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Tárgy: Javaslat a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 2010. évi beszámoló
jának elfogadására 

Mellékelten beterjesztern a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 20 l O. évi tevékenységéről 
szóló éves beszámolót. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megtárgyalni és 
elfogadni. 

A Népjóléti Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti , 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Budapest, 20 ll. május 16. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 



Beszámoló 

a 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

2010. évi 

tevékenységéről 

Budapest, 2011. május 28. 



Bevezető 

A 20 l O-es év ismét egy nehéz időszak volt a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
életében. A "GAMESZ" és "Polgármesteri Hivatal" korszak után az 
Egészségügyi Szolgálat 2010. január Ol-től a Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 56/20009 .(IV .16.) sz. határozata következtében újra 
önállóan működő és gazdálkodó közintézet lett. 

Az önállóságot a 2009 közepétől hosszú, alapos előkészítő munka előzte meg 
(testületi döntések előkészítése, Alapító Okirat módosítása, Államkincstár 
szervezeti bejegyzések, OTP-nél számlanyitások, APEH bejelentkezés-adószám, 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral új szerződések előkészítése, 

megkötése). A központi irányításhoz a feladatok bővülése, megnövekedése miatt 
új, megfelelő végzettségű, képzettségű dolgozókat vettünk fel, mindezek 
következtében a Szolgálat központi irányításának létszáma l O főre emelkedett. 

Kialakítottuk a Szolgálat gazdasági szervezetét, melyben az egyes gazdasági
pénzügyi feladatokat munkakörökre kiosztottuk. Testületi támogatással a 
gazdálkodáshoz szükséges régi DOS-os programok helyett a számítástechnikai 
géppark modemizálása után egy költségvetési integrált gazdálkodási rendszert 
állítottunk üzembe (OrganP), mely alkalmas a költségvetési szervek, 
intézményeinek teljes körű kielégítésére. Az OrganP eleget tesz a költségvetési 
gazdálkodásra vonatkozó összes hatályos jogszabályi előírásnak. A rendszerben 
az egyes gazdasági események teljes körűen össze vannak rendelve a megfelelő 
költségvetési előirányzatokkal: a kötelezettségvállalások (szerződés, rendelés) a 
költségvetési előirányzathoz, a számlák a megfelelő kötelezettségvállaláshoz, a 
pénzforgalom (pénztár, bank) a számlákhoz kapcsolódik, a program kezeli a 
raktári nyilvántartást, anyaggazdálkodást, értékcsökkenést, egyszóval mindent. 

Csatlakoztunk az OTP Direkt Elektra Terminal banki internetes rendszerhez, 
mely segítségével össze pénzügyeinket, utalásainkat, számláinkat elektronikusan 
tudjuk intézni. Elkészítettük szabályzatainkat, kialakítottuk a működési rendet. 
A Polgármesteri Hivataltól történő leválás, átállás az önállóságra 
zökkenőmentesen zajlott le. Az alapellátásban dolgozók folyamatosan tudták 
végezni mindennapi betegellátó tevékenységüket, fennakadás semmilyen 
területen nem volt. 

2010. április-májusában a Kőbányai Önkormányzat Belső Ellenőrzése 
vizsgálatot végzett Szolgálatunknál, mely feladata az önállóan működő és 
gazdálkodó közintézet szabályszerű működésének vizsgálata volt. Részletes 
jelentésük megerősítette ténykedésünk szakmaiságát, jó szervezettségét. A Belső 
Ellenőrzés 2010-es jelentésüket a 236/2011. (IV. 21.) határozatával fogadta el a 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 
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Feladatellátás általános értékelése 

Bevételi fő forrásunkat döntő részben továbbra is az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár szerződések szerinti finanszírozása, kisebb 
hányadban a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatása 

különösen az Önkormányzat által biztosított juttatásoknál, mint 
egészségpénztár, nyugdíjpénztár, étkezési támogatás- valamint a saját bevételek 
(főleg a vállalkozó praxisok befizetései) teszi ki. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fmanszírozása, mint már évek óta, nem 
fedezi minden praxisban, minden szakfeladaton a tényleges működtetési 
költségeket, személyi juttatásokat, ez különösen érvényes a kis kártyaszámú 
háziorvosi praxisokra, védőnői, iskolaorvosi és fogászati, szájsebészeti 
ellátásokra. 

Intézményünk saját bevételének teljesítéséhez minden olyan létező bevételi 
forrást kihasználtunk, mely lehetövé tette az éves terv megvalósítását, de a 
nyereséges praxisok vállalkozásba menésével egyre több a közalkalmazotti 
veszteséges praxis. A vállalkozók felé történő számlázások a személyi kiadások 
tekintetében havonta, a dologi kiadásoknál negyedévente történtek, így ezen 
bevételeink 98 %-ban teljesültek. 

Az elmúlt évben sokat fordítottunk a törvényben előírt megváltozott szakmai 
minimum feltételek dologi tényezőinek korszerűsítésére (EKG), tönkrement 
eszközök szükségszerű cseréjére, dologi kiadásokra, kis értékű szakmai 
berendezések, szakmai anyagok, számítógép és tartozékai (elsősorban 
lézernyomtatók a drága működtetésű tintapatronosok helyett) vásárlására. 

Külön említést érdemel, hogy a védőnői szolgálat részére önkormányzati 
támogatásból az év második felére sikerült beszerezni az új jogszabályokban 
meghatározott eszközöket - látás vizsgálathoz Ishihara, Matsubara, visus és 
térlátás táblák, hallás vizsgálathoz pedig korszerű audiométereket 

A zökkenőmentes működés fenntartása, az alapellátás igényeinek kielégítése 
hatalmas szervezési munkát rótt a Szolgálatra. Kiadásainkat igyekeztünk úgy 
szervezni, hogy minden háziorvosi rendelő (felnőtt, gyermek), a védőnői 
hálózat, ügyeleti ellátás, fogászatok most már minden vonatkozásban kötelező 
adatszolgáltatása, T AJ ellenőrzése az OEP számára folyamatosan biztosítva 
legyen. Az Önkormányzat által átvállalt közüzemi költségek mellett a 
megemelkedett egyéb költségek OEP által nem finanszírozott részét továbbra is 
önkormányzati támogatásból fedeztük Gazdálkodásunk 20 l O-ben is a 
megszokott, kiegyensúlyozott és takarékos volt. 
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Az ügyeleti ellátás terén a gyermek ügyeletet ellátó Heim Pál kórház 2010. 
második félévétől átlagban havi 165 eFt-os emelést hajtott végre, melynek 
forrását a Képviselő-testület biztosította költségvetésünkben. 

Egyre több gondot okoznak a személyi problémák. Orvosaink életkora egyes 
területeken bőven meghaladja 60 évet, egyre nehezebb hosszabb betegség, 
táppénz, szabadság esetén helyettesítésükről gondoskodni. Ugyanez vonatkozik 
az asszisztendára is, a Zsivaj rendelőben 20 l O-ben egyszerre 3 asszisztens esett 
ki betegség miatt, helyettesítésük sok nehézséget és többlet költséget okozott. 

