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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2013.
(I.31.) sz. határozatának 3. pontjában döntött a FESZ Kft-vel 2008. január 30. napján aláírt
egészségügyi közfeladat átadására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről és a kötelezően biztosítandó kerületi egészségügyi alapellátás és önként
vállalt járó beteg ellátás zavartalan biztosítása érdekében határozatlan időtartamra feladat
ellátási szerződés megkötéséről a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: FESZ KN Kft.), mint közfeladatot átvállaló
társasággal.
A 2013. február 26. napján aláírt határozatlan időtartamra megkötött feladat ellátási szerződés
III. pontja értelmében:
„III. Közfeladatot Átvállaló Társaság kötelezettségei az egészségügyi közfeladat-ellátás
átvállalása körében
1.
Közfeladatot Átvállaló Társaság vállalja, hogy az Önkormányzat által ellátott – a
szerződés megkötésének időpontjáig, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett, - az 1. számú
mellékletben felsorolt - egészségügyi szolgáltatásokat - a Közfeladatot Átvállaló Társaság,
valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) között hatályban lévő finanszírozási
szerződésben foglalt kapacitások erejéig, a mindenkor hatályos jogszabályi minimumfeltételek
fenntartásával, figyelemmel az Önkormányzat mindenkori egészségügyi koncepciójában
foglaltakra is – komplex módon biztosítja, a lakossággal szemben fennálló ellátási
kötelezettséget maradéktalanul teljesíti.
1.1. Közfeladatot Átvállaló Társaság a fentebb rögzített feladat ellátási kötelezettség
mellett átveszi a védőnői, az iskola-egészségügyi, a gyermekfogászati, az otthoni szakápolási,
valamint a felnőtt ügyelet alapellátási feladatokat. Ennek keretében a Közfeladatot Átvállaló
Társaság segíti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal ügyviteli munkájának egészségüggyel kapcsolatos részét, követi a lakosság
egészségügyi állapotát, felméréseket és javaslatokat készít az Önkormányzat számára.
1.2. Jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi a Közfeladatot Átvállaló Társaság részére
a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet által a Budapest Főváros IX. Kerületének
lakossága számára biztosítandó alap- és járóbeteg-szakellátás keretében engedélyezett
szakterületek és szakorvosi óraszámok jegyzéke.
1.3. Közfeladatot Átvállaló Társaság kijelenti, hogy a III.1. és III.1.1. pontokban vállalt
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogi, technikai és egyéb feltételekkel rendelkezik.
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1.4. Közfeladatot Átvállaló Társaság által a III.1. és III.1.1 pontban meghatározott
szolgáltatások körének szűkítéséhez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
A meglévő szolgáltatások bővítéséről, új szolgáltatások, ellátási formák bevezetéséről és
folyamatos végzéséről az átvállalt közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül a
Közfeladatot Átvállaló Társaság saját hatáskörben dönthet.”
Az átadott közfeladatok működtetésének biztosítására a FESZ KN Kft. a jogszabályi
előírásoknak megfelelően rendelkezik az egészségügyi szakigazgatási szerv által kiállított
működési engedéllyel, mely meghatározza a különböző szakrendelésekhez kapcsolódó
szakma közfinanszírozott szakorvosi és nem szakorvosi heti óráinak számát (kapacitás).
Ezen működési engedélyben engedélyezett óraszámok alapján az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár az érvényben lévő finanszírozási szerződés szerint, a
meghatározott kapacitás erejéig folyósítja havonta a finanszírozás összegét a FESZ KN Kft.
részére.
2016. április 20.-án a FESZ KN Kft. képviseletében Dr. Jelinek Benjamin Gábor orvos
igazgató, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 5. §-ra
hivatkozva, kérelmezte Önkormányzatunk előzetes hozzájárulását szakorvosi óraszámok
módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
I.
Az Otoneurológia (Fül-Orr-Gégészethez tartozó társszakma) 6, az EMG 4 és EEG 4,
azaz mindösszesen 14 szakorvosi órát, a Kardiológia szakfeladatra kívánja átcsoportosítani az
alábbi indoklással:
1.

Otoneurológia

A Fül-Orr-Gégészet szakrendelésen belül a szédüléses panaszokkal rendelkező betegek
vizsgálatához külön nagy értékű műszer szükséges (minimumfeltétel szerint), mellyel jelen
pillanatban nem rendelkezik. Ezen panaszokkal jelentkező betegeket a Fül-Orr-Gégészeti
szakvizsgálaton belül a diagnózis egy bizonyos szintjéig lehet ellátni, viszont amennyiben
olyan mértékű szédülés jelentkezik, azt a rendelésvezető docens mindenképpen a Fül-OrrGégészeti Klinikára utalja további szakvizsgálatra, ezért az Otoneurológia óraszámának
fenntartása szakmailag nem indokolt.
2.

