napiĺenden lévő kérdésekben

nyilváníthatnĄ a munkával kaPcsolatosan szóban, vagy fuásbaĺ
javaslatot tehetnek;
javaslato|<kĄvéleményet&el kĺizĺemfüödhetnek aJEK terveinek kia}aKtásá,baa;

beosztásuktól fiiggetlenĺil jogosultak a vezető beosztású munkatársaiknál

intézkedéseket kezdeményezni az ĺáltaluk észlelt olyan cselekményekné\ v^gy

mulaszťásoknĄ amelyekjogszabalyba, bďső szebílyba ütłöznek, illetve amelyek a

JEK érđekivel ellentéteset
a munkatársak kötelesek a jogszabáůyokzt, tttzsítźtsokat, a JEK etőításalt betartanĹ

illetve végrebaj ĺi;
minđen munkatfusnak kötelessége, hogy a ĺenđelkezésre bocsátott eszközöket

ĺendeltetéss zeíleĺ, célszeĺíen haszĺá,lja, kezetje és védj e;

a mankatÁtsak a tevékenységtiket közvetlentil felettesfü ĺľánýtász és ďenőzése
a]att önállóan és felelősséggel ,égjŁ munJravégzéstik soĺán kótelesek e.

munkaidejiiket optimáIisan kihasznáIni és a munkafegyelĺnet minđen korĹilĺnények

között betaľtani.

8.2. Az osztőůy. és csopotwezetők alapvető iogu és kötelezettségei

^ 
vezetők a jelen SZIľĺ,.Í.SZ-beĺ, az zdott szewezei egység Ęytenđjében, toväbbá

munkaköĺi leírásukban szabalyozott módon és mértékben döntési jogosultsággal

tendelkeznek a hatáskörfübetattoző,va]ámint a hatáskörfübe utalt kérđésekben;

az lĺánýtÁslft a]áL tattoző szewezettel összefiiggő k&désekben javaslattétel1

észtevétetezési jogilleti meg őket, függedenril azokszakmĄvaąy egyéb jellegetől;

c.

d.

e.

h.
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c. az tánýtás;k a]á tgttoző tenileten folyamatosan értékďk a beosztotĹ munkatáľsak

tevékenységét, javaslatot tehetnek eIőmeneteltikĺe, jutalmazásukĺa, illetve
felelősségre vonásukĺa;

đ. az lĺáĺýtá,suk atá tattoző tcľiiĺct, vLg\J a. JE'Iś cgészónck mfüódósót jclcntőscn

befolyásoió döntéseket _ ktilönösen aĺyĄ pénzügŕ kétdésekben _ jogosultak

íräsban megkérni;

e. vezető felelős a JEK etedményes gazdáJkodásáétt, l tervekben foglalt

elképzelések megvalósításáért' a költségek, koltségtervek betattásáétĹ és

tevéken1łségi terii]enikon a tórvényes mfü ödés biztosításáétt;
Í. minden vezető kötďes az lráĺýtász a|Á tattozó tenileten a felzdatok e||átzsához

szfüséges személyi' és a biztonságos, valamint etedményes munkavégzéshez

szfüséges taÍgyt feltételeket biztosítanĹ illetve azokbŁtosítäsátkezđeméĺyezm;
g. a'vezető felzďataa tevékenységfoLyaĺnatok megszervezése;

h. a beosztott munkatársak számara a vezető bŁtosĄa a feladatok elvégzéséhez

sziiksége s lnfotmá,ciőkat;

i. az osztáLyok vezetői elkészítik az oszta)yok mfüödési tendjét és a beosztott
munkatáĺs ak munkakö n lefuását.

Avezető felelős

^. a JEK etedményes és gazdaságos mfüödése érđekében tészéte előítt felađatok

elvégzéséétt, intézkeđéseiért, utasításaiéĺĘ

b. a ĺyĺ7vánattásot adatszolg!,1tztásot jelentések tattzlmi helyességééľt;

c. a törvényesség betatzsäétt és biztosítősáét', valamint mindazokért, amit

iogállásuknat hatásköriiknet beosztásuknak megfeIelően tennifü kď, illetve amit
megtenni elĺnuJasztottak;

8.3. Va gyoĺrnýlatkozat.tételĺe kötelezett munkakörök

Magasabb vezetői megbízással (kinevezésseI) rendelkezó:

o Főigazgatő
. orvosŁazgztő
C Gazdaság1igazgatő

Egyéb munkekoĺök köziil a meýizással ftinevezésseI) ĺendelkező:

o [ĺtézenrezetőfőĺővér
o Íĺtézenrezető főnőveĺ hĄettese
o G*zdaság1igazgatóhelyettese

Á vezetők 
^ny$ 

és a fegyelni felelősség kötét és m&tékét aKjt., aJEK egyéb belső szzbalyzatzí,

a szervezei egység Ęyĺendje, va]amint a munkaköĺi |eíńshatfuozfame4.

Á mr:nkatáľsak - munkakótéhez és a beosztásának megfelelő - konkĺét fe|adatut, jogait és

kötelezettségeita szewezeti egység ügyĺendje, va]amint a munkakóĺi leírás tartalmzzza.

\.\
\)
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x. A MUNKAKAPcsoLltToKÁl,ľelÁNos SZABÁLYAI

Á. JEK osztályal eg5łrn.ással mellétenđeltségi viszonybaĺ Á11n,2ft. Munkakapcsolatukat akonzultztiv
javaslattételi, véIeményezési jog gyakodása és kötelezettsége je|lemz\ szabäLyozza. Ellenőrzési
jogosíĺráĺnyal a belső ellenőzés ĺenđelkezik. Á JEK és szervezei vezetői munkafolyamatba
épített l.apcsolatábaĺ az a\á- és föléľendeltség érvényesiil.

A mellétendelt szerezeti egységek koordinőciója

Á JEK szerĺezeti egységđ közott a főĘazgatő köteles kooĺdinációra. A kootdinációs hatáskör a
kooĺđináIó és a végtehzjtäsét közvetlentil felelős beltili szercezei egységek k<izötti aJá- és

fölétendeltségi viszonyt nem eredményezhet kivéve, ha az Ęazgatők valamelyike a gyots és

eredményes végtehajtás érdekében a kooĺdinálót utasítási |ogkönď is Íetĺll}:^äztz. Á kootđináció
eszközeiként elsősoľban a szakmaskonnitáaőkaą kózvetlen megbeszéléseket kell e|ke|rnązni.

Az intézet đolgozói kötelesek:

a. Á munkavégzéssel kapcsolatosan fe|ĺnerrilt k&désekbeĺ egym.ást tátjékozaai
b. Egymás megkeresés éte z Legobb szakismeľeteik szeľint a kivánt hatőađőte választ

^dni, 
vagy az akadályt azonnd' abatásiđő |ejfuta előtt kozolĺri.

c. A tapasztalthiányosságokól egymásttáĄékozafri.

A szerrezeĺ'egysęek k<izötti Ęyeket közvetlen munkakapcsolat foĺmájában kď iĺtéznl.

Iĺz a|á. és ftilérendeltség éľvényestilése, aiz Ęyintézés ĺendie

A szakteniletek vezetői munkájukért az egyszeméIý vezetés ďve szednt felelőset ezétt az

tigyintézés sotán az eg.yes intézkeđéseknek (a kimenő leveleknet hatałozatokĺak) af, ő
állí'spontjukat kell tĹiköznifü. E;gy tewezet alilkor válik hivatalos kattá, amikor alľĺadmányozásta
jogosult a]Ájfi^. Ezt kovetőeĺaz lĺzrtokoĺakoztenrtlködőkváItoztztást Í]'em ąlkąknązhzfuak.

Habfuni7yeĺ oknál fogvz az itztoĺ aláfuás után, de elktildés előtt móđosítÁs válna szfüségessé, azt
végrebajtan csakaz ąlá#ásxzjogosult vezető jóvähagyásáraLlehet. Az Ęyintézéshez - kĹilönösen a

täjékozatők és beszámolók összeil]itáső,hoz - elengedhetedentil sziikséges nyilvántartások

vezetésétő\ az adztok teĺőszetezéséről gondoskoĺĺni kell. Kertilni kell ugyanakkoĺ a páĺhuzamos
ĺyiJ.v őĺtattá,sok vez etését.

Dátum:2016. Oldalszim:5'1196
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x. Az EGÉszsÉGÜGYI DoKUMEľtÁcló VEzETÉsÉľĺnx RENDJE

Áz egészségĘyi dokrrmentzcĺő vezetése és szabályszerűségének biztosítása, va)amiĺt mindezek
feliĘyeIete az otvoĘazgatő felađatkóĺébe tttoz1k.

Egés zs égtigyi đokumentáció :

-rĄ betegvizsgáIaaval és gyógykezelésévď ]<opcsolatos adatokat az eýszségýgý dokumeĺtáciő
tŤta]ÍL^zza.

Egészségrigý dokumentáclő ĺmlndaz, amely z győgykezelés során a JEK tuđomásáĺa jutott

egészségügyi és szemé|yazonosító adatokat tsÍtr|maző feljegyzés, nyĺ/lvántaľĺás' vagy bfumilyen
más módon rogzített adat' fiĘgedeníił. aĺrnak hońozőjátőIvagy fotmáĄátőI.

Az egészségýgyĺ dokumentáđót úgy kď veze' i, hogy az a valőságnak megfelelően tlj&ľözze az

d]átas ÍoLyamatát.

Az egészs égiigr dokument áciő tatta|maz

Az egeszségĘyi dokumentációban fel kell trintetni:

a'. a beteg szem€Iyazonosító ađataĺt,

b. cselekvőképes betę esetén az éfiesítenđő személy, kiskoni, illetve gondnokság alatt

á1ló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,

c. akőrcIőzményt,akórtörténetet,
d. az e|ső vizsgálat etedményet,

e. a dlagnőzist, és a győgykezelési tervet megdapoző vizsgánrtl eĺedményeket, a
v-lz sgálztok elvégzé sének iđőpontj át,

f. az e|]átast indokoló betegség megnevezését, a kialatulłsának a]zpjáu| szolg!,lő

betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,

g. egyéb az ellĄtzst közvetlentil nem inđokoló betegség illetve a kockÁzai tényezők
megnevezését,

h. az elvégzettbeavatkozátsok idejét és azok eľedménýq
i. a gyógyszeĺes és egyéb tetápu;t, annzk eľedménýt,
j. abeteg győgyszet-n3trétzékeĺységétevoĺatkoző adatokat,

k. abejegyzésttévő egeszség{igyi dolgozó nevét, és a bejegyzés időpontját,

|. a betegnek, illetve tájékoztztásra jogosult más személynek nýjtott tajékoztatás

tögzítését,
m. az egészségýgý beavarkozáshoz töĺténő beleegyezés, illetőleg a visszautasítás

téĺy ét, valamint ezek időp ontj át,

n. minden olyaĺr egyéb adatot és tényt, amely a beteg győgynlásfua befoýássallehet.

N Dátum:2016. o|da|szám:58/96
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Az egeszségĘyi dokumentáđó ĺészekéntmeg kell őĺzĺl:
ä. 

^feąyesvizsgálatoktólkésztiItleleteket,b. a győgykezeIés és a konzílium során keletkezettkatok^t,
c. az ápolási đokumentáđót,
d. a képalkotó đią8nosztikus eljáĺások fďvételđą
e. a beteg testéből kivett szövetĺrinták |dräsźt.

'\ fentieke vonatkozó dokumentáLcaők másotatát a betegnek _ ha azt kéÍi _ át kell adni. Á
megőrzési iđőt az'Ądawédelĺni Szzbalyzat ta tta)ntzzzz.

i!

ř
,iir.

i'r:

Dátum:20|6,
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xI. A JEK ľĺŰronÉsl RENDJE

17.7. Általános Íendelkezések

Á JEK áItů végzett aJap-, és jfuő-beteg szakorĺrosi ellátás a JEK székhelyének szakorvosi

ĺendelőintézetében, va]amint aJEK telephďyeinek minősiilő ľendelőintézetekben.

1l.2. A Felnőtt és Gyefmek Alapellátás mfü<idési rendie

Az egeszségiigyi alapďátás mfüödését n egészségýgý, tÁtsadalombiztosítási, egeszségblztosítási

jogszabályok, a vonatkoző he\ý onkotmáĺyzati ĺendeletet továbbá a kamanĺ utasítások,

állásÍo gla]ások s z ednt kď megsz e t-ĺ ezni.

ÍI.2.!.

Elsőđleges, személyes és folyamatos ellátást ĺýjt az egészségi áłlapot megőzése, a betęségek
megelőzése és győgyĺtáĺsa céI1á,bőI. Célcsoport a bäzĺowosok ĺáltal elfogadott biztosítottak, illetve

azok a biztosítással Ęeĺ'flem tenđelkező betegek, akik a háziorvos működését meghatfuozô

teriileten életvitelszeróen éInek/bejelentve laknak. A JEK z felnőtt 45. szálmú'háziowosí körzetet

működteti.