Kiemelt, nagyobb önkormányzati felújítások a kérések, javaslatok, ígéretek 
ellenére 20 l O-ben - pontosabban már évek óta - egyáltalán nem voltak. Áll a 
Pongrác út 9. (Salgótarjáni u. 47.) felújítása évek óta, az Újhegy sétány 13-15. 
sz. alatti rendelő és a Pongrác 19. felújítása, Újhegyen ismét balesetveszély 
alakult ki a lehulló esempék miatt. 

2010. január Ol-re virradóra ismételten betörés történt az Újhegyi gyermek 
rendelőben (2008. áprilisában a milliós értéket is meghaladta a betöréssei 
okozott kár, már akkor azonnal kértünk rácsokat az ablakokra). Az okozott 
lopási és rongálási károkat január elsején-másodikán kijavítottuk, saját erőből 
pótoltuk, rendbe hoztuk. Rácsok az ismételt kéréseink ellenére sem készültek, az 
illetékes bizottság úgy döntött, inkább betörés gátló fóliákat kellene 
felszereltetni, ezért az Egészségügyi Szolgálat a karbantartási keretéből 
(előirányzat módosítás után) elkészítette a rácsokat, melyek 2010. októberében 
felszerelésre kerültek. 

A Pongrác út 19. szám alatti rendelőben sorban szakadtak le a 20-30 éves 
annatúrák Qegyzőkönyvek szerint már 2008-ban cserére szorultak, 
balesetveszélyesek voltak), az Egészségügyi Szolgálat ismét kénytelen volt 
lépni, kicseréltetni az összes armatúrát, mely 2010. novemberében megtörtént 

A 20 l O decemberi rendelő i látogatásokon derült ki az is, hogy a Gergely utcai 
rendelőben a 2009-ben egyeztetett és beütemezett világítótestek bövítése, 
cseréje sem történt meg. Ismét a Szolgálat volt kénytelen sürgősséggel 
intézkedni és kerültek új lámpatestek a rendelőbe. 

A Pongrác út 9. felújítása 2010-ben sem kezdődött el, az Egészségügyi Szolgálat 
a második közbeszerzéssei egy időben a Gondozási központban kialakította a 
rendelői helyiségeket (felnőtt és gyermek háziorvosi tevékenység biztosítására), 
valamint illemhelyiséget és megteremtette a lehetőséget a felújítás idejére 
történő átköltözéshez, mely a közbeszerzés ismételt eredménytelensége miatt 
elmaradt. 
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Fenntartó által végrehajtott felügyeleti ellenőrzések 

A fenntartó által végzett felügyeleti ellenőrzésre 2010. március 29.-től- 2010. 
május 17 .-ig került sor, melyet a Kőbányai Önkormányzat Belső Ellenőrzési 
Osztálya végzett. Az ellenőrzés tárgya az intézmény működési 

szabályosságának és gazdálkodásának ellenőrzése, valamint annak 
megállapítása, hogy az intézmény önállóan működő és gazdálkodó szervvé 
történő áttérése az előírásoknak megfelelően történt-e. A feladatellátásban 
működése szabályszerű-e, a különböző forrásokkal történő gazdálkodás rendje 
és színvonala biztosítja-e a jogszabályok és az Önkormányzat által támasztott 
követelmények kiegyensúlyozott és maradéktalan teljesítését. 

Az intézmény rendelkezett 2010. január Ol-től hatályos, a jogosult vezető által 
aláírt kötelezően elkészítendő számviteli szabályzatokkaL A szabályzatok 
tartalmilag, alakilag megfeleltek az előírásoknak. A szigorú számadás alá vont 
nyomtatványok, bizonylatok beszerzése, felhasználása, megőrzése 

szabályszerűen történt. A pénzkezeléssei kapcsolatos, kötelezően vezetendő 
analitikus nyilvántartások szabályszerű vezetése megvalósult Az ellenőrzés 
során a pénzügyi részleg tevékenységét, a pénztár működését az ellenőrzés 
szabályszerűnek ítélte meg. 

Az ellenőrzés többek között javasolta a SZMSZ felülvizsgálatát és a Képviselő
testületi beterjesztését, me ly 20 l O. szeptemberi ülésre megtörtént A jogi osztály 
észrevételezése alapján az SZMSZ és főleg az Egészségügyi Szolgálat 
érvényben lévő Alapító Okirata nem felel meg az időközben (2010. augusztus 
15-én) megváltozott jogszabályoknak, ezért levették a napirendrőL Az Alapító 
Okirat módosítása azóta sem történt meg az Önkormányzat részéről, mely 
előzetesen szükséges az SZMSZ elkészítéséhez. Javasolták továbbá a 
felhalmozott szabadságok jogosságának felülvizsgálatát a törvényi előírásoknak 
megfelelően történő kiadását, rendezését, mely még az év folyamán nagy 
részben megtörtént 

Az ellenőrzés egyéb javaslatai alapján készült igazgatói intézkedési terv alapján 
a jubileumi jutalmak ellenjegyzése, a hiányzó adatok felvitele az IMI illetve 
20 l O júniustól bevezetésre került KIR 3 programba, a kötelezettség vállalások 
szabályszerűségének biztosítása ellenjegyzéssel, a szigorú számadású 
bizonylatok naprakész hitelesítése teljes egészében még a 20 l O-es év folyamán 
hiánytalanul megvalósításra került. A gazdasági igazgató váratlan távozása miatt 
a szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg. 
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A működés személyi feltételei 

A Központi irányítás Gazdasági Igazgatásának feladat ellátása a pénzügyet, 
személyügyet, a gépjármű üzemeltetés tevékenységét foglalja magába. A 
gazdasági igazgatás személyi összetétele: gazdasági igazgató, főkönyvi 
könyvelő (pénzügyi-számviteli csoportvezető), pénzügyi ügyintéző, analitikus 
könyvelő, pénztáros, munkaügyi előadó, gépkocsivezető (ügyintéző), 

anyaggazdálkodó (raktáros). A személyi feltételek szűkösen, de adottak, a 
jelenleg ellátandó feladat nagyságához viszonyítva. 
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Az orvos szakmai igazgatás összetétele: l fó orvos igazgató, l fő OEP ügyintéző 
és adminisztrátor. 

Intézményi foglalkoztatási létszám alakulása 2010. évben 

Intézményünk a 20 l O-es gazdálkodási évben törekedett a foglalkoztatás 
területén is a költségtakarékos gazdálkodásra. 2010. évben az engedélyezett 
létszám a központi irányításnál 10,5 fő, OEP körben 136,5 fő. 2010. december 
31. napján a ténylegesen foglalkoztatott létszám a központi irányításnál 9,5 fő, 
OEP körnéll25,5. fő. 

Jelentős problémát okoz a szakmai területen az álláshelyek betöltése az orvosi 
munkakörök estében, ezzel szemben a szakmai feladatok maradéktalan ellátását 
biztosítani kell. A központi irányításnál a gazdasági vezetői állás 20 l O. 
szeptemberétől betöltetlen. 

