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ALTALANOS £S BEVEZET6 RENDELKEZ£SEK
AZ INTEZMENY ALAPITO OKIRATA SZERINT

Az int6zm6ny f6bb adatai, jogallasa

Az int6zm6ny megnevez6se: Kom16i Eg6szs6gcentrum
Eljjeli Szanat6rium Eg6szs6gtlgyi K6zpont

Banyaszati Ut6keze16 6s

Az int6zm6ny sz6khelye: 7300 Kom16, Majalis t6r I

Az int6zm6ny telephelyei: 7300 Kom16, Majalis t6r I
7300 Kom16- Sikonda, Ftlrd6 utca 4

Alapit6i jogok gyakor16ja:

Alapitas id6ponqa: 2013.03.29.
Alapit6 okirat kelte: 201 8.1 0.01
Alapit6 okirat szdma: 7841-8/201 8/JEOEGYH

Az alapit6 okirat 6rv6nyess6ge: hatgrozatlan ideig

embed er6forrgsok minisztere

Iranyit6 szerve: Embed Er6forrisok Miniszt6riuma
(1054 Budapest, Akad6miaiu. 3. )

K6z6piranyit6 szerve: Allami Eg6szs6gOgyi Ellat6 K6zpont
(1 125 Budapest, Di6s grok 3. )

A k6z6piranyf t6 szerv az eg6szs6gagyr61 sz616 1997. 6vi CLIV. t6rv6ny szerint a
miniszter hatgsk6r6be nem tartoz6 fenntart6i jogokat, valamint az Allam
Eg6szs6giJgyi Ellat6 K6zpontr61 sz616 27/2015. (11.25.) Korm. rendeletben
meghatarozott jogokat gyakorolja.

T6rzsk6nyvi bejegyz6s dgtuma
ad6szim:1 581 381 5-1 -02

NEAK k6d:N584

statisztikai szamjel: 15813815-861 0-31 2-02
t6rzsk6nyvi azonosit6:81381 5
ba nkszgmlaszgm : 10024003-00333070-00000000
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M6k6d6si ellgUsi teriilete: az Orszagos Tisztif6orvosi Hivatal altai az
eg6szs6gOgyi ellit6rendszer fejleszt6s6r61 sz616 2006.6vi CXXXll. t6rv6ny alapjan
vezetett k6zhiteles nyilvantartasban szerep16 el16tdsi tertllet

Gazdilkodisi jogk6r: C)ni116an gazdalkod6 k61ts6gvet6si szervezet

A f6igazgat6 kinevez6si rendje: Palyazat Otjan a tulajdonos hatgrozott id6re
bizza meg

Az int6zm6ny tev6kenys6gi k6re: Fekv6-6s jar6betegek gy6gyint6zeti
szakellgtdsa

Szak6gazati besorolis: 861 000 Fekv6beteg-el16tas

Alaptev6kenys6g keret6ben v6gezhet6 feladatai:

861 001 Fekv6betegek aktiv ellitisa
861 002 Fekv6betegek kr6nikus el16tgsa

861 003 Bentlakisos eg6szs6gOgyi rehabilitici6s elldtds

861004 Eg6szs6giJgyi apolas bentlakissal
862211Jdr6betegek gy6gyit6 szakelldtgsa
862212 J6r6betegek rehabilitgci6s szakellgtgsa
86221 3 Jar6betegek gy6gyit6 gondozasa
862214 Jar6betegek egynapos elldtisa (pl: mOvesekeze16s)
862220 Egynapos seb6szeti ellgtgs

862240 Egy6b. mishova nem sorolt jar6beteg-ellatas
869031 Eg6szs6gtlgyi laborat6riumi szolgaltatasok
869032 K6palkot6 diagnosztikai szolgaltatasok
869037 Fizikoterapias szolgaltatas
869039 Egy6b, m6shova nem sorolt kieg6szit6 eg6szs6gogyi szolg61tatas
470004 Gy6gyaszati term6k kiskereskedelme
470003 Gy6gyszer-kiskereskedelem
559099 Egy6b m.n.s. szallashely-szolgaltatas
680002 Nem lak6ingatlan b6rbeadasa, iJzemeltet6se

K61ts6gvet6si szerv kormanyzati funkci6 szerinti besorolgsa

0731 1 0 Fekv6betegek aktiv ellitisa Altalgnos k6rhdzakban
0731 20 Fekv6betegek kr6nikus ellitisa gltalinos k6rhdzakban
0731 30 Bentlakdsos eg6szs6gOgyi rehabilit6ci6s el16tds gltalinos k6rhizakban
07341 0 Eg6szs6gtlgyi apolas bentlakgssal
07501 0 Eg6szs6giJggyel kapcsolatos alkalmazott kutatgs 6s fejleszt6s072210

Jar6betegek gy6gyit6 szakellgtisa
072220 Jar6betegek rehabilitici6s szakellgtisa
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Jar6betegek gy6gyit6 gondozasa
Jar6betegek egynapos ellitisa
Egynapos seb6szeti ellitgs (egynapos beavatkozas)
Eg6szs6gtlgyi laborat6riumi szolgaltatasok
K6palkot6 diagnosztikaiszolgaltatasok
Fizikoterapias szolgaltatas
Gy6gyszer-kiskereskedelem
Egy6b gy6gyaszati term6k kiskereskedelme
Gy6gyaszati seg6deszk6z6k 6s felszere16sek kereskede
Orvos- 6s n6v6rszi116. hozzgtartoz6i sz611ds fenntartAsa.

Fels6fok0 v6gzetts6gi szintet nem biztosit6 k6pz6sek

+
072230

072240
0731 60

072420
072430
072450

071 1 10

071210

07 131 0

076050

09301 0

me
0zemeltet6se

Ellgtgsi ter01et6n feladata a jars-6s fekv6betegek diagnosztikus 6s terapias

szakorvosi ellatasa, rehabilitaci6ja 6s k6vet6ses gondozasa, ennek keret6ben

fekv6betegek aktiv 6s kr6nikus ellatasa, rehabilitaci6ja, apolasa. jar6betegek
gy6gyit6 6s rehabilitici6s szakellgtisa 6s egynapos ellitisa az egy6n

gy6gykeze16se, 61etvesz61y elharitasa, a megbeteged6s k6vetkezt6ben kialakult
allapot javitasa nagy a tovibbi allapotromlas mege16z6se c61jab61. valamint a
banyaipari 6s energiaszolgaltat6-ipad dolgoz6k ut6keze16se, rehabilitaci6ja, 6jjeli
szanat6riumi ellatasa, banyasz nyugdijasok. banyamunkaban megrokkantak
gy6gykeze16se, valamint egy6b nyugdijasok. barmely foglalkozasb61, 6s aktiv kor0

dolgoz6k ellitisa
Alaptevekenyseg6be tartozik gy6gyaszati term6k kiskereskedelme, fels6fok0

v6gzetts6gi szintet nem biztosit6 k6pz6sek nyOjtasa.