Felnőtt és Gyeľmek Házioľvosi ellátásĺa vonatkozó a|apvető szabályok

a) Á betegelĺürez töľténő hívás reglsztĺá]ása és a hívás teliesítése:

hivás rcg1szaá]ását akoęei nővérek végzlk. Kötelesek a bejďentő adatalt tögzíteĄ z
lehető legteljesebb tÁiékoztztast nyemi a beteg Ą|ląpotfuő|, a kezelőoĺvosa nev&ő! a

beteg pontos |akúmétő\ a megkőzelités móđjáĺól. Tájékoztaai kell a bejelentőt a

legfontosabb inforľnációkóI" ,ryy 

^nő|' 
hogy mit kell megtennie a betę éĺđekében,

hogy állzpota ne Íosszabbodjon, valamint 
^z 

ofros érkezésének várbĺtő időpontjáĺóI

tájékoztzail
stiĺgős esetben a hivást azonnal teljesíteni kell - amennýben ennek e|háńthztzt]zn

a|adály a van - siirgő s meĺtőszáL7ítäs sal kell bŁto sítaĺi a b etege|Látásät,

a beielentőtől nyert infoĺĺnáđók ,J"pjá^ megáIlapíthatő, hogy a beteg ellátása nem

kíván siirgős beavattozást" űgy a rcg1szuálást végző asszisztens &tesíđ a |alráson

ellátandó beteg hazíorvosát. A.báziowosĺakátadja feljegyzéseit, amďyct a bejelentővel

toftént megbeszéléskoĺ készített,

a bejelentéseket e|Leĺőnzhető módon, hitelesített fiizetben, vagy szárnitőgépeĺ

rógzíteni keĄ amďy n,1ilváĺtatÁsba a LLáziorrros bejegyzi a beteg e||átásáĺak

időpontját, a ájągĺőiĺst és az 
^Lkł]frazott 

tetáplat,

đéh72 őtĄaz oÍ\ros kóteles áwennlahivásalt,

N Dátum:201ó. o|ďa|szám:60/96
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siiľgős esetben ahivást a tendelési idő végéig báĺ.mikoľ eIkell fogađni' (déh12 ő,áiĘ,
este 20 őńnf, még aHĺot is,ha az értesítést ÍIem a betegházioĺvosa kapta.

Este 20 őra és ĺeggel 8 őta között' siitgős esetben a Halleľ utcai tigyelet láqa eI a
betegeket. 'läetonszáma: 06 (1) 275-76_44, címe: 1094 Bp. D(. kertilet Haller utca
2e /A.

b) '\ betegek fogađásának sôĺĺendĺe:

betegek fogadásőnak soĺrenđjében a stirgősségi esetek el|átasz sotonkívtiüséget é7vez,

a betegeket egyenként kellbebocsátĺz:ru a ľenđelőhĄiségbe, egy-egy b"t"g vjzsgáJatáĺá7
ľľás beteg és ilIetékteIen személyek nem lehetnek jelen,

ha aháztorĺost a tenđelési iđő alatt,vagy közvetlenĺil utána heveny megbetęedésrő|
vagy idrilt betę állapotának ĺosszabbodásáĺól értesíĄ de közveden életveszély nem
feltételezhető, tájékoződás végett z korzeĺ ápo|őĺőt kíilđi ki a beteghez. Ha a
közveden éleweszély feltételezhető, a'Háziowosĺakaz ügyelet segítségét kellkérnie!

.) Áz oĺvosi vizsgálatok és gyógykezelés

-Pĺz alta)Áĺos, be|győgyászzĺ i.ll.g" orvosi vlzsgőlzt és gyógykezelés keĺetében L
báziot-ĺosnak a kózeti orvosi tendelőben el kellvęeznie minđen oLyanvtzsgáLatot, aĺnĄ
képzettsége, a tendelkezésĺe áů1ô mliszeret felszeĺelés és " h"lF körĹilĺnények az

' orvostudomźny minđenkod színvona|áĺ lehetővé tesznek. Csak zzokat a betęeket kď és

szabad továbbkiildeni akiknél kiegeszítő vŁsgálatokta, illetve intézeĺ ďhelyezéste van
szfüség.

d) 'Ą fekvőbetegek vizsg"álata és gyógykezelése lakáson:

Fekvőbetegnek tekinthető az z beteg, aki a ĺenđelő felkereséséĺe képtelen. A beteget
|qkĄsáĺ. kell megvizsgáJĄ ha csak a beteg vlzsgáÄatźtval dönthető el megnyugtatóan,
bogy a beteg iáĺóképes-e.
A báziotvos a meghatáĺozott időpoĺt tejárttĘ ęlőn) bejďentett fekvőbetegeket a
ĺendelési idő előtt' vagy kózvetlen utána köteles meglátogatni.
,Ą délután ĺendďő házi owosok a fekvőbetęeket a teggeli bejelentés uaĺ még 72-76
ő,źns kotelesek lal.ásukon meglátogatni. A gyógykezelést ĘéĺyIő fekvőbetegek
folyamatos ellenőtzését a2, otvos a szfüségesnek megfelelő gyakodsággal köteles
végezni.

Abáĺziowos feladatkörébe tn-tozlk a betegek ląl.áson t<iľténő srirgős owosi ellátása is.
Stirgősnek kell tekinteni a hívást, ha a beteg, vagy hozzáatozőja (megbízottia) siitgős
oĺvosi sęítséget kér, de a tĄékozatásból a stiĺgős orvosi el]átás szfüségességét nem
lehet egyértelĺnűen eldönteni. Tobb stirgős eset egyidejri jelentkezése esetén az eJ]átás

soĺĺenđjéľőL a házíowos az összes koĺtilĺnény gondos médegelésével đönt.

Đ Á sziikséges nyilvántattások és munkanaplók:

Házíow o si b etegfoĺgďmi napló,

Házior:rosí ambuláns naplő,

Dátum:20|6. o|da|szÁm:61/96

67

//
rrł ,/
:1/



szEľrvEZETI ÉS ľĺrjrooÉsr szĺľÁruzłľ
Józsefuáĺosi Szent Kozma
EgészségĘyi Központ

Azonosító: sz-szlo.ĺ.sZ,

Yí|tozat,02.

Köĺzeti nőv& mfüódési nzpLőja, ez a kijtzeti ápokőĺő tevékenységének

ĺyłJvántatäsáĺz-szo|g!J,

Gondozottak ĺy'l7váĺtanása, fetőző betegek ĺyllvántznÁsa, véđőoltások

ĺyddvántattása, aĺnďyeket z fenná]ló ĺendeikezések értelĺnében, illetve az abbzĺ Leixt

móđon kellvezefni,

Táppéĺzes napló,

Betegek törzskartonja és kezelési bpju.
Fenti feladatok számitő gép es ĺyilv áĺtzttás sal is v égezhetők.

Đ Á fertőző, a iatĺogén és foglalkozási betegség beielentése:

A fetőző betegségek megelőzésétől és tektizdéséĺőI a 78/1998. (W. 3) NM tenđelet

tAfr2Jfraz kóteLező előírásokat.

E rendelet a fettőző betęek bejelentéséĺe, száJLitásata és nyl7vźntatásáta voĺatkoző
szabőlyokat ismerteti. Fďsorolja azokat z fenőző betegségeket, amelyek bejďentése

kotelező, és előírja a bejeleotési kötelezettséget az en:ilitett betegségek gyaĺíljz esetén

is.

A foglalkozási betegségek bejelentését a27 /7996.0ruI. 28.) NM renđelet, íĄa eLő.

A hŁiorvosok az idézett jogszzbáůyok szeĺint kötelesek e|játn a fenőző és

f oglalkozásíbetegségekészlelésevagygyaniĄaesetén.

Đ Gyógyszeĺĺendelés

A győgyszeľenđelésben az orvostudomány minđenkori áůJásänĄ u ęészségýgyl torvény

és a végtehajtásőĺa kiađott tendelkezésnĄ valamint e vonatkozó egyéb előíľásoknak

megfďelően kell eljĺírni
A háziorvos a gyógyszete)Iátás helyzetéről (új készíményekĺő| átrneneti hianyokó)
tenđszeres en táj ékoz ő djék.

A háziorvos siiĺgős esetben e koĺzetéhez taftoző báĺmeý betegnél felbasználhaqa a'

ĺendelkezés éte źů7ő győgyszeteket, kötszeĺeket.

h) Keresőképesség orvosi elbírálása:

,Ą. keresőképtelen bŁtosítottak táppéĺzes źl|ományba helyezését és oľvosi

fďrilvizsgílatzt, valzmint döntőbizottság ehjfuäsált az ęészségslgý miniszter érvényes

ľenđeletei alzpjáĺ kell végtehaj .aĺĺ 
[102/ 1995. 0/II. 25) Korclány-rcnđelet,

Táppéĺzes ál7omáĺyba keÍülő betegekől a kartonokoĺ, illetve számítőgépeĺ

đokuĺnentálĺni kell a tövid anamnézisq státuszt, r|iągĺ(2ist és a táppénzbe vétel

inđokoltságát,

Á ketesőképessé vált beteget gyôgyulá,s napján mlrnkába kell állítani.

1) Fekvőbeteg ryógyintézetbe töténő beutalása:

Ahá,ziorvosálta]ábanakkot utalhaýz a betęet fekvőbeteg győgylntézetbe, ha:

N 
Dátum:2016. Oldalszinr 6f/96
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a saját męítélése, vzgy szektnai felettese véleménye szerint olyan szakoĺvosi vizsgálat,

me.gfigyelés, győgykezeJés, míitét sziikséges, amely szakoĺ,vosi ténykedést és állanđó

szakoĺwo si ellenőrzést kiv án,

a fenőző beteg állapott"frjrtt feltétlenril elktilönítést Ęénye|
a fekvőbeteg győgyltézei kezelésétől a győgyúźls iđőtzłtnnának lényeges

megtóvíđiilése, a ketesőképtelen iđőszak lényeges csökkenése váthatő.

') 
Fekvőbeteg gyógyintézetbe kell utalĺri a betegeĺ ha:

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

Elmebeteg kőthází elrneosztályra torténő beutalása előtt - súrgős szfüség esetét kivéve - a

hŁiorvosnak konzflirrmot kell kémi az ideggondoző intézet szakorvosától csakis az

ideggondozó főorvosa dönthet a beteg sotsáĺóL
Sttgős esetekben a hőzíowos zätt oszt:Jyĺa szállitathaga a beteget Az oĺszágos
Mentőszolgálat eLőzetes täjékoztatásawtán, az éwéĺyes jogszabályok szeĺint.

k) Á beteEek mentőszál]itása:

lakáson helyben nem végezhető vlzsgáJzta' gyógykezelésre szoĺuló fekvőbeteg

mentőszá]]itasa káną akfu sajät kezđeményezésből, qkáÍ illetékes suefv javas|ztÁtz a

házioľvos intézkeđik. Minden esetben gondosan m&legelni kel| hogy a meĺtőszá]|ítäs

inđokolt-e, és legcélszerűbben milyen módon oldható meg,

a mentőgépjánű igénybevételéte betęszállítási ualvánp kelI k1Á1]it2l\ 
^

nyomtatványon feltĹintetett adatokon kívril a Mentőszolgálattal közölni kell, hogy a
száJ)itast azonnĄ illetve hány &őa beltil kell megkezdeni.

il KtizesészséEüpvi- iáfvánviiwi feladatok

A háziorvos kózegészsés"g)o- jfuváĺyagy| vasgáJatokl,a\ ďenőrzésekkd tanácsadással és

intézkeđéssel kapcsolatos feladatainak elIátásáta a vonatkozó jogszabályokaz iráĺyadők.

m) EEészséses éleffiódÍa nevelés

Aházíowosnak az iđőszeĺűségľe és a hĄi viszonyokĺa figyelemmel gondoskodnia kell a
lakosság egeszségĘyi neveléséről, felvl1á,gositásätó|, azÁNtsz- szel ęgyĹittmfüödve.

n) Gondozási felađatok

Aháziowos a másoďagos pĺevenđőt azaltalis érvényesíd hogy ĺendszefeseÍl foglalkozik a

tzttőszn,vagy gya7rnn beteg, a fokozott gonđoskodásĺa szoľuló személyek felkutatásával -

lehetőség szednt - betęségtik kotai szokąszában.

Áĺľa kell törckedni, hogy megfelelő ütemezéssela közet minđen llkőjäf,ä|'megtörténjék a

háziotvosi vizsgőůat és nyilvántaĺtásba vétel.

Á további betęek felkutatása a fenđeken kínil szervezett szűtővzsgalĺttaltöténhet.

Dátum:2016. o|da|szám:63/96
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1l.2.2. Közponđ háziorvosi tig.yeleđ szolgálat rendie

A központi Ęyeletet jelenleg nem a házíorvosi szolgálatok végztk. Á felnőtt lakosság ügyeleti
ellátása 24 őtátban, kĺilső(s) szolg!,Jtatőval kotött szeĺződés alapjáĺ töténik, mďynek hďyszíne:

1094 Bp. Haller u. 29/A. Az Ęyeleti szolgfibt felügyeletét a' bázíorĺosl szolgllat megbízott
szakfelügyelője és a SzolgĄat ĘazgzĄz |ága e\ akik egýttal felelnek az Ęyeleĺ szolgáJat

működésééľt.

ÍL.2.3. Iskola.egészségügyi s zolgálat működése

Áz iskola-egeszségtigyi szo|gplat (ĺĘúság-egeszségĹigy) a' középfoK oktatási intézmények 14-25.

éves korig nappďi képzésben részestilő tanulóinak győgyltő megelőző egeszségtigyi aLapeLźttáső,.t

végzi.

