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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester, Egry Attila alpolgiĺrmesteľ

A képviselő-testĹileti ülés iđőpontj a:2016.június 02. . sz. napiľend

T árgy : Javaslat házioľvosĺ életpályamodell elfogadásáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat e|fogađáséhoz minősített szavazattijbb-
ség sziikséges
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Yárosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság vé|eményezi X
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X
Hatér o zati i av as|at a bizoĺ1ság számźlr a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáe/Emberi Erőfonás Bizottsáq javasolja a Képviselő-
testĹiletnekazelőterjesztésmeglźlrgya|ását.

Tĺsztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
a.) A hatá|yos jogszabályok szerint a kerületi önkormányzat fe|adata kiilönösen az egészségýgyi alap-

ellátĺís, ęnnek keľetében a házioľvosi ésházi gyeľmekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvos) ellátás-
ról való gondoskodás. Az alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében
vźůasztása a|apjźn igénybe vehető' hosszri távú személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészség-
iigyi ellátásban részesülj tĺn.

Józsefuárosban a háziorvosi körzetekľől szől'ő 25/2002. (vl.zt.) sz. önkormźtnyzati ľendeletben (to-
vábbiakban: Rendelet) - melyben szabáiyozásra kerĹilt a háziorvosok e|látási területe _ 45 háziorvosi
és |0 hźni gyermekorvosi körzet van, melyből 45 orvosi köľzet a kerület felnőtt, l0 orvosi körzet a
kerület gyeľmek lakosságának egészségügyi alapellátását bizosítja. Józsefuárosban a házioľvosi tevé-
kenység két körzet kivételével vźi|a|kozási formában kerül bizosíĺásra 10 házioľvosi rendelőben (3

gyermek és 7 felnőtt orvosi rendelő). Az elmúlt 5 évben (eloző szeľződéskötés időpontjátőI) 7 eset-
ben tĺjrtén praxisjog elidegenítés a keľületben, ebben az idoszakban körzetfelosztásra nem került
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A józsefuaľosi hŁiorvosi feladatellátás jelenlegi és jövőbení tźtmogatása, a házioľvosi praxisok
értékének nĺivelése, a jelenlegi háziorvosokmegfartása, ahániorvosok munkafeltételeinek javítása,
a haziorvosiutarĺpőtlás biztosítĺsa, a keľületi házioľvosi feladatellátás vonzóbbátéte|e és a kerületi
lakosok egészségbiztonságának további növelése éľdekében indokolt a VIII. keľĹileti egészségiigyi
életpályamodell elfo gadása.

onkormanyzafunk jelenleg is segíti az egészségügyi szolgźltatőkat oly módon, hogy a hatályos
jogszabályban foglalt kötelezettségén feliil (a ľendelőhelyiség térítésmentes biĺosítása), a helyiség
fenntaľtási ktiltségeit is átvállalta (pl. villany, gźuJfütés, víz- csatorna, szemétszállítás, lifthaszná-
lat). A jelenleg hatályos szerzőđés alapjźn 6.000,- Ftlhő átalány đijat ťĺzetrlek ahźzíorvosok kar.
bantartás és egyéb feladatok ellátásáért, a jĺivőben az é|etpá|yamodell részeként javasolt ezen áta-
lany díj megsziintetése az új egészségügyi feladat.ellátási szerzodéshatá|ybalépésétől f0|7.januar
0l. napjától. Az elmúlt években az á|ta|źnos kaľbantaľtási munkálatok elvégzése mellett 2014. év
augusztusában teljes köľíĺen felújításra került a Szigony u.Zla. szźtm a|atti egészséges tanácsadás-
nak és a védőnői szolgálatnak helyet adó rendelőhelyiség, megközelítőleg 5.500,0 e forint összeg-
ben, mely teljes méľtékben saját tlnkoľményzati fonásból keľĹilt biaosításra, ezen kívül a József
kľt. 36. száma|atti ľendelő karbantaľtása során megtĺirtént afa| szigetelése és mozgáskoľ|źiozotĺ
bejarut kiépítése. 20|6. évben a hĺĺziorvosi rendelők állapotának elsődleges felmérése külön-ktilön
megtöľtént az érintet1háziorvosok bevonásával és a rendelők karbantaľtása, felújítása érdekében
javasolt 30.000,0 e Ft ĺlsszegii fedezet biztosítása annak érdekében, hogy a munkálatok 20|6. év-
ben me gvalósulhassanak.

