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az előterjesztés Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1.  Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Kormány döntése alapján a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egyszeri, a működési 
struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesülnek. 

A  kifizetésben azok a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részesülnek, akik  2019.  október 
I. napján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) szerződéses 
jogviszonyban álltak és teljesítményük meghaladta a TVK (teljesítmény volumen korlát, mely 
alapján kerül megállapításra a maximális NEAK finanszírozás összege) 100%-át, az adott ellátási 
formában. 

Fentiek alapján a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK)  63 400 
000  Forint támogatást kapott a  2018.  november és  2019.  július közötti időszakban figyelembe 
vett többletteljesítménye alapján. 
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Törvényességi ellenőrzés: 

rOE-6/ 
dr. Mészár  Erika 

aljegyző 

Azoknak a szolgáltatóknak, akik a  2019.  december  31-i  állapot szerint lejárt tartozásállománnyal 
nem rendelkeztek, a támogatás felhasználásához szakmai tervet kell készíteniük, és fenntartói 
jóváhagyás céljából a fenntartó részére  2020.  január  15.  napjáig megküldeni. 

A  JEK a támogatási összeg felhasználására vonatkozó szakmai tervét határidőben megküldte, 
mely szerint a rendelkezésre álló egyszeri támogatás összegét a humánerőforrás, az informatikai 
rendszer fejlesztésére, orvostechnológiai eszközök beszerzésére, valamint az általános ellátási 
feltételek javítására javasolja felhasználni. 

A  JEK által benyújtott szakmai terv az előterjesztés mellékletét képezi. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK támogatásának 
felhasználásához kapcsolódó szakmai terv fenntartói jóváhagyása érdekében szükséges, hogy a 
Képviselő-testület döntését a  2020.  január 30-ai ülésén meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK támogatásának 
felhasználásához kapcsolódó szakmai terv fenntartói jóváhagyása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület feladatköre  es  döntése a Magyarország helyi önkoiniányzatairól szóló  2011. 
évi CLX)(XIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  9.  pontján, az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999. (Ill. 
3.)  Korm. rendelet módosításáról szóló  359/2019.  (XII.  23.)  Korm. rendelet  1.§ (5)  bekezdésén 
alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ egyszeri Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának felhasználásához 
kapcsolódó szakmai tervét. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Budapest, 2020.  január  20. 

Pikó András 
polgármester 
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SZAKMAI TERV 
a működési struktúrát és gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló intézkedésekről 

A 359/2019.  (XII.  23.)  Kormányrendelet értelmében azok a közfinanszírozott egészségügyi 

szolgáltatók, akik  2019.  október  1.  napján a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban álltak és a 

teljesítményük meghaladta a TVK 100%-át, egyszeri, a működési struktúrát és a gazdálkodási 

egyensúly javítását szolgáló kifizetésben részesültek.  A  JE,K tekintetében, a  2018.  november 

2019.  július közötti időszakban ténylegesen megvalósult,  de  a degresszió alapján csak 

minimális részben kifizetett többletteljesítmény alapján,  2019.  decemberében egyszeri 

63,4  millió  Ft  kifizetés történt. 

A  JEK a  2019.  -december  314  állapot szerint az Ebtv.  31.  §  (9a)  bekezdése alapján történt 

adatszolgáltatásnak megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkezett, ezért a támogatás 

felhasználásához szakmai tervet kell készíteni, amelyet  2020.  január 15-ig kell benyújtani a 

femnartó részére.  A  támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását 

követően kerülhet sor. 

A  szakmai terv részletesen tartalmazza a működési struktúra körében a megfelelő 

kompetenciákkal rendelkező humánerőforrás megtartására, továbbá a gazdasági egyensúly 

megteremtése érdekében az egyéb forrásból nem finanszírozható,  de  a betegellátás 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzésére tett javaslatinkat. 

Hurnáneröforräs 

Az intézet megfelelő működési struktúrája csak megfelelő kompetenciákkal rendelkező, 

elkötelezett munkavállalókkal alakítható ki. Az előző években történt egészségügyi ágazati 

intézkedések szinte teljes körűen lefedték az intézményben dolgozó munkavállalók körét. 