Az alaptev6kenys6g feladatainak tartalmi meghatarozasa

Az int6zm6ny nem folytat vgllalkozgsi tev6kenys6get

Az ellitand6 villalkoz6si tev6kenys6g k6re 6s m6rt6ke

Kisegit6, kieg6szit6 tev6kenys6gek

Az int6zm6ny kieg6szit6. kisegit6 jelleg0 tev6kenys6g6hez tartozik az alapit6

okiratban meghatarozott alaptev6kenys6g6n belOI az, amelyet az
alaptev6kenys6ge felt6telek6nt rendelkez6sre a116 s e c61ra csak r6szben lek6t6tt

szem61yi 6s anyagi kapacitasok fokozott kihasznilisival v6gez. Ezeket a
tev6kenys6geket az int6zm6ny nem nyeres6gszerz6s c61jab61 v6gzi

Az int6zm6ny m(ik6d6si enged61y6t kiadja: a Baranya Megyei Kormanyhivatal
N6peg6szs6gilgyi F6osztaly(IF-771-5/2016. hatarozatszamon)

A tev6kenys6g v6gz6s6nek szabalyai:
1997. 6viCLIV. Tv., 43/2003. (Vl1. 29.) EszCsM rendelet, 96/2003. (Vl1. 15.) Korm
Rendelet

Tev6kenys6g6t az eg6szs6gOgyi t6rv6ny 6s az iltaluk nyajtott eg6szs6gOgyi
szolgaltatasokra vonatkoz6 jogszabalyok. szakmaiszabalyok, helyi eljaras leirisok
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valamint a

Az eg6szs6gUgyi szociilis 6s csaladtlgyiminiszter 43/2003. (Vl1. 29.)rendelete altai

maghatarozott k6pesit6ssel rendelkez6 szem61y. A f6igazgat6i 6s a gazdas6gi
gazgat6imunkak6r bet61t6se palyazat Otjan t6rt6nik

Az int6zm6ny vezet6je, helyettes vezet6je

Az int6zet vezet6j6t szakmai vezet6 testtilet segitimunkajfban
29.) EszCsM rendelet alapjan

43/2003. {VI

Az int6zm6ny m(ik6d6s6nek finanszirozisa

Az int6zm6ny feladatainak mOk6dtet6s6t egyr6szr61 a Nemzeti Eg6szs6gbiztositasi
Alapkeze16 finanszirozza, az int6zm6nnyel k6t6tt szerz6d6s alapjan. misr6szr61 az
NEAK altai nem finanszirozott t6rit6sk6teles ellgtdsokb61 befoly6 dijaib61 tev6dik
6ssze. A t6rit6sk6teles szolgaltatasok jegyz6k6t szabalyzat tartalmazza. Ezen
finanszirozgs kieg6sztll az Embed Er6forrisok Miniszt6riuma altai foly6sitott
k6zponti k61ts6gvet6si tamogatassal

43/1999, (111.3.) Korm. Rendelet. 201 1. 6vi CXCV. Allamhiztartgsi t6rv6ny

Az int6zm6ny kapcsolatrendszere

Az int6zm6ny kapcsolatot tart fenn:
Baranya Megyei Kormanyhivatal N6peg6szs6gilgyi F6osztalya
Nemzeti Eg6szs6gbiztositasi Alapkeze16vel(NEAK)
Orszagos int6zetekkel
P6csi Tudomanyegyetem Altalinos Orvosi
K6zpontjaval (PTE-AOK)
Orszagos Ment6szolgalattal(OMSZ)
Baranya megye eg6szs6gtlgyi int6zm6nyeivel
Egy6b eg6szs6g09yi int6zm6nyekkel
A betegjogi k6pvise16vel

A Magyar Orvosi Kamara helyi. megyei. orszagos szervezeteivel (MOK)
Magyar K6rhazsz6vets6g
Eg6szs6giJgyi GazdasagiVezet6k Egyes01ete
Banya 6s Energiaipari Dolgoz6k Szakszervezete (BDSZ)

Kardval annak Tovabbk6pz6

A vezet6k iltalinos jogai 6s k6teless6gei

A vezet6k 61ta16nos jogai:
Vezet6 az az alkalmazott. aki az int6zm6nyi szervezetrendszeren belOI kinevez6s
vagy megbiz6s alapjan egy terolet (osztaly, reszleg, csoport), munkajat a jelen
tJgyrendben 6s az adott munkak6ri leirgsban biztositott keretek k6z6tt szervezi 6s

ranyitja 6s ellen6rzi. Az int6zm6nyn61 a vezet6 beosztgs0 dolgoz6k gltalgnos jogai
a k6vetkez6k

k6zremOk6d6s 6s r6szv6tel beosztottjaik megvdlasztasaban
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v61em6nynyilvanitas mindazon szakmai. vezet6si 6s egy6b k6rd6sekben.
amelyek munkgjuk 6s hatisk6rOk targyat k6pezik
az iltaluk iranyitott dolgoz6k 6s szervek munkajanak 6rt6ke16se, a
munka6rt6ke16ssel foglalkoz6 egy6b int6zm6nyi szervek targyalasain va16

r6szv6tel. rendszeresen aktiv r6szv6tel a f6orvosi 6rtekezleteken
utasitis adisa az iranyitasuk alatt 16v6 barmely szervezeti egys6g vagy
dolgoz6 r6sz6re

a munka elv6gz6se c61jab61 int6zm6nyen be101i 6s kivilli kapcsolatok
16tesit6se, fejleszt6se 6s apolasa
az int6zm6ny tgrsszervei k6zremOk6d6s6nek ig6nye16se feladatuk komplex
6s eredm6nyes ellgtisa c61jab61

szem61yesen r6szv6tei minden olyan p16numon, ahol az iltala iranyitott
szervezeti egys6g munkajat 6rt6kelik

fegyelmifele16ss6gre vonis kezdem6nyez6se a beosztott dolgoz6kkal 6s az
nt6zm6ny egy6b szervezeti egys6geinek dolgoz6ival szemben
az iranyitasuk ali tartoz6 dolgoz6k kinevez6s6vel, e1616ptet6s6vel

jutalmazasaval, kitt)ntet6s6vel, elbocsitisival kapcsolatosan javaslattev6
kezdem6nyez6 6s v61em6nyez6si jogk6rrel rendelkeznek
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A vezet6k ilta16nos k6teless6gei:
Az int6zm6ny vezet6 beosztis0 dolgoz6i k6telesek:

gondoskodni az iranyitasuk alatt 16v6 ter01eten a Magyarorszag t6rv6nyeinek
jogszabalyainak, felOgyeleti szerveinek hatgrozatainak 6s az int6zm6ny bels6
e16irgsainak betartasar61, ezeknek a keretein belill tovdbbi r6szletes

int6zked6sek 6s szabalyok kiadisgr61

biztositaniaz gltaluk iranyitott szervezetek e16 tOzott feladatok maradektalan.
hatgrid6ben t6rt6n6 6s gazdasagos teljesit6s6t
megszervezni az iranyitott teriJlet racionilis munkajat, szem e16tt tartva

az eszk6z6kkel 6s az anyagi javakkal va16 6sszer0

a

es

munkaer6vel.