Eeladaaiz
a. tanulók ĺendszeres szťvővizsý|ata,
b. kónikus betegségben szenveđők goĺdozása,
c. szfüség esetén a beteg szakoľvosi vŁsgflaaa, szakgoĺdozóba ktildése, kőrházi

elhelyezés sztikség szerinti biztosítása,
d. tanulók személyi hĘiénéjének ďenőĺzése,
e. tanulók pátyailkdmassäg vizsgźtatźnlk elbírá|ása testrrevelésí őún és szakmai

gyakoĺlati foglalkozásokon való ĺészvétel szempontjábó|
f. üdrilés, gyógyiidiités előtti orvosi vizsgálatok végzése és szakvélemény ađása,

g. oxyológiđ felađatok etlatasa és az elsősegé|ynyĄtás feltételeinek ellenőgése' 
^z

elsősegély nýitási ismetetek oktatzsa az iskolzbano

h. az iskolaĺ egeszségnevelési feladatok

A kiizegészségíigy és iárványiigy teľiiĺetén
a". a munkavédelÍni szeĺnlén a taĺtermet tanműhelyet telęegészségogy

munkaegészségügyi ellenőrzésą kozétkeztetés hĘiénéjének ellenőĺzése, hiányosság

esetén megfelelő intézkedés megtétele,

b. védőolásot
c. jáÍváflýjgylintézkeđések megtételą já*ź^y' illetve jarcányveszély esetén'

Egyiittmííki'ďikaz oktatási intézmény igazgatőjával és tantestiiletével melynek keľetében
a. ^z iskolaorvosi győgýtő-megetőző közegeszségĘyi, já,rváľryi:gyl és

egészségnevelési felađatok e|látasakot a mfüödési feltétďek biztosításábaĺ és z
szriks éges intézkedések v égrehajtásáb an,

b. a anulók munkakörtilményeinek megfigyelésében és a tanĺenddel l.ąpcsolatos

tethelések figyelemmď kísétésében,

c. a tanulók ęészségi il)apota szednti szfüséges teenđők tekintetében.

-64
\-\ Dátum:20|6. o|đa|szám:64/96



sZEľlvľ,zETI És ľĺirrooÉsr szĺnÁr,yzłr
Józsefuátosi Szent Kozma

Egészségrigyi Központ

.Azonosító: sz.szMsz
Yá|tozat:.02.

,Ąz iskolaorcos feladatat a tá kíĺyadő munkatenđ szednt az oktetzsí ĺĺtézméĺy iskolaoĺvosi
ĺenđelőj ében megbatfuozott n a poko ĺ láqz e|.

tL.2.4. A védőnői ellátás működése:

Az iskolai és teĺtileti védőnők a vezető véđőnő lráaýtásával a hatályos jogszabályok és szakmai
itányelvek betatásávłI végzlk preventív gondozási és egészségnevelési tevékenységfüet.
Feladataikąt onállóan, illetve tészben egyiitmfüödéssel a gyermek hŁiorvosi- és iskolaorvosi
szolg!,JattnL

Tedileti védőĺő gonđozáď fe|adataltcsaládlátogatás és tanácsadás kereteinbeltillátja el.

Váĺanđós tq nźLcsadást önállóan, heĺ 1x2 őńbaĺ tafi .
Á 0-7 éves kotosztály szánan tanácsađást onállőaĺheti 1x2 őrá.ůiaĺ taĺt'.

Házi gyetmekonrossal dve hetente 2y2 &álban tart, tanácsadást.
Az ővodátban renđszeĺes tisztasági vlzsgá|atot, egészséges életmódđal kapcsolatos tevékenységet

végez,

Iskola véđőĺők 6_25 éves tanulók iskola-egész'ég"gF e|]ztasa. A fe|adatokzt az oktatási

intézményekben önállóan, illetve az isko|aowossal együtt végzí. Egytittmfüödési szenőđésben

leírtak és ahatÁlyos iogszabályok és szakmai iľányelvek d"pjő^végzik munkájukat.

Egészségfejlesztő tevékenysége: egészségnapokon való tészvéte| iskolavédőnői tanácsadásot és

kozcisségi pľogľamok szen,ezése és lebonyolítása.

tl.2.5. Foglalkozás-egészséctiqvi ellátás mfüödése

vezetőjét aJEK főĘazgatőja nevezi ki.

fdadatz a voĺatkoző jogszabálý ďőírások 
^]"pjá^ 

a JEK közalka|mązottalnak és a
szeződéses paĺtnerek munkavállalalóinak foglalkozás-egeszségĺigyi e|latasänak

biztosítása.

fďelős 
^z 

adfrjnisztäctős és dokumentáđós feladatok e|végzésé&t', a statisztikli
adatsz o|glltatás p onto sságáéĺt.

1l.3. A szakoľvosi ellátások és a gondozók mríködési ĺendie

'Ą szakorvosi e|látás ĺy"jia az egészségýgý a|apellátás számáta 
^ 

sz^kfiIAi konzultációs hátteĺet a

ktilónboző szakmákbaĺ. Progtesszív betegellátásb^n Lz aJa9ellátás után kóvetkező lépcsőÍok a
betegek jfuő-beteg szakellÁtása a szakorvosi ĺendeléseken' Á JEK szakrnai szervezeĺ. egysegeit és

azok kapcso|aait a 6. száĺrú. melléklet tafia)nazzz.

a.

b.

c.
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Á kertileti lakosúg járő-beteg szakorvosi e|]átása' a szewezeti részben felsorolt szaktendeléseken

történik' A bőĺ- és nemi beteg, iđeg- és onkológjai goĺdozásn szoruló betegek gonđozását a

szaktendeléssel egysége sf ervef etben mfüödő gonđozók láýák eI.

Szakľendelések és gondozók káĺýtása

'Ą szĺkĺ.endelések és gondozók e szak főorvos lĺáĺýtzsa mellett mfüöđnek. A főĺővét felelős a

nővérek műszakbeosztzsáétą zz aĺyagsgényléséĺt (orvos tánýtása mellett), és a szql.rendeIés,

illetve goĺdoző ke\tátá,étt.

A Szakellátások Mííködési reĺdie
A jfuőb eteg el]źtzs 7w _tőI 2000 -ig két műszakban történik.

Abeteýőnyttás renđiét jőIláthatő hďyen kell kifiiggeszteni a ľendelőintézetbejátztźnĄ továtbbá a

tendelők ajtaján. A beteýánýtÁls ĺenđjét meg kell kiilđeni a beutalási joggď ÍeJnlhőa'ott

hŁiorvosnak és aBudapest Főváĺos VIII. keľĹiletJőzsefvátosi onkotmányzztáĺak.
Á betegek az egyes szakĺendeléseket előjegyzéssd vagy anélktił veheti igénybe. A szal.tendelések

ésgonđozók(áJta|źtbaĺ)beutalóva1vehetőkĘénybe.

Nem kell beutaló az aJábbi szakĺendelések és gondozók Ęénybevételéhez:
a. bőtgyőgyászai szakrcndelés és goĺdozás,
b. fiil-otr-gégészet,

c. ĺőgyőgyá,szat,

d. áltďános sebészet,

e. szemészeą

f. votőg1z,
g. onkológiai szakĺenđelés és gondozás
h. PsziúiáuaGondoző,
i. Tálmasz Gondozó

keĺetében nýjtott szakorv.osi ellításhoz.

A szakd]átźlsĺa beutďt biztosított ismételt hŁiorvosi beutqlás nélhi] jogosult gé"yb" veĺní a
folyamatos jfuőb eteg ellatast.

E;lfiegyzés nélktil vehetik Ęénybe a szakrenđďést elsősegélynýitás vagy stiĺgős orvosi beavatkozás

esetén, illetve akinek siirgősséggel kéĺháziotvosł,Yagy Ínásik szakĺendelés ofvosa a konzílirrmot.

Az eIőjegyzés nélkĹil jelentkező vagy beutalt betęet - siiĺgős el']átávz szoľulók kivételével - az

érkezés soĺrenđjében kď ďátni a szakrendelésen.

A szaktendďést végző orvos távolléte esetén a szakĺeĺđďést vezető főorvos gondosko.lik a

helyettesítéstől.

A szakoľvosi vizsgálatok ĺenđie a szakoľvosi ĺenđelőben és gonđozőkbaĺ:
,Ą. beteg izsgátatátaz ewéĺybenLévő szakmąj fuányďvet előfuások szenĺtkďvęezni.
A męiďenő betegen nemcsak a konzfliumot kérő oÍvos általmegjďölt vĺzęőtatokat kď elvęezni'

hanem az első vŁsgáLat során fe]ĺneĺtilt és indokolt kiegeszítő vizsgálatokat is.

N Dátum:2016. o|da|szÁm:66/96
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A kőtházi e11á1Ą3g szoruló betegeknél a beteg á]]zPotátől fiĘgően, el kell végezni a feltétlenril
sztikségesuzsgvLatokztakőrbázbauta].áselőtt.

A betegek vizsgátatában, csak azok ez eýszségýgý đolgozők vehetnek xészt, eläknek 
.állandó

szĄilai helye a szaktenđelés vagy alrik továbbképzésen vesznek részt és z szakteĺđelésĺe lrąptak

beosztást.

Á szakĺendelésen és gondozókban bŁtosítani ke]l az orvosetikai és a titoktaĺtási kotelezettség
manđékta|aĺ érvénve sítés ét.

t\ sznktendelés orvosa az oľvostudomány mindenkod á]lása és szakmal szabályu szednt a
szakorvosi kezelé*e szoľuló beteget győgykezetésben ĺészesít, tészete szfüség szednt győgyszetą
gy ő gy ászzĺ segéđeszköz t ľendel.

A szaktendelés oťvosa a győgykezelésselés a követendő élemóddď kapcsolatos felvilágosításokat
ĺľregađjz. A további szakorvosi kezeléste, ellenőzésľe szoruló beteget előjegyzi.,Ą szakorvosi
e7]átásn nem, de báziorvosi e|]átästa szoľuló betęet kezelőoryosähoz tĺáĺýqa, ennek soĺáĺr
ításbanközhalďeteket,szakvéIeménýtésagyőgyę]jáLtäsi javaslatait.

A kőtbázi ávizsgőlása' kezelésĺe, ápolásra szoruló beteg kőrházi beutz|ásá,től gondosko.łik,
szfüség esetén mentő szá]]iús Ęénybevételével'
Indokolt esetekbeĺ szakorgosi ellenőzés céIjź.ŕ,ő| jogosult az álta|a szakoľvosi tevékenységek
keĺetében ellátott betegeket - szfüség esetén tobbször és folyamatosan is - visszatenđelni.
Szakorvosi tenđeléseken olyan orvosi beavatkozás nem alka|mazhatő, amĄ az ofvostuđomány
mindenkoĺi á17ása, illetve a vonatkoző jogszzbáIyok szerint hzfuő|ag fekvőbeteg gyógyintézetben
v égezhető. Ez aLőI kivétel az e)erł esz éIy es állrF ot oxyológiai e77átász.

Szakľendelések egyÍittmfüöđése:
,{ szakĺenđelések és a Gondozők kötelesek szoÍos4n dni' egymjásnak a két segítséget

megadni. ,Ą szakrendelések együttműk<idési kötelezettsége kiĘeđ a progtesszív betegellátásbaĺ a
szakteĺdę]és ďőtľi és utání lépcsőfokn i', Ły a szakńzsgp|atot kétő hŁiorvosi és há,zi

gyetmekorvosi szolgálat orvosaivĄ valamint az iĘűsáę1 orvosokkal is szotosan egytitt kď
mfüóđni. Szotos egyĹittrnfüödést kell megvďósítzni a betegeiket felvevő győgyntézeĺ
osztályolr|ral is.

A sza|słĺzsgáůava felkért szakĺendđéssď minden esetben kózölĺri kell a kéxt vizsgálatoknźů a
feltételezett diagnózist, vagy diffetenciáldiagnosztlkei pĺoblémát és minden olyan |rlinikąi adatot,

ameLy a szaknzsgőlat ďvégzését, aĺĺak etedményességét elősegíti.

A vŁsgílat ĺľrőđját a szaktendďés illetve gonđozó ofvosa vagy vezető főoĺvosa dönti el. Kiegeszítő
izsgátat esetén aĺlĺ.ak ererlméĺyét avŁsgáJatotvégző ofvos fuásbaĺkozh a konzíliumot kérővď.

Á sziikséges kiegeszítő vŁsgálatok elvégzéséte, ha nincs lehetőség aJEK-ben, a beteget tovább kell
kiildeni az illetékes JEK megfelelő sze]<tende1ésére.

Dáwm:20|6. olda|szám:67196 /
rr,/
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L1.4. Más egészségügyi szo|gáLLtató, mint közteműködő mííköđésére és. 
belső kopcsolotfeÍrdszeféfevoÍratkozó előírások

Kózĺemríkóđőa megblaási szetzőďés megkötése hzarőIzgosaľ az főlgazgatő hatásköre. Az
egészségiigyi tevékenységet ellátók kozött jogviszonyuk alapjáĺ hieĺarchikus viszony nem álI ferrn.

'Ą közreműköđő tevékenységét az adott szakĺendelés vezető főonrosa, ađott teriĺlet vezetője

ellenődzheti.
Á teljesítéstĘzzoLja:

jelenléti ív aJapján az oĺ:ĺosĘzzgatő (ótzőlj esetén).

betegfotgalmi tďjesítĺnénymuatők alzpjőn a doĺtés-előkészítő és informatikai oszta|y

Yezetője.

Á közreműködő köteles zz lĺtézmény és l szakteĺdelés mfüöđési tendjéhez ą|kąlrnązkodti

(minss{gĘyi e\őfuásĄ dokumentációs követelményei stb), fz adott szakma iĺáĺyďvđt,
pĺotokolljđt, és egyéb helyi szakmal eLőfuásaltbetataĺi a betegek ellátása sotán. Köteles a feladatait

a lę|obb tudása szeilnt végezĺ| és csak olyaĺ beavatkozásą vjzsglJatot végezhet eI, ame\ýez
megfďelő szat&épesítéssel ĺendelkezik, arneLyet a működési nyilvántafiásba bejegyeztet és

ameĺmyiben az szi1kséges, 
^z 

adott tevékenysége érvényes hatőság1 engedéllyel tenđelkezik.