• 

2012.  óta évente legalább egy alkalommal történt az egészségügyi dolgozókra vonatkozó 

béremelés, aminek következtében az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók (ideértve a 

védőnőket is) bére az egyéb ágazatokhoz képest jelentősen megnövekedett. Ez a bértömeg 

emelkedés a JEK költségvetésének alakulásában is határozottan kimutatható. 

Az intézmény munkavállalóinak 25%-át a fent említett béremelések egyik évben sem 

érintették, mivel a vonatkozó jogszabály szerint nem minősülnek egészségügyi dolgozónak. 

Ez a körülmény évek óta fokozódó bérfeszültséget okoz, ami a technikai személyzet 

emelkedő fluktuációjához vezet.  A  szakképzettséget igénylő munkakörök esetében 

(gazdasági, informatikai, humánpolitikai, műszaki szakember) a bruttó bér olyan alacsony, 

hogy gyakorlatilag bármely gazdasági szereplő, még a legtöbb közintézmény is magasabb 

jövedelmet ígér, így többéves gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkező munkatársainkat 

rövid idő alatt elveszítjük. Bizonyos szakmákban folyamatosan hirdetünk üres állásokat több 

intemetes felületen,  de  a felajánlott bérért nem találunk munkaerőt.  A  szakterületek 

vezetőinek álláspontja alapján,  ha  a helyzeten nem tudunk jelentősen változtatni megfelelő 

szakember hiányában az intézet üzemeltetése bizonytalanná válhat. 

Az elmúlt évben a fentihez hasonló probléma jelentkezik az alacsonyabb képesítést igénylő 

vagy képesítés nélkül is végezgető, minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók esetében. 

Ezen a területen további nehézséget jelent, hogy a munkakör (takarító) sajátosságaira 

tekintettel szinte kizárólag kerületi lakosokat tudunk foglalkoztatni (eltérő munkarend), így 

a jelentkező munkavállalók köre tovább szűkül. Jól érzékelhető, hogy míg a korábbi években 

sorba álltak a takarítói munkakörökre jelentkezők, addig most hónapokba telik egy üres 

takarítói munkakör betöltése. 

A  fenti problémákra az egészségügyben dolgozó technikai személyzet béremelésében látjuk 

a megoldást, amelyre az Önkormányzat jóváhagyásával már átmeneti intézkedés történt 

2019.  júniusától, azonban ez a költségvetési körirat alapján  2019.  december  31-e  után 

intézményi hatáskörben nem volt meghosszabbítható. 

A  humánerőforrás megtartására Lett javaslatunk  2020.  évre  39.646  eFt, amely a technikai 

személyzet közel 20%-os béremelését finanszírozná. Az intézkedés formailag az érintett 

munkatársak részére - határozott időre szóló munkáltatói döntés alapján fizetendő —  2020. 

december  31  —éig érvényes bér elem megállapítását jelenti. 
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Informatikal rendszer korszerűsítése 

A  JEK telephelyein  150  db számítógépet üzemeltet, aminek még jó része  Windows 7 

operációs rendszerrel rendelkezik.  A Windows 7 Microsoft  terméktámogatásának utolsó 

napja  2020.  január  14. A  termékhez többe nem érhető el a  PC  védelmét segítő  Windows 

Update  által biztosított műszaki segítség és szoftverfrissítések.  50  db számítógép 

hardveresen alkalmas a  Windows 10  operációs rendszer futtatására. 

Beszerzési ára  3.000  eFt. 

Orvostechnolágia 

Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelésével, a lakosság közeli ellátás 

biztosításával elérhető az ellátási rendszer optimalizálása és a szakellátás hatékonyságának 

növelése. Az infrastrukturális feltételrendszer modernizálása a JEK-ben eszközbeszerzés 

útján valósulhat meg, az elavult egészségügyi eszközök, műszerek lecserélése révén 

biztosítva lenne a magasabb minőségű járóbeteg-szakellátás.  A  program megvalósulása 

során hosszú távú cél a jelenleginél is korszerűbb, gyorsabb, folyamatos járóbeteg-

szakellátás kialakitása, mely által nőhet a lakosság biztonságérzete, javulhat az emberek 

életminősége és magasabb szinten érvényre juthat az egészséghez és az egészséges 

környezethez való joguk. Kiemelkedő jelentőségű szerepe van az eszközfejlesztés 

beruházásnak a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, különösen a hátrányos 

helyzetű, rossz egészségi és mentális állapotú lakosságot figyelembe véve. Az 

eszközfejlesztés legfőbb indoka, hogy a folyamatos modernizációnak köszönhetően 

nagymértékben javítható a hatékonyság, mind az akut, mind a krónikus betegek ellátásában. 