gazdalkodast
biztositania munka teljesit6s6hez sztlks6ges bels6 6s kiJls6 felt6teleket

funkcionilis segits6get nyOjtani(illetve k6zremOk6dni) az int6zm6nyen belOIt

tArsszervek felk6r6s6re az ig6nyelt, illetve sziJks6ges (hatarid6n belOli)

adatszolgaltatasban
ellen6rizni beosztottjaik munkajat, a feladatok teljesit6s6t Ogy. hogy az
ellen6rz6s kiterjedjen a jogszabalyok 6s bels6 szabalyzatok e16irdsainak
betartisira

beilleszteni munk6jukat az int6zm6ny magasabb gazdasagi egys6geinek
munkajaba, mOk6d6si rendszer6be
javaslataikkal, 6szrev6teleikkel, tangcsaikkal segiteni beosztoHJaik
feletteseik, valamint a kapcso16d6 teroletek munkajat
els6bbs6get biztositani az int6zm6nyi 6rdekeknek
fokozott fele16ss6ggel t6r6dnia k6rhgzi tulajdon meg6rz6s6vel. v6delm6vel 6s
annak barmilyen csorbitgsgt vagy kirosodgsit megakadalyozni
biztositani az iranyitott ter01et tervszer0 munkajat, szakmai protokollok
iranymutat6sai szerint
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glland6 figyelemmel kis6rni 6s tanulmanyoznia feladatk6rrel 6sszef09g6
szakirodalmat, kiJls6 6s bels6 informici6s forrisokat. 6s ezeket c61szerOen

felhasznilnia feladatok min61 hat6konyabb ellitgsa v6gett
glland6an k6pezni magukat abb61 a c61b61. hogy biztosithassdk beosztottjaik
munkaszTnvonalinak 6s a munkakultOrinak fokozott javitasat
segiteni 6s 6szt6n6zni beosztottjaikat. hogy 611and6an k6pezz6k magukat, 6s
olvassgk a szakmai teriJleteket 6rint6 e16irdsokat. szakirodalmat
er6siteni a munkafegyelmet
gondoskodnia munka 6s a feladatok megfele16 nyilvantartasar61, a
feladatukat k6pez6 mOveletek 6s fontosabb esem6nyek dokumentgldsgr61
6rk6dniaz int6zm6nyi eg6szs6giJgyi 6s gazdasagi6rdekek, kiJls6 kapcsolatok
felett 6s biztositani ezek e16mozditdsgt sajat tev6kenys6giJkkel
gondoskodni az iranyitasuk alatt 16v6 ter01eten a korszer0 munkaeszk6z6k 6s
m6dszerek meghonositasar61, fejleszt6s6r61 6s kihasznilgsir61
egyilttmOk6dnia tdrsadalmi szervek vezet6ivel, k6pvise16ivel, tisztelni a
dolgoz6k jogait. 6s bgtoritani kezdem6nyez6seiket
A foglalkoztatottnak az int6zm6ny gltali foglalkoztatas tartama alatt
tudomdsira jutott minden olyan tiny. adat 6s informaci6. amely p6nzOgyi 6s
gazdasagi, valamint informatikai mOk6d6s6vel kapcsolatos, ilzleti titoknak
min6s01, ez6rt ezek harmadik szem61y r6sz6re t6rt6n6 k6z16se csak a
foglalkoztat6 e16zetes irgsbeli enged61ye alapjan t6rt6nhet. A foglalkoztatott
nem tanOsithat olyan magatartast sem. amellyel a foglalkoztat6 j6 hirneve
s6rtllne, tgrsadalmi megit616se csorbulna, valamint amellyel foglalkoztat6ja
jogos gazdasagi6rdekeit vesz61yeztetn6.

Az egyes vagyonnyilatkozat t6teli k6telezetts6gr61 sz616 2007. 6viCLll. t6rv6nyben
leirtak alapjan vagyonnyilatkozat t6telre k6telezett

k6zbeszerz6si eljaras sorin 6ni116an - vagy testolet tagjak6nt javaslatt6telre
d6nt6sre vagy ellen6rz6sre jogosult, az 2007. 6vi CLll. t6rv6ny 5,$ (1) c) ca))
pontja 6rtelm6ben 6vente k6teles
feladatai ellitisa sorin k61ts6gvet6si vagy egy6b p6nzeszk6z6k felett, tovibbg
az gllami vagy 6nkormanyzati vagyonnal va16 gazdalkodas. valamint
elkt116nitett illami p6nzalapok, fejezeti keze16s0 e16iranyzatok, 6nkormanyzati
tamogatasi p6nzkeretek tekintet6ben, egyedi illami vagy 6nkormanyzati
tamogatasr61 sz616 d6nt6sre iranyu16 eljaras lefolytatasa sorgn vagy allamivagy
6nkormanyzati tamogatasok felhaszn619sdnak vizsgalata, vagy a
felhaszndlissal va16 elszgmoltatds sarin 2007. 6vi CLll. t6rv6ny 5.$ (1) c) cb))
pontja vagyonnyilatkozat t6telre k6t6vente k6teles

A 2007. 6vi CLll. t6rv6ny 3$ alapjan a vagyonnyilatkozat t6telre k6teles szem61y
vagy a vele egy hgztartdsban 616 hozzgtartoz6i j6vedelmi, 6rdekelts6gi6s vagyoni
helyzet6r61 k6telesen vagyonnyilatkozat t6telre
Fentiekre hivatkoz6ssal a jelen szabalyzat szerint az int6zm6ny f6igazgat6ja 6s
gazdasagi igazgat6ja 6vente k6teles vagyonnyilatkozatot tend
Az int6zm6ny f6igazgat6janak 6s hozzgtartoz6inak vagyon nyilatkozatait a
fenntart6, mig a gazdasagi igazgat6 vagyonnyilatkozatgt a munkiltat6 kezeli
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Az int6zm6nyi k6zalkalmazottak, vallalkoz6k, szellemi
szabadfoglalkozasaak jogai 6s k6telezetts6gei

Int6zm6nyi k6zalkalmazottak,
Jogal:
Az int6zm6nyi dolgoz6k mindazokkal a jogokkal rendelkeznek, amelyek
sziJks6gesek a k6teless6geik teljesit6s6hez

61nia Magyarorszag t6rv6nyeiben 6s jogszabalyaiban biztositott jogokkal
annak elvgrisa 6s ig6ny16se, hogy feletteseik biztositsik szAmukra a
folyamatos 6s glland6 munkat, az int6zm6ny e16tt a116 feladatok v6grehajtasa
c61jab61

a munkdhoz

vallalkoz6k, szellemi szabadfoglalkozasaak

szOks6ges - az adott kdrillm6nynek megfele16 - targyi 6s

szervezeti felt6telek megk6vete16se

sajat feladatainak pontos elv6gz6s6hez a munkak6ri leirgs megk6vete16se
az int6zm6nyidolgoz6k cselekv6sre. tettre vagy int6zked6sre va16 felsz61itisa

mindazon esetben, amikor a beteget. a nemzetet. az int6zm6nyt, az
nt6zm6nyi dolgoz6 kollektivajat vagy egyes dolgoz6kat vesz61y fenyegeti.

Int6zm6nyi k6zalkalmazottak, vallalkoz6k, szellemi szabadfoglalkozasaak
gltalinos k6telezetts6gei:

betartania Magyarorszag t6rv6nyeit. jogszab61yait, tovibbi az int6zm6ny

bels6 e16irisait 6s v6grehajtanifeletteseik utasitisait
mint az int6zm6ny keze16i. a tulajdonos alapossagaval kezelnia ribizott
vagyont. figyelni az int6zm6nyi munkak6rillm6nyeket, munkarend betartisdt
k6teless6ge kezdem6nyeznia rendelleness6g, a mulasztgs vagy az egy6b.
az int6zm6nyre n6zve kgros jelens6g megszOntet6s6t

munkak6rOkben 6s a kapott feladat keretein beltll mindent megtenni az
int6zm6ny eg6szs6gOgyi, gazdasagi c61kitOz6seinek eredm6nyesebb
megva16sitasa 6rdek6ben

glland6an k6pezni magukat. hogy min61 jobban megfelelhessenek az
nt6zm6nyen be101i beosztdsb61 ered6 k6vetelm6nyeknek

a munkajukhoz szaks6ges informdci6kat megszerezni, a ka pitt informgci6kat
felhaszndln i