A haziorvosi életpályamodell kialakitásźra vonatkozó javaslatot az előterjesztés mellékletét képe-
zó éLetpáIyamodell tarta|mazza.

b.) A Képviselő-testület 24I12OI5. (X.05.) szźtmuhatfuozata a|apján Dr. Juhász Eva20|6. februaľ
01. napjátóIlátja el kerületiinkben a Budapest VIII. kerület, Mikszáth téren található rendelőben a
34, szźtmí hazioľvosi körzet tekintetében az egészségügyi alapellátási feladatait, mínt az Angitia _
Med Haziorvosi Kft. (székhely: 6724 Szeged,Pźlrĺzsi körut 7. mĹ 6.,cégtregyzékszrím: Cg. 06-09-
0l8540) képviselője.

Dr. Juhász Éva ajózsefurĺľosi hiĺziorvosi feladatel|źiásźú mege|őzóen Szegeden élt és a komyezo
településekeĺ végzett háziorvosi, illetve ügyeleti feladatokat. Budapesten lakástulajdonnal nem
rendelkezik, ahźniowosi feladatok ellátása érdekében jelenleg Budapesten egy magánszemélytől
bérel lakást. A hosszú távú budapesti lakhatása megoldása érdekében kéľelemmel fordult a Buda-
pest Józsefuaľo si onkoľm źny zathoz szolgálati lakás bizto sítása célj ából.

A Józsefvĺíľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-vel (továbbiakban: JGK Zrt.)brtént egyeztetés alapjan
javasoljuk a Budapest VIII. keľület, Kľridy u. 2. III. emelet 9. szém alaĹti' 46 m2 alapteľĹilehĺ,
komfoľtos lakás béľbeađását szo|gá|atijelleggel Dr. Juhász Evarészére, a keriiletben az onkor-
mźnyzattal kötött szerzođéses jogviszony a|apján területi ellátási k<jtelezettségge|végzettházior-
vosi tevékenységének ídőtartanaru költségelvĺĺ lakbénel, melynek összege 17.877,- Ft/hó. Tekin-
tettel arľa, hogy a lakás nem beköltözhető állapotu, a JGK Zrt. a lakás felújítási kĺiltségbecslését
elkészítette, melynek költsége bruttó 5.000,0 e Ft. A lakás lakhatóvátétele érdekében szfüséges a
fehijítási munkálatok e|végzése, mely magába foglalja az építészeti munkálatokat, a festés- mázo-
lást, elektromoshá|őzat felújítását a gépészeti és kémény felújítást is.

il. A beterjesztés indoka
a.) A hźziorvosi életpályamodellben meghatátozásra keľiilő célkitiizések megvalósítása éľdekében

sziikséges, hogy a Képviselő-testiilet 20|6.június 02-i ülésén a döntését meghozza.

b.)A hazioľvosi szolgálat lakás lakhatóvá tétele/felújítása érdekében sziikséges, hogy a Képviselő- !, ,
testiilet jelen előteľjesztés szeľinti döntését a20l6.június 02-i ülésén meghozza. u ,!y'



ilI. A döntés célja' pénzĺiryi hatása
a.)A döntés célja a háziorvosi életpályamodell Képviselő-testiiletźltattörténő elfogadása. Azé|etpá-

lyamodell egyes elemeinek kiiltségigényéről a megvalósítással egyidejűleg a későbbiekben a Kép.
viselő-testĹilet döntése sziikséges.
A hźziorvosi rendelőhelyiségek karbantartźtsríra, felújításźtra 30.000,0 e Ft feđezet szfüséges,
melynek fedezetéül az á|talźnos taľtalékot javasolt megjelölni.

b.)A dĺintés célja Dr. Juhász Evahźaiorvos részére az onkoľmźnyzatta| kötött egészségtigyi feladat-
ellátási szerzőďés a|apján végzet1egészségügyi alapel|átás időtaľtamźra |akdlatás biztosítása. A
szo|gáiati lakás felujítása egyszeri nettó 3.937 .007,. Ft (bruttó 5.000.000,- Ft) iisszegíĺ költséget
jelent, melynek fędezetéĹil javasolt a mfü<idési általanos taľtalék elófuényzatot megjelölni, mely
e|óirźnyzatok közĺjtti átcsopoľtosítást igényel.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezet
A Képviselő-testiilet hatáskĺjre Magyarország helyi önkoľmanyzatakő| szóló 20|I. évi
CL)ooilX. ttirvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a helyi köz-
tigyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok kĺirében ellátandó helyi ĺlnkormźnyzati fe|a-

datok külĺjnösen az egészségtigyi alapel|éúźs, az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások.

A Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat fulajdonában álló lakások bérbeadásanak feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéről sző|ő |6/2010. (m.08.) ĺinkormanyzatirenđelet 3. $ (4) bekezdés g)
pontja a|apján a lakások bérbeadása ttiľténhet az Önkoľmźnyzat teľületén ellátási kö'telezettséggel
tevékenykedő gyermek-, felnőtt haziorvosok és véđőnők részére szolgálati jelleggel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő 1993. évi L)O(WII. törvény ľendelkezései szeľint 7. $ (1) A bérbeađó a lakást a komfoľtfo-
kozatźnak megfelelő lakásbeľendezésekkel együtt a szerződésben meghatźxozott feltételekkel és

időpontban ľendeltetésszerú haszná|atra alkalmas állapotban ktlteles a bérlőnek átadni.

(2) A lakás ľendeltetésszenĺ haszná|ata akkor alkalmas, ha az épiilet kdzponti berendezéseinek a
lakásban |évo tészei és a lakásberendezések iŁemképesek.

Afentieka|apjánkérjükaza|ábbihatźtrozat javaslatelfogadását!

Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. Elfogadj a ahatérozat I. sz. mellékletét képező Józsefuarosi EgészségĹigyi Életpĺlyamodellt.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő: 20l6.junius 02.

A Józsefuarosi Egészségügyi Életpályamodell megvalósítása érdekében felkéri a polgiíľmestęrt az
a|ábbí javaslatok előkészítéséľe és Képviselő-testiilet elé teľjesztésére:

a) aháziorvosok munkájrĺnak segítése érdekébeľ az adminisztľatív jellegtĺ feladatellátás ön-
kormányzatitźrnogatása,

b) a hiĺzioľvosi feladatellátást segítő eszköz<ik beszerzése éľdekében nýjtandó önkoľmányza-
ti tárno gatás feltételeinek biao sítása,

c) egyszerűsítętt licensz megszerzéséhez szfüségesképzési díj ĺinkormányzatí támogatás fel-
tételeinek biztosítása.

l.
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d) a Semmelweis oľvostudomanyi Egyetem Családorvosi Tanszékével tönénő egyĹittműkö-
dés feltételeinek megteremtése,

e) a VIIL kerületben haziorvosi feladatot vállaló rezidensek ösztöndíjrendszeľének
kido1gozása,

Đ a VIII. keľĹiletben haziorvosi feladatot vállaló szakorvosjelöltekkel torténő együttmfüödés
feltételeinek kidol gozása.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2016. december 31.

a) A haziolrvosi ľendelők felújításaľa, karbantartásźra, mely tartalmazza a bonyolítási, műszaki
ellenőri díjat is 30.000,0 e Ft fedezetet biztosít a mfücjdési általanos taľtalék terhére és megbízza a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpoĺt Zrt-t a feladat teljes köľiĺ ellźttásával, és felkéri a polgármes-
teft az erľe vonatkoző megźilapodás a|áirásáĺa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon beltil az általános taľtalék _ kĺitelező feladat _ előhźnyzatźlrőI30.000'0 e Ft-ot átcsopor-
tosít a kiadás 11601 cím _ kĺitelező feladat _ dologi e|őirźnyzatáľa 15.000,0 e Ft-ot, a felújítás
elóftányzataĺa 15.000,0 e Ft-ot.

Felelő s : polgáľmesteľ, Józsefu áĺo si Gazdálkodási Kozpoft Zrt.
Határidő: 20|6. december 3l.

Hozzźljénu|, hogy az Angitia _ Med Haziorvosi Korlátolt Felelősségű Tĺĺrsaság képviseletében
eljárő Dr. Juhász Evaháziowossal 2016. július l5. napjától szolgálati jelleggel béľleti szęĺzodés
keľüljön megkĺitésre, költségelvĹĺ bérleti díj megfizetésével a Budapest VIII. keľiilet, Kľúdy u. 2.