Az eszközpark korszerűsítésével tovább javítható a diagnosztikus tevékenység, a  modern 

eszközök használatával csökkennek a javítási költségek, így a fejlesztéssel érintett szakmák 

vonatkozásában nemcsak a műszerek átlagéletkora csökken, hanem a hosszú távú 

fenntartható működés további financiális keretei és feltételei is biztosíthatóvá válnak. 

Eszközbeszerzéssel elérni kívánt célok: 

• Korszerű járobeteg ellátás biztosítása, a szakellátás minőségének emelése. 

• A  biztonságosan működő diagnosztikai eszközök alkalmazása által a várakozási idő 

rövidítése. 

• Hosszútávon fenntartható, költséghatékony működés feltételeinek megteremtése az 

eszközkorszerűsítés által, fmanszírozási források felszabadításával. 

• Egészségnyereség növelése a lakosság körében. 
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Definitiv  ellátás biztosítása. 

A  szakmai terv előkészítésekor vizsgáltuk azt, hogy a meglévő eszközök mennyire 

korszerűek, mennyire fejleszthetőek (szoftveresen frissíthető, bővíthető), a berendezés mára 

mennyire tekinthető elavuhnak, illetve további használata a jövőben megvalósítható-e. Az 

egyes készülékek esetében a becsült árakat indikatív árajánlatok alapján határoztuk meg. 

A  nagyobb fejlesztési igények, problémák között sorolnánk az alábbiakat: 

• Kardiológia: 

o UH  fej, lineáris:  A  meglévő  UH  készülék így alkalmassá válik a earotisok, a 

vertebrobasilaris rendszer és az arteria subclaviák  color Doppler  vizsgálatára. 

Ezeket a szűrővizsgálatokat a szívultrahang vizsgálatok mellett lehetne végezni 

a kardiológiai szakrendelésen, nem kell a betegnek hosszú ideig várakoznia a 

vizsgálatra, az azonnali diagnózis felállítása érdekében. 

A  készülék beszerzési ára:  1.549  eFt 

o ABPM  24  órás vérnyomásmérő  (6  db): a  24-órás vérnyomásmérő monitor 

pontos képet  ad  a vérnyomás variabilitásról, az éjszakai dippingről és a reggeli 

vérnyomás-emelkedésről is magasvérnyomás-betegség kezelésének 

szolgálatában. 

A  készülékek beszerzési ára:  2.072  eFt 

o Hefter  készülék  (2  db):  A 24  órás  Halter  rekorderekkel és kiértékelő szoftverrel 

2  csatornás kiváló minőségű  EKG  felvételek készíthetőek.  A  automata 

kiértékelő  es  a szerkesztési funkciók együttese közel 100%-os pontosságú és 

hatékony felvételelemzést biztosít a lehető legrövidebb idő alatt.  A  szoftver 

ritmusanalízist,  ST,  QT, AF,  valamint idő és frekvencia alapú HRV analízist hajt 

végre, valamint a HRT és a uVTWA paramétereket is számolja. Mindezek 

mellett rendkívül felhasználóbarát a program: széleskörű leletszerkesztési és 

nyomtatási lehetőségek, hálózati működés és számos nyelvi változat könnyíti 

meg az orvosok mindennapi munkáját. 

A  készülékek beszerzési ára:  3.900  eFt 

• Nőgyógyászat: 

e Cryo készülék:  A  készülék a krónikus gyulladásokat okozó vérzékeny 

méhszájon lévő ectopiumok hatékony, fájdalommentes eltávolításában nyújt 

segítséget.  A  kerületi szakellátásban hiánypótló beavatkozást tesz lehetővé. 

A  készülékek beszerzési a-fa:  1.200  eFt 
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• Szemészet: 

Refrakto-keratometer:  a  fénytörési hiba  objektiv  megállapítására, valamint  a 

szaruhártya görbületének mérésére.  A  szemészeti szakrendelésen megforduló 

valamennyi beteg esetében alkalmazott vizsgálati eszköz.  A  látás (visus) pontos 

korrekciójához, szemüveg felírásához, kontaktlencse illesztéséhez 

nélkülözhetetlen eszköz. 