elv6geznia munkak6riJk r6sz6t k6pez6 ellen6rz6si feladatokat, illetve azokat
a munkafolyamatokba be6pitett ellen6rz6si mOveleteket, amelyek a folyamat
r6sz6t k6pezik
a feladat teljesit6se, a beteg ember vagy int6zm6nyi vagyon. illetve szem61yi
allomany vesz61yeztet6se eset6n barmely dolgoz6 segits6gk6r6s6nek,
cselekv6sre va16 felsz61itgsinak eleget tend
az int6zm6ny mOk6d6s6t, a munkatirsak 6s kt116nb6z6 szervek
tev6kenys6g6t a t6nyeknek megfele16en, a munkafolyamat javitdsa
6rdek6ben, a segits6g nyOjtasanak szgnd6kival vez6relve, a megfele16

vezet6n61 vagy f6rumon targyilagosan biralni, 6rt6kelni

az int6zm6nyr61 alkotott k6pet javitani. annak c61kitOz6seit 6s gazdasagi
tev6kenys6g6t. a k6zalkalmazottak c61tudatos tev6kenys6g6t olyan

realitissal abrazolni, amely javitla az int6zm6ny j6 hir6t - eziltal is
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hozzajarulva az int6zm6ny 6s doigoz6inak eredm6nyesebb munkd 6hoz
tev6kenys6g eredm6nyess6g6hez
meg6riznia int6zm6nyi 6s szakmai titkot

munkahely6n kivill is k6teles az k6zalkalmazotti jogviszonyhoz,
munkak6r6hez 6s beosztisihoz m61t6 magatartast tanOsitani

k6teless6ge mindent megtenni az eg6szs6giJgyi ellatas, a gy6gyitas
biztonsaga 6rdek6ben - a korlitozott er6forrisok k6z6tt - a beteg ember
kt116n6s vesz61yeztet6se eset6n szabadidej6nek esetleges k6nyszer0
felildozisival is
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ll. INTfZMfNY SZERVEZETI TAaOZ6DAsA

1 .0. F6igazgat6

1.1 Tan6csad6 testUletek:

Int6zm6nyi Szakmai Vezet6 Testtllet
Feltlgye16 Tanics
K6zalkalmazotti Tangcs
F6orvosi Ertekezlet
Szakorvosi Ertekezlet

Gy6gyszerterapias Bizottsag
TranszfOzi6s Bizottsag
Ellelmez6si munkacsoport

1 .2 lgazgatas
'1.2. 1. Titk6rs6g
1.2.2. Informatika

1 .2.3 .Betegfelv6te}

1.2.4. Gy6gyszertar
1.2.5 Higi6nikus
1.2.6 Min6s6gOgyi Bizotts6gi

1. 2. 6. I Min6s6gOgyi vezet6
1. 2. 6. 1. I Min6s6gOgyi fele16s6k

1.3 Orvos igazgat6
7.3 1.1. Fekv6beteg oszt61yok

Aktiv Belgy6gyaszati osztaly
Aktiv seb6szeti osztaly

Anesztezio16gia
Seb6szeti mOt6

Pulmono16giai Rehabilitici6s Osztaly
Kr6nikus belgy6gyaszati osztaly
Apolasi osztaly

1.2. Diagnosztika
V6rellit6

RTG, ultrahang
2. 1. Szakrende16sek

Anyagcsere- 6s diabeto16giai szakrende16s --
Gasztroentero16giai szakrende16s

Kardio16gia 1.- Kardio16gia 11. - Belgy6gyaszati
szakrende16s, kardio16gia rehabilit6ci6s szakrende16s

f.3

7.3

12
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Seb6szeti szakrende16s

Csecsem6- 6s gyermekgy6gyaszati
gyermek- tOd6gy6gyaszati szakrende16s
Gyermekszem6szeti szakrende16s

N6g y6gyaszat-Terhesgond ozis-O nko16gia
Szem6szeti szakrende16s

Gyermek szem6szet

szakrende16s-

B6r-6s nemibeteg szakrende16s
Onko16giai szakrende16s

Reumato16gia 6s fizikoterapia szakrende16s

Foglalkozas-eg6szs6gtlgy
TOd6szOr6s - Ttld6gy6gyaszati szakrende16s
tOd6gy6gyaszati rehabilitici6s szakrende16s

TQd6gondoz6-egy6nidohanyzas leszoktatis tamogatasa
TOd6gondoz6-csoportos dohanyzas leszoktatds
tamogatasa
Anesztezio16gia

Gy69ytornayog

;om16-Sikonda. Filrd6

Reumato16giai szakrende16s

Fizikoterapia
Elektroterapia
Gy6gymasszazs
Gy6gytorna
Hidrote rapia

Magneto-fototerapia

Termoterapia
Viz alatti gy6gytorna

7 4

t.3. 2.2. Gondoz6k

B6r- 6s nemibeteg gondoz6
Tad6gondoz6
Onko16giai gondoz6

1.4. Apolasi igazgat6 a fendi el16tisi struktOra alad6n
/.4. f.Fekv66efeg oszf6/yok szakszem6/yzefe: f6n6v6r, n6v6r, apo16

1.4.2. Jar6beteg ellit6s szakszem61yzete: assziszkertsek
1.4.3. Diagnosztika 6s anesztezio16gia szakszem61yzetel assziszler\s

mOt6sn6

1.4.4. Dietetika szakszem61yzete

1.4.5 Takarit6szolgalat

1.5. Gazdas6gi igazgat6
1 .5.1 P6nztlgy
1 .5.2 Szimvitel

1 .5.3. MunkaOgy
1 .5.4. MOszaki gondnoksag
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1 .5.5. Anyaggazdalkodas
1 .5.6. Mosoda
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U AZ INT£ZMENY VEZET£SE

Az int6zm6nyt a f6igazgat6. mint egyszem61yi fele16s vezet6 iranyiqa. A munkak6rt
palyazat Otjan t61tik be. a bet61t6s6hez szilks6ges k6pesit6st miniszteri rendelet irda

e16. A f6igazgat6 felett a kinevez6s vagy megbizas 6s felment6s vagy megbizas
visszavonasa, illetve- k61ts6gvet6si szerv eset6ben, ha a vezet6vel a Munka
T6rv6nyk6nyve vezet6 dllgs0 munkavilla16ra vonatkoz6 rendelkez6sei
alkalmazisgval munkaviszonyt kell 16tesiteni, a munkaviszony 16tesit6se 6s
megszOntet6se tekintet6ben az eg6szs6gDgy6rt fele16s miniszter a munkdltat6i jogok
gyakor16ja, az egy6b munkiltat6i jogok gyakorlasara az Allami Eg6szs6gOgyi Ellat6

K6zpont f6igazgat6ja jogosult. A f6igazgat6 tagja az Int6zm6nyi Vezet6 Test01etnek

F6igazgat6

A f6igazgat6 feladatai:

Az int6zm6ny egyszem61yi fele16s vezet6je
Az Alapit6 0kiratban meghatarozott eg6szs6gtlgyi alaptev6kenys6g 6s
egy6b kieg6szit6 tev6kenys6g ellgtgsgnak a biztositasa, a k6rhiz
rendeltet6sszer0 mOk6dtet6se