III. 9. szźnn alattí egy szobás, 46 m, alapterĹiletrĺ, komfortos ĺinkoľmányzati tu|ajdonban ál1ó lakás
tekintetében.

Felelős: polgármesteľ
Hatériďő : 20 | 6. j únius 02.

a) a Budapest, VIII. Knidy u. 2. III. 9, szźtm alatti lakás felújítási költségének fedezetéľe - bruttó
5.000,0 e Ft,- ĺisszeget áI|apit meg, melynek fedezetéiil a 11107-01 cím működési cél és általrínos
taľtalékon belül az általános tartalék- k<ĺtelező feladat _ e|őirźnyzatát jeloli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.június 02.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkoľmanyzatkíađás 11107.01 cím miĺkodési cél és általĺĺnos
taľtalékon belül az általanos tartalék - kotelező feladat - előirźnyzatźlrő| 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľto-
sít a 1I60f cím felújítás _ ĺjnként vállalt feladat _ a Budapest VIII. keriilęt, Kľudy u. 2. III. 9. szá-
mú lakás felújítása címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 20l6.június 02.

Felkéri a Jőzsefvźttosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 5. pontja szerinti felújítási munká-
latok elvégeztetésére és ahatźlrozat 4. pontja szeľinti béľleti szerződés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatő
Hataridő: 2016. december 31.

4.

5.

6.



7. Felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatttrozat 3. és 5. pontjában foglaltakat a költségvetési rendelet
következő módosításakoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő : a költségvetési rendelet következő módosítása.

A dtintés végľehajtásátvégző szer-ĺezetiegység: Humarrszolgáltatási TJgyosztá|y Humánkapcso-
lati Iľoda, P éĺlżllgyi Ügyosztáty, Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpo fi Zrt.

Budapest, 20|6. május 24.

Ttlrvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

/. U.lb). ą.<F- UT!p1,/ Ę,-ćy
dľ. Mészar Erika ,/
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1. szźrmű melléklet

IďLáziorv osi Életpályamodell Józsefváľosban

I. Helyzetelemzés Józsefváľosban :

1. A keľiilet lakosságszźtma: 72.457 fó. A keľĹilet jelenleg 55 hlíziorvosi körzetet szám|á| (|0 házi
gyermekorvosi köľzet, 45 felnőtt háziorvosi körzet). A Józsefuarosi Szent Kozma EgészségĹigyi
K<izpont feladatai között szerepel a 45. szźm,ű (felnőtt) orvosi körzet ellátása, ezenkívĹiljelen-
leg átmenetileg a 46. szźtmű (gyeľmek) oľvosi kĺiľzet feladat-ellátása és 20|6.jú1ius 0l. napjától
a 11. számú orvosi (felnőtt) köľzet feladat ellátása is a Kĺizpoĺt áIta| keľiil biĺosításľa. Az e|-
múlt 10 évben 3 háziowosi körzet szűnt meg, az énntett körzetek ellátási területe szétosztásra
került más kĺjrzetek ktizött.

2. Hániorvosi ľendszeľ:
Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat _ szemben a legtĺibb tĺnkormányzat gyakorlatáva| _ je-

lenleg is számos területen segíti a haziorvosok munkáját, ezze|ishozzájźru|va a lakosság jobb
egészségtigyi ellátásahoz. Az onkoľmĺányzat á|ta| hĺŁiorvosok szźtmźra biztosított előnyök,
juttatások:

a) térítésmentesen biztositja ahźniorvosi rende|o hasznéiatá! adott orvosi rendelőben
mfüĺjdő orvosok között _ annak (azok) megosztott hasznźiatát, a ľendelőhoztarto-
zó vźrő és mellékhelyiségek hasznźiatźxal együtt,

b) kaľbantartási és egyéb feladatok e||átására 6;000-Ft/hó összeget ťtzet a haziorvos
szolgálatonként,

c) a kĺjvetkező mfüödési és iizemeltetési költségeket az onkoľmźnyzatfedęzi:
a. az iĺgatlarra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszeľ költsége'
b. villamos-eneľgiafogyasztźs költsége;

gazJ fütés fo gy asztás dija;
víz- és csatoľnađíj;
szemétszáLlítás k<i lts é ge ;

lifthasználati díj.
d) szoIgá|ati lakás biaosítása,
e) helyi rendeletében meghatźlrozott feltételek szeľint kitiintetést adomźlnyoz.

A praxisok mfütidtetéséhez, illefue a minimumfeltételek biĺosításahoz szfüséges eszkö-
zĺjk ľendelkezésre á|Iásához, az eszkoz amortizáciőhoz, orvostechnikai berendęzés, fogyó-
anyagok beszeruéséhez jelenleg az Önkoľmźnyzat nem biztosít önkormĺányzatihozzájáru-
lást.

