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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban:
Eftv.) lehetővé teszi, hogy az egészségügyi közszolgáltatatásért felelős szerv másik egészségügyi
közszolgáltatásért felelős szervvel megállapodást kössön a területi fekvő-, és járóbeteg ellátás
tekintetében. Az ellátási terület módosításához a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
hozzájárulása szükséges az Eftv. 5/B. § (7) bekezdése alapján.
A korábbi években a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal az Önkormányzat többször kötött
támogatási szerződést, amely segítségével a gépparkját modernizálni tudta.
A Szent János kórház III. Belosztályának elmúlt években rendszeres - illetve a Covid járvány idején
(és jelenleg is) tartó — túlterheltsége, illetve nyári leállására tekintettel, a Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata indítványára a betegektől kapott pozitív visszajelzések figyelembe vételével
a területi ellátási kötelezettség alábbi módosítása vált indokolttá.

A fekvőbeteg ellátás ellátási területének módosítására vonatkozó javaslat:
Ellátás
általános belgyógyászat
gasztroenterológia
endokrinológia, anyagcsere
betegségek
diab etológia
diabetológia
inzulin pumpa kezelések
kardiológia
kardiológiai rehabilitáció

Progresszivitási szint
I. progresszivitási szint
Il/b. progresszivitási szint
Il/a. progresszivitási szint

Ellátó
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budai Irgalmasrendi Kórház

I. progresszivitási szint
magasabb progresszivitás

Szent Ferenc Kórházhoz
Budai irgalmasrendi Kórház

I-II-III. progresszivitási
szint

Budai Irgalmasrendi Kórház

-

Szent Ferenc Kórházhoz

A járóbeteg ellátás ellátási területének módosítására vonatkozó javaslat:
Ellátás
gasztroenterológia
kardiológia
neuropátia
csecsemő ultrahang szűrések

Progresszivitási szint
-

-

-

-

Ellátó
Budai Irgalmasrendi Kórház
Szent Ferenc Kórházhoz
Szent Ferenc Kórházhoz
Szent Ferenc Kórházhoz

Az egyéb fekvő-, és járóbeteg ellátások területén keletkező esetleges ellátási anomáliák esetén a
Szent Ferenc Kórház, valamint a Budai Irgalmasrendi Kórház munkatársai felkérésre kerülnek a
betegellátásra.
A jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások alapján az egyházi kórházak, területi ellátáson kívül
szabad kapacitásuk terhére országos ellátási lehetőséggel bírnak, teljes NEAK finanszírozás
keretében. (A tapasztalatok alapján ez a Sebészeti és Urológiai ellátást érintheti a jövőben.)
Az otthonápolás oktatás és eszközbiztosítás tekintetében a Szent Ferenc Kórház továbbá vállalná,
hogy az eddigi ilyen működését a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálatával (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgálat) és a Szociális Szolgálattal továbbfejleszti.
Az Egészségügyi Szolgálat a Szent Ferenc kórház, valamint a Budai Irgalmasrendi Kórház
részvételével rendszeres egyeztető fórum kerül létrehozásra a kerületi betegek minél gyorsabb és
szakszerűbb ellátásának fejlesztése érdekében. (Ez nem érinti a kerületi szakrendelők közötti
együttműködéseket.)
Az Egészségügyi Szolgálat részt vesz a történelmi egyházak közös koordinációjában kiépítendő,
Nővér és Asszisztensképző középiskola és Gál Ferenc Egyetem (II. kerület Tárogató utca),
egyetemi tanszékként működtetett, közép- és felsőfokú szakasszisztens képző szakmai képzőhely
munkájában. Munkaerő szükséglet függvényében igényt is tart az itt végzett szakemberek
foglalkoztatására.

Az Egészségügyi Szolgálat kihelyezett képzőhelyként működik közte az oktatásban, külön oktatási
megállapodás alapján. Az I. kerület által alkalmazott végzősök tészére a központi férőhelyek
függvényében “fecskelakásokat” biztosít a munkakezdésüket követő kezdő években a képzőhely
területén.
Ezek a változások nem érintik az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
alapján a települési önkormányzat alábbi kötelezettségeit: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást,
a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást és az iskola-egészségügyi ellátást. Ezeket az ellátásokat továbbra
az Egészségügyi Szolgálat látja el.
Jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi az ellátási területek módosítását tartalmazó javaslat, a 2.
melléklet tartalmazza az intézményvezetők hozzájáruló nyilatkozatait.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és
az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat
Budapest
I.
Kerület
Budavári
Önkormányzat
.../2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata

Képviselő-testülete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és
támogatja az I. kerületi lakosok magasabb színvonalú ellátása érdekében a fekvő-, és
járóbeteg ellátás ellátási területének módosítását az 1. mellékletnek megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE
1. melléklet:
2. melléklet:

ellátási területek módosítását tartalmazó javaslat
Intézményvezetők hozzájáruló nyilatkozatai

1. melléklet a__előterjesztéshez

A fekvőbeteg ellátás ellátási területének módosítására vonatkozó javaslat:
Ellátás
általános belgyógyászat
gasztroenterológia
endokrinológia, anyagcsere
betegségek
diabetológia
diabetológia
inzulin pumpa kezelések
kardiológia
kardiológiai rehabilitáció

Progresszivitási szint
I. progresszivitási szint
Il/b. progresszivitási szint
11/a. progresszivitási szint

Ellátó
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budai Irgalmasrendi Kórház
Budai Irgalmasrendi Kórház

I. progresszivitási szint
magasabb progresszivitás

Szent Ferenc Kórházhoz
Budai irgalmasrendi Kórház

I-II-III. progresszivitási
szint
-

Budai Irgalmasrendi Kórház
Szent Ferenc Kórházhoz

A járóbeteg ellátás ellátási területének módosítására vonatkozó javaslat:
Ellátás
gasztroenterológia
kardiológia
neuropátia
csecsemő ultrahang szűrések

Progresszivitási szint
-

Ellátó
Budai Irgalmasrendi Kórház
Szent Ferenc Kórházhoz
Szent Ferenc Kórházhoz
Szent Ferenc Kórházhoz