Vezet6 helyettesek megbiz6sa, amegbizgs visszavonisa
munkiltat6i jogk6r gyakorlasa, munkak6ri leirgs meghatarozasa
Az orvos-igazgat6, az apolasi igazgat6 6s a gazdasag
tev6kenys6g6nek iranyitasa 6s koordinilgsa
A f6igazgat6t feladatainak ellitgsiban a vezet6 helyettesek:
szakmai vezet6 test01et segitik

osztalyvezet6 f6orvosainak

feletti)k

igazgat6

valamint a

Fekv6beteg ellit6 osztalyok
megbizas visszavongsa
Az int6zm6ny strat6giai

megbiz6sa:

k61ts6gvet6si. fejleszt6si-beruhazasi terv6nek
elk6szittet6se 6s j6vahagydsa
Az int6zm6ny 6s a Regiondlis Eg6szs6gbiztositasi P6nztdr k6z6tt
megk6tend6 finanszirozisi szerz6d6s e16k6szit6s6nek koordinildsa 6s a
szerz6d6s megk6t6se.
Az int6zm6ny haszndlatiban 16v6 illami vagyon rendeltet6sszer0
haszndlatir61 va16 gondoskodas
Kapcsolattartas az int6zm6ny mOk6d6si terijlet6n 16v6 lakossag
k6pvise16ivel, az 6nkormanyzatokkal. a tisztiorvosi szolgalattal, az
eg6szs6gbiztositasi p6nztarral. a szakagazati miniszt6riummal. az
6rdekk6pviseleti szervekkel, mgs eg6szs6gtlgyi szolgalatokkal 6s a sajt6val
Az int6zm6ny hat6kony mOk6d6s6nek e16segit6se 6rdek6ben anyagi
tamogatast nyOjt6 szponzori k6r 16trehozisdnak koordinilisa
Az int6zm6nyben megva16su16. k6zremOk6d6i szerz6d6sek megk6t6s6nek
e16k6szittet6se, iranyitasa 6s koordinilisa
Az int6zm6ny Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzata elk6szit6s6nek

megszervez6se, iranyitasa, az abban foglalt kizar61agos hatgsk6rk6nt
megje161t feladatok ellitisa
Int6zm6nyi szabalyzatok kiadisa

P6nztdr
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Az Int6zm6nyi gy6gyszergazdalkodas fe109yelet6nek ellatasa, szem e16tt

tartva az int6zet eg6sz6t 6rint6 hatisos 6s hat6kony gy6gyszerterapia
megva16sulasat. Elv6gzi tovgbbi az egyedi gy6gyszerig6nyek szakmai
kontrolljat. A feladatait a gazdasagi igazgat6val 6s az int6zeti gy6gyszertar
vezet6j6vel egyeztetve v6gzi.

Az int6zm6ny szamviteli, kdnywiteli. elszamolasi, vagyon-nyilvantartasi 6s
bizonylati rendj6nek aj6vahagyasa
A humanpolitikai tev6kenys6g iranyitasa 6s koordinilgsa
Az int6zm6ny "k6z6ns6gszolgalati" (PR) tev6kenys6g6nek a fe109yelete. Az
nt6zm6ny mOk6d6s6re vonatkoz6 lakossagi bejelent6sek valamint az
eg6szs6gtlgyi szolgaltatasait ig6nybe vev6 betegek v61em6ny6nek a
tanulmanyozasa 6s 6rt6ke16se.

Az int6zm6ny tev6kenys6g6vel kapcsolatos panaszok, feljelent6sek

kivizsgalasanak megszervez6se, a kivizsgalas eredm6ny6nek 6rt6ke16se 6s
a megfele16 valasz16p6s megt6tele szakemberek (jogasz, igazsagiJgyi orvos
szak6rt6, orvos-specialista) segits6g6vel. Az eljaras leirdsit a

Panaszkivizsgalasi Szabalyzat tartalmazza.

Az Etikai Bizottsag altai j6vahagyott orvos-bio16giai kutatisok 6s kis6rletek

enged61yez6se, illetve a gy6gyszerkipr6balasokra vonatkoz6 szerz6d6sek
megk6t6se.
Az int6zm6ny szakmai 6s gazdasagi mutat6inak a figyelemmel kis6r6se a
mOk6d6s hat6konysaganak elemz6se, 6s az ehhez kapcso16d6
nt6zked6sek meghozatala
A helyileg indokolt bels6 min6s6gOgyi szabalyzatok elk6szittet6se Magyar
Eg6szs6giJgyi Ellgtgsi Standardok (MEES) iranyelvek alapjan, 6s azok

j6vahagyasa. A szabalyzatok betartisdnak ellen6riztet6se. Az adatok

elemz6se alapJ6n a szOks6ges Int6zked6sek megt6tele.
Munkiltat6i jogk6r gyakorlasa
Az int6zm6ny teriJlet6n a f6igazgat6 kizar61agos e16zetes enged61y6hez
k6t6tt az k6zalkalmazotti, vagy vgllalkoz6i munkak6r6k tervez6se:
szervez6se, bet61t6se, megsztlntet6se, a munkakdr6k itszervez6se.
Munkgltat6i jogk6r gyakorlasa

Az orvostudomanyi egyetemekkel va16 kapcsolattartas
Az int6zm6nyi szakmai fejleszt6si terv elk6szit6s6nek, a k6rh6zi
min6s6gOgyi rendszer ki6pit6s6nek, a tanOsitis e16k6szit6s6nek. 6s a
min6s6gfejleszt6s folyamatos fenntartgsdnak iranyitasa.
Az osztalyvezet6 f6orvosok 6s a k6zvetlen f6igazgat6 ali tartoz6 vezet6

gllisOak tekintet6ben a fegyelmi tanics elndke.
Az int6zm6nyben mOk6d6 munkabizottsagok tev6kenys6g6nek
fe10gyelete

Az int6zm6ny eg6sz6re vonatkoz6 int6zked6sek meghozatala.
Az int6zm6ny k6pviseleti jogk6r6nek az ellgtgsa

Katasztr6fav6delemitervek elk6szittet6se 6s az ezzel kapcsolatos feladatok
iranyitasa

Az adatv6delmi szabalyzat betartisinak ellen6rz6se, 6s az adatv6delmi

biztos munkajanak iranyitasa

6
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#
A Polgari T6rv6nyk6nyvben 6s a hatalyos p6nzilgyi jogszabalyokban
meghatarozott k6pviseleti, k6telezetts6gvallalasi jogk6r ellgtdsa
egyszem61yi fele16s vezet6k6nt. Munkgltat6i jogk6r gyakorlasa, egyszem61yi
fele16s vezet6k6nt a feladatk6r6vel meghatarozott k6zalkalmazotti k6r
vonatkozisdban

Az int6zm6ny k6pviselet6ben aldirdsi joga van
Ellen6rz6si 6s beszimoltatisi joga van az int6zm6ny eg6sze ter01et6n

Feladatk6r6be tartoz6 k6rd6sek kapcsan az int6zm6ny eg6sz6re kiterjed6
utasitdsi joggal rendelkezik
A k61ts6gvet6si 6s fe10jitasi- fejleszt6si k6rre vonatkoz6
k6telezetts6gvallalas 6s utalvanyozas szabalyozasa
A j6vahagyott k61ts6gvet6si tervben nem szerep16 k6telezetts6gvallalas:
forrgs megje1616s6vel

Fele16s

Az
megva16sulasa6rt
A k6rhiz rendeltet6sszer0 mOk6dtet6s66rt.