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet A1apellátásilgazgatősźąaźlta|2016-barlvégzett felmé-
rés alapjan rendelkezésre ál1ó adatok szeľint a Jőzsefvźrosban dolgozó házi ryeľmekoľĺosok
átlagéletkora 63 év, míg a felnőtt praxisokban dolgozĺíké 60 év. A felnőtt hĺáziorvosok
harmada 65 éves vagy annźi' idősebb, 40 év a|atti az orvosok kevesebb mint 10 szźua|éka. A
nyugdíjaskorúak aľánya 3 éven belĺil 10 száza|ékponttal fog nőni. Egyéb, a felmérés ada-
tai a|apjźn a háziorvosokvá|aszaiból kiemelt fontosabb megállapítások, adatok:
o A háziorvosok közül 22-en nyilatkoztak úgy, hogy az egyéb, nem házĺoľvosi feladatok

ellátásához szükséges szakvizsgájuk mellett meglévő szalrvizsgájukat - megfelelő fi-
nanszírozäs mellett - használni kívánják. Négyen tewezik további szakvizsga meg-
szerzését, megjegyzendő, hogy mindannyian 55 évnél idősebbek.

. Úgynevezett egyszenĺsített licensz (ez ań'jelenti, hogy egy speciális tanfolyam eIvégzé.
sét követően bizonyos szakterĹiletheztartoző feladatokat is elláthat a háziorvos, például:
diabetológiai licensz stb.; ezek köľe váľhatóan bővülhet majd a jcivőben és a finanszíľo-
zásbarl is megjelenhet) megszerzését z háziorvosok 20 száza|éka váIlalná. Az í|yen ti-
pusú végzettség napi gyakorlatban tĺjľténő megjelenése egyértelműen a betegek éľdekét
szo|gá|ná.
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d.
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. A házioľvosok20 százaléka szívesen venné plusz admĺnisztľátoľ segítségét, egy har-
maduk dĺetetĺkust, illetve győgytornászt, néhányan betegiľányítót' illetve
egészségtanácsadót, további szakdolgozó szfüségességét egyhźniorvos jelezte.

o Medĺkus oktatásban heten vesznek részt (át|agé1etkoruk: 66 év), haziorvosi ľezĺdensek
oktatásával hathźniorvos foglalkozik. A háziolvosok ti'bb mint 50 száza|éka szívesen
vállalna oktatóĺ feladatokat.

. Hány évig teľvezi még apra|<tizá|ást?
a.) legfeljebb további 2 éven át _ senki nem adott ilyen választ
b.) 2-5 évenát-7 fő
c.) 6-10 éven át - 6 fł3

d.) tĺjbb mint 10 éven źń- | fő
A haziorvosi tevékenység befejezésének okaként öten a nyugdíjba vonulást, 1 fő egyéb
okot jelĺilt meg.

o A válaszadók úgy ítélték meg, hogy a munkavégzésfü 45 százaléka tényleges orvosi te-

vékenység,

. Mennyite tartaná hasznosnak 1-5-ös skálan további szakdolgozó bevonását az a|ape||á-

tásba? (1: egyáltalán nem, 5: nagyon)
a.) dietetikus:3,7
b.) gyógytoľnász:4,5
c.) pszichológus:4,3
d.) népegészségügyi szakember.. 2,4
e.) plusz asszisztens: 2,8
f.) adminisztrátor: 3,2

3. A keriiletben műktidő egyéb egészségüryi szolgáltatók (iaró, fekvő, fekvőhöz kapcsolt jaró,
otthonápolási szolgálat, hospice)
Az onkormźnyzat fenntaľtásában mfüöđik a Józsefuiírosi Szent Kozma Egészségügyi Köz-
pont, egyéb szolgáltat őL<rő| az onkoľmanyzat ĺemvezet nyilvantartást.

4. Betegklubok
A Józsefuĺáľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ diabetes és osteoporosis klubot mfüĺjdtet.

5. Szocĺálĺs ellátóľendszeľ
o idősotthonok _ Napfény Idősek otthona (1083 Bp., Illés u. 38., )' olajág Idősek otthona

(1084 Bp.,Mátyás tér 6.) (nem tlnkormźnyzati fenntaľtásúak)
o szociális alapellátásintézményei - onkoľmźnyzatfenntartásában lévő Józsefuaľosi Szociá-

lis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (nappali ellátások- 5 idős klub, 1 értelmi fogya-
tékosok napközi otthona, 1 szenvedélybeteg klub, hfui segítségnyújtás, szociális étkezte.
tés, jelzőľendszeres hazi segítségnyújtás, iđősek átmeneti gondozőhźna). A Józsefuiĺľosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (JSzSzGyK) mint integrá|t szociźůis in-
tézmény komplexitásanak megfelelően egymásnak mellérendęlten végzi akote|ezően ellá-
tandó alap- és többletfeladatok kĺiziil az alábbiakat:

- Csaláđsegitő Kozpont: egyének, illetve családok szociális és mentálhigiénés ę||źtását
(szociális alapellátás), a családi rendszer mfüödési zavaruinak megelőzése' a kialakult
pľoblémfü megoldása céljából a komplex családgondozást. onkent vá||alt feladatként
Iĺtenzív Családmestaľtó Szolsáltatást műkĺidtet.
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- Gyermekjóléti Kĺlzpont: gyeľmekek testi, éľtelmi' érzelmi és eľkolcsi fejlődésének
(gyeľmekjóléti alapellátás), jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a
veszé|yeztetettség megszĹintetését, valamint a gyeľmekek családból tĺĺľténő kiemelésé.
nek a megelőzését, a kiemelt gyeľmekek hazagon dozásőnak elősegítését.

- Gyeľmekek Átmeneti otthona: családjukból prevenciós céllal átmenetileg kiemelt
gyeľmekekellźńźÉátintézményeskeretekközött.

- Idősellátás: a Józsefuaros területén é1ő idősek szźtmźrakomplex ellátást (házi segítség-
nyújtás, szociális étkeztetés, időskoruak, nappali eIlátása, időskoruak átmeneti otthona,
valamint önként vállalt feladatként je|zőrendszeres hazi segítségnyújtás biztosítása)
nyujt. Mindezeken tul éľtelmi fogyatékos, valamint szenvedélybeteg nappali ellátást
mfüĺidtet.

- rÉrpr-Program: önként vállalt feladatként aJőzsefvźľosban hajléktalannává|t embe-
rek segítése és a programmal kapcsolatos infoľmációadás.

Megvalósult, illetve tervezett egészségüryi infľastľukturális, eszköz.beľuházások A Jó-
zsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ jelentős fejlesfése valósult meg a tavalyi év.
ben. 20l5. október 3l-én fejeződött be az Auľóra utcai szakľendelő újjáépítése, amelynek ideje
alatt folyamatos volt a betegellátás. A csaknem 1,5 milliard forintos, teljes könĺ, külső-belső
felújítás hísz száza|ékát az onkoľmanyzat ťĺnanszirozta, a fennmaľadő részt európai uniós és

állami forľások biztosítottfü .

A hétemeletes épületben új gépészeti rcĺdszert alakítottak ki, kicserélték az elektromos há|őza-

tot, a nyíIászźtőkat és a burkolatokat is. Komfoľtosabbak lettek a rendelők, a folyosók és a
mosdók is, új lifteket építettek be és teljesen felújítottfü a lépcsőházatis.

Az intézmény új épületszrĺmnyal is bővĹilt, ahol többek kon' a korábban a Korányi Sándoľ ut-

cában mfüĺidő TBC és Pulmonológiai Gondoző kap helyet. A győgyszertaľ is teljesen új köľ-
nyezetben vá1a a betegeket. A felújítás során 6000 négyzetméternyi teľület újult meg, cisszesen

250 ablakot és 550 ajtót cseréltek ki, 21000 ĺégyzetméteren 2600 liteľ festéket használtak fel és

165 kilométer iĄ vezeték keriilt az épületbe.

A szakľendelő amellett, hogy szebb és igényesebb lett, modernebb és új eszközok_ ttibbek kĺjzt
digitális röntgengép _ is segítik a győgyitást. A felújított, akadálymentesített éptiletben a kor-
nak és az igénye|<nek megfele|í3 szárritőgépes, info-kommunikációs hátteret is kiépítettek, a
koľszerÍi betegiranyító-rendszemek köszönhetően csökken a betegek vtrakozási ideje. A nagy-
szabástt fejlesztésnek kösztjnhetően egy modem épületben, kényelmesebb kĺĺriilmények között
magasabb színvonalú ellátás vźrja abetegeket.

A rekonstrukciónak köszönhetően a renđelointézet egy modeľn kivitelrĺ, korszeríĺ miiszerekkel
felszerelt, komplex egészségiigyi központtávźt\t, amely 20|6.januĺáľ l-jétől _ az orvosok és se-

bészek védőszentjeként tisztelt Szent Kozma és Szent Damján után _ a Jőzsefvźlrosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ nevet viseli.