EgészségĘyi tevékenység csak érvényes orvosi ďkalĺnassági ĘazoLas biĺtokában végezhető.

A közteműkođő az álta|avégzert betegďátásért szaknai és anyĘ felďősséggeI taÍrozjk

Á közĺemfüödő köteles az orĺosititkot, ablđomásaĺa jutő gazdasági titlrot megtaftani.

fl.S. Gazdasáĺg1 szeÍ\ĺezetének mííködési ĺendie

A gazdasäg1-műszakj' e|Játás a JEK mrikódésének terłező, gazdź,Jkodő, pénzugý bonyolító és

vagyonmegőnő szeÍve. Előkészíti és szfüség szerint bonyolítja a fejlesztési és felujítási

fe|adatokat is. Mfü ö dését a szenze z eĺ egy ségein kere szťtil való síti a meg.

teĺvezés

A JEK felađatzĺt éves költségvetés szednt végzL Á koltségvetés az Ęények időbeli és tďjes köĺű
fe]ĺn&ésével kezdőrĺitr, amĄeket behatáĺol a felĘyeleti szes ďtal ďőzetesen megállapított

költségveté si dőkáĺyzat.
Á felĺnérés 2' szakfrAi és gazdaság1 szervek filesszemeÍIő egyiittmfüöđését Ęényti. Á benýjtott
szaknuĘények - fehilvizsgálat után - atatgyév gazdilkođásánakalapját képezik.

łv Dátum:2016. olda|szám:68/96
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gazďäÍkodás

A gazdáLkođás fďóleli:
a. a hrrmán etőforrással történő gazdá7kodäst,

b. az orvos-egészségĘyi szaktnoieszközoLlkď valő gazdÁJkodás7
c. az eltz|ÁnosJF,Kaĺyę_ és eszkozelůátÁst,

đ. am(lszakíszolgáltatáso|łzt
e. apénzgazđálkodást
f. az épúletek rizemeltetésének bŁtosításáą
g. vagyoomegőrzést(eltáĺ).

,\ gazdálkodás keretein beltil töfténik a mfüódéshez szfüséges anyagot eszközök és

szolgfltatasok beszetzése, biztosítász. Az ezzel játő kiadások tervszerűségét a tewezést végző,

gazdáJkodási feladattal megbizott đolgozók biztosítják.

Előltáĺyzztokkalgazdálkodókéntmfü ödik:

^. ĺ gazdaság1Ęazgatő,

b. apéĺzĘýés számvitehosztalyvezető,
c. zmilszak,vezető,
d. arrylggazdáůkodásívezető,

. .' humánpolitikai vezető,

Az etőtányzatokkąI gazdáJkodők felďősek és folyamatos beszámo}ási kötelezettséggel tztÍozlak z
rendelkezésiikĺe bocsátott eLőkányzatok titemes és rendeltetésszerű felhaszná]asáét.

any ag. és es zkiizg azdá|ko dás

Gondoskodik aiőváhagyoą koltségvetésnek megfelelő a fo|yamatos és zavaxta|aĺ e|]etástbiztosító

készletek b esz en, ésétő\ nktá,rczá,sáń\ ĺ5n|váĺtartźsätő|.

A gazdá,Jkodás keretében a feleslegessé váló anyagok, eszközök hasznosításfuől, &tékesítés&ől,
selejtezéséről avoĺatkoző jogszabályot illewe az jntézeĺ' szabaLyzatok szerint kell gondoskodni.

vagyoÍrÍnegőĺzés

Á.JEK vagyonänzkmegőruését miĺnđen dĄozónak és vezetőneka sajät teĺtiletén kď biztosítanĹ

Ezt a fe|zdztot a munkahelyek leluírtelďősď valósítják meg ktizvetlentil ľovancsolás, illetve a
rendszeres leltfuozás folyanőn. A (ettfuozást a JEK szintién a Számvitď Politikában tögzített

|eLtfu ozásiszaba\yokszedntkellvégehajtani.

Dáĺlm:20|6. o|da|száĺn:69/96 r'c_+F'-' 69 {ż.
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Ázonosító: sz-szMsz
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pénziigyi tevéken5łs ég

A gazdő,}koďás soĺán felĺnerĹilő bevételek és kiad:ísok kezelése aPénzĘý és Számviteli osztály
felađeta.,Ą. JEK péĺzgazdĄkodása részben a Volksbank Rt-nét vefetett számlákon, tészben a
bázipénztáton keĺeszttiĺ történik. Ugyancsak a Voiksbankon kereszni{ történik a szá,"f{tett
munkabérek egyéni bankszĄrnlán keľesztĹiI tóĺténő kifi zetése'

A pénzĘyi ĺ,]llväĺtartásokban egyfelől a kötelezettségeket, másfelől a követeléseket naprakész

módon kell nyomon kóvetni.

számvitel

,Ą' teľvezés, gazdáLkodáĺs' vagyonÍnegőĺzés és pénztigyi tevékenység száĺnokban kifejezett adataĺt a

számlaĺend szeľint kell nyilvánteÍtłslés elszámolni. 'Ą számviteli ľendet aJEK gazđáłlĺodásához,

pénzĘý egyensulyáĺak biztosítasához sztikséges móđon kell kiaJakíanĹ

műszaki ellátás, fenntaľtás

Az ngő és ingatlan vagyon katbaĺtatasáľvĄ fe\tĄítátsával kapcsolatos feladatokzt ł műszaki osztÁly

Lága eI. Q6ad65fu6r]ik a mindenkod sztikségletelĺnek megfelelő katbantattási' javítási stb. feladatok

ellátásfu ől'. Tevékenység e a szakmlí munka biztoĺságät sz olgźl)a'.

Á műszaki vezető fe|ađatát képezi toválbbä a JEK orvosi műszet és egyéb műszaki fejlesztési

szükségletek kezelése, męĺendelésą üzembe helyezésének biztosítÁsa.

gondnokság

Gondoskor|it< az épvletek üzemeltetéséhez szfüséges feladatok eüátÁsáłő\ az ďőiĺásokĺak
megfelďő hĘiénés feltétďek megtetemtés&őL

F e|a&tai ki5zé tattozik a kiilső-belső postáz ás szetv ezése, b onyolíťása.

száilítás

Megszervezi és végehaitla a mfüodés sotán felmertilő személy-, eszkóz-, és aĺyagszáJ|ítzsokat'

III ,

Yln I
aAł

Dátum:20l6. o|da|szěm:70/96
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)(II. e'ĺ<ozĺÉs, NYIIltTKozÁs SZABÁLYAI

AJEK minden đĄozőja munkajogi felďősséggel is tartozik olyan kozléssell.ąpcsolatban, o,''eIy a

JEK mfüödését oly módon &ind hogy

^. tontja annak jó hírnevét'
b. megrenďti a lakosság biza]mát
c. s.áti a betegelĹ hozzátanozók és a đĄozók személyiségi jogđt

Minđez vonatkozik az adatot okĺnányot mfüöđési és tigyviteli nfoľlnácíők illetéktďen szeméIy

xészéte hozzáférhetővé tételéĺe is.

E közlési tilďom nem vonatkozlk a fe\Ęyeleti" valamint az etIeĺőruésĺe jogosult és az e|jfuő

hatóságokkal szemben, valamint közétdekli bejelentésľe és a kozvetleflvap;y kózvetett munkahĄi
felettesnek történő jelentésí kótelezettségĺe.

o|da|szÁm:7lĺ96

-. 1r
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)(III. A JEK BEtsi szABÁtYzATA|

.Ą JEK mfüöđési rcndjének egyéb szabáhyalt aházkeĺđ és a belső szabaĺyzatok tatta|mazzák

A JEK szlbahyzatal _ tá'gyuk szeiĺt _ kótelezőek a JEK minđen ki5z.ą1k.>1mazott1átz és egyéb

jogviszonyban ąlkalmazottakta, a JEK-ben kezelt betegekre, valamint 
^z 

ott bármilyen jogcímen

tattőzko đő személvekte.

t3.l. Házirend:

Á JEK jelen SZM\Z ált^I kiiďöIt ketetek között háziĺendbeĺ hztátozza meg és szabáIyozza

nlndazokat a szabz\yokat, melyek ismeĺete a JE'K-ben nýjtott egeszség{igyi szolgáItatások

Ęénybevevői száman a jogalk rendeltetésszerű gyakorlźtsa, illetőleg kötelezettségeik tďjesítése

szempontjából nélktilözhetetlen, így kiilönösen:

a. aJEKbelső rendjével összefüggő előfuäsokat,

b. a kapcsolattattási jog gyzkodásíval összefüggő szabalyokat,

c. a betęiog gyakoÄásáĺak és érvényesítésének szabá7yalt,

d. a betęjogi képviselővelvaló kapcso|attttás tendjét,

e. a betegek értékeinek megőzésévelkapcsolatos előításokzt.

A bázbeĺdet a JEK vfuakoző helyiségeiben és'a rendelőhe}yiségeiben jő|Láthatő módon ki kell

függeszteni.

73.2. Belső szabáiyzatok

A jelen Szervezeti és MűköđésiSzabályzat előitásaĺt aJEK tevékenységének egy egy tész-, illetve

szakteĺĹiletét szzbáIyozó belső szaba\yzztok egeszítik kĹ A bďső szzbalyzztoknak a Szervezeti és

Mfüodési SzabíIyzattal teljes méľtékben <isszhangban kell lennifü A belső szabáIyzatokat az

&intett szakteniĺetek vezetői köteIesek elkészíteni és akaubzáůn.

,\ bďső szabalyzatokkadásá,n e főigazgatő, illetve nevében ä vezető-helyettesek jogosultak.

Á JEK szabź,hyzatalnak felulvizsgőtatfuőI és szfüségszerű módosításáĺó| illetve aktua]jzőůásfuőI a'

főĘazgatő, illetőleg vezető-helyettesei gondoskodnak.

A belső szabalyzatoktól és azok móđosításaiĺól _ a m'nőségbiztosítáď tenđszet követelĺnényeinek

megfelelően _ ĺ5,ivántattá,st kell vezetĄ megismerhetőségét papíĺ alapű és elektronikus fotmában

ĺapnkész eĺ biztosítani szfü s ége s.

}ĺ Dáĺlm:2016. o|datszám:72ĺ96
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Ázonosító: sz.szMsz
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Xru. VEGYES RENDETKEZESEK

Jelen szMsz ,]"pib a szervezefr. egységet ľészlegek mfüöđéséte voĺatkoző Ęyĺend
elkészítéséért ann2fo vezetője koteles gondoskodni.

Áz Ęyrenđnek _ a tészkegsajátosságaltais figyelemmď _12atllnaznia kell.

Ż. egységenként és tészlegenként sfeľvezetiiket, feladatrrlĺat, munkafolyamatłil.
Ieítäsät" a vezetők j ogkorét hatásköĺét, felelősségét,

b. az egyes részlegek, illewe tészlegvezetőkfe]zdztát, hatásköľet
c. az egységek"tészlęekbázteĺđiét,Ęymeneténekszabályait.

Jelen SZMSZ iővá,hagyäsát követő 90 napon beliil az Ęyrendeket, munJĺaktid' Ieíľásokat feltil kď
vizsgáJni 11. 6$d65it^ni szfüséges.

xV. HATÁLYBALÉPTEľŐ nEľnELKEzÉsEK

Jelen Szervezeti és Mfüödési SzabáůyzathatÁlybalépésével egyrdejűleg a2OO9. szeptember 7. ĺĘán
keltSzervezetiMfü ödésiSzabáIyzathatőlyátveszti.

JeIeĺ szabályzatot aJEK minđen szełvezeú' egységevel meg kell ismetetni és biztosítani keĄ hogy
abba a jEI( minden đo|gozőja báĺmikot betekinthessen.

JeLeĺ szabelyzatot és módosításait aJEK honJapján ki>zzé kell tenni.

Dľ. KoroknaiÁndĺás
főĘazgatő főorvos

o|đa|szám:73/96Dáĺsm:20|6.
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Zárądék:

Á Józsefvárosi Szent Kozma Egészségtigłi Kc)zpont Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Budapest Főváros ĺIIII. lreriilet Józsefvdrosi onlrnrmóľlyzat Képviselő-

testtj\ete... ..... számúhatározatőval hagłtajóvó, 20]6. mórciüs 15. napi hatállyal.

Budapest,2016. .

Dľ. Kocsis ]0u,ĺáłé

polgátmesteľ

ł

'ĺ.il /U\ Dáum:2016. o|da|szám:,14/96
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xu. MELIÉKIETEK

16.1. melléklet A.Főigazgató közvetlen iĺányítása aLőtaftoző szeméIyek és
szetvezeti egységek

Dátum:2016. o|đa|szám:,I5/96
-/'
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16.2. melléklet lgazgatőságok szeÍĺrezetl felépítése

I

k/
t/ \

Dőilm:20|6. o|da|szám:76/96
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76.3. melléklet Az oľvosigazgatás szetvezeti felépítése

Dátum:20l6. Oldalszjtm:77/96 
{o7.-
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t6.4. melléklet A szakdolgozői szotgőńat szefiĺezeti felépítése

I

ĺÍt ĺ
Iłĺ.1 l

vv
Dáüm:2016' olda|szám:78/96

1B



SzERvEzETI És nĺiiropÉsr szĺnÁrvzeľ
fózsefrátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Ázonosító: sz-szMsz
Yá|tozat:02.