A hatgsk6r6be utah feladatok v6grehajtasa6rt.
Az int6zm6ny iranyitasa, vezet6se kapcsan hozott int6zked6sek, bels6
utasitgsok meghozatala6rt 6s azok betartatgs66rt.
Az int6zm6ny mOk6d6s6re vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok betartasa6rt,
betartatasa6rt, a t6rv6nyess6g biztositgsi6rt
A munkiltat6i int6zked6sek jogszerOs6g66rt. a rendelkez6sre a116 b6rkeret
betartisi6rt.

int6zm6ny Alapit6 Okiratiban meghatarozott tev6kenys6gek

Helvettesit6s rendie

A f6igazgat6 helyettesit6s6t tavo116te, akadalyoztatasa. tovibbg a f6igazgat6i tiszts6g
barmely okb61 t6rt6n6 ideiglenes bet61tetlens6ge eset6n az orvos-igazgat6 1atja el. Az
nt6zm6ny szakmai tev6kenys6ge vonatkozdsgban latja el a hatgsk6r6be utah
feladatokat

A vezet6i megbizasat a f6igazgat6 adia, 6s valamennyi munkgltat6i jogk6rt felette a
f6igazgat6, mint egyszem61yi fele16s vezet6 gyakorolja
R6szt vesz a Gy6gyszerterapias Bizottsag munkajaban. valamint tagja t6bb

bizottsagnak (Tudomanyos Tanacs, Etikai Bizottsag)

Orvos- igazgat6, a f6igazgat6 gltalinos helyettese

Helyettesitend6
szem61y

Helvettes

tgvoli6t, akaddlvoztatds eset6n I bet61tetlen alias eset6n
F6igazgat6 orvas-iqazqat6 orvos iaazaat6z

Oreos iqazqat6

p6nzQavi Uavint6z6

orvos- iaazaat6 Felvettesorvos- iaazaat6 he ettes

  polasi iqazqat6 gpoldsi iaazaat6 he B les gooldsi iaazaat6 helvettes
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Orvos-igazgat6 feladatai
A f6igazgat6 tivo116t6ben f6igazgat6 meghatarozott feladatainak ellitisa
A f6igazgat6 k6zvetlen iranyitasa mellett az int6zm6nyben nyOjtott orvosi 6s
int6zeti gy6gyszer6szi tev6kenys6g feliJgyelete 6s a tev6kenys6gek
6sszehangolasa, ennek keret6ben

eg6szs6gilgyi dokumentici6 vezet6s6nek szabalyszerOs6g6nek
biztositasa, valamint fe10gyelete

Ogyeleti tev6kenys6g biztositgsa 6s fe10gyelete

betegjogok 6rv6nyesQ16s6nek folyamatos figyelemmel kis6r6se
betegek altai bejelentett panaszok kivizsgalasa
betegjogi k6pvise16vel va16 kapcsolattartas
eg6szs6gilgyi hat6sagi rendelkez6sek v6grehajtasanak ellen6rz6se

az int6zm6ny higi6n6s rendj6nek biztositisa 6s fe10gyelete
a hizirend rendelkez6seinek v6grehajtasanak ellen6rz6se

A f6igazgat6 k6pviselete azokban a testoletekben. ahovi 6t delegalja.

Minden felruhizott 6s gtruhgzott jogk6rben a f6igazgat6 helyett 6s
nev6ben jar el.

Az eg6szs6gtlgyr61 sz616 t6rv6ny k6rhgzra hiru16 feladatainak
kidolgozasaban va16 r6szv6tel, a t6rv6ny betartdsdnak 6s v6grehajtasanak

0

0
0

a

Az

ellen6rz6se

A Gy6gyszerterapias Bizottsag munkajaban va16 r6szv6tel
R6szv6tel az Int6zm6nyi Etika Bizottsag. 6s az Int6zm6nyi
Tanics munkajaban

Tudomanyos

Int6zm6nyi
r6szv6tel.

min6s6gfejleszt6si rendszer6nek kidolgozasaban va16

diagnosztikai- 6s terapias osztalyok, r6szlegek, az ambulanciak.
szakrende16sek 6s gondoz6k, egyilttmOk6d6s6nek koordinalasa, az ehhez
kapcso16d6 mOk6d6si szabalyzatok (Ogyeleti, k6szen16ti szolgalat mOk6d6si

konziliumok adisinak mok6d6si rendje. vizsgalat k6r6sek rendje

rendje, leletk6z16s rendje. stb.) v6grehajtdsanak

A 6s

rendje

gy6gyszerig6ny16s
ellen6rz6se.

Az orvos-szakmai tev6kenys6g mutat6inak figyelemmel kis6r6se
feldolgozasa 6s 6rt6ke16se. az orvos-szakmaitev6kenys6g hat6konysaganak
az elemz6se, javaslatt6tel a szOks6ges int6zked6sek meghozatala

Az int6zm6ny feladatellgtgshoz szOks6ges kapacitasanak (aktiv- 6s kr6nikus
szama, szakorvosi 6rik szama) meghatarozasahoz szilks6ges

elemz6sek elv6gz6se. A kapacitasokra vonatkoz6 javaslatt6tel, 6s a kapacitas
lek6t6si tev6kenys6gben va16 r6szv6tel.

agyak

Az int6zm6ny szakmai(szem61yi- 6s targyi) minimum felt6teleinek

figyelemmel kis6r6se
Az int6zm6ny mOk6d6si ter01et6n 616 lakossag megbeteged6si viszonyainak
tanulmanyozasa, 6s az erre vonatkoz6 statisztikai adatok. egy6b inform6ci6k
feldolgozasa 6s 6rt6ke16se

es targyi)

Az orvosi tev6kenys6gre vonatkoz6 szakmai
figyelemmel kis6r6se. a bizonyit6kokon
figyelembev6te16vel. Az orvos- szakmai

alapu16
k6rd6sekben a

iranyelvek
orvoslis alapelveinek

MOK illet6kes

6rv6nyes016s6nek

szerveivel va16 rendszere kapcsolattartas.
Az orvosi kar tekintet6ben a fegyelmi tangcs eln6ke.

8
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R6szt vesz a k6rhAz humanpolitik6janak 6s hum6nstrat6giajanak
kialakitdsiban 6s megva16sitasaban
Az osztalyvezet6 f6orvosi palyazatok v61em6nyez6s6re 16trehozott ad hoc
bizottsag eln6ki teend6inek ellitisa
Az orvostovabbk6pz6s, szakorvosk6pz6s feltlgyelete. valamint
eg6szs6giJgyi dolgoz6k tovabbk6pz6s6nek biztositasa, feliJgyelete
A szervezetl 6s mOk6d6si szabalyzat 6s egy6b int6zm6nyi szabalyzatok
amos-szakmai vonatkozgs0 r6szeinek elk6szit6se
Az orvosi-eg6szs6gOgyi tev6kenys6gre vonatkoz6 jogszabalyi e16irisok
figyelemmel kis6r6se
EgyOttmOk6d6s az orvos-igazgat6 helyettessel. az apolasi 6s gazdas6gi
igazgat6val
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Hatask6r:jogk6r:
A f6igazgat6t tivo116t6ben helyettesiti k6pviseleti, utasitgsi hatisk6r6ben
A Gy6gyszerterapias Bizottsag munkajanak segit6se. Az Int6zm6nyben
foly6 hatisos 6s hat6kony gy6gyszer terdpia biztosTtasa, (egyeztetve a
f6gy6gyszer6sszel. a bizottsag tagjaival 6s a gazdasagiigazgat6val)
Az Int6zm6nyi Etikai Bizottsag munkajaban va16 r6szv6tel
A feladatk6r6be utah k6rd6sekben aliirdsi 6s utasitisi jogk6re van
Az int6zm6ny eg6sz ter01et6n Olvos-szakmai vonatkozisban ellen6rz6si 6s
beszimoltatisi joga van.
A f6igazgat6 altai egyedi megbizassal hatdsk6r6be utah k6rd6sekben a
f6igazgat6 k6pviselet6ben jar el

Fele16s

A f6igazgat6t
tekintet6ben.
Az int6zetben

tgvo116t6ben k6pviseli. Orvos-szakmai feladatok ellgtdsa

megva16sulasa6rt.
Az int6zm6ny Alapit6 0kiratgban meghatarozott
megva16sulasa6rt
A hatisk6r6be utah egy6b feladatok v6grehajtasa6rt.
A hatdsk6r6be utah feladatok ellitisi6rt.
Az dltala hozott int6zked6sek6rt. bels6 utasitgsai6rt.

