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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 közszolgáltatásért 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
diabetológia
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 tovább fejleszti.
Az Egészségügyi Szolgálat, a Szent János Kórház, 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 közre az oktatásban, külön oktatási
megállapodás alapján. Az I. kerület által alkalmazott végzősök részére 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. DÖMTÉSI JAVASLAT

Budapest
I.
Kerület
Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata az egyes I. kerületi fekvő-, illetve
járóbeteg ellátás területi módosításának támogatásától
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.

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

Progresszivitási szint

Ellátó

általános belgyógyászat

I. progresszivitási szint

Budai Irgalmasrendi Kórház

gasztroenterológia

II/b. progresszivitási szint

Budai Irgalmasrendi Kórház

endokrinológia, anyagcsere

II/a. progresszivitási szint

Budai Irgalmasrendi Kórház

diabetológia

I. progresszivitási szint

Szent Ferenc Kórházhoz

diabetológia

magasabb progresszivitás

Budai irgalmasrendi Kórház

I-II-III. progresszivitási

Budai Irgalmasrendi Kórház

betegségek

inzulin pumpa kezelések
kardiológia

szint
kardiológiai rehabilitáció

-

Szent Ferenc Kórházhoz

A járóbeteg ellátás ellátási területének módosítására vonatkozó javaslat:
Ellátás

Progresszivitási szint

Ellátó

gasztroenterológia

-

Budai Irgalmasrendi Kórház

kardiológia

-

Szent Ferenc Kórházhoz

neuropátia

-

Szent Ferenc Kórházhoz

csecsemő ultrahang szűrések

-

Szent Ferenc Kórházhoz
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BETEGÁPOLÓ IRGALMASREND
BUDAI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ

NYILATKOZAT
Alulírott, Dr. Reiter József Ferenc, mint a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
(1023 Budapest, Frankéi Leó út 54.) főigazgatója, jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy
egyetértek azzal, hogy fekvőbeteg szakellátás tekintetében a Belgyógyászat (szakmakód: 0100) és
Kardiológia (szakmakód: 4000) szakmákban Budapest I. kerülete és Budakeszi járáshoz tartozó
települések területi ellátási kötelezettsége, TVK mozgás nélkül, az Eszak-Közép-budai Centrum, Új
Szent János Kórház és Szakrendelőtől (1125 Budapest, Diós árok 1-3.) a Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórházhoz kerüljön.

Budapest, 2020.06.25.

Dr. Reiter József Ferenc
főigazgató
i A'-1
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Betegápoló Irgalmasrenc.' Budai Irgalmasrendi Kórház.
Dr Reiter József főigazgató
H-1023 Budapest FranKel Leó út .54. Tel (36) 1 438 8631
v., v'.'.trucJai.irgalmaskorhaz.hu

Észak-Kö2ép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Főigazgatóság
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1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Telefon: 458-4510, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Takács Péter, mint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és
Szakrendelő

(1125 Budapest, Diós árok 1-3.) főigazgatója, hozzájárulok, hogy fekvőbeteg

szakellátás tekintetében Belgyógyászat (szakmakód: 0100) és Kardiológia (szakmakód: 4000)
szakmákban Budapest I. kerülete és Budakeszi járáshoz tartozó települések területi ellátási
kötelezettsége, TVK mozgás nélkül a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórházhoz
(1023 Budapest, Frankéi Leó út 54.) kerüljön.

Budapest, 2020. június 25.

r. Takács Pjfte'f'
mb. főigazgató

Észak-Kö2ép-budai Centrum
Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Főigazgatóság
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1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Telefon: 458-4510, Fax: 458-4656, Internet: www.janoskorhaz.hu

NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Takács Péter, mint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és
Szakrendelő

(1125 Budapest, Diós árok 1-3.) főigazgatója, hozzájárulok, hogy fekvőbeteg

szakellátás tekintetében Belgyógyászat (szakmakód: 0100) és Kardiológia (szakmakód: 4000)
szakmákban Budapest I. kerülete és Budakeszi járáshoz tartozó települések területi ellátási
kötelezettsége, TVK mozgás nélkül a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórházhoz
(1023 Budapest, Frankéi Leó út 54.) kerüljön.

Budapest, 2020. június 25.

r. Takács Pjfte'f'
mb. főigazgató

BUDAPESTI
SZENT FERENC KÓRHÁZ
H-1021 Budapest, Széher út 7:3.-+36 1 392 8200
titkarsng@szentferenckorhaz.hu ■ wvvvv.szentferenckorhaz.hu

NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Toldy-Schedel Emil, mint a Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021 Budapest, Széher
út 73.) főigazgatója, jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy egyetértek azzal, hogy a
fekvőbeteg szakellátás tekintetében a Kardiológiai (szakmakód: 4000) ellátáshoz tartozó
kardiológiai rehabilitációs ellátás, és a Belgyógyászathoz (szakmakód: 0100) tartozó diabetológia!
specifikációs ellátás területi ellátási kötelezettsége Budapest I. kerülete tekintetében a Budapesti
Szent Ferenc Kórházhoz kerüljön.

Budapest, 2020.06.25.