A modern rendelőintézet a jźrőbeteg-szakelléltź.sáért felel a kerĹiletben. A szakellátásokhoz való
hozzźférést a 1084 Budapest, Auróra a.22-28. szźtm aLatt biztosítja. Az egészségügyi központ
szakĺendelései: allergológia, bórgyőgyászat, diabetológia, fül-oľľ gégészet' gasztroenteľológia,
ideggyógyászat, pszichiźtną kaľdiológia, |aboratőrium, |ézerterźryía, nogyőgyászat, ultahang,
uľológia, onkológia, oľtopédia, reumatológia, röntgen, sebészet, szemészet, tźtmasz-

addiktológia, TBC és pulmonológia, tiidősztírő.
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Szintén a rendelőintézet|átja eI az ,,Ingyenes Sziirőszombať' elnevezésii akcióval kapcsolatos
feladatokat, amely hatodik éve mfüödik sikeresen, ezért a jövőben is biztosítja a kerĹilet. A
program sorĺĺn havonta egy szombaton a józsefuárosiak térítésmentesen vehetnek ľészt külön-
böző oľvosi vizsgálatokon, szĹiľéseken.

7. ügyeleti ľendszer: aháziowosok nem ügyelnek; azigyeLet külön szetzódés alapjźn kerül biz-
tosításra 0-24 őrában.

II. Házioľvosi életpálya Józsefváľosban

Szĺikséges egy VIII. keľületi egészségüryi életpályamodell megvalósítása, amely:
o támogatja és ezze| megtartjz ajelenleg praktwáiő házĺoľvosokat,
o időben igyekszik elktitelezni a jiivő generációját a kerĺĺletben való praktuá.Jás mellett,
o bĺztosítj a ahániorvosi utánpótlásto
o niiveli ahźniorvosi praxisok értékét,
o javítja ahźniorvosok munkafeltételeit'
o vonzóbbá teszi a keľĺileti házĺoľvosi feladatellátást.

Az a|ábbíjavaslatok megvalósításźlva| az onkoľmźnyzat kedvezőbb helyzetben |esz a törvényben
meghattrozott feladatainak teljesítésével kapcsolatban, a kerület lakói számźlra biztosított |ęsz az
ellátás és a hlíziorvosok praxisai is értékesebbé válhatnak.

Javaslatok:
A hazioľvosi életpályamodell kialakítására vonatkozó javaslatok hĺírom pilléne épülnek: 1. a je-
lenlegi támogatási renđszeľ fenntaľtása,2. a jeLeĺ.legháziowosi szolgáltatást nyújtók megtaľtását

cé|ző, a hatékonyabb múködést segítő tĺímogatások, beavatkozások bevezetése,3. a haziorvosi
ľendszer jövőbeni működtetését biztosítandó új oľvosok bevonását tĺímogató akciók.

A hrĺziorvosi életpályamodell megalkotásrának részeként az onkoľmźnyzat20|6. évben tĺibb alka-
lommal egyeztetett a háziorvosokkal az tlj fe|adatellátási szerződés taľtalmaľól, tekintettel ana,
hogy a szerzőđések többsége 2016. december 31-én lejĺĺr. A hiĺziorvosok ľészéről érkezettigé.
nyeknek, észsevéte\eknek megfelelően kerĹilt a szerzőđés-tervezet megfogalmazásra, melynek
tarta|máv a| a hiíziorvo sok e gyetértettek.

1. A jetenlegi támogatási ľendszeľ fenntaľtása, mely a|apjtn az Önkoľmányzatvźila|ja az aláb-
biakat:
a) a hiíziorvosi rendelő haszĺá|atźnaktéľítésmentes biztosítása,
b) a kaľbantartási és egyéb feladatok e||átása (a korábbi 6000 Ft/hó áta|źnydíj megszĹintetésé-

vel),
c) műkĺidési és tizemeltetési költségek fedezése:

a. az íngatLarra vonatkozó vagyonvédelmi-, biĺonsági ľendszer kÓltsége,

b. villamos-energiafogy asztás költsége;
c. gźuJfütés fogyasztés díja;
d. víz- és csatomadíj;
e. szęmétszáIlítás költsége;
f. lifthasználati díj.

