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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti szakrendelésnek (szakmakód: 0600) heti 45
órából 6 óra audiológiai szakrendelésre való átcsoportosítása vált szükségessé.
Az intézményen belüli átcsoportosítás esetén az intézmény összkapacitása nem változik,
szakma nem szűnik meg. A fül-orr-gégészeti ellátás 39 órában is zavartalanul működtethető.
Az átcsoportosítás nem ütközik pályázatban vállalt kötelezettséggel. Az audiológiai
szakrendeléshez személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
Szakmai indoklás:
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagy igény mutatkozik a hallásvizsgálatokra és
a különböző haNásproblémák ellátására. A lakosság széles körét érintik a legkülönbözőbb
okokból fellépő halláskárosodások. Ide tartoznak például az időskori haMásvesztések vagy az
egyre gyakoribb, inkább a fiatal korosztályt érintő zajkárosodások és ennek következményei.

A kerületben illetve a szomszédos kerületekben dolgozó fejlesztő pedagógusok is gyakran kérik
segítségünket a hozzájuk járó gyermekek hallásvizsgálatának elvégzésében.
A kapacitások átcsoportosítása az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. §-ban és az Eftv. végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eftv. vhr.) 8. §-ban foglaltak szerint történhet.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására!
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata a Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti
szakrendelésének heti 45 órájából heti 6 óra audiológiai szakrendelésre való
átcsoportosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budavári
Egészségügyi Szolgálat Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti szakrendelésnek (
szakmakód: 0600) heti 45 óra kapacitásából 6 óra audiológiai szakrendelésre való
átcsoportosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2021. szeptember..........."
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Nyilatkozat a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelésről

Alulírott Dr. Bodroghelyi László a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának
Főigazgatója nyilatkozom arról, hogy a Szakrendelő rendelkezik a 60/2003 ESzCsM
rendeletben meghatározott Audiológia járóbeteg szakellátás személyi és tárgyi
minimumfeltételeivel.

Budapest, 2021.06.
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A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Fül-orr-gégészeti
szakrendelésén kérelmezett kapacitás átcsoportosítás szakmai indoklása

Kérvényünk a fül-orr-gégészeti szakrendelés (szakmakód: 0600) heti 45 órájából 6 óra
audiológiai szakrendelésre való átcsoportosítására irányul. A szakmai főcsoporton belüli
átcsoportosítással szeretnénk áttekinthetőbb struktúrát kialakítani az audiológiai betegek
ellátásában
A kapacitás átcsoportosítás - audiológia befogadása - többlet óraszámot nem eredményez.
Rendelőnkben már 17 éve működik az audiológiai ellátás bérleti jogviszony keretein belül.
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagy igény mutatkozik a hallásvizsgálatokra és
a különböző hallás problémák ellátására.
A lakosság széles körét érintik a legkülönbözőbb okokból fellépő halláskárosodások. Ide
tartoznak például az időskorban jelentkező hallásvesztések, vagy az egyre gyakoribb, inkább
a fiatal korosztályt érintő zajártalmak és ennek következményei. Kiemelten foglalkozunk a
fülzúgásos panasszal jelentkező páciensekkel.
Részt veszünk mind a szakmai protokoll szerinti kivizsgálás elindításában, mind az arra
alkalmas pácienseknél a hangterápia alkalmazásában. Ez a felsorolás is mutatja munkánk
sokrétűségét. Végzünk diagnosztikai vizsgálatokat, foglalkozunk hallókészülék ellátással és
prevencióval is.
Ellátási területünk Budapest I. kerülete, megegyezik a fül-orr-gégegyógyászati betegek
ellátási területével. Szabad kapacitás terhére ellátjuk a hozzánk forduló XII. kerületi
pácienseket is.

Jelen kérelem benyújtásának indoka, hogy a jövőben az audiológiai betegek ellátása
komplexebb

és

átláthatóbb

és

az

új

egészségügyi

szolgálati

jogviszonnyal

összeegyeztethető legyen a tevékenység.

Budapest, 2021.06.
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