EEG

Az EEG vizsgálat az idegsejtek elektromos aktivitásának mérésére szolgál, amelyhez
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek szükségesek. A korábbiakban, amíg
nem voltak széles körben elérhetők a CT és MR vizsgálatok, a diagnosztikát nagyban segítette
ez az eljárás, azonban a CT és MR vizsgálatok elterjedésével az EEG vizsgálat alkalmazása
háttérbe szorult. A vizsgálat fenntartásának nincs szakmai indoka, a jelenleg elérhető
diagnosztikai eljárások mellett elavultnak tekinthető. A tárgyi és személyi feltételek
biztosítását a fentiekre tekintettel szükségtelennek ítéli meg, a vizsgálatokra területi ellátási
kötelezettségük nincs, amennyiben a ferencvárosi betegeknél ezen vizsgálat végzése válik
szükségessé, az ellátás az Egyesített Szent István és Szent László Kórházban történik.
3.

EMG

Az EMG (electromyográfia) a vázizmok ún. motoros egységeinek működéséről ad
felvilágosítást. A vizsgálat végzéséhez szükséges végzettségű személyi és tárgyi feltételekkel
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nem rendelkezik. Területi ellátási kötelezettségük nincs, jelenleg az esetlegesen szükséges
vizsgálatok az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Neurológiai Osztályán kerül
elvégzésre, ahol a megfelelő személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A Kardiológia szakrendelés nagy betegforgalmú szakrendelés, a növekvő betegigények
kielégítéséhez a jelenlegi szakorvosi órakapacitásának (72 óra) növelése indokolt, a személyi
és tárgyi feltételek biztosítottak, a fentiek alapján a Kardiológia szakrendelés szakorvosi
óraszámára történő átcsoportosítást kéri jóváhagyni.
II. Egynapos sebészet
Az Egynapos Sebészeti részleg megnyitásakor az egészségügyi szakigazgatási szerv 8
szakmára adott működési engedélyt (gasztroenterológia, sebészet, nőgyógyászat, fül-orrgégészet, szemészet, ortopédia, traumatológia, urológia), és a finanszírozási szerződés is ezen
ellátásokra került megkötésre.
A jelzett szervezeti egységek közül, a fül-orr-gégészet, urológia, gasztroenterológia szakmai
vezetésének döntése alapján azonban, ezen szakmák vonatkozásában egynapos sebészeti
műtéti tevékenység nem kerül elvégzésre, e három szakmára eső súlyszámot, a meglévő
másik 5 szakma részére kérelmezi átcsoportosítani. Az átcsoportosítás következményeként
ezen 5 szakmában több OEP által finanszírozott ellátás végezhető el, mely arányait az
Országos Tisztiorvosi Hivatal határozza meg.
A módosítás technikai jellegű, az Egynapos Sebészeti részleg működésében érdemi változást
nem jelent.
A szakorvosi óraszámok módosítása nem jár szakorvosi óracsökkentéssel, összességében
változatlan marad, csupán más területen kerülnek növelésre. A kihasználatlan szakorvosi
óraszámok racionalizálásra kerülnének és a szakmailag indokolt szakterületeken
teljesítménynövekedés érhető el. Amennyiben ezen szakorvosi órák átcsoportosításra
kerülnek, abban az esetben a FESZ is több feladatot lát el, mely szakfeladatok költségének
fedezete az OEP finanszírozásának emelkedése. Jelenleg az átcsoportosítandó szakorvosi
óraszámok az adott szervezeti egységen belüli alegységekre vonatkozóan nem határozhatóak
meg, mivel ezt az Országos Tisztiorvosi Hivatal határozza meg, a Képviselő-testület előzetes
hozzájárulása alapján.
Tekintettel a FESZ KN Kft-vel kötött jelenleg hatályos feladat ellátási szerződés III. fejezet
1.4. pontjában foglaltakra, ezen módosítások szakhatósági engedélyezési eljárásának
megindításához szükséges a tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes hozzájárulása.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.
Budapest, 2016. május

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft-vel, 2013. február 26. napján kötött feladat
ellátási szerződés III. fejezet 1.4. pontja alapján előzetesen hozzájárul, hogy a Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. kezdeményezze az Országos Tisztiorvosi Hivatalnál a járó
beteg ellátás keretében biztosított szakrendelések közfinanszírozott heti szakorvosi
óraszámainak módosítását az alábbiak szerint:
-

az otoneurológia szakrendelés, a neurológia-EEG diagnosztika és a neurológia-EMG
diagnosztika, összesen 14 szakorvosi óra kapacitás átcsoportosítása a Kardiológia
szakrendelésre.

-

az egynapos sebészeti ellátáson belül a gasztroenterológia, fül-orr-gégészet és urológia
összesen 180 szakorvosi óra átcsoportosítása az egynapos sebészet, az egynapos
nőgyógyászat, egynapos szemészet, egynapos ortopédia, és egynapos traumatológia
szakmák között.

Határidő: 2016. május 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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