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Előterjesztés
Szakorvosi óraszám átcsoportosításhoz, nem szakorvosi óraszám növeléshez.

A Kistérségi Járóbeteg Szakrendelés jelenleg 200 szakorvosi óra és 90 nem szakorvosi óraszámban
működik.
1. Óraszám átcsoportosítás
A 200 szakorvosi óra keretein belül van lehetőségünk a szakmák óraszámainak átcsoportosítására,
igazodva ahhoz, hogy melyik szakmában van ténylegesen nagyobb ill. kisebb ellátási igény a
tervezettnél.
A Kft. 2012. évben szakorvosi órákat csoportosított át orvoshiány és az ellátási igény miatt illetve a
kedvezőbb finanszírozás elérése érdekében. Az átcsoportosítás során módosult óraszámok további
változtatását az alábbiak alapján tervezzük:
A 200 szakorvosi órán belül átcsoportosítani szeretnénk:
 Szemészet - 6 óra : a jelenlegi 22 órából 16 szakorvosi óra lenne. A korábbi 22 szemészeti
szakorvosi órát a közreműködő szolgáltató rendelés bővítési tervei alapján kértük, amely az OEP
finanszírozás maximális lehívását is elősegítette. A korábbi közreműködő szemész főorvosa
2014. január 31-el felmondott a Kft-nél, és a felszabadult 14 szakorvosi óra szerződésből a
továbbiakban 8 órát kívánunk szemészeti szakorvossal betölteni. A Kistérség szemészeti ellátása
a meglévő ( Dr. Kiss Annamária által végzett) 8 órás , egész napos ellátás mellett egy szintén
egésznapos, 8 órás szemészeti ellátással teljessé tehető. Tervezetten osztályos, műtéti háttérel
rendelkező szakorvost keres a Kft.
 Sebészet – 1,5 óra : a jelenlegi 20 szakorvosi órából 18,5 szakorvosi óra lenne. A szerdai
rendelést a sebész főorvos 14:30 órakor tudja kezdeni és csak ezen a napon jár a Szakrendelőbe.
A rendelési idő végét a továbbiakban optimálisan 20:00-ra tervezzük, így 1,5 szakorvosi óra
felszabadul. Az óraszám csökkenése a betegellátást nem befolyásolja hátrányosan.
 Belgyógyászat - 6 óra : a jelenlegi 20 órából 14 szakorvosi óra lenne. A Kistérség belgyógyászati
ellátással lefedett a heti 3 nap belgyógyászati szakrendeléssel, melyet a további két napon
kardiológiai szakrendelés is követ. Így minden hétköznap délután van belgyógyász vagy
kardiológus szakorvos a Szakrendelőben, melyet fontos tényezőnek tartok a betegellátás
hozzáférésének biztosításában.
 Ortopédia + 4 óra : a jelenlegi 4 órából 8 szakorvosi óra lenne. A 2012. évi átcsoportosítás során
az eredeti heti 2 szakorvosi óra 4 szakorvosi órára lett emelve, amit Kránicz János Professzor
Úrral egyeztetve további 4 órával megemelnénk a hosszú várakozási idők lerövidítése érdekében.
Az orvosi közreműködői óradíj emelkedésének fedezete a kétszeres betegforgalom lehetősége,