16.5. melléklet AGazdaság1'IgazgatőságszeÍvezeti felépítése
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16.6. melléklet A JEK szalłnai szeÍ\ĺezetlegységei
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!6.7. melléldet AJEK szabáiyzatai

1 Ádatvédelmi SzabáIyzat

f Anyag és Raktfugazdálkodási Szabáiyzat

3 Belső ďeĺlőrzési Kézikönw

4 Betegpanasz kivizsgáläsi Szabźlyzat

5 Bizonylati Renđ

6 E'szközök és források értekelésének szaba|vzata

7 Eszkőzók és foľrások leltározási és leltáĺkészitésí szabalvzata

8 Egészségtigyi Dokumantáđó vezetésének Rendje

9 WeĺőtzésiNyomvonal

10 Főorvosi Kinevezés Szabáivzatz

It Gy őgyszęłtfuo|ási SzabáÄyzat

72 Házfuend

13 Hulladékkezelési Szabálvzat

t4 InÍotmatikai Biztons áę! Szabályzat

15 Informatikai Készenlét Rendje

16 Intézeti Kutatásetikai Bizottság Üg5nendie

17 Infekciókontľoll Kézikönw

18 katkezelésí szabálvzat

19 Jutatási SzabáÄyzat

20 Katzszaőfatew

2L Kexetgazdálkođási Szabályzat

22 Kockázatkezelési Szabáůyzat

Kötelezettségvállalás és Pé-.łgJ,'E,llenjegyzés, Szakmai Teljesítésigązolás, Éwényesítés,
23 Utaľváĺyozás Renđje

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

egyéb

Szakmai

Szakmai

Egyéb

Egyéb

Egyéb

Szakmai

Szakmai

Egyéb

Gazdasági

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

oldalszám:8l/96Dátum 2016.

B1

C-?ž



szp,ľ:vEzETI É S ľĺÚrooÉsr szĺľÁryzłľ
Józsefuárosi Szent Kozma

Egészségrigyi Központ

Azonosítĺí: s7-szMsz
YáItozat:02.

24 Köza|k qlmazoftak Éftékelésének és Minősítés ének Szabálfvzata

25 Kozbeszetzési szabaLvzat

26 Munkavéddrnl szabá]vzat

27 onkölts égszátmítási szabáÄyzat

28 P&vkeze)ési szabáLyzat

29 Repľezen táclős Szabályzat

30 Selejtezési szabalyzat

3t Szabźtytalarrsagok kezelésének Eljárásľerrdje

32 Szabáĺ|yzat a kĺegészítő tevékenységgel kapcsolatos szerzőđéskötés rendiéľől

33 Szabá\yzat a nemđohányzók védelméról

34 SzakmatTevékenység ďenőĺzésének és feltigyeletenek Renđje

35 SzźlL,ításí szabáJyzat

36 Számlaĺend

37 Számviteli politika

3 8 Telefonh aszná|at szabalvzat

39 T&ítési szabáIyzat

40 Tŕibbletbevételi szabá|vzat

4L TűzĺiadóTeľv

42 TťlzýéddÍĺll szabaJyzat

43 1ĺ agyonvédetmí és ľendészeti szĺbáůyzat

Egyéb

Gazdaságĺ

Egyéb

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Egyéb

Szakmai

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Gazdasági

Szakmai

Gazdasági

Egyéb

Egyéb

Gazdasági

}rĺ_,*;
o|da|szám:82ĺ96
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16. 8. melléklet Költségvetés tervezés ével és végľeh aitásálvalkapcs olatos
sajátos eIőíľásot feltételek

Á költségvetés tervezésével és végrehajtásával kąpcsolatos sajátos előfuásokaq

7. Az áůLanháztzrtástőI szőIő 2077. évi CXCV tciwény, valamint

2. qnnakvégehajtásánkladott 368 /2011 6II.3Đ Koľm. tendeleą továbbát

3. z számvitekőI szőlő 2000. évi C. törvény valamint

4. 17 á|lątnhá2taÍtas száfuv7telétő| szőIő 4 / 2073. (I. 1 1 .)Koĺm.tendďet

5. az ál|ąnháztartásban felmedilő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámo]ási
mőđjátőI sző|ő 38 / 201 3. (Ix. 1 9) NGM ĺendelet,

6. Magyarotszág2016. évi közponđ költségvetésétől szóló 2015. é\rlC. törvény,

7. évente a NemzetgazdasĘjMinisztérium áItal kiadott täljékoztatő és

8. a Budapest JőzseÍvärosi onkorrnányzat minđen}ot hatályos költségvetési tendelete.

oJąElozzameg.

A Jőzsefvfuosi Szent Kozĺnz EgészségĹigyi Központ adztszo|g!ůtatási kötelezettsége az
onkoĺmány zat szätnáta;

Flavonta P énzfotg"lĺr.j jelentés

Negyedévente;

o M&lęielentés
o Péozforgalmi jelentés

o Benlbázási Statisztiĺ<ą

Évente;
o Éves Beszámoló készítés

AJőzsefvő,xosi Szent Kozna EgészségĘyi Központ bevétďei fióbb csoportosításban:
7. az Egészségbiztosítási Alapból szátmaző bevételek
2. a J őzsefvátosi onkorm ányzat álta| nýjtott támoga1d56ę

3. saját bevételek

4. tämogatáséľtékri mfüöđési bevételek.

o|da|szÁm:83/96
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16.9. melléklet Inteľnet HasznáĺatAlapelvei

A Jőzsefválĺosi Szent Kozaa EgészségĘyi Központ ha\őzatfuz kapcsoióđó és azoĺ keĺesztiil
Intemet kapcsolatot létesítő fdhaszĺaJő köteles a szo|gpltatást tenđeltetésszerűen hzszĺÁlni.
Renđeltetésellenes haszĺálatlak min őstilnek az aJźbbímagataĺtások:

1. Illegális feÍhaszĺálás: A szolgáltatás Ęénybevétele bármilyen úya'g toválbbításfua (e-

mailen, fďtöltéssel, vagy bfumely más móđon), amely szánđékosan vagy szándékon kíviil
ďentétes báĺmely vonatkoző jogszabál7yal illegális elkąlrnazäsĺak minősiil. Ilyen
tevékenység például kiilonösen szoftveĺek illegális péLdáĺyahak Inteĺ:netre történő
felhďyezése, illetve ilyen szoftvetek terjesztése.

2. Fenyegetések A szolgźůtatÁs Ęénybevétele bfumilyen 
^flyag 

átvitelére (e-mailen,

feltöltéssď, vagy batmely más módon), amely tesđ sértéssel fenyeget' illetőleg annak

elkövetéséte, tongllásta bújt fel, illetve gyűlóletet kďt a tfusađalom bĺfumĄ csoportjával
szemben. Ez a magatafiásfoĺma magában Íog|alja a ĺnásoĺ<|ral folpatott kommrrnikációt,

melynek szándéka a táĺsadďomellenes tevékenység tervezése.

3. ZaWatász A szolgp|tatas Ęénýevétele olyaĺ anyag továbbításan (e-majlen' feltöltéssel
vagy báľmely más módon), amďy más felhaszná,lőtvagy a tatsadalommäs tagít zak)aýa.

4. Kiskoníaknak okozott séľelem: A szo|gfltatás felhaszná|Ása kiskoĺuakĺak okozott

sérelem előiđézés&e vagy annak megkísérléséte, ide&tve ktilönösen a gyetmek
ponogńfrátvagy szexuális tolakodást, bűntető feljďentést vonhat tĺaglutáÍl

5. Hamisítás és más személy szíĺ|elése (megszemélyesítése): A hő,Jőzaĺ azonosítő

fejlécek és infotmációk fé]ĺevezető vogy megtévesztő száľĺLđékkql töténő kiegészítése,

ettavotítasa' vagy megváJtoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy

egyéb azoĺo sítő informáđóval.
6. E-mail/Hítozóĺz Rosszindulatri szá,ĺĺđék más fethzsználő elektronikus posta

szo|gáhtatasának vagy Iĺt médla ąlke|rną zásáĺlak megakedá,Jyozásáa.

7. B-mai|/Íjzenethamisítás: ,Ą. szoLgplttásbőI szátmaző, vryy azoÍ7 kereszttilhaladó

bátmĄ ďektronikus ktildemény üzenet fejlécének részben vagy ęészben töľténő

meghamisítása.

8. Kétetlen ľeklámot keteskeđelmi e-mail/ Önkényes tiimeg e.mail (SPÁ]VD kiildése:
A szo|gáhtatäs fe|haszĺá]ása bátmilyen kétetlen teklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges

e-mail továhbitásata.

9. Jogosulatlaĺ hozzáféľés: A Szolgpltatő szolg!,Jtatásának mások hozzáÍéńséhez törtéĺő
hozzáÍétésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg z Szo|gp'ltató vagy más személy

számítőgép szoftveĺ vagy haĺdver, elektronikus koĺnmunikációs rendszetének vagy

telekommlrnikációs tendszerének bŁtoĺság1' ĺenđelkezésein történő feltoĺéséĺe vagy atnak
megkísérlésére töĺténő alkq|fiazása' tekintet nélkÍil aľra, hogy a behatolás adatok

károsulását vagy veszteségét eĺeđményezte-e.

BĄ
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10. Kódolt illegális tartalmri oldalaĺc l(óđolt (emelt díjas SMS, internetes rcg1sztőciő, stb)
iilegális taŕtajmú !7EB olđalak Látogatása (11.pont), kivétďt képeznek ez aIőI a belépési
kóddalvédett 91y65-32akmai oldďĄ illetve az oFP WEB lapja.

77. Szeruői jog, Szabadalom, Véđiegy, Üzleti đtot vagy Szellemi tulaidon iogĺínak
megséĺtésez A szolga|atäs Ęénybevétele bfumilyen úyagátviteléte (e-mailen, fďtottésse|
letöltésse| vagy bátmely más móđon), amely valamĄ szabadalom, védjęy, üzleti titot
szellemi tulajđon, vagy hatmađik fél báĺmilyen más egyéb szeméIyhez ffifőđő jogäĺzk
megsértését eredményezi" ktilönös tekintettel a szeu,ői jog által védett anyagok engeđély
nélkiili mäsoLásáta, a magzzinokbó| könyvekből vagy egyéb szetzői jog ántzJ véđett
foĺĺásból szárĺnaző fényképek dĘitz\lzáůásán, és megosztäsáta, vďamint a szetzői jog á,irtal

védett szoftveľek engedély nélktili áađásan.
12. Személyes ađat gyííitése: A Szolgáltztő szotgllaľás Ęénybevé1ę|6 |262ĺtik féIszemélyes

aĄltllinąk gyűjtésére vagy annak megkísédéserc a bLatmađik féI trrdomása és bďeegyezése
nélktil. Báĺmely Íe]haszĺáiő, aki z fenti tenđelkezést me1sz"g, " megfelelő hatősághoz
kedil bejelentéľe.

73. lJáilózati zavat ol<ozása: A szoIgĄtztás igenybevétele bármely olyan tevékenységte, amďy
hatássď lehet más felhaszĺá|ő által töĺténő Intetnet szo|gfihtztÁs Ęénybevételéľe, beleéĺwe a
több szálon történő letöltést is.

14. Megtévesztés: Magátban Íog|a|ja a száĺdékos megtévesztést vagy fébevezető állitasokat,
írásos aĺyagokat, vagy tevékenységet, melynek céIja a Ćitnz'ett alta| zz ilyen áIlításot írásos
an. yagok vagy tevékenységek éĺtelĺnében töľténő cselekvés.

15. CsaIfuđ tevékenység: A Szolgáltatő szo|gfltatás Ęénybevétele csalátđ ajáĺťlatok tételéÍe
teĺmékĄ tételek vagy szolgĄtatások eladásával vagy megvátsárlásá'vaL kapcsolatban,
illetőleg bátmilyen pénztigĺ csal4s, min1 p{|d{ul piĺamis játék vagy egyéb lĺínc játékok
ďősegítése.

16. Vítusok és ellenséges szoftvetek teľiesztése: Miĺden olyan szoftvet szándékos
terjesztésą amĄ más személyeknet adatoknqk és/vagy ĺendszeĺeknek káľt,
ząk1ą1251vagy kďemetlenséget okoz és / vagy eÍÍe töŕekszik-

l7.Hálőzađ és személyí biztonság megséÍtése: ,Ą ĺenđszer vagy hákőzati bŁtonságot
negszegő felhzszná|őkat munkajogi" esedeg biintetőjogi és/vagy poffiogi felelősség
teĺheli.

78. TJálőzađ teliesítmény túlzott lekötése: A szo|gfltatás ĺýasa osztott eĺőforások
fupjá^ műkodik. Ahállőzati eĺőfoľások tulzott haszná7zta, vagy helpelen aJkaJmazása az
egyik felhasznaJő által ĺegaúv hatással lebet az osszes ttibbi ügyféIte. A há,Jőzai
eĺőfoĺľások helytelen Ęénybevétele olyan móđon, hogy azkÁtos hatássalbírjon ahď!őzai
tďjesítményĺe rendeltetésďlen es használatnak minőstil.

oldalszám:85/96
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16.10. melléklet A munkaköľi leíľások tartalrni sénźýa

Az 
^|ábbiteIjes 

köĺű sémátminđig az adottmunkakóre szfüséges q1ke|rnozfi,tehät,knpélđaul

nincs közvetlen beosztoĄa, akkot ęz ŻpoĹt kihag1randó (é'by tovább).

