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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Hatfu ozati j av as|at a bízoíIság szánára:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|óterjesnés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az

egészségtigyről sző|ő 1997. évi CLN. t<irvény (továbbiakban: Eütv) a|apján az á"Italźnos
jráróbeteg-szake||átás a beteg folyamatos e|Iźtásźt,gondozását végző orvos beutalása vagy a
beteg jelentkezése a|apjáĺ szakorvos źitalvégzettegyszeri, illetvę alkalomszenĺ egészségĹigyi
ellátás, továbbá fekvőbeteg-szake||túást nem igénylő kĺónikus betegség esetén a folyamatos
szakoľvosi gondozás. Az á|talźnos jaľóbeteg-szake||átást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, rendszeres tömegkĺizlekedés igénybevételévelmegk<lzelíthetően kell bizosítani.

A

kerületbeÍI az általĺínosjáľóbeteg-szake||átást a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat á|ta|
a|apított és működtetett Józsefuarosi Egészségügyi Szo|gźl|at (továbbiakban: a JESZ) |átja eI,
székhelye: 1084 Bp. Auróra u.22-28., a JESZ foigazgatôja Dľ. Koľoknai András.

Az Eütv éľtelmébena helyi

önkormrányzat gonđoskodika tulajdonában és fenntartásábarl|évo,
szakeLlátźst nyújtó egészségügyiszoIgáItató működtetéséľől, illetve a tulajdonában|évő, szakellátási feladat ellátására szo|gáIő vagyollhoz kapcsolódó - kĹilön törvényben meghatározott .
e gé sz s é gü g y i szake|Iátási fe l adatok ellátás áľó l.
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Az Eütv 244lD. $ (1) bekezdése éľtelmébęnaz

az egészségügyi szakellátási kötelezettségét a jfuőbeteg-szakellátási feladatok tekintetében 2013. május 1-jétől gyakorolja, kivéve, ha a
helyi onkormźnyzat úgy d<int, hogy 2013. ápľilis 30. utánis ellátja a jarőbeteg-szakellátási feladatot. Az Eütv. rendelkezései szerint az ahelyi önkormanyzat, atle|y a jtnőbeteg-szakellátási
feladat ellátáséna kötelezett, 2013. február 15-éig k<jteles d<jnteni és az egészségtigyértfelelős
minisztert tájékoztatĺi a:ľó1, hogy 2013. április 30-át követően folýatja-e a jźlrőbetegszakellátási fęladat ęIlátását. A helyi önkormányzat dclntése csak a jaróbeteg-szakelIátási feladatai egészéĺekátadására, illetve foLyatására irányulhat. Amennyiben a helyi oĺlkormźnyzata
megadott hatĺíridőnbelül nem d<int vagy döntéséről nem tájékońatja a miniszteľt, úgy kelltekinteni, hogy a helyi önkormźlnyzat nem kívĺĺnja2013.május l-jét követően a feladatot ellátni.
A feladat állam részéretöľténő átadása esetén a feladatot eIIátő egészségügyi szolgáltatő,valamint a feladat ellátást szo|gźúő vagyon is ingyenes tulajdonba adásľa kell, hogy keľĹiljön és ezen
időpontig amennyiben a jtlrőbeteg-szake||átási feladatot és a jáľóbeteg-szakellátást nyújtó szolgá|tatőja egészségügyi alapeIlátási tevékenységet is végez, 2013. április 30-áig gondoskodni
kęI| az alapellátási feladat és a jaľóbeteg-szakellźúźsifeIadat' valamint aZ ezen feladatokhoz
kapcsolódó önkormányzattbilďjdonban lévő egyes vagyonelemek elválasztásĺĺról.
á'I|am

Az Etitv 244lD. $ (7) bekezdése éľtelmébeĺaz tilarn nevében a kormány által kijelĺilt szerv
f0I3. április 30-áig megállapodást köt azza| a helyi önkormźnyzatta|, amely a dĺjntésévelválIa|ta ajáróbeteg-szake||átási feladat el|átástnak 2013. április 30. utĺĺnifolyatását. A megállapođásidőtartarnára, felmondására és egyéb okból töľténő megszűnésérevonatkoző szabźlyokat,
valamint a megáI|apodással szęmbęni tartalmi és formai kĺivetelményeket és a megállapodás
megkötésével kapcsolatos eljaľási szabályokat a Kormány ľendeletben á||apítja meg (a rendelet
még nem került elfogadásra, javasolom, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert a
megállapodás képviselő-testület elé terjesztéséľe).

A helyi önkoľmanyzat

- törvényben meghatározott esetekben - az źilammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás
ťlnanszírozásarő|.