A beszámolás időszakában az üres álláshelyek száma 12 fő, ebből háziorvos 4 
fő, iskolaorvos 3 fő, szájsebész 2 fő, fogászati rtg. asszisztens l fő, védönö l fő, 
gazdasági igazgató l fő. 
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Tárgyi feltételek alakulása 

A Központi irányításnál az önálló működéshez és gazdálkodáshoz a Gazdasági 
igazgatás számára szükséges feltételeket (számítógépek, nyomtatók, program, 
gyors, szélessávú intemet kapcsolat) a Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete támogatásából megteremtettük. Fénymásolónk 8 éves, elavult, a 
folyamatos karbantartás ellenére rövidesen használhatatlanná válik. 

Az alapellátás szakmai feladat (OEP kör) szakmai tárgyi feltételei, berendezési 
tárgyai a minimum feltételeknek ugyan megfelelnek, az esetek többségében 
elfogadhatók, de nem korszerűek. A fogászatokon szükséges még a minimum 
feltételeknek megfelelő autoklávok biztosítása, mely 2011-2012-ben 
önkormányzati forrásból megtörténik. A védőnői szolgálat eszközeinek 
fejlesztése, beszerzése már említésre került. A tárgyi feltételek részletesebben a 
szakmai tevékenységnéL 

Az épületek vonatkozásában az Egészségügyi Szolgálat 2003-ig, önállósága 
ideje alatt, a 4 éves ciklusokra kiterjedő szakmai, felújítási, és karbantartási 
tervet dolgozott ki, melyet következetesen meg is valósított. Ennek 
következtében valósult meg többek között a rendelők felújítása, fűtések 
korszerűsítése, egy orvos - egy rendelő kialakítása, a 24 órás ügyelet létesítése, 
valamint a szakmai fejlesztések sora. 

2004-2009 között az Egészségügyi Szolgálat által minden évben a 
Városüzemeltetési és Beruházási Főosztálynak megküldött éves felújítási -
karbantartási tervek ellenéreszinte semmilyen érdemleges felújítási tevékenység 
nem történt, kivéve sürgősségi hiba, balesetveszély elhárítás. Az épületek, 
helyiségek állaga annyit romlott az elmúlt 6 évben, hogy a felújítás 
nélkülözhetetlen a háziorvosi tevékenység törvényben meghatározott szakszerű 
folytatásához. Ezt alátámasztják a rendelői látogatások tapasztalatai és a 
REORG felmérése, mely azért, véleményünk szerint nagyon sok pontatlanságot 
és visszalépést jelentő (pl. egy szoba két orvosnak) javaslatokat is tartalmaz. 
Bizakadunk benne, hogy 20 ll-től végre történik valami ezen a területen is. 
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Költségvetési alapadatok, főbb előirányzatok teljesülése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 
évi költségvetésünk iliösszegét rendeletében 602.015 e/Ft-tal hagyta jóvá, 147 fő 
engedélyezett álláshellyeL 

ei ft 
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A 20 l O. évi költségvetés gazdálkodás során intézményünknél pénzmaradvány 
előirányzat a 2009 év végi, Polgármesteri Hivatalhoz érkezett dologi kiadások 
fedezetére szolgált. Fenntartói támogatásban részesült az intézmény személyi 
juttatás, dologi kiadások, karbantartások vonatkozásában. Év közben előirányzat 
átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások terhére, beruházások 
teljesítésének fedezetére és személyi juttatások vonatkozásában felügyeleti 
hatáskörben. 

Előirányzatok felhasználása 

A költségvetési gazdálkodás során intézményünk év közben kezdeményezte az 
előirányzat módosítást dologi kiadások terhére beruházási kiadások fedezetének 
és személyi juttatások fedezetének céljából. 

Az intézmény 2010. évi gazdálkodása során mind a személyi, illetve 
munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások tekintetében költségvetési 
megtakarításra került sor. 

Az intézményi működési bevételek tekintetében többletbevétel teljesítésére 
került sor, többek között a szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek 
vonatkozásában. 
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Személyi juttatások 

A személyi juttatások 2010. évi teljesítése a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 94 %-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások megtakarítása az 
üres álláshelyek maradványaiból adódik. 

Jutalmak 

Személyi juttatások alakulása elóiráayzatkoz 
wsszoayitw 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 8-i ülésén a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi költségvetésében elfogadott 
előirányzat átcsoportosítás következtében lehetőség nyílt 5.520 eFt 
nagyságrendben Semmelweis napi jutalmazásra, mely főleg a védőnői területet 
érintette. 

20 l O decemberében egy teljes körű, az alap és szakellátásban részt v evők 
jutalmazásra nyílt lehetőség, melynek összege 15.970 eFt volt. 

Munkáltatói járulékok 

A munkáltatói járulékok vonatkozásában az intézmény a költségvetési 
előirányzat keretén belül gazdálkodott. 20 l O. évi teljesítése módosított 
előirányzathoz viszonyítva 95 %-os teljesítést mutatnak. A megtakarítás az üres 
álláshelyek maradványaiból adódnak. 

Munkaadókat terh816 járulékok alakulása 
eJairányzathoz visazonyitva 

."""111111161111tolhll6j,llll61o)k 
lll6dolllalt 116i..,... 

D*--6jMII61o)k 
llljeilile 
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Dologi kiadások 

A dologi kiadások tarthatósága ill. csökkentése érdekében több 
költségtakarékos, költségcsökkentő intézkedéseket tettünk, mint telefon 
díjszámlálók bevezetése a nagy rendelőkben (Zsivaj, Újhegy), a telefon 
szolgáltatóval (T -Com) kedvezőbb szerződéssel olcsóbb díjcsomag bevezetése, 
a megszokott havi bérletvásárlás helyett negyedéves BKV bérletek vásárlása 

A dologi kiadások felhasználása a racionális gazdálkodás következtében jelentős 
mértékben csökkent I. félévben, az előző évhez képest megtakarítás 1s 
jelentkezett az átgondolt költségtakarékos intézkedéseink révén. 

A dologi kiadások 20 l O. éves teljesítése az eredeti előirányzathoz 84 %-os, a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %-os teljesítést mutatnak. A 
megtakarítás oka a Szolgálat által meghozott intézkedések következtében 
valamint a praxisok esetében jelentkezik, ui. szigorúan felülvizsgálatra kerültek 
a dologi kiadásokat terhelő költségek jogossága, indokoltsága. 

Dologi klad6sok alakuláa el61rányzathoz vlsszonyitva 

Beruházások, fejlesztések 

O Dologi kiadások ell!deti 
eWnyzata 

•Dologi kiadások módositott 
elóinlnyzata 

D Dologi kiadások teljeitése 

Beruházást hajtottunk végre a védőnői szolgálat részére önkormányzati 
támogatásból korszerű hallásvizsgálók beszerzésére (minden tanácsadó részére 
összesen 5 db), látás vizsgálathoz lshihara, Matsubara, visus és térlátás táblák 
beszerzésére, elavult szakmai eszközök - korszerű EKG beszerzésére (Gergely 
és Üllői felnőtt rendelő) valamint számítástechnikai eszközök (laptop) 
beszerzésével, melynek indokoltságát a háziorvosi ellátás területén a lakáson 
történő betegellátás helyszínen történő dokumentálásának biztosítása tett 
szükségessé. 