I. Személyi és Szeľvezeti renđelkezések

vL. Név: kiiąalkalrłlarytt neae

Ađóazonosító: ktigalkalrzarytt a7onsíhźsára alkalmas adóa4onosító s4źn

Muĺkahely| n,łÍtkaaégyes ĺlelle (intéąnéry)

n u n k aa égye s h e lj e (s 7,e r u e ry ti egĺ s ég S ZM S Z - b e ĺ s ąe r ep lő n egn e ae { s Ą
Munkakör: beilttt rzunkakiir megneaeryése

Munl<aidő: tén1leges munkaidő heÍi 36/ 40 őnźhoąkęest meýatáro7ua

Vezetői megbfuás: ha rendelke7ik il1ennel, a7adoĺt sąerueąeti egységmegleĺeryse

I/2. Függelmi viszonyok

Munkĺíltatói iogkör gyakoflőiaz kiýnilagos nunkáltatĺíijogokgyakorl,íja

Egyéb munkáltatói iogkiit gyakoĺlóia: muxkáltahíijogki;rgyakorlĘiźnak beos{lźsa

Közvetlen felettese: kiiąwtlenfelettes beos7hźsa

Közvetlen beosztottalc ki)ąuetlłniil ir,źryí'toĺt munkakiir?ik tzegneaeąése

Helyettesítő munlĺakiire: tarhís tĺźuolléte illeĺae akadáĄoęľatása esetéx a heĄettesítő

beosphźsa

I/ 3. Sziiĺ<séges iskolai végzettség:

Munkakiir bxiiltésébe7előíĺź s6akir,źryĺłfelsőfokĺł aég7ettség negneaeąése.

r/4. Elvárt személy és szakmai készséget kompetenciák:

Munkak?jr beos{ás elknźsáho7 s{ikseges srynéli és sąakmai konpetenciák Jelsorolása.

I/5. Muíkaktiľ célia: A munkak,řir létrello4źsáaal elérni kítlánt cél, rtiaid negfogalna4źła

II. Jogok és kötelességelc

I/t. ÁttaLános iogok és kiitelességek:

A rzxnkau,źllaůíĺ a mindenkłi batálos jogs<abáĄokban . kiihtiisen a7Mt-ben és Ęjt-bet _

sgaknai sryabáljlokban, belső srybáĄąatokban előírtan rzegilkĺő jogok, illetae terhelt

k ti t e h s sége k fe lso ro l,źsa, a lka ln aąail,í jogsąa b,ź lli ltiuatkĘ n k.

II/2. ol<tatás' továbbképzés, tűzľendészed munkavéde|mi iogok és kiitelességelc

ł{
;ji:l

:"'..

il;r.

A munkav áúIalő kiiteles :

Jv Dátum:2076. Oldalszirn:86196
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A1 eýs7séget ilem aes7éĄe{ető és birytonságos muxka uég79sére

uonatko4! tűą- és nunkauédelni sąabtźlokat megtartánźra nnatkorylí, ,és egyéb a munk,auégąesheą

syiikseges nunkáhatő áItal rnegs7aboĺt előzránk, feltételek feborolása.

A munkav áĺ|Lalró iogo s u lt:

Jogsąa b ábban e lőírt jogo le fe ltłntetése.

IIl3. Munkakapcsolatot egyĺittműködés:

Munkaaégryes sonźn k@csolatba keriilő, előfordullő sryraerytek, munkaflźrsak.

II/4.Yagyonvédelem:

l ogs ąa b á b b 4 n n egh afl źro ąo tt fe lc lőssege k.

TI/5. Egyéb iogok és kĺitelességetc

Munkáltatói iogköĺe: SZMS Z-ben tzegbatároryott, g1lakorolllahí jogktirtik

Szakmai Ęazo|ás: belső sąabáĄoýs sąerint

ÁJáításiiogolĺ nillnsąrnfelĄruiĄnfeladatbrtikbenutlakfuź$joga

Utalványozási iogolc belső sąabálo4źs s7gint

Képviseletiz S3,erueĄjőnłnok ás a7iigyekben kEainlhető sąerae7,eti egysé"gekfelsorolán

Kommunikációs felađatok' kiitső. belső kapcso|atolc

Meghahźroąott érteketktek, negbuýhsek megtaúźsa, aagy aąokon aah ńsąaénl, ryeft i{otłzácilí

ĺzegfelelő ir,źryba tiitłéĺlő toaáb bínźsa.

A1 adoa nankaktjrrel kącsolatban álh külső-bekő sąeraeryetek, intéryzléryeĺ beliili egs,ígek,

ténák,felsorol.ása.

III. Muĺkaköd feladatok

II /t. Renđszetes, e|sőďegesen:

Rcnds7eraen előfordzh, beuęáĺłóIfłggő, pioinźs nl"pj,źo elaég<endőÍekdankfekorolłźsa.

III/2. Esetenként:

Rendsąertelmiil esetenkézt istłlétlődő, rzásodlagotfeladatokfelsoroliźsa.

fv ÁItalánoshatáskiiĺe

JogsrybáĄban' belső srybá!rytokban meýahźrorytt haáskör és neýíýnk, neĄek nen sąenéljlbe7,

łlanem a4 adott munkakiirllii7 kĺtöttek.

V. Áĺtalínos felelőssége

A beos7tlis s7erinti hatáskörbe tarto4ó munkák niúségi és eh,źrtak sryeriili elaégyese.

vI. ÁJtalánosĺenđelkezés

- A rzznkaaállaůí ktitelessege a Srylgźlat S49rueryti és Műktidéi SąabáĄrynźt, a Kollektíĺl Syeąőd,és

(anmqibn rendelke{k aelł a munkáltató) és a saját sgeraeryeti egységére aonatko4í srybáĄoýst

Dźtllm:2016.

B1

o|dals,án..s?ĺ% .- -4{ż.ż"
f-'-
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megismerni, a munkáltatlí kĺnlessége eyeĺ dokumentácůőkat, ill. a benniik negielölt tiiruén1eket,

jogsgabáĄokat, rexdelkeąéseket a tanalmán1o4źs idős7akára redelkepésre bocsiźtani.

- Arzenqliben a munklźltatő a beos71!lźs, illetae a feladatktir nódosítását rendeli el, ĺłgy eą a

Ki ąa l k a lrz a ąo tŕi T ii r u é n1 e l ő ínź s a s ry i n t t?iĺté ĺl b e t.

- A rzunkaktiri leínźsban rĺerz s7ab,źĄloyott kérdésekben a mindeĺkori, érĺén1ben léaő jogs<ab.ábok -

kiiltintis tekintettel a Manka Tiiraén3ktiryu, a Ktiyalkalnagottak jogźll.źsiźról syőló ta. - aą

inźryad,őak.

A munkaköri leíľás az áĺwételĺapjálf,' lép hatílýa és visszavonásĘ éľvényes.

Budapest,.

közvetlen felettes ęgyéb mrnkjogkoĺgyak

ZáĺaldéI.ę

A munkakiii leínźs 1 p,éldánját átaeĺterz és k/elenteą h,gy o< Ifié4,et Sryrae4,eti és Műktidéĺi

Sąabát1rytát, aalamint a nĺmkabeĄemre uonatkoytő srybáĄoyźst elolaastam, furtalnát megértetten és

?7,ĺ,g4ŕilr4 néąue a bennfoglaltakat kiiteleąőnek iłmerem el.

Budapest,

munkavállaló

ł,ĺ
Dáĺt'lm:2016. oldalszám:88/96

BB
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76.n.melléldet rĺÁzmnNo

Kóolti{t a 43I2003.(\řII.29J EsZCsIv. Rcndclct olopiĘ omi ĺĺ
egeszségĘń közintézm&lyelĺ műkiidést, illewe szakmai ĺendjét
szabá)yozza.

Áz Egeszségtigri Kózpont nyitvataĺtási ĺeĺldie:
Á hét minden munkanap!án ĺeggel 6:55 órakor nltiuk a betegek
tészére a szakĺendeló bEáÍat,áĺak ąľ:4^Ĺ (^z oldalsó 8azdasági
be!áĺatot CSAK a Szolgálat dolgozói vehetik igenybe)
Á Laboratóriurni Tüdőszűĺó es Ttidőgoĺdozó betegfogadása 7.00 -
tó| míg az <isszes többi szakĺendel& 8 óÍától fogadia az első
beteger
Á Sza&ĺeĺrdelő zárásiidĄe: az utolsó beteg fogađásától számított 1

óĺą de legkésóbb este 21 órą teháq beteg és személyzet ktite|es az
épiiletet záĺásĘ elhagmi!
lgazgetókÍogedóóńia:.
Dr. Koĺoknai Ándtás főigazgató: (VII. emeleten)

Elózeteseĺq a főigazgłtői titkáságon keĺeszttil töŕtenő idópont
egyezetés ?Japiźn!

Dr. Bakó Eríka orvosigazgató: (VII' eĺreleteo) előzetes

beielentkezés ďapián'

Á sza.kĺendelések elhelyezkedése szinteĺkénti bontásban a

fóldszinten ' a ĺecęciós pult melletg valamint a |ift mellett
kihelyezett nągmé teni úb|źn |ár}wó.
Tüdőszűĺő r{Ilomás az eg&zsegtigli központ fóbeiáĺatán áthďadva
az 1. emeletéĺq mĘ a Tüdőgondozó az ęrilet tűlo|daJáĺ talźlů:u;t-o

bąá,aatĺAl k<izďthető meg.

Betegfelvétel folyamata:

Személyes męieleĺléskor, a szakĺendelésekre a beteg felvétele a
ĺecęciós pultnál (fsz.-i' beiáÍattól iobbĺa) tcĺneník a hét mindeo
munkanapián
7 őÍaúi B óra 45 peĺcig.

Teleŕonon keĺeszttili, számítógępel töĺtenó, időpont szeĺinti
betegelóięgzés, a VII. eĺneleten helyezkedik đ'
Á betegfelvétel a]ka]mźlval a TB káĺye, és a szeméIý adatokat
igazo|ó okmfu ry ok beĺnuatása kötelező!
(Á telefoĺron bediktált adatokat a męgieleĺléskoĺ kď el|enőrizni)
Kivétet életrneĺtés, elsósegely nyuitása esete, meÍt ̂
betegnyilvántzĺtást mege|őa az e|Lätźs!

Á ĺecepció mrnlratáĺsainak a betegadatok ellenóľzése - mindeĺr
alkaloÍnÍnal törtenő męieleĺéskoĺ - kötelező!
Nem kell ielent}ezni a Recęđónál a következő ĺendeléseket
felkeĺesó betegeknelc

Felnótt - és Gyeĺmek Hániorvos, va]amint Tiidószriĺó és

Tüdógondozó betegeinek szintén nem

Csak beutalóval Ęénybe vehető szakrendeléselc
RöntgeÍ\ MammogľáĄ Ĺl1tĺaban6 ReumatológĄ oĺtopffią
FżikoteĺápĘ MasszŁs, Fenyteĺípiás.lézeĺ, Gyógrtorną Központi
Műtą Éĺsebészeą ÁJleĺgológią Kaĺđológią Diabetológią
NeuĺológĘ

Beualó nélkiil Ęénybe vehető szakĺ.enđeléselc

Á]talános Sebészeq B&gőgász.a9 Szemészet, Nőglógrászat, Fii|-
ot-gége, Pszichiári', UĺoIógĘ onkológią Foglalkozás-
egészségügl. Felnőtt . és Gyeĺrnek HŁiorvosi SzolgáIag és a
Védónói Szol8álat

Nem blztosított beteg:

TB lĺńrtyo nólkiil on.oci ellóĺío cook téĺítéo ellenében r'ehető

igenybą a kiŔiggesztem dqszabás szeÍint.

Kivétel éleweszéln siiĺgőssĘi elsősegéIy-nyuitási ellátrís.

A2 oEP e|Ieĺőrzi a betegek logosultságát af ellátás

igenybevételéhez. Ha valfi nem ĺendelkezik iogosultsá8gal nincs
befizetése az oEP felé' aĺÍak az lĺtézet dolgozói egr íľásbeü

ŕelhívást adnak át' hog mielőbb rcndezze tartozását Ez az eľárls
igénybevételét nem befoýásolia.
Á beteg saiát kérésére, af orvos áIal ĺem indokolt esetbeÍI is
végezhetó vizsgálat' amennýben z beteg azt ĺĺegéńtĹ Á betegnek

a beEzetett összegĺől száĺnJát kell kapnia!

Radiológiai vizsgálat orvosi indikáció nélküI, akkoĺ sem végezhető

e| a betegeĺ1 ha azt a beę kémé és megfizetĺré|!!

EU-s beteg ellátása:
1. Ábbaĺl au esetberL ha az E'ví>pu Unió teĺiiLletén á[ampolgáÍ
beteg ellátása oroosilag indokolt es a kezelésĺe Euĺópđ
Egeszségbiztosítási Kź,rtya depiäĺ kerril sor, a beteg ellátása

hasonló finanszíro zás aJÁ taĺtozik, mmt a maglaĺországi betę
2. Ábbaĺr af esetbeĄ ha a betę e|láttÁsáĺa a haĺáĺon átrryuló

egeszségiigri szolgálaússal kapcsolatos 24/2011. EK iĺányelv
llaFiĄ illetőleg az unak végretaitásfuĺ hzđott 339/2013. és

34A/2013. Korĺn ĺendeletek alapiĺín keĺul soĺ, úgy hogl a beteg

kifejezetterr egeszségťigi szolg!Ätztás &dekében eĺkezeu
Magatoszág4 az e7|átás a hivatkozott szabályok

szeĺint engedélyezett' úgy a beteg az irányelv és a vége\njtási
ĺendeletek szeĺinti fĺraĺszíľozásra iogosult azzĄ hog az d]źltźst
követően a beteg az lĺtam&ĺy díiszabása szeĺinti egészségiigli

szo|gólaúsi dĄat tattoztk megfizetni és ezt követóen utólag juthat

hozzä az előzőleg eĺnlített finaĺszírozźshoz az ĺátlampolgársága

szerinti finanszírozótól.