d) szo|gá|atí lakás biĺosítása,
e) helyi rendeletben meghatáĺozott feltételek szeľint kitiintetés adomiĺnyozása.
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2. A jelenleg háziorvosĺ szolgáltatást nyűjtók megtaľtását cé|ző, a hatékonyabb műkiidést
segítő támogatások, beavatkozások bevezetése,támogatálsi rendszeľ kidolgozása:
a) Megkezdődött a haziorvosi rendelők felújítása, ennek a progftľnnak a folýatása szĹikséges,

mely figyelembe veszi a hrŁiorvosi igényeket is.
b) Igény esetén biztosítani szĹikséges a háziorvosok munkájanak segítése érdekében egy kife-

jezetten adminisztratív feladatok ellátására, illetve a nagyobb rendelők esetén,,betegirányí-
tásrď' szer zo dteteĹt munkaeľőt.

c) Eszközbeszerzés támogatása: Az ęlmúltkét évtizedben két alkalommal volt kampány jel-
leggel 3 évig tartő pá|yázati lehetőség ahániorvosi eszközpark megújítására, havi 50.000
Ft-os keľettel. A pá|yazat keretében új eszközök vásźr|źtsara volt lehetőség. A gyakorlat
szerint a haziorvos oEP finanszírozásbőImaga oldja meg eszközeinek abeszerzését, fęnn-
tartásźi,j avíttatását, időszakos felülvizsgálatát.
A jelenlegi rendszer pľoblémáját az jeleĺlti, hogy a tlímogatás k'tzźrő|ag új eszközĺik vásar.
|ásźra használhatő, az eszkozĺik amortizáciőjźú, javítását, alkatrészcseľéjét nem fedezi (pl.
EKG akkumulátoľ, EKG pácienskábel, defibrillátoľ akkumulátor, egyéb eszköz<ik) - ahá-
ziorvosi ťlnanszírozásba nincsen beépítve az arnortízáciő. Ahaziorvosi minimumfeltételek
mellett számos más, a mindennapi mfüödést segítő eszközĺe lehet szfüsége a praxisnak.

d) Úgynevezett egyszeľíĺsített licenszmegszerzéséhezszfüséges a képzési díj trámogatása.

3. A házioľvosĺ rendszer jiĺvőbeni műktidtetését biztosítandó rĺj oľvosok bevonását támogatő
akciĺĎk

a) A hĺĺzioľvos utanpótlás biztosítása éľdekében olyan intézkedések szfüségesek, amelyek a
kerületbe csábítjak, majđ elktĺteleződésľe késztetik az orvosokat. A Semmelweis Egyetem
Családorvosi Tanszéke készíti fe| az egyetem befejezése után a jövő hźzioľvosait. A kép-
zés részben kőrhźľ;i osztályokon, másľészt haziorvosi ľendelőkben zaj|ik. A haziorvosi
gyakorlat a klasszikuS, ,,€8Y oktató, egy diák'' modellt követi, jelen esetben egy hĺáziorvos
mellett tanul egy hĺíziorvosi rezidens. Javasolt az együttmiíködés rendszerének kidolgozása
a Családorvosi Tanszékkel annak érdekében, hogy minél több rezidens töltse a keriiletben
háziorvosi gyakorlatát. A kertiletben dolgozó házioľvosok jelentős számbanjelezték, hogy
szívęsen vennének résn. oktatásban. Az egyĹittműködés keretei között sor keriilhetne a ke-
ľület hazioľvosainak oktató háziorvoss á történő képzésére.

b) Öszttindíjjal tźtmogatná az onkormźnyzat azt arczidenst, aki vźi|aIja, hogy a reziđenskép-
zést követően a keľületben vállal hiĺziorvosi feladatokat.

c) A haziorvos szakorvos képzés a rezidensképzést követően folytatódik, ilyenkoľ a szakor-
vosjelĺĺltek önállóan dolgozhatnakháziorvosként. A jogszabályok lehetőséget adnak arľa,
hogy a szakoľvosjelölt akáľ több pľaxisban dolgozva töltse le a szakvizsgźůloz szfüséges
szakgyakorlati időt. A szakorvosjelöltekkel történő együttmfüĺjdés esetén az Önkormany-
zat és a keľĹileti haziorvosok igény esetén biztosíthatnfü a szakgyakorlat lehetőségét. Vég-
ső soron a javaslat lényege az, hogy a szakorvosjelölt folytassa/kezdje el' a gyakoľlatot a
keľĹiletben egy vagy több orvos mellett đo|gona, majd a folyamat végeredményeként ve-
gye át a pľaxist, így biztosítva lenne azutźnpőt|ás.

d) Szolgálati lakás biztosítása: ez egyjelenleg is meglévő és működő támogatási forma, mely
a mai lakásárak, illetve bérleti díjak mellett különösen voľző lehet a pźiyakezdo héz;ior-
vosok számfua

/Ü,7

10