A beruházás fedezetét a védőnői szolgálatnál önkormányzati támogatás, a 
háziorvosi szolgálatnál a dologi kiadások megtakarítás forrása biztosította 
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Felújítások, felhalmozási kiadások 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1138/2010.(V.20.) szamu 
határozatával 3.323 693 Ft felhalmozási összeget biztosított a Pongrác út 9. 
(Salgótarjáni utca 47.) háziorvosi rendelő felújítása idejére az Idősek Klubjában 
ideiglenes orvosi rendelő kialakítására. A rendelői szobák kialakítása, a 
nemenkénti külön illemhelyek kialakítása megtörtént, de az ismételt 
közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt a teljes leválasztást ( az Idősek 
Klubja kérésre), a riasztó rendszer bővítését, telefon, intemet áthelyezéseket már 
nem csináltattuk meg (2011.-re húzódnak), így ezen feladatok teljesítése 
mindösszesen 5 7 %-ban történt meg. 

elújtisok, felhalmozisi kiadások alakulása 
el6irányzathoz visazonyitva 

3.324 e/ft 

Bevételi források alakulása 

Az intézmény működés bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítottan 
többlet pénzügyi teljesítést mutatnak, szolgáltatások ellenértéke és 
kamatbevételek vonatkozásában. 2010. évi teljesítése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva l 06,4 %-os teljesítést mutatnak. Ebben nagy szerepe 
volt a központi irányítás pénzügyi részlegének, mely a vállalkozók felé a 
szerződésükben meghatározott időnként, havonta küldte a kifizetett 
teljesítésekről, munkabérekről a számlákat, így azok kifizetése nem okozott 
megterhelést a vállalkozások számára. 

lnt6zményl miik6cléll bevtillek llakuláa az 
el6ir6nyzathoz viiazonyitva 

68.361 68.351 n .718 

A-----------1 D~beYO
e<edeti_."yzala 

·~módosltott eiOirBnyzata 

Cnoózmén~ bevételek 

teljesitése 
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Felügyeleti szervtől kapott működési költségvetési támogatás 

A módosított előirányzathoz viszonyítottan mérsékelt mértékű alulfinanszírozást 
mutat. 2010. éves teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,8 %. 

Fenntartól támogatn alakulása az 
el61rányzathoz visazonyitva 

171.921 .351 
e/Ft 

190.651 
e/Ft 182.718 

e/Ft 

r:JFemtartói támogatás 
eredeti előirányzata 

8 Fenntartói támogatás 
módosltott előirányzata 

C Fenntartói támogatás 
teljesitése 

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapoktól 

A módosított előirányzathoz viszonyítottan többlet pénzügyi teljesítést mutat. A 
2010. éves teljesítés az eredeti előirányzathoz 106 %, a módosított 
előirányzathoz viszonyítva l O l %. 

Intézményünk kereset kiegészítés jogcímen 16 097 eFt többlet költségvetési 
támogatásban részesült 2010. I. félévében (2 x 49 OOO Ft/ffi fizetés kiegészítés) 
és 2010 decemberében egy újabb, 200 eFt/praxis egyszeri támogatásban. 

Támogatás értékO mOködésl bevétel 
társadalomblztoeftási alaptól 

351.193 367.289 373.168 

eA eft eft 

O Eredeli elOirányzat 

8 Módosltott előirányzat 

COEP finanszírozás 
teljesülése 
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Gazdasági összegzés, 2011 évi célok megfogalmazása 

Intézményünkben az önállóság bevezetésével egy racionális gazdálkodás 
valósult meg jelentős költségtakarékossági intézkedések bevezetésével, melynek 
alapjait az Egészségügyi Szolgálat által kidolgozott, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő szabályzatok és az Egészségügyi Szolgálat tapasztalt munkatársai 
biztosítják. 

20 ll-ben célunk továbbra is a működőképesség fenntartása, a napi munka 
feltételeinek folyamatos biztosítása. Kiemeit feladataink a régóta várt felújítások 
elkezdése, a munkák üzemezé se a Vagyonkezel ővel, valamint a Pongrác út 9. 
(Salgótarjáni 4 7.) rendelő átépítése alatt az átmeneti helyen történő rendelés 
feltételeinek és költözések biztosítása. 
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Szakmai tevékenység 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alatt 
működő Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata szerint a következő 
alap és szakellátási szakterületeket működteti 

I. Általános járóbeteg ellátás 

1.1. Háziorvosi alapellátás 
1.2. Háziorvosi ügyeleti ellátás 

II. Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

2.1. Fogorvosi alapellátás 
2.2. Fogorvosi szakellátás 

(felnőtt és gyermek) 
(felnőtt és gyermek) 

(felnőtt és gyermek) 
(röntgen és szájsebészet) 

III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

3 .1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ( védőnői ellátás) 
3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 

Telep helyek: 

Felnőtt háziorvosi rendelők 

Gergely u. 26. 
Hárslevelű u.19. 
Kerepesi út 67. 
Máv telep 36. 
Pongrác út 19. 
Pongrác út 9. 
Újhegy st. 13-15. 
Üllő út 128. 
Zsivaj u. 2. 

Felnőtt fogászat, röntgen, szájsebészet 

Kőbányai út 45. 

Gyermek fogászat 

Kőbányai út 45. 
Újhegy st. 13-15. 

Gyermek háziorvosi rendelők 

Kerepesi út 67. 
Pongrác út 9. 
Újhegy st. 13-15. 
Üllői út 136. 
Zsivaj u. 2. 
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I. Általános járóbeteg ellátás 

1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 

Feladata a Budapest, Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási 
kötelezettség, valamint a hozzá társadalombiztosítási igazolvánnyal 
bejelentkezett állampolgárok 4/2000.(11.25.) Eü.M. számú rendelet alapján 
történő ellátása. A 40 felnőtt háziorvosi praxis 9 rendelőben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Kőbánya 14 év feletti lakosságát, 64.950 főt, 
ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. 
évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja 
határozza meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés 
határozza meg. 

Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 

Felnőtt l orvosra 
háziorvos praxisok lakosság kártya jutó az átlaghoz l orvosra jutó 

Rendelők száma szám szám lakosságszám viszonyítva Kártyaszám 

(db) (fő) (db) (fő) (%) (db) 

Gergely u. 26. 5 6 647 6 889 l 329 82% l 378 

Hárslevelű u. l 9. l l 490 l 593 l 490 92% l 593 

Kerepesi út 67. 4 7 156 6 886 l 789 110% l 722 

Máv telep 36. 2 2 394 2 365 l 197 74% l 183 

Pongrác út 19. 5 7 431 10 038 1486 92% 2 008 

Pongrác út 9. l l 919 l 584 l 919 118% l 584 

Újhegy st. 13-15. ll 20 538 18 038 l 867 115% l 640 

Üllő út 128. 3 4 643 4 380 l 548 95% 1460 

Zsivaj u. 2. 8 12 732 13 438 l 592 98% l 680 

Összesen 40 64 950 65 211 l 624 l 630 

A táblázatból látható, az egy orvosra jutó lakosságszám 1197 és 1919 fó között 
mozog, a kerületi átlag 1624 ro. Rendelőn belül is jelentős számbeli eltérések 
tapasztalhatók, melyek támpontot adhatnak későbbi körzethatár 
módosításokhoz, de a leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett 
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betegszám kerületi szinten 1630 fó egy praxisra számítva, szinte egyezik az 
ellátandó lakosság létszámávaL Az adatok az országos átlaggal egyeznek. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

felnőtt háziorvosok rendelésen lakáson összesen l orvos által l rendelésre 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott jutó betegszám * 

2010 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Gergely u. 26. 33 592 4 903 38 495 7 699 30 

Hárslevelű u. l 9. 7 969 573 8 542 8 542 33 

Kerepesi út 67. 27 770 l 788 29 558 7 390 29 

Máv telep 36. 12 621 547 13 168 6 584 26 

Pongrác út 19. 40 183 3 795 43 978 10 995 43 

Pongrác út 9. 8 926 199 9 125 9 125 36 

Újhegy st. 13-15. 75 236 6 944 82180 7 471 29 

Üllő út 128. 16 774 l 376 18 150 6 050 24 

Zsivaj u. 2. 56 319 8136 64455 8 057 32 

összesen 279 390 28 261 307 651 7 691 30 

* 2010-ben 255 munkanappal számolva 

SzakJnaitevékenység 

felnőtt háziorvosok ellátott RTG-re szak- kórházba nővér által 
szakmai adatok betegek laborba rendelő be utalt ellátott 

2010 év utalt utalt 

Gergely u. 26. 38 495 4 885 4 312 79 2 216 

Hárslevelű u. l 9. 8 542 720 l 938 8 535 

Kerepesi út 67. 29 558 2 970 3 593 162 l 151 

Máv telep 36. 13 168 l 235 l 305 37 342 

Pongrác út 19. 43 978 8 365 4 442 336 1492 

Pongrác út 9. 9 125 288 l 289 51 156 

Újhegy st. 13-15. 82 180 12 607 9043 478 5 469 

Üllő út 128. 18 150 ll 300 l 603 62 2013 

Zsivaj u. 2. 64 455 20475 8 565 561 7 186 

összesen 307 651 62 845 36 090 l 774 20 560 
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Az előbbi adatokból látszik, hogy felnőtt háziorvosaink Kőbánya felnőtt 
lakosságának majdnem ötszörösét látták el 20 l O-ben, másképpen fogalmazva 
minden kőbányai felnőtt lakos évente öt alkalommal fordult háziorvosához. A 
rendelésen megjelent betegek 20%-ánál kértek RTG vagy laboratóriumi 
vizsgálatot és a betegek 12 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. 
Fekvőbeteg gyógyintézetbe a betegek 0,5 %-a került. A körzeti ápolók által 
lakáson ellátott 20.560 számú eset mutatja a kerületi gondozást igénylő betegek 
nagy számát. 

Személyi feltételek 

Felnőtt háziorvosaink mindegyike rendelkezik háziorvosi vagy azzal jogszabály 
szerint egyenértékű szakorvosi vizsgával vagy licence vizsgával, illetve l O %-uk 
rendelkezik egyéb szakvizsgával is. Már ma is gondot jelent, hogy orvosaink 
átlag életkora 58,5 év (a közelmúltban felvett 3 fiatalabb Kolléga jelentősen 
javította a 61 éves átlagot) és egyre nehezebb hosszabb betegség, táppénz, 
szabadság esetén helyettesítésükről gondoskodni. Fokozza a gondot, hogy a 
meghirdetett háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán nincs, praxist eladni 
képtelenség. Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
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Még rosszabb a helyzet, ha részletesebb bontásban nézzük orvosaink életkorát 

Orvosaink 32 %-a már nyugdíjas, 15%-a egy éven belül nyugdíjba mehet, ez 
összesen 47%, azaz 19 fő. 3-5 éven belül 9 orvos éri el az emelkedő nyugdíj 
korhatárt Szerencsére sokuknak nem áll szándékában a praktizálást befejezni, 
de ezt a hosszú távon nem lehet nem figyelembe venni. 

Tárgyi feltételek 

Minden háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben 
előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum 
feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a betegek ellátását, 
gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi eszközök, műszerek, 
mint pl. ABPM monitor, EKG Holter, vércukormérő, érdoppler is megtalálható. 

Továbbképzések 

A hatályos jogszabályok szerint az orvosi működési engedélyek érvényessége 
elméleti továbbképzésekhez és gyakorlati munkához kötődik. A pontszerző 
továbbképzéseket a Kollégák saját maguk választása szerint intézik, a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat ezeken felül minden hónapban egy szakmai (ha sikerül 
akkreditáltatni, akkor pontszerző) továbbképzést szervez. 2010-ben előadóink 
voltak Dr. Páder Katalin (kardiológus), Dr. Vida Klára (diabetológus), Prof. Dr. 
Zámolyi Károly, Prof. Dr. Jánosi András, Dr. Nádas Judit (belgy.diabetológus), 
Prof. Dr. László Ádám, Prof. Jermendy György, Dr. Lippai Zoltán, Dr. Masszi 
Gabriella és bemutatkozott a Bajcsy kórház új főigazgatója, Dr. Kálmán Sándor. 

Orvosaink szakmai munkájának színvonalát jól jelzi, hogy 20 l O-ben sem 
érkezett szakmai munkájukra panasz, kifogás vagy észrevétel. Ugyanakkor nem 
hallgatható el az a mind általánosabb jelenség, hogy az egészségügyi 
dolgozóinkkal szemben a betegek egyre türelmetlenebbek, ingerültebbek, sőt az 
agresszivitás is megjelent rendelőinkben az elmúlt fél-egy évben. 

18 



1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 

Feladata a Budapest, Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 
rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási 
kötelezettség, a praxisba társadalombiztosítási igazolvánnyal bejelentkezett 
állampolgárok 4/2000.(11.25.) Eü.M. számú rendelet alapján történő ellátása 
valamint a praxishoz rendelt nevelési-oktatási intézményekben történő ellátás 
biztosítása. A 16 db gyermek háziorvosi praxis 5 rendelőben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Kőbánya 14 év alatti lakosságát, 8.933 főt, 
ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. 
évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja 
határozza meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés 
határozza meg. 

Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 

Gyermek l orvosra 
háziorvos praxisok lakosság kártya jutó az átlaghoz l orvosra jutó 

Rendelők száma szám szám lakosságszám viszonyítva kártyaszám 
(db) (fő) (db) (fő) (%) (db) 

Kerepesi út 67. 2 l 020 l 740 510 91% 870 

Pongrác út 9. 2 1189 l 317 595 107% 659 

Újhegy st. 13-15. 5 2 710 4 045 542 97% 809 

Üllői út 136. l 563 591 563 101% 591 

Zsivaj u. 2. 6 3 451 5 944 575 103% 991 

összesen 16 8 933 13 637 558 852 

A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám 51 O és 595 ro 
között mozog, a kerületi átlag 558 fó. Rendelőn belül itt is tapasztalhatók 
számbeli eltérések, melyek támpontot adhatnak későbbi körzethatár 
módosításokhoz. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett 
betegszám jelentősen magasabb az ellátandó lakosságszámnál, 852 fő egy 
praxisra számítva. Ennek oka, hogy a gyermek háziorvosok felkérésre 18 éves 
korig láthatják el a hozzájuk bejelentkezetteket Az adatok, akárcsak a 
felnőttekné!, az országos átlaggal korrelálnak. 
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Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

gyermek háziorvosok rendelésen Lakáson összesen l orvos által l rendelésre 
forgalmi adatok megjelent Ellátott ellátott jutó betegszám 

2010 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Kerepesi út 67. 12 457 669 13 126 6 563 26 

Pongrác út 9. 8 340 624 8 964 4 482 18 

Újhegy st. 13-15. 26 971 935 27 906 5 581 22 

Üllői út 136. 3 352 303 3 655 3 655 14 

Zsivaj u. 2. 28 256 3 780 32 036 5 339 21 

Összesen 79 376 6 311 85 687 5 355 21 

* 2010-ben 255 munkanappal számolva 

Az előbbi adatokból látszik, hogy gyermek háziorvosaink Kőbánya 0-14 éves 
lakosságának majdnem tízszeresét látták el 20 l O-ben, másképpen fogalmazva 
minden gyermekkel évente l O alkalommal fordultak háziorvosukhoz. Ez jelzi az 
ezen korosztállyai való fokozott gondoskodást, de ismét megemlítem, hogy 
gyermek orvosaink 18 éves életkorig láthatnak el betegeket, ez kissé torzítja a 
számokat. 

Szakmaitevékenység 

gyermek háziorvosok ellátott tanács prevenció kórházba nővér által 
szakmaitevékenység betegek adás védő utalt ellátott 

2010 év oltás 

Kerepesi út 67. 13 126 l 397 387 212 1119 

Pongrác út 9. 8 964 l 263 257 266 782 

Újhegy st. 13-15. 27 906 2 923 590 1166 l 578 

Üllői út 136. 3 655 992 191 232 504 

Zsivaj u. 2. 32 036 4 726 1645 612 743 

Összesen 85 687 11301 3 070 2 488 4 726 

A rendelésen megjelent betegek 13 %-ánál egészséges tanácsadásra került sor, 
prevencióban részesült a megjelentek 3,5 %-a, kórházba utalták a betegek 
majdnem 3 %-át. A prevenció itt nagyon kevésnek tűnik, de ezek a számok nem 
tartalmazzák a védőnői szolgálatok ez irányú tevékenységét, a két szakterületet 
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együttesen kell figyelembe venni. A gyermek életkor sajátosságait mutatja a 
kórházba utalt gyermekek nagy száma ( 248 8 fő, 3%). 

Személyi feltételek 

Gyermek háziorvosaink mindegyike rendelkezik csecsemő és gyermekgyógyász 
szakvizsgával, sokan közülük ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával is. 
Mint a felnőtt orvosoknál, itt is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 57,5 
év és egyre nehezebb hosszabb betegség, táppénz, szabadság esetén 
helyettesítésükről gondoskodni. Fokozza a gondot, hogy a meghirdetett 
háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán nincs, praxist eladni képtelenség. 

Gyermek orvosaink 31 %-a már nyugdíjas, 25%-a egy éven belül nyugdíjba 
mehet, ez összesen 56 % , azaz 9 fő. 3-5 éven belül újabb 5 orvos éri el az 
emelkedő nyugdíj korhatárt Szerencsére sokuknak nem áll szándékában a 
praktizálást befejezni, de ezt a hosszú távon nem lehet nem figyelembe venni. 
Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
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Tárgyi feltételek 

Minden gyermek háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a 
betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi 
eszközök, műszerek, mint pl. ABPM monitor, vércukormérő, hallásvizsgáló is 
megtalálhatók 

Továbbképzések 

Megegyeznek a felnőtt orvosoknál elmondottakkaL 
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1.2.1. Felnőtt ügyeleti ellátás 

Feladata a Kőbánya közigazgatási területén élő 14 év feletti felnőtt lakosság 
ambuláns és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000.(II.25.)Eü.M. rendelet 
szerint. Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátását a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 
szerződés alapján az International Ambulance Service Kft. látja el a Pongrác út 
19. szám alatti telephelyen. Testületi döntés következtében 2002 óta ügyeletünk 
24 órában biztosítja lakosainknak a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős 
terhet vesznek le egyébként is leterhelt háziorvosainkróL Az ellátás kapcsán 
segítséget jelent lakosainknak, hogy az ügyelet mellett szintén 24 órában 
gyógyszertár működik, a felírt gyógyszerek kiváltása helyben és azonnal 
megoldható. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

felnőtt ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2010 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

08 - 20 ó között 2 116 l 784 3 900 876 478 

20 - 08 között 2 552 l 807 4 359 l 072 793 

összesen 4 668 3 591 8 259 1948 1271 

Az adatokból látszik, hogy a háziorvosok rendelési idejében 08 és 20 óra között 
az ügyelet 3.900 esetben segítette ki a háziorvosi ellátást, melyből- mutatva a 
sürgősséget-876 beteget kórházba is utaltak, ebből478 fót azonnal, mentővel. 
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1.2.2. Gyermek ügyeleti ellátás 

Feladata a Kőbánya közigazgatási területén élő 14 év alatti gyermek lakosság 
ambuláns és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000.(II.25.)Eü.M. rendelet 
szerint. Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátását a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 
szerződés alapján a Heim Pál kórház látja el. Az ambuláns ellátás a kórházi 
ambulancián, a kijáró ügyelet a Liget utca 10. szám alatti telephelyen végzi 
tevékenységét. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

gyermek ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 
2010 év (fő) _(fő) (fő) (fő) (fő) 

összesen l 016 699 l 715 96 68 

A gyermek ügyelet által ellátottak életkori bontásban 

A statisztikából látszik, hogy az esetek döntő többsége az 1-3 és a 3-6 éves 
korosztály betegeinél adódik (33% és 27%). 
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Alapellátási adatok összesítve 

A felnőtt- gyermek- és ügyeleti alapellátás 2010 évben mindösszesen 403.580 
beteget látott el. Az arányok a grafikonon jól látszanak. 
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II. Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

2.1.1. Fogorvosi alapellátás - felnőtt 

A felnőtt fogászati alapellátás feladata a Budapest, Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel 
egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a kerületi 18 év feletti lakosság 
fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 4/2000.(1!.25.) Eü.M. számú 
rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló fogászati 
tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is a feladata. A 12 db felnőtt 
fogászati praxis a Budapest, X. Kőbányai út 45. szám alatti rendelőben, a 
jóváhagyott rendelési időben látja el lakosainkat. Hatáskörüket a 1997. évi 
CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza 
meg. A helyettesítés rendjét ÁNTSZ engedély és OEP szerződés határozza meg. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

felnőtt fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 

2010 év (fő) (fő) (db) 

összesen 62207 28 367 27 171 

A felnőtt fogászaton az ellátandó lakosság 45,6 %-a jelent meg fogászati 
panaszok, ellátás miatt. Náluk 27.171 beavatkozás történt. 
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Sza~aitevékenység 

Az 27.171 beavatkozás 95%-ában (25955 eset) fenti tevékenységek történtek. 
Látható, hogy még mindig elég magas a foghúzások száma, az amalgám 
tömések száma örvendetesen évek óta folyamatosan csökken. 