Házioĺvosok
Szakĺendeló teĺiiĺeten múködő Tlaziotvosi szo|gÁ]at náPonta Íeggel

8 óÍáitő| 12 ć,ÍL1& délutźn 16 óĺától 20 óĺáig rendel.

Szaloenđeki egyéb szo|gálatásainak elhelyezkedésc

Á földsziĺten mfüödik a betegfelvéĄ betegiĺánýtás számítógęes
ĺendszeĺ e ą Ír''b a tďefonos idópont-előiegzési a VII. emeleten

helyezkedik el..

Telefonon töÍtenő időPont kéĺés a 79047n telefonszámon

kéĺhetĄ illewe egeztethetó az orvos-beteg ta'lálkozás időponqa

Földszinti Gyógszeĺtfu (héďótől - pentekig 7.30-tól 20-óĺáig) &
Büfé: ftéďótől - péĺtekig 8 óĺától 16 ć,ÍánĐ ill a betegeink

ĺende]kez&&e.

Süĺgősség megállapításának orvos-szakmai szempontiai:
Szakĺendel&re saj a' t' |ÁbáÍL éÍkü,ő betegnél fďę 6:

- akut ĺosszullét
- eĺős fáidalom
- áiulás

- magasláz
- heves görcsök
- vérzés
- fulladás

- beszédzavaĺ
- ]átászavaĺ

ii
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- szédriiés

- t]dava\aÍ
- és mindeĺr oýan iellegú ĺosszullét, mely a beteget önálló

akarat végrehajtásában koĺ|átozza" azaz segítséget igmyel.
A fentieken túl a sÍiĺgős szulĺség köĺébe artozik minden olyan
,rll'poq amit a stiĺgős szűkség kôĺébe taĺtozó egres egészségĺigi
szolgáltatókĺó} szóló 52/2006.EijM ĺendeleg va]aĺrunt az

egeszségtigli ďáľás folyamatos működésének egles szervezesi

kérdéseiĺől szóló 47 /2004.EszcsM ĺeĺldelet oda soĺol.
(Rosszullétĺe panaszkodó beteget,,orvos.betd' t:J.źlkozás

létĺejötte nélktil a szalaendelőbőI elküIdeni TILos!)

Á III. emeleten' a Szemészet meuett optik2i szakĹizlet (hétfőt.ól -
csiitdrtökig 8 ófátóI 18 óľĘ penteken 8 óńto| 12 óľáig) vaÍ\ ahol

betegeink szemtivegkeszítést ĺendelhetnek

Á W. emeleteĺ4 a Szem&zet mellett, opľi|.o; szakiizlet (héďőtől -
csůtöÍtökig 8 őÍátóI 17 óľĘ penteken 8 óÍáLtćl| 12 ,ôá1Đ vaĺq ahol

betegeink szemüvegkészítest ĺendelhemek.

Panasztételi lehetőség:
ł ',o Iľástnĺ' a Szolgá|at F&gazgatőja felé, dĺ. Koroknai ÁndÍ'ás'

1084. Áuĺóra u. 22-28.wI. erneleti Titkárságon
o Szóbaĺt az #ntett teĺiilet, szeméIy, munkálatóiánál azoĺuul!

Orvos esetében dÍ. Bakó Eĺika orvos-igazgtónál (uI.
eĺneleten), szakdo|goző esetében Menĺlé Néĺneth Kaalin
intézetvezetó főnővémél a heredik emeleten!

. Íľásban o"sr szóban' Dĺ. MunkJuliaĺľu betegiogi kęviselónéI.

(Elérhetősége, címą telefonszáma miĺdeĺl erneleti

szakĺendeléseĺ4 ĺecęción' titlĺárságon megtalálható)

. a betegeknek ioga van a csatlakozasi töŃéĺ.y 2a04. évi )o(DĹ t''.

dapjín pnasszal élni az egeszsęiigli szolgálacís taĺtatĺníval

kapcsolatban az oszĄos Tisztifőorvosi Hivatalhoz azzĄ hog
ezt a beielentést a kifogásolt keze|éstó| számított 6 hónepon
beliil lehet éĺdemben előteĺieszteni.

Betegiogi lcépviselő feladata:

Á betegiogi képviselő ellátia a betegek tdrvényben me$latxozoĺt
jogainak védelmét és segíti óket a jogaik męismeĺesében és

érueĺryesítésébeĺl. sęíti a beteget az egeszségiigli dokr:ĺnentáció

hozzĄĺltásäbn, az azzal kapcsolatos męiegzésĄ kéĺdések

feltételébeĺl S"gt " betęgnek panaszł megfogaknazźsábaĺ,

kezdeĺnenyezheti annak kivizsgálásáĺ

Á beĘogi kepvisďő: Dr. MunkJulianna
Eléĺhetősége:0G n / &99-5n
e-mail: muĺ]<.iuüanna@obdkhu

Betegek értékeinek meg6rzése:

Áz intézetbeĺr nincs kialakíwa eĺtélanegorzési lůetőség íg ez&t

az esetJegesen eltÍnt szernélyes tárga:kéł anyagi felelósséget nern

váIlalhatun}!

r{ téli hónapokbm anshataĺhasznź,laa in5leĺles és kĺitelező!

Dohányzás!
Az ntćz:-t egesz terĺiletén dohányozni TILOS!
Á.ki a dohányzásĺz ĺollzlkoző jogszĺbilyt megsértr" s ezé* őt az

illetekes tI,ĄToSÁG felelőssęĺe vonją megbtinteĘ a&ot az ezze|

iáÍó költsegeket az intézet át NEM vállďią azt ki NEM fizeti!

Tisztelt Betegrink!
Áz Egeszségiisd Törveny Előíľásai alzpjőn az ,.lábbi,tban

tá!ékozta$uk ont iogaiĺól és kötđezettségeiről.

1. EgészségĘý el!ításhoz való iog
Minden betegnek joga vn. jogszabályban meghatáÍozott keÍetek

köz<jtt - az egeszség1 állapotz ź'7aJ indokolq megfelelő

folyamatosm bozzáÍéthető és megkiilönböztetés nélkĹili

egészségiigi ďátáshoz.
Á betegnek iogł van ,2 Al|ąEota ild szal<ĺna:Jag indokolt szintű
egeszségĹigri szolgálató & - ha a jogszabály kivételt nem tesz - a
választott orvos esřetéÍtésével Äz e|látÁsát végző orÝos

megvá7asztÄsához, amennyiben azt az egészségj állaFoľa által

indokolt ebtás sza!ĺnĺĺ t:Ít2kĹĄ az d]átźs siiĺgőssége vagl az

ellátás igenybevételenek .ląFiául szolgáló iogiszoĺy nem zĄz kL

Amennýben a beteg az adott eg&zségtigli szolgálatónál nem
ĺeszesítlretó az egészség állapoa által indokolt legĺöviđebb ídőn
belril a szĺikséges elláľásbaĺ1 dékozatni kell őt aĺĺól, hogl az adott
ellátás mely ęészségiigri szolgalt2t$ľál biztosítható.

2. Áz emberi méltósághoz va|ó iog
,{ betegeĺl - e tdrv&ly elt&ő ĺerrdelkezésenek hiányábm - |łzáĺó|ag
az e|]átÄshoz szükséges beavatkozások végezhetők el. Á beteg

személyes szabadsága - e|lÁrÁsa sonín - flzikaĹ kémiĄ biológiai
vagl pszichikai módszerekkel vag eliáľásokkal kizáĺólag sĺiĺgős
szňl.ség esetér\ illetőleg a beteg vagl ĺnások élete, testi ęsége és

egeszsége védelĺnében koĺlátozbetó. Á beteg korlátozása nem lehet
biintető jellegri' és csak adđig tarthag ameddig az elĺmdelés oka
fennán. Á beteget csak méltányolható okból es idĘ szabad
váĺzkoztztĺú. Á. beteg el!áľása soĺán szeĺÄércméaetete tekintettel

r,:hźaaa csak a sziilséges idóre és 
^ 

szekfrallag indokolt
mértékben távolítható el.

3. A kapcsolatartás ioga
Jáĺóbeteg-sza!ĺendelésĺe érkezó s'tilyos álloFon: betegĺek ioga van
asa. hogĺ az általa megielölt szeméý a łizsgátat során mellette

artózkodion. Cselekvőképtelerr betęg esetén a fenti személy

megielölés&e meg}nľáĺozott személy is iogosulĺ
SúIyos állapotú az a beteg akl źllĺpoa mian <inmagít ťtzikąi|ąg

eilítni kęteleĺ1 illewe fá|dalmai gló$'szeĺĺel sem szíintethetők
meg illetőleg pszichés kízishelyzetben van.

Á kiskoĺu betegnek joga van as4 hog sziilőie, törényes
kĘvisđóie' illetőleg az źlvla vag törv&ryes kęviselője áItal

męielölt személy a vizsgálat soľán mellette taĺtózkodion
4. Iĺz iĺtézméĺy elbagyásáĺak ioga
Á betegrek joga van az egészség$gi intézmenyt igeĺrybe venni és

saiát akaĺatból e|hagni azą tekintettel e járőbeteg szakellátási

voltára!

5. AtźiékoztztÁshoz való iog
Á betęnek jog3 van aĺą hogl ĺ&zletes táiékozatástkapioĺ

_ egeszségi á||aPotáĺó\ beleértge ennek orvosi megíté|ését

is,

- a iavasolt vizs8'áIatokĺo| beavatkozásokó|

- a javasolt vizsg.áJatot beavatkozások elvégzésenet
illewe elmaradásának lehetséges elónyeiĺől és

kockźąata:ĺó|,
_ a ńzsgálłtot beavatkozások elvégzésénet illetve

elĺruĺadásának lehetséges elónyeiĺől és kockŁataiĺól

- ł itzsgp|łtot beavatkozások elvégz&eĺrek teÍvezett

idópontiaiĺó[

- döntési jogőLtől a. javasolt vizsg:álatot beavatłozások
tehintetéber1

_ alehetóségaltematíveliárásokĺó|módszeĺekĺó|
_ az e|]ätás Ío|yaĺnató'ĺći és váĺható kimeneteléĺől,
_ a további ellátásokĺól, valamint

- a javasolt đetÍnodÍóI.

Á 18. ev alatti szeĺnéIyek täiékozrztÁsa az egészségpgĺő| szćiô
törvény Íefldďkezései szeĺint történik úgl' hogr belátási

kęessegeik ismeĺetéberr e táiékozaúst a beteg is megkapią de az
<irľeĺrdelkezési iogot a beavatkozással k'pcsolatos hozzäjianlást
vagl visszauasítást csalĺ a t<iwényes kepviseló gyalĺoĺolhatja.

I
U, I

(ľw Dáfum:2016. o|da|szám:90196
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Á betegnek ioga van a tĄjékoztatás soráĺ és azt követően további
kéĺdezésĺe. Á betęnek loga vaĺl męismemi az e|látásban
közvetleniil közremfüödő személyek nevég sza}lképesítését és
beoszt.ásár Á cselekvókęes betegnek |oga van íľásban vagl egyéb
hitelt érdemlő módon kiiekilni azt a személy1 akit helyette
táiékozatni kell AĄékoztzlús ioga a beteget akk61 |5 6egilleĘ ľra
beleeg5lezése egébkent neÍn feltétele a glóglkezelés
megkezdésénelr
6. Az önĺendelkezéshez való iog
Áz örrrenđelkezési iog gakoĺlása keretében a beteg szabadon
döntheđ e[ hog kíván-e ege525;ďĺs'i ellátást Ęenybe venni, illetve
aĺmaI során meý beavatkozások elvégzésébe eglezik bele, il|ewe
melyeket uasít vissza.

Á beteg a bąvarkozás elvégzéséhez való beleeryezesét bármikoĺ
visszavonhatia. Á beleeglezés alapos ok nélktili visszavonása
esetén azonban kötelefhetó az enĺrek következtében felĺneĺÚlt és
indokolt költségek megéítéere.
Á beteg beavatłozásokba töÍténő beleęgyezését védelĺnezni keĄ ha
a betę egeszségi á]|aPoa következtében beleeryező nyllarkozat
megtételeÍe nem kęes, és

a) nyilatkozat beszeĺzése késedelemmel iámą
b) invazív beavatkozások esetéo akkoĺ, ha a nyilatkozat
beszeĺzése késedelemmel jfuĺz és a beavatkozás késedelmes
elvégzése a beteg egeszségi állapotának súlyos vagl maĺadaĺrdó
káĺosodásához vezetne.

Á beteg belee5lezéséĺe nincs sziilség abban az esetben,haaz adott
b av atkozás v ag.íntezkedés elmsÍ^dász

a) ĺruások.; ideértve a 24. IÉtet betdltött ml,gz^tot is -
egészségét vagl testj ęséget súIyosan veszélyezteĘ továbbá
b) ha a betę közveden éleweszélyben vaĺl'

Ámennýben 'egl ' invazív beavatkozás soľán annak olyan
kiteĺiesztése váJik sziikségessĄ ameý előĺe non volt láthatĄ az erre
i"á"yuló beleegyezés hiĺínyábaĺr e beavatkozás kiteĺiesztése csak
akkoĺ végezhető'e!.ha

a) azt siirgós szĹilség fernĺáJlása indokolią vag5l

b) ennek elmaĺadása a betqg száĺnźĺa aĺáĺyta]anut súlyos
teĺhet ielentene.
7. Áz ellátás visszauasításának ioga
A cselekvókęes beteget megilleti az ellátás visszautasitźsának joga
kivevą ha amak elmaĺadása ĺĺrások éIetét va$ testi €Pséget
veszéveztetné. Á betegség teÍmeszetes lefolyását lehetóvé téve az
életfeĺIĺlaĺtó vagl életneĺtő beavatkozás üsszauasításáĺa csak
abban az esetben YeÍt lehetóség ha a beteg olyan súlyos
betegségben szenve'd, arne|y az oÍvostudomány mindenkoĺi állása
szerint ĺivid időn belĺil - męfďeló ęeszségtisri eľátás mellett is -
ha]ähoz v€zet és győgĄtI:.ĺrain. Áz életfennuĺtĄ illewe
életĺnentő beavatkozás visszauasítása alaki elóírások betaĺľásával
töÍténhet.