Dr. Koroknai András

Főigazgatőva| történt egyeztetés aLapján

feladatellátás mellett szóló éľveka kĺlvetkezők:

a helyi

- amai korszerű technikák mellett a betegségek zöme ambulánsan keze|hető,

önkoľmĺĺnyzati

a kerületben

élők

elsődleges szakorvosi e||átźsa a JESZ-ben történik,

- fő ellátandó lakossága a jőzsefvaĺosi polgaĺok, ezért a JESZ kiemelt figyelmet fordít rájuk,
visszaje|zéseiket figyelembe veszik, az intézményben hozotr' döntések elsődlegesen a kerületi
lakosság érdekeit szo|gá|ja,
- más strukturában való mfü<jdés, mely lényegébenegy nagyobb fekvőbeteg.iĺtézménnyel való

fÚziőt, integrációt jelent, a kerületi lakosok érdekei már az ambuláns szinten is séľülhetnek,
nem ők állnak majd a pľoblémamegoldás kĺĺzéppontjában.Intézményiszinten pedig egy ilyen
jellegű integráció a jźlrőbeteg-ę||átás,,elsorvadását'' is jelentené, ugyanis a járőbeteg ,,tészIeg,,
megtakaľításai az á|ta|ában veszteségesen mfüödő fekvőbeteg-intézmény hiźnyát mérsékelnéa
fej lesztések, előremutat ő v á|tońatźlsok megvalósítása helyett,
- a heIyi viszonyok ismerete gyoľsabb döntéseket tesz lehetővé, a köľülmények áľnyaltabb ismeľete kevesebb tévedéshez,illetve téves követkeńetéshez v ezet,
- az e|mu|t évek során a JESZ és a kerĹileti önkoľmányzatkÍjzött jó szakmai kapcsolatokon alapuló és a legjobb szakmai d<jntéseket eredményező egyittmfüöđés volt jellemző, mely biĺosí-

tottaa külcjnböző egészségügyi problémák gyors, hatékony és célirányos kezelését,megoldását,

- a VIII. keľületi betegellátás specifikus igényeinek e|Iatástú. csak az ilyen jól mfüödő inteľperszonáli s kapcsol atokon alapuló e gyĹittmfü ödés biztosítj a.

A JESZ kimutatása a20I2. évi esetszámokról
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külĺinbozo szakĺęndelésen a2012. évbęn ĺisszesen 315.148 orvos-beteg találkozó történt. A legnagyobb számban a Reumatológián|attak el betegeket, ahol összesen 14
szakorvos dolgozik, vá|toző időtaľtamban. Jelentős a betegfoľgalom a labor, tüdőgondozó,
pszíchiátria. a rĺintgen, valamint a bőrgondoző szak'rendelésein. Az ĺisszesen 52,3 szakoľvosi
státuszon 90 orvos dolgozik, 45-en ktjzreműkĺjdői szerződéssel. Az előzőekben leíľtlétszĺĺmban
nem szeľepelnek a foglalkozás-egészségugyí(2), illetve aziť1tsági szakorvosok (5).

A JESZ-ban a

18

A szakorvosi

rendelésęk az onkormányzat tulajdonźtképező, Auróľa u.22-28. sz. aIatti 3430
m2 alapteriletű ingatlanban, valamint a Korrínyi S. u. 3lA 3032 m, alapterĹiletű ingatlanban
töľténnek. Az Auróra utcai ingatlanban a jérőbeteg szakellátáson kívül a|apellátás is mfüöđik.

A fęladat jĺivőbeni

ę||źúźsa,a szakľendelő műkĺjdtetése többletfedezetet

an nem igényel, a20|3. évi oEP ťlnanszírozás nem vá|tozĹk.

A képviselő-testület hatásköre

a

Mĺjtv 10.

désén,244lD. $ (5) bekezdésénalapul.

$ (3) bekezdésén,valamint

Kéremaza|ábbihatźrolzatijavaslatelfogadását.

2013. évre vonatkozó-

azBlłtv 152. $ (3) bekez.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. önként vállalt feladatként az egészségügyľől szőIő 1997. évi CLIV. tĺirvény244/D. $ (1)'
(5) és (7) bekezdésében foglaltak alapjźn 20|3. ápľilis 30-át követően a járóbetegszakellátási feladat ellátást, mint állami feladatot az źil'ammal kötött külön megállapodás
alapjźn folytatja,
2. fę|hata|mazza a polgármestert, hogy ahattrozat 1. pontjában foglaltalaóI az egészségügyéľtfelelős miniszteľt tájékońassa,
3. felkéri a polgármestert, hogy a kormány által kijelölt szerwel a jaróbeteg-szakellźtásí feladat ellátása érdekébenmegkötenđő külön megállapodást jóvĺíhagyásľaterjessze a képviselő-testület elé.

Felelős:

Polgáľmester

Hataridő:

1. pont

2. pont
3. pont

esetében 2013. február 06.
esetében 2013.február 15.
esetében 2013. április 30.

A diĺntésvégrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási tigyosztály Humán.
kapcsolati Iľoda

i?'t

Budapest, 20|3. január 24.

Máté
Törvényességi ellenőrzés
Rimán Edina
jegyzo
nevében és megbizásából
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