Személyi feltételek 

Felnőtt fogorvosaink mindegyike rendelkezik fog és szájbetegségek 
szakvizsgával. Fogorvosainknál az átlag életkor (csak) 53,5 év. Az asszisztensek 
a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 

Tárgyi feltételek 

Minden felnőtt fogászati rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, kivéve a sterilizátorok területén, melyek 
cseréjére két lépcsőben, 2011-2012-ben önkormányzati támogatásból , lesz 
lehetőség. A fogászati alapellátáshoz a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
biztosítja a szükséges fogászati röntgen és dento-alveoláris hátteret is. 
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2.1.2. Fogorvosi alapellátás - gyermek 

A gyermek fogászati alapellátás feladata a Budapest, Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a felügyeleti 
szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a kerületi 0-18 éves 
lakosság fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 4/2000.(II.25.) Eü.M. 
számú rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló 
fogászati tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is a feladata mely 
kiterjed a kerület oktatási- nevelési intézmények 18 év alatti személyeire. Az 5 
gyermek fogászati praxis 2 rendelőben (Kőbányai út 47., Újhegy stny 13-15.) 
végzi tevékenységét. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az 
Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

gyermek fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 

2010 év (fő) (fő) (db) 

összesen ll 676 16 593 28 335 

A rendelésen megjelentek ellátandó lakossághoz viszonyított nagyobb számát az 
adja, hogy a hatályos jogszabályok szerint a sikeres prevenció érdekében az 
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak évente kétszer kell megjelenniük 
szűrővizsgálaton. 

Személyi feltételek 

Gyermek fogorvosaink mindegyike rendelkezik fog és szájbetegségek 
szakvizsgával. Fo g orvosainknál az átlag életkor üdítően fiatal, mindössze 51 év. 
Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 

Tárgyi feltételek 

Minden gyermek fogászati rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, kivéve a sterilizátorok területén, melyek 
cseréjére két lépcsőben, 2011-2012-ben önkormányzati támogatásból lesz 
lehetőség. A fogászati röntgent az Egészségházban, az Újhegyi rendelőben 
önállóan biztosítottuk 
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2.2. Fogorvosi szakellátás röntgen és szájsebészet 

Feladata a kerületi lakosság fogászati röntgen és dento-alveoláris sebészeti 
ellátása, mely kiegészíti és teljessé teszi a kerület fogászati alapellátását A 2 db 
fogászati röntgen praxis és a dento-alveoláris sebészet a Bp. X. Kőbányai út 45. 
szám alatti telephelyen végzi tevékenységét. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ 
engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 

fogászat szakellátás rendelésen elvégzett tevékenvség 
forgalmi adatok megjelent fogeltávolítás műtét rtg felvétel 

2010 év (fő) (fő) (fő) (fő) 

száj sebészet 1630 753 630 
röntgen 4 256 o o 19803 

összesen 5 886 753 630 19803 

Személyi feltételek 

A szakellátás dolgozói mind rendelkeznek a szükséges végzettséggel, a 
szájsebészeti állás 2010 végétől betöltetlen (az állást meghirdettük, új Kolléga 
felvétele folyamatban) 

Tárgyi feltételek 

A dento-alveoláris sebészet rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, köztük az új előírásoknak megfelelő 
autoklávvaL A fogászati röntgen 1996-tól digitális számítógépes röntgennel 
rendelkezik, mellette tartaléknak hagyományos film és előhívó berendezéssel. A 
leamortizálódott számítógépes röntgen cseréje 20 ll-ben önkormányzati 
támogatással megoldódik. 
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III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) 

A területi védőnői szolgálat feladata a Budapest, Fő város X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel 
egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a kerületi 0-6 éves korosztály 
jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása. 

A 21 területi védönö a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rendelet (a területi védőnői ellátásról) alapján. Munkájukat a 
vezető védönö irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal 
együttműködve. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi 
Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. (20 l O végén a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium adott ki új szakmai protokollokat). A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

Általános adatok a 2010. évi jelentések alapján 

területi védönö praxisok O- 6 éves terhes összesen l védőnőre 
általános adatok száma ellátott jutó betegszám 

2010 év (db) (fő) (fő) (fő) (fő) 

Kerepesi út 67. 3 566 45 611 204 

Pongrác út 9. 3 589 52 641 214 

Újhegy st. 13-15. 6 l 308 182 1490 248 

Üllői út 136. 2 350 28 378 189 

Zsivaj u. 2. 7 l 745 172 l 917 274 

összesen 21 4 558 479 5 037 240 

20 l O-ben a Zsivaj utcai gyermek rendelő védőn ő ire aránytalanul nagy terhelés 
jutott ezen korosztály valamint a terhesek ellátása során. Az egy védőnőre jutó 
ellátottak száma a Zsivaj rendelőben 27 4 fó volt , egyes védőnőknél elérte a 320 
főt is. Ezért a Kőbányai Önkormányzat 2010. novemberi képviselő-testületi 
ülésén a területi védőnői ellátásban a Bp. X. Zsivaj utca 2. szám alatti gyermek 
rendelőben egy új területi védőnői praxis létrehozását javasoltuk, 20 ll. január 
O 1-i dátummal, ezzel az egyes védőnőre jutó feladatok idén már mérséklődtek. 
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Szakmai tevékenység 

területi 
védőnő veszélyeztetett veszélyeztetett veszély. l védőnőre 

gondozási tev. (fő) egészségügyi ok környezeti okból ös sz. jutó betegszám 
2010 év (fő) (fő) (fő) (fő) 

várandós 479 lll 19 130 23 

O- l éves 793 147 44 191 38 

l -3 éves l 500 209 93 302 71 

3-6 éves 2 366 365 151 516 113 

összesen 5138 832 307 1139 245 

A szakmai tevékenység adatai magasabbak a területi adatoknál, ennek oka, hogy 
a védőnőnek nem csak a Kőbányára állandóra bejelentkezetteket köteles ellátni, 
hanem a körzetében életvitelszemen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás 
iránti igényét bejelenti. 