Cselekvőkętelen és toĺlátozotan cselekvőkęes beteg esetén az
olyaĺr elláľásg aminek elmaĺadása maĺadaĺldó fogyatékossághoz
va5l súlyos egeszségromláshoz vezetne' nem uasít}aĘa vissza.
Minden ĺnás el|átást az ilyen beteg is visszauasíthaĺ
Ámennyiben a cselekvőkętelen és koĺlátozottan cselekvókęes
betęaz éleďeĺmaĺtó vagl áetrnentő beavatkozást utasítaĺrá vissza
a töÍvényes kęviselóie álĄ az egészségügń szo|gálató kereset
inđít a beleeglezés bíĺóság áItah pórJáse ifánL Á kezelőorvos a
bíróság iogerős twtź,ĺozatának meghozataláig köteles a beteg
egeszségi źllapoa áJvJ indokolt ellátások megtételéÍe. Közvetlen
életveszély esetén a szĹi&séges beavatkozások elvégzéséhez bkósáęj
nyilatkozaęódásra nincs sztikség. Á kezelóorĺ'os kötelezettsége

teljesítése éĺdekében - szLikség esetén - igénybe veheti a
ĺendőrhatóság közĺeműködését.

8. Az egészségĘyi dokumentáció megismerésének ioga
Á beteg iogos'ult megismemi a ĺóIa késziilt egészségtĘi
dokumentációban szeĺeplő adaaĺt illetve jog'a van ah}oz-, hogy
egészségĺigri adatakó| tájékoztatźst kéĺien. Á beteg jogosult az
adott betegségével kapcsolatos egeszségtigli e|]ź'tÁsának ideie alatt
az áltzJa męlntźrozoĺt' személyt 'lĺásbaĺ Íe|hatalmazĺi a ĺá
vonatkozó eg&zségiigli dokumenľáđóba való betekintésĺe, illewe
aĺxao hog azoktól másolatot készíttesseĺl.

9. Az orvosi titokartáshoz való iog
Ä betę jogosult aĺą hogl az egeszségügi e|látźsábn ĺ6zt vevő
személyek az e|látÁsa során tuđonuásukĺa jutott egeszségĘń és
szeĺnélyes adatait (továbbiakban: orvosi titok) csak az arra

iogosuJttal közö!ét és azokat bizalmasaĺ kezeliék Á betegnek

ioga van aĺról nyilat-kozni' hog betegségéĺól, aĺmak váĺható
kimenetel&ől ki}nek adható felvillĘosítás, illewe kiket záĺ ki
eg&zségĺigri adatünek ŕszleges vagr teĺies megismeĺ&éból. Ä
betegnek loga van a}hoz, hogl vŁsgilaa és górykezelése soĺán
csak azok a szeĺrélyek leglenek ielen' a}iLnek ĺészvéte|e az
ellátásban sziikséges, illetve azok, akiknek ietenlétéhez a beteg
hozzĄáx:v|7 kivéve, ha töľéĺy máskent nem ĺendelkezik Á
betegĺlek ioga vaĺr meglevezni azt a szetné|yt, akit fekvóbetęg-
góryintézetbe törÉnó elhelyezéséxő|, egészséry, Á|1ąFotáĺlak

alah:lásáĺól értesíthetnet illewe ioga van báĺmely személyt ebből
|<lzá/ÍÍn. A beteg álal Ínegnevezett személyt a fekvőbeteg-
gógintézet köteles éĺtesíteni a beteg elhĄezéséĺől és annak
megvźltozatźsá'ĺől valamint egészség á|laFoľánalr ielentós
méĺtékű váItozásáĺól.

10. A beteg kötelezettségeí
Á beteg az egészségi:gi szolgáltatás igénybevételekoĺ köteles
tiszteletben unaÍi a2 erĺe vonatkozó iogszabáIyokat és intézmenyi
rendeĺ Á beteg - amennýben ezt ęeszségi:l|ĺFota lehetővé teszi -
köte|es az ďátásban kózremfü<idő egészségiigli dolgozóL:kal
kęességei & ismeÍetd sueÍint ef ďábbiak szerint egnittrnfüödni.

a) táiékoztań óket mindanól ameý sziilséges a kóĺisme
Íne8á||^Piúsához; a megfeleló kezelési terv elkészítéséhez és a
beavatkozások eJvégzéséhez, ígl kiil<inösen mindeĺl koĺíbbi
betegsęéĺő[ grógkezeléséĺĄ glóglszer vag góghatÁsu
készítrneny szedéséĺől egeszség!írosító k9ckál21i 1gnyezóiÍ5l'
b) tÁjékozaaů őket . saiát betegséýel összefiĘésbeĺl -
mindaró| amely mások életét va59 tesđ ęsfuét
veszélyeztetheĘ így kiilönĺisen a fątőző betęsegekÍól és a
foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekĺől és ríllapotokĺól

0 a nęióIéti miđszter rendeletćben ťoflaLt Íełőző
betegsęgek esetén mq]nevetli azon személyeket, akiktđ a
fetőző betegséget megkaphana' iJlewe akiket megfeĺtőzhetetg

o Ąékoztztli őket mindeĺ1 az eg6zségügi ellátást
értĺtő, ílta]a koĺábbaĺr tett jogrryilatkozaľáĺól
e) a $rógkezelésével lopcsolatban tőlük kapon
ĺendelkez&eket beartaĺri,
f) azegészségtigiintézmeĺyházketÄjétbetaÍt,ni

Đ eiogszlbily áluJ előírt táítési díiatmegfizetni,
h) iogszabálybn előírt személyes adaait hitelt érdeĺnlően
itr'olni'

Á b"t"g és hozzátzttozôi iogaik glakodĺĺsa soĺán kötelesek
tiszteletben taĺani más betegek jogait. Á beteg és hozzätaĺozói
jogainak gakoĺ|Ása' neĺn séĺtheti az egészségpgyi do|gpzókna}
tönéĺrybeĺr foglalt iogaiu Á beĘogok gyalodásáĺak mőĄät a
szaktqde|ő háźltadie vĺu7mazza.

BudáFest' 2016.jaĺĺuár

FőigazgztősĘ

oldalszím: 91D6cź/Dátum:2016.

7gt



szr,ľllyr;zETl ÉS ľĺtlrooÉ sr szABÁLYZłľ
Józsefvárosi Szent Kozma '

Egészségügyi Központ

Ázoĺosító: sz-szMsz
Yá|tozatz02.

L6.72. melléklet A IEK tevékenységét meghatáLÍoző iogszabáiyok

7. Az egészségýgyńIszőIő 7997. é,]ICL[V törvény

2, Az eýszség;lgýa}zpe|1átásrőLszőIő 2075. évi C)cilil. törvény

3. A2 á]lafihäztxtásróIszóLô 2077. évi CXCV törvény

4. Az egeszségiĘyi szoIgllatÁs gyakodásának áfta7ános feltételeiÍői, valamint mfüöđési

engedé)y ezési ďj áľásról sző|ő 9 6 / 2003 flru. 1 5) Koĺm.ĺendelet

5. Áz egészségügyi ďátórendszeĺ fejlesztés &őI sz6lő 2006. éý1' C)ccÜI. töĺvény

6. Áz egeszségĹigý tevékenységvégzésének egyes kétdéseiĺől szőIő 2003. éYi DooíV tórvény'

7. A gyógyintézetek mfüödési ĺendjéĺől, illetve Szakmai Yezető Testiiĺetéről szőIő 43/2003

(VII.29) ESzCsM ĺendelet

8. Áz egeszségiigyi szolgáltatások nýjtásához szĹikséges szakmai minimumfďtételekľől szóló

60/2003 6.20) ESzCsM ĺendelet

9, Kotęlező egeszségbiztosítási ellátásĺőI szőIő 1'997 . éýlDooilI. tötvény

70. Az egeszségrigyi szolgp,katások Egészségbiztosíťásí Álapból töľténő frnanszírozäsáLnak

réśzletes szabäIyaĺľóIszőIő 43/7999. (IIL 3.) Koĺm. tenđelet

11. Egyes egeszségtigyi dolgozók és egészségĘyben dolgozók illetĺnény- vagy bérnövelésénĄ

vďamint az ahhoz kapcsolódó tźlmogatás Ęénybevételének ĺészletes szabőlyutőI szőLőI

256 / 2013 (WI.5) Koĺm.renđelet

72. Az źllanháztxtÁstól szóIó törvény végtehajtására kiadott 368120ll. CXII.31.) Koľm. ľendelet

73. A kóltségvetési szeľvek belső kontrollĺendszer&ől és belső ďenőĺzéséről szőIő 370/2077.

cilI.31) Koľm' tendelet

74. Az infotmáđós önĺendelkezési jogľól és informáđó szabadsáęfuőI sfőIő 2077. évi cKI.
törvény

15. A kozaJl<aJmazottak jogáilálsfuőLszőIő 7992' é,łL)ooíII. évi toľvény

76. A kozaJka|mazottak jogáÄlźtsfuőI szőIő 7992. évl)ooilI. törvény, valamint végrehajtásáĺa

kiađott 356/2008 (xII.31) Koĺm. ľendďet

77. A győgýĺtézetekvezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítésí követelményeiĺől, valamint a

vezetőí megbízás betöltése éĺdekében |<tfut pä,Iyázat tészletes ďjátási szabályatőI szőLő

13/2002. (III.28) EiiM ĺendđet

1 8. Á Munka Torvénykonyv &őI szőIő 2072. I. torvény

79. Amunkavédelernĺől sző|ő 7993. évi xcilI. törvény

,},ĺ
Dátum:20l6. o|da|szám:92196
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20. A tűz ďeni védekezésľő\ a mi:isza|ĺ mentésĺől és a TrizoltőságőI szőIő 7996. évi )ooil.
törvény

27. A hulIadékľól sző|ő 2072. évi cDooCV törvény

22. A számvítelĺől szőIő2000. évi C. töĺvény

23. A2 adôzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény

24. A személyi jövedelemad&őLszőIő 7995. éYĹcxul. törvény

25. Az egyenlő bánásmódľól és az esélyegyenlőség előmozdĺtásfuőI szőIő 2003. éa:. C)O(V
toľvény

26. Akozbeszetzésekől sző|62075. évi C)(LilI. törvény

27. Az á]latlháztatľás számvitel&őI sző|ő 4/2073 (I.11) I(orm. ĺendelet

28. 68/2013. QíI. 29) NGM ĺendďet a kormányzati funkđók, tlLarrlháztartási szakfelađatok és

szakĘazatok osztály ozási tendi éĺő1

29. Magyarotszäg2016. évi központi koltségvetéséről szóló 2015. é'oĺC. töľvény

30. Buđapest Józsefváľosi Önkotmányzat Y^gyonáról és a vagyon feletđ rutajdonosi jogok
gy akor|ásátőI szőIő 6 6 / 201 2. pOI. 1 3.) onkotmányzati ĺenđďet

31. BudapestJôzsefvátosi tnkormányzat minđenkor hatályos költségvetési ĺendeiete.

Dátum:20l6. W



sZEľllvľ;zETI És ľĺŰrÓoÉsĺ szABÁLvzAT
Józsefrátosi Szent Kozma

Egészségügyi Központ

Azonosító: sz-szMsz
Yá|tozatz 02.

16.13. melléklet A JEK szeľvezeti e gy s é geinek Ĺigytendj ei

Szervezeđ epľség Fáilnév
Addiktolóqiai MR-ÁDD
Alleĺsolósiđ Szakĺenđelés MR- ATL
Bőr-és nemibetes poĺđoző MR- BOR
Diab etolósiai Sze krenđelés MR- DIAB
Fosl2lkozás-eEészsésiisv MR-FOGLEU
FőisazsatősáE MR-FOIG
Ftil-off-Eéeészet MR-FtIL
GazdasácLIsazsatősás MR-G,\ZD
Häzíowos MR-HO
Hum:ínoolitika MR-HUM
Idessĺ'óEyászati Szakrendelés MR-IDEG
Infoĺĺnatika MR-INF
Kaĺđiotósiđ Szaktendelés MR-KARD
Laboratóduĺn MR-IÁB
NősyóEyászati Szaktendelés MR-NOGY
onkolópiai Szakĺendelés MR-ONK
orthopé.łiąi Sząlrĺ.endelés MR-ORTFI
P szichiátĺjĺĺ Szakĺendelés MR-PSZI
Rheuma MR-RHE
Róntpen MR-RTG
Sebészeti Szaktenđelés MR-SEB
Szemészeti Szakĺendelés MR-SZEM
Tĺidősonđozó MR-TBC
Urclósia MR-UROL
Védőnői Szolgáizt MR-VED

Jv Dáĺlm:20|6. o|da|szám:94196
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t6.L4. melléklet A IEK engeđélye zett létszálmaj
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