A  készülékek beszerzési ára:  2.302  eFt 

• Fül-orr-gége: 

o Fiberoscop:  A  gégerák szűrés legfontosabb része az úgynevezett fiberoszkópos 

(endoszkópos) vizsgálat. Ez egy hosszú száloptikás eszköz, mely segítségével 

az orron keresztül egészen  a  hangszalagokig végig meg lehet tekinteni  a  kritikus 

részeket. Maga  a  fiberoszkóp lejuttatása  a  helyi (spray-s) érzéstelenítést 

követően nagyobb fájdalom és  reflexes  öklendezés nélküli eljárás.  A  kerületi 

szakellátásban hiánypótló beavatkozást tesz lehetősé 

A  készülékek beszerzési ára:  1.500  eFt 

• Reumatológia: 

o Multifunkcionális elektromos stimuláló:  A  reumatológiai megbetegedések az 

idősebb korosztályban népbetegségnek számítanak,  a  szakrendelés 

betegforgalmának jelentős részét teszik ki  a,  fizikoterápiás vizsgálatok.  A 

megnövekedett betegforgalom miatt, szükséges egy kombinált elektroterápiás 

készülék beszerzése.  A  napi betegforgalom gyors és gördülekeny ellátásában,  a 

készülék előnyei jól hasznosíthatók, egy készüléken belül több terápiás eljárás 

megoldható, így  a  beteget egy helyen egy időben összetett ellátásban tudjuk 

részesíteni, ezáltal csökken  a  várakozás idő. 

A  készülékek beszerzési ára:  900  eFt 

o Hordozható, ízületi UH készülék: az ízületi panaszok 

differenciáldiagnosztikájához szükséges. Gyors, fájdalommentes, nem káros 

vizsgálat. Azonnali döntési lehetőséget biztosít  a  további betegút,  a  további 

terápia,  ill.  szükséges vizsgálatok meghatározása szempontjából. 

A  készülékek beszerzési ára:  2.527  eFt 
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• Gasztroenterolágia: 

O  Nagyfrekvenciás vágó is endoscopias vizsgálathoz kiegészítő eszközök: a 

gasztroenterolágiai vizsgálati palettát bővítenénk a polipok eltávolításának 

lehetőségével, amihez elengedhetetlen az endoscopiás berendezésünk bővítése 

coagulálá egységgel, vízpumpával, polip csapdával, polipectomias hurokkal, 

injektorral, hemoklippel, és tatoo jelöléssel. 

A  készülékek beszerzési ára:  2.246 en 

• Röntgen 

a Ultrahang berendezés PACS rendszerhez csatlakoztatása: az információs 

technológia fejlődésével az ultrahang vizsgálatok során készült felvételek 

tárolására lehetőség van a digitálisan. Az EESZT rendszerben a beteg számára 

elérhetővé válnak ezek a tárolt felvételek. 

A  készülékek beszerzési ára:  901  eFt 

Áitaiänos eiiátási teitételek javítása 

A  kerületi lakosság részére nyújtott járóbeteg szakellátás elérhetőségének fontos tényezője 

a szolgáltatások igénybevétele során elkerülhetetlen várótermi várakozás megfelelő 

színvonalú körülményeinek megteremtése. 

A  JEK telephelyein kihelyezett várótermi padok a beszerzésük óta eltelt  5  év során sajnos 

nem bizonyultak kellően tartás konstrukciónak.  A  szakrendelések forgalmától függően 

eltérő mértékben,  de  szinte minden padsoron komoly és a biztonságos használatot 

veszélyeztető amortizációk jelei mutatkoznak. Számos betegpanasz érkezik, amelyek 

jelenleg csak a műanyag ülőfelület kényelmetlen pozícióját kifogásolják. Azonban ez a 

deformáció rövid időn belül balesetveszélyes állapothoz vezet. 

A  várótermi padok javításának költsége  1.750  eFt. 

Kérem a Fenntartó jóváhagyó döntését annak érdekében, hogy a NEAK által biztosított 

63.400  eFt összegű forrásból a Szakmai Terv végrehajtása mielőbb elkezdődhessen. 

• Fr  a 

Budapest, 2020.  január  15. 

rOE 

, . 
Koroknai András 
lgá,ze,„td—orvos 
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