A kerületi védőnők tevékenységüket 5 tanácsadóba szervezve végzik, a házi 
gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást 
tartanak. Egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások 
történnek. Két alkalommal önálló védönö tanácsadást végeznek, ebből egyszer 
két órában a várandósok részére, egyszer három órában az egészségesek részére. 
A többi időben az önálló védőnői szűrővizsgálatokra kerül sor. Védönöink évek 
óta kiemelkedő és dicséretes szerepet töltenek be a kerületben folyó 
egészségvédelmi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. 
Munkaidejük döntő részében családlátogatásokat végeznek. 

31 



Családlátogatások 

területi védőnő családok család szakmai l védőnőre 
család látogatás száma látogatás látogatás ös sz. jutó család 

2010 év látogatás 

4 024 19 721 25 619 45 340 2159 

Személyi feltételek 

Minden védőn ő rendelkezik az előírt képesítéssel (az egészségügyi főiskolai 
karon szerzett védőnői oklevél) és ONYI nyilvántartási számmal. A védőnők 
92%-a másoddiplomával is rendelkezik. 

Tárgyi feltételek 

A területi védőnői szolgálat rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, köztük az új módszertani állásfoglalásnak 
megfelelően beszerzett eszközökkel - látás vizsgálathoz Ishihara, Matsubara, 
visus és térlátás táblák, hallás vizsgálathoz pedig korszeru audiométerek 

Továbbképzések 

2010. évben korrekció történt a területi védőnői és a szűrővizsgálati rendeletben, 
az óvodai védőnői ellátás tekintetében, mely szerint a továbbiakban a védönö a 
szülő jelenlétében a védőnői tanácsadóban köteles a szűrővizsgálatokat az új 
jogszabályoknak megfelelően elvégezni. A szűrővizsgálatokhoz egy négynapos 
továbbképzés szerveztünk, melyet 2010 márciusában biztosítottunk a védőnők 
részére. Ezzel egyidejűleg az ÁNTSZ által minden védönö részére biztosított, a 
szűrés elméleti és gyakorlati tudásanyagát tartalmazó DVD-t, amely az ehhez 
kapcsolódó módszertani levelek és protokollok ajánlásit tartalmazza. Ennek 
köszönhetően a kerület védőnői a szűréseket a nemzetközi ajánlásoknak 
megfelelően valid módon végzik. 

V édőnőink (éves terv alapján) több fontos továbbképzésen vettek részt, mint pl. 

• korszeru ifjúságvédelem a 2000-es években 
• nők egészsége, családok egészsége" 
• megyei védőnői továbbképző napok 
• szoptatás világhete, természetesen anyatejjel 
• védönö - szülésznő konferencia 
• tanévnyitó - iskola-egészségügyi konferencia 
• iskola-egészségügyi informatika képzés 
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3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 

Feladata a Budapest, Főváros X. kerületében a 6-18 éves korosztály, a nevelési
oktatási intézmények valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, a 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletben meghatározott ellátása ( szűrés, megelőzési tevékenység, 
védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok elvégzése) 
Kőbányán fenti tevékenységet 4 fő állású iskola orvos és l O iskola egészségügyi 
védőn ő szintén fóállásban látta el 20 l O-ben. 

Általános adatok 
iskola iskola 

Iskola tanulók orvos védőnő l orvosra l védőnőre 

egészségügy orvos védőnő jutó tanuló jutó tanuló 
2010 év (fő) (fő) (fő) (fó) (fő) 

általános iskola 4126 5 825 

Középiskola 4 724 4 5 l 181 945 

Összesen 8 850 4 10 1181 885 

A hatályos jogszabályok szerint egy iskola védőnői praxis létszáma 800-1200 fő 
között lehet. Az elmúlt évben az általános iskolai tanulók létszámának 
csökkenése miatt a védőnői praxisokból egy praxist 20 ll. január O l-el 
megszüntettünk. Az oktatási intézményekben a szűrésre kötelezett korcsoportok 
szűrése hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
évfolyam. Külön szűrés és lelet kiadás történik a 16 éveseknél, melynek 
dokumentációjához szükséges feltételeket az Egészségügyi Szolgálat biztosítja. 
Az iskolavédőnők rendszeresen részt vesznek az iskolai egészségnapok 
szervezésében és lebonyolításában. 

Személyi feltételek 

Minden iskola orvos és védönö rendelkezik az előírt képesítéssel. Iskola 
orvosaink átlag életkora 69,5 év, szerencsére jó egészségnek örvendenek. 
Kiváltásukra remény sincs. 

Tárgyi feltételek 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat csak az egészségügyi dolgozók személyes 
használatba adott eszközeit biztosítja, az intézmények tárgyi feltételeinek 
biztosítása az oktatási-nevelési intézmény feladata. 
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A szakmai tevékenység összegzése, 2011 évi tervek 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 20 l O évben is biztosította az Alapító 
Okiratában meghatározott feladatok maradéktalan ellátását az alapellátás 
területén. Kőbánya lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Szolgálat 
tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos. Ez ma, 
Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte mindenhol létszámhiányról, 
anyagi gondokról, problémákról hallunk, nem kis teljesítmény. 

20 ll-ben célunk továbbra is a működőképesség fenntartása, a napi munka 
feltételeinek folyamatos biztosítása, az alapellátásban a fenyegető orvoshiány, 
asszisztens hiány elkerülése. 

Kiemeit feladatok: 

- Az Önkormányzat által évek óta ígért felújítások elkezdése, a munkák 
egyeztetése és ütemezése a Vagyonkezelővel, 

- A Pongrác út 9. (Salgótarjáni 47.) rendelő átépítése alatt az átmeneti 
helyen történő rendelés feltételeinek biztosítása, melyhez a zavartalan 
működés érdekében a lakosság naprakész, folyamatos tájékoztatására 
fokozott figyelmet fordítunk. 

- A fogászatokon a szakmai minimum feltételek közé tartozó autoklávok 
beszerzése, a fogászati röntgen szék és számítógépes röntgen cseréje. 

- Az alapellátásban az idejétmúlt "floppys" jelentésről az elektronikus 
jelentésre való áttérés, me ly 20 ll. július O l-től kötelező 

- A háziorvosi rendelők és a Bajcsy kórház és intézményeivel való 
számítógépes összeköttetés létrehozása 

Tervezzük 2012 elejétől betegelégedettségi vizsgálatok végzését, az 
alapellátásban megfordulók mennyire elégedettek az egészségügyi dolgozók 
szakmai felkészültségével, a rendelők szakmai és tárgyi eszközeinek 
felszereltségével, a rendelők állapotával, mely vizsgálatok segíthetnek a 
minőségi mutatók fejlesztésében, az ellátás személyi és tárgyi feltételeinek 
javításában. Hasonló célból végeznénk dolgozói elégedettségi vizsgálatokat is a 
munkakörülményekre, munkavédelemre, kollegiális kapcsolatokra, vezetésre 
vonatkozó kérdésekkel. 

0o~~lt 
Dr. Molnár Andor 
Intézmény vezető 
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