amire egyértelmű az ellátási igény. Az ortopédiai szakrendelésünk magas szakmai színvonalával
és rövid várakozási idejével kiemelkedő a térségben!
 Fül-orr-gégészet: + 2 óra: a jelenlegi 5 órából 7 szakorvosi óra lenne. 2012-ben orvoshiány miatt
szakorvosi óraszám csökkentést kellett kezdeményeznünk. A jelenlegi 5 szakorvosi órán felül a
szakorvossal történt egyeztetés alapján tervezzük további 2 órában az ellátás bővítését. A
Kistérségben élők hallásvizsgálatát és hallókészülékkel ellátását a Nagykanizsai kórházzal
együttműködve a továbbiakban a szakrendelés keretén belül el tudnánk látni.
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 Neurológia: + 1,5 óra: a jelenlegi 10 szakorvosi Neurológiát szeretnénk bővíteni annak
érdekében, hogy több EEG vizsgálat készülhessen. Az EEG vizsgálat minimumideje 30 perc, a
bővített rendeléssel heti 3 órával több EEG vizsgálat készülhet, ami mind szakmailag mind
bevételi oldalról kedvező a szakrendelő részére. A szakorvossal előzetesen egyeztetés történt,
aki vállalja a többlet órát illetve igényli az EEG vizsgálatok növelését is.
Új szakmaként:
 Tüdőgyógyászat: 6 óra: A felnőtt tüdőgyógyászati ellátásra vonatkozó igény a szakrendelő
indulása óta jelen van. A meglévő digitális röntgen diagnosztika ideális háttér az ellátás részére.
A felnőtt tüdőgyógyászati szakellátás tervezetten már induláskor teljes kapacitással kihasználásra
kerül, tekintettel a környékbeli tüdőgyógyászati szakrendelések hosszú várólistáira. Elkészült a
tüdőgyógyászat szakmai terve, mely tartalmazza az ellátás részletes megtervezését is.
A 90 nem szakorvosi órán belül átcsoportosítani szeretnénk:
 Ultrahang: -15 óra: a jelenlegi 15 nem szakorvosi órát meg kívánjuk szüntetni, szakasszisztens
hiány miatt. Az ultrahangos vizsgálatokat a Szakrendelőben szakorvosok végzik, nincs szükség és
lehetőség a nem szakorvosi óraszám fenntartására.
 Röntgen + 10 óra : a jelenlegi 15 nem szakorvosi órából 25 nem szakorvosi óra lenne, ami a
röntgen nyitvatartási idejét jelentősen megnövelheti. A röntgen nyitva tartás jelenleg is
alkalmazkodik a jellemzően igénybevevő szakrendelések ( sebészet, ortopédia, reumatológia)
rendelési idejéhez illetve a háziorvosi beküldési igényekhez. A röntgen diagnosztika
hozzáférhetőségét szeretnénk bővíteni a rendelési idő megnövelésével. A személyi feltétel
adott a megnövekedett nem szakorvosi óraszámhoz ( 2 röntgen asszisztens van).
Új szakmaként:
 5 óra Fizioterápia (5722 szakmakódon – asszisztensi tevékenységként): részletesen indokolva a
többletkapacitási kérelemnél.

2. Többletkapacitás igény benyújtás
A Kft. több alkalommal kérte a 90 nem szakorvosi óraszámon felül további 20 nem szakorvosi óra
Fizioterápia és 10 nem szakorvosi Gyógytorna többletkapacitás befogadását. A kérelem oka a
pályázat benyújtásakor elmaradt fizioterápia óraszám igény pótlása volt. A többletkapacitás
többletbevételt is okoz és az OEP a zárolt kassza miatt eddig elutasította.
A 2012. évi többletkapacitási kérelmünk kapcsán kértük az ESZA állásfoglalását, aki válaszában
engedélyezte a maximálisan 120 nem szakorvosi óraszám teljes kihasználását. A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály véleménye az volt, hogy alapos indok esetén
a korábbi befogadástól eltérő módon kérhetünk magasabb nem szakorvosi óraszámot, annak
betartásával, hogy a pályázati előírás értelmében min. és max. heti 200 szakorvosi óra és maximum
heti 120 nem szakorvosi szám kapacitáson működhet a kistérségi szakrendelő.

2014-től újra van lehetőség többletkapacitás kérvényezésére, amelyet a 337/2008. (XII. 30.)
Korm.rendelet 13.§ (2) bek. alapján az egészségügyi szolgáltató fenntartója nyújthatja be. A fenntartó
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szükséges, hogy jóváhagyja, hogy a többletkapacitás befogadását követően a szolgáltató 15 napon
belül működési engedély iránti módosítási kérelmet nyújtson be.
A fenntartók által közösen benyújtandó kérelmet jóváhagyásukat követően a szolgáltató Kft. elkészíti,
a szükséges mellékletekkel illetve a szükséges jóváhagyó nyilatkozatokkal együtt.
Jogszabályi változások miatt a korábban Gyógytorna ellátásra tervezett 10 nem szakorvosi órát a
kötelezően ellátandó Dietetika szakmában kérjük engedélyezni. A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
szerint a szakrendelő köteles heti két alkalommal 4-6 óra dietetikai szakrendelést biztosítani. Ehhez a
kötelezően ellátandó feladathoz eddig kapacitást nem biztosítottak, működési engedélyben nem
szerepeltethettük. A Gyógytorna ellátást a továbbiakban is a meglévő 20 nem szakorvosi órában
kívánjuk folytatni.
A meglévő 90 nem szakorvosi óra felett az alábbi többletkapacitásokat kérjük:
 15 óra Fizioterápia (5722 szakmakódon) : az átcsoportosítás során 5 órában új szakmán
engedélyeztetni kívánt Fizioterápia működési ideje tervezetten 20 nem szakorvosi óra. A
fizioterápia működtetéséhez (az eddig is már számos alkalommal kérvényezett) nem szakorvosi
órák feltétlenül szükségesek
 12 óra Dietetika (7600 szakmakódon) : a kötelezően ellátandó feladatunkhoz kért , jogszabály
által előírt kapacitás megigénylése
Kérem, hogy határozatban egyetérteni és hozzájárulni szíveskedjenek a fentiekben részletezett
óraszám átcsoportosításhoz illetve többletkapacitási kérelmünkhöz. Továbbá az OTH részére
szükséges egy nyilatkozat az átcsoportosítás és többletkapacitás fenntarthatóságáról. A tervezett
óraszám változások többlet bevételt jelentenek illetve többlet TVK-t a Szakrendelő részére, az új
szakma ( 5722 Fizioterápia- asszisztensi feladatként, 7600 Dietetika) megjelenése az eddig is meglévő
szakemberek által, jelenleg is végzett tevékenységek, amelyekhez szükséges az OEP által a
kapacitásoknak a hozzárendelése. Az új szakma vonatkozásában valamennyi kistérségi önkormányzat
nyilatkozata szükséges arról, hogy a járóbeteg ellátás keretében a Csurgó Kistérségi Járóbeteg
Szakrendelőhöz kíván-e tartozni.
Határozati javaslat 1.:
1.) ……………………………………………………….Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért és hozzájárul
az alábbi óraszám átcsoportosításhoz:
 Szemészet: - 6 szakorvosi óra
 Sebészet : - 1,5 szakorvosi óra
 Belgyógyászat: -6 szakorvosi óra
 Ortopédia + 4 szakorvosi óra
 Fül-orr-gégészet + 2 szakorvosi óra
 Neurológia + 1,5 szakorvosi óra
 Tüdőgyógyászat + 6 szakorvosi óra
 Ultrahang: -15 nem szakorvosi óra
 Röntgen: +10 nem szakorvosi óra
 Fizioterápia ( asszistensi tevékenységként): + 5 nem szakorvosi óra –új szakmaként.
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Határozati javaslat 2.:
1.) ……………………………………………………….Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért és hozzájárul
az alábbi többletkapacitási kérelem benyújtásához:
 15 nem szakorvosi óra Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
 12 nem szakorvosi óra Dietetika.

Az Önkormányzatokra vonatkozó határozati javaslatok a szolgáltató Kft. részéről kiküldésre kerülnek.
A Kft. munkaszervezete kéri a Kistérség Önkormányzatainak nyilatkozatát arról, hogy a Fizioterápia
(asszisztensi tevékenységként) és Dietetika járóbeteg ellátás keretében a Csurgó Kistérségi Járóbeteg
Szakrendelőhöz kíván-e tartozni.
Határozati javaslat 3:
1.)
……………………………………………………….Önkormányzat Képviselő Testülete nyilatkozik arról,
hogy a Tüdőgyógyászat, Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) és Dietetika járóbeteg ellátás
keretében a Csurgó Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőhöz kíván tartozni. Továbbá az Önkormányzat
Képviselő Testülete felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. március 24.
Felelős:
Csurgó, 2014. 03.14..

Tisztelettel:
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