Az int6zm6ny orvos-szakmai tev6kenys6g6re vonatkoz6
jogszabalyok betartasa6rt, a t6rv6nyess6g biztositgsi6rt
Az int6zm6nyben foly6 orvos-szakmai munk96rt

foly6 gy6gyszeres terapia hatisos hat6kony

tev6kenys6geinek

es

hatalyos

Az orvos-igazgat6 helyettesit6s6t tavo116te. akadalyoztatasa, tovibbi az orvos
gazgat6i tiszts6g barmely okb61 t6rt6n6 ideiglenes bet61tetlens6ge eset6n az orvos-
gazgat6 helyettes lada el
R6szt vesz az int6zet strat6giaiterv6nek kialakitasaban, a teljesitm6ny dokumentgci6
ellen6rz6s6ben, fejleszt6s6ben, az int6zet teljesitm6nyadatainak elemz6s6ben
Megbizasat a f6igazgat6 adja

Orvosigazgat6-helyettes
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Az orvosigazgat6-helyettes feladatai:

Az orvos igazgat6t tgvo116t6ben teljes hans- 6s jogk6rrel helyettesiti
Az ives k61ts6gvet6si, feldjitasi-beruhazasi tervek e16k6szit6s6ben
orvos-szakmai terillet k6pviselet6ben va16 r6szv6tel.

A fekv6-6s jar6beteg ellitgs teljesitm6nydokumentaci6jat ellen6rzi. 0j

szabalyoz6k bevezet6se eset6n a gyors alkalmazkodds felt6teleit (a
szabalyok megismer6se 6s az illet6kesekkel va16 ismertet6se) megteremti

R6szt vesz az int6zm6nyi min6s6gfejleszt6si rendszer ki6pit6s6ben. annak
folyamatos fenntartisgban.: Ellen6rzia szakmai osztalyok ilyen irany0
tev6kenys6g6t. R6szt vesz a k6rhAz informgci6s 6s dokumentici6s
rendszer6nek kialakitgsiban. ellen6rz6s6ben.

R6szt vesz a lakossag 6s a betegek k6rhgzr61 alkotott v61em6ny6nek

6rt6ke16s6ben(betege16gedetts6givizsgalatok)
jogszabalyok 6s utasitisok

KOML61 EGESZSEGCENTRUM
BANYASZAriUrOKEZFLO Es EDEN SZANATORiUM

,R:gaLEn:L- . .
TK1,.: (36 72) 582 340

R6szt vesz az orvos-eg6szs6gilgyi
v6grehajtasanak ellen6rz6s6ben.

Feladata a f6igazgat6 k6zvetlen iranyitasa mellett. az int6zm6nyben foly6 betegapolasi
tev6kenys6g fe109yelete 6s tev6kenys6g6nek 6sszehangolasa
Tagja az lgazgat6 Tanacsnak, a F6n6v6ri Elrtekezletnek. Vezet6i megbizasat a
f6igazgat6 adja. A munkak6r bet61t6se palyazat Otjan t6rt6nik, a bet61t6shez
szOks6ges k6pesit6seket miniszteri rendelet irda e16.

Apolasi igazgat6

Apolasi igazgat6 feladatai:

A f6igazgat6 k6zvetlen iranyitasa mellett az int6zm6ny altai nyajtott apolasi

tev6kenys6g fe109yelete, a tev6kenys6gek 6sszehangolasa
A betegek altai bejelentett panaszok kivizsgalasaban va16 k6zremOk6d6s

az int6zm6nyben apo16i 6s egy6b eg6szs6gijgyi szakdolgoz6imunkak6rben
foglalkoztatott eg6szs6gi)gyi dolgoz6k tovabbk6pz6s6nek biztositgsa 6s
fe109yelete

A betegellat6 osztalyok, a diagnosztikai 6s terapias egys6gek. illetve a
jgr6beteg-ellat6 r6szlegek szakdolgoz6i altai v6gzett munka koordina16sa, a
szervezeti egys6gek iranyitasa 6s ellen6rz6se

Az apolasi dokumentgci6 egys6ges elveinek kidolgozasa, 6s a
dokumentici6 vezet6s6nek ellen6rz6se

A hatalyos jogszabalyok 6s int6zm6nyi szabalyzatok szakdolgoz6kra
vonatkoz6 e16irgsainak v6grehajtasar61 va16 gondoskodas, ezek
6rv6nyesiJ16s6nek az ellen6rz6se

Az ives k61ts6gvet6si, fe10jitasi-beruhazasi tervek e16k6szit6s6ben az
apolasi tev6kenys6g k6pviselet6ben va16 r6szv6tel

Az apolasi ter01eten foglalkoztatott szakdolgoz6kra 6s kisegit6 szem61yzetre
vonatkoz6 humanpolitikai tev6kenys6g iranyitasa. Az osztalyok f6n6v6rei
altai v6gzett apolasszeivez6si tev6kenys6g iranyitasa, ellen6rz6se
A betegjogok 6rv6nyes016s6vel 6s a betegadatok v6delm6vel kapcsolatos
feladatok elv6gz6se az apolas terillet6n. A betegjogi k6pvise16vel va16

kapcsolattartas. Az int6zm6ny hazirendj6nek 6s betegtdj6koztat6 apolasi
tev6kenys6g6re vonatkoz6 rendelkez6seinek az elk6szit6s6ben va16

r6szv6tel, a hizirend v6grehajtasanak ellen6rz6se.
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A higi6n6s rend ellen6rz6se.

V6gzia szgmira e16irt tlgyviteli feladatokat. Elk6sziti az e16irt jelent6seket,
beszAmo16kat

Apolasi szakmai programok, tervek k6szit6se, illetve koordini16sa

Az apolasi tev6kenys6g ter01et6n foly6 tudomanyos munka iranyitasa
Az int6zm6nyben foly6 eg6szs6gneve16si munkgban va16 aktiv r6szv6tel

betegellat6 osztalyokon foly6 eg6szs6gneve16si tev6kenys6g ellen6rz6se
A szakdolgoz6k 6s apolasi kisegit6 szem61yzet, 6nk6ntes segit6k szakmai
munkajanak iranyTtasa, rendszeres ellen6rz6se 6s 6rt6ke16se.

Az apolasi ter01eten foglalkoztatott k6zalkalmazottak eset6ben a fegyelmi
tangcs eln6ke

A betegapolasi tev6kenys6g vonatkozisgban a min6s6gfejleszt6si
tev6kenys6g koordinilisa
Az int6zm6ny szakdolgoz6i tlgyeleti-k6szen16ti rendszer6nek

megszervez6se 6s felilgyelete .

A Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzat 6s egy6b int6zm6nyi szabalyzat
apolasi ter01etet 6rint6 r6szeinek az elk6szit6se
F6n6v6ri Elrtekezlet eln6ke

A f6igazgat6 megbizasa alapjan az int6zm6nyt k6pviseli

Felillvizsgalja 6s enged61yezi az eg6szs6gilgyi szakdolgoz6k
szabadsagolasi terv6t

Ha&sk6rjogk6r:

A feladatk6r6be utah k6rd6sekben aliirgsi 6s utasitdsi jogk6re van
Az int6zm6ny eg6sz tertllet6n apolasi 6s szakdolgoz6i tev6kenys6g
vonatkozisiban ellen6rz6si 6s beszimoltatisi joga van
Apolas szakmai k6rd6sekben a k6pviseleti jogk6r gyakorlasa a f6igazgat6
ut61agos taj6koztatasa mellett

Fele16s

Az dltala kiadott utasitdsok6rt. int6zked6sek6rt.

A hatdsk6r6be utah feladatok ellatasa6rt. az int6zm6nyben foly6 apolasimunka
szakmai szinvonali6rt.

Az int6zm6nyben foly6 apolasitev6kenys6gre vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok
betartisi6rt

Az apo16si igazgat6 helyettesit6s6t tavo116te, akadalyoztatasa, tovdbbi az apolasi

gazgat6i tiszts6g barmely okb61 t6rt6n6 ideiglenes bet61tetlens6ge eset6n az apolasi
gazgat6 helyettes latja el

Apolasi igazgat6 helyettes

6n4116an v6gzia hatisk6r6be tartoz6 dolgoz6k:

etikai magatartasuk figyelemmel kis6r6s6t
t01munkgk 6s helyettesit6sek elrende16s6t

szabadsagok iJtemez6s6t, enged61yez6s6t

szabadsagolassal kapcsolatos panaszos i)gyek kivizsgalasat
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Gazdasagi igazgat6

A gazdasagi igazgat6 az int6zm6ny gazdasagi. p6nzOgyi valamint int6zm6ny
tlzemeltet6si tev6kenys6g6nek iranyitasat latja el

Az int6zm6ny mOk6d6s6vel dsszefiJgg6 gazdasagi, mOszaki 6s p6nztlgyi feladatok
tekintet6ben a k6rhdz f6igazgat6janak helyettese, feladatait a f6igazgat6 k6zvetlen
iranyitasa 6s ellen6rz6se mellett latja el

A gazdasagi igazgat6 felett a munkgltat6i jogk6r gyakor16ja - a kinevez6s vagy
megbizas 6s felment6s vagy a megbizas visszavonasa, illetve- k61ts6gvet6si szerv
eset6ben, ha a vezet6vel a Munka T6rv6nyk6nyve vezet6 illis0 munkavilla16ra
vonatkoz6 rendelkez6sei alkalmazgsival munkaviszonyt kell 16tesiteni- a
munkaviszony 16tesit6se 6s megszilntet6se tekintet6ben az eg6szs6gilgy6rt
fele16s miniszter. - az EOtv. 155. $ (1) bekezd6se e).pontja alapjan a gazdasagi
vezet6k tekintet6ben a dijazas megallapitasa az Allami Eg6szs6gilgyi Ellat6
K6zpont f6igazgat6janak hatdsk6r6be tartozik, - az egy6b munkiltat6i jogok
gyakorlasara az int6zm6ny f6igazgat6ja jogosult
A gazdasagi igazgat6t tavo116te. akadalyoztatasa, tovgbbg a gazdasagi igazgat6i
tiszts6g barmely okb61 t6rt6n6 ideiglenes bet61tetlens6ge eset6n f6k6nyve16
helyettesiti, aki megfelel az Avr. 55.$ (3) bekezd6sben e16irt felt6teleknek

Gazdasggi igazgat6 feladata

Az int6zm6ny gazdalkodasanak
egys6geinek iranyitasa.
Az

valamint a gazdasagi ellitis szervezeti

int6zm6ny gazdasagi-p6nztlgyi
k6vet6se. azok 6rv6nyesit6s6r61

feladataira vonatkoz6
a

jogszabglyok
gondoskodas 6s

v6grehajtas ellen6rz6se.
Az int6zm6ny k61ts6gvet6si. beruhazasi-fejleszt6si tervei
munkdlatainak iranyitasa az idevonatkoz6 hatalyos
tervez6si e16irgsok figyelembev6te16vel
Az int6zm6ny k6nyvviteli. elszamolasi. vagyon-nyilvantartasi 6s bizonylati
rendj6nek elk6szittet6se, valamint a vagyonv6delmirendszer biztositdsdnak

nyomon va16

e16k6szit6

jogszabalyok 6s

megszervez6se 6s iranyitasa
A hat6kony gazdalkodas

folyamatoseredm6nyeinek
nt6zked6sek meghozatala.
Az orvos-szakmai

adatszolgaltatas

e16segit6se
elemz6se.

6rdek6ben
6rt6ke16s es

gazdalkodas
szOks6ges

egys6gek gazdasagi
6s iranymutatas adisa

tev6kenys6g6hez informaci6-.
illetve e tev6kenys6g iranyitasa

ellen6rz6se.

Az int6zm6nyben foly6 kontrolling tev6kenys6g felogyelete
Az int6zm6ny finanszirozisi szerz6d6s6re vonatkoz6 e16k6szit6
munkglataiban va16 r6szv6tel

Iranyiqa az int6zm6ny anyag- 6s eszk6zbeszerz6si tev6kenys6g6t
A munkav6delemmel, k6rnyezetv6delemmel, illetve tOzv6delemmel
kapcsolatos feladatok v6grehajtasanak iranyitasa. tovgbbd a polgari
v6delem hatgsk6r6be utah feladatai v6grehajtasanak ellen6rz6se
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6s MOk6d6si

FKL

Az int6zm6ny Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzata 6s egy6b
szabalyzatainak gazdasagivonatkozas0 r6szeinek az elk6szittet6se
A gazdasagi-mOszaki ellitis terolet6n foglalkoztatott k6zalkalmazottak

tekintet6ben a fegyelmi tanics eln6ke
A gazdasagi ellit6 szervezet k6zalkalmazottaira vonatkoz6 hum6npolitikai

tev6kenys6gben va16 r6szv6tel

A f6igazgat6 k6telezetts6gvallalasanak 6s utalvanyozasanak

int6zm6ny

ellenjegyz6se

EgyiJttmOk6d6s az orvos-igazgat6val 6s az apolasi igazgat6val.
f6igazgat6 megbizasa alapjan k6pviseli az int6zm6nyt
R6szt vesz a k6rhdz min6s6gfejleszt6si tev6kenys6g6nek kialakitisgban.

es az

Hatask6r:jogk6r

Feladatk6re ellgtgsa kapcsan bels6 utasitds meghozatala, elfogadtatasa (a
k6rd6s horderej6nek megfele16en: a f6igazgat6val, az Int6zm6nyi Vezet6i
Testillettel. a fenntart6val

Gazdas6gi k6rd6sekben k6pviseleti jogk6r gyakorlgsa a f6igazgat6val
t6rt6n6 egyeztet6ssel

Fele16s

Az int6zm6ny gazdalkodasara 6s 0zemeltet6s6re vonatkoz6an hozott
nt6zked6sei6rt

A hatgsk6r6be utah feladatok elldtis96rt

A gazdasagitev6kenys6gre vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok betartasa6rt,

betartatasa6rt, 6s a t6rv6nyess6g biztositisi6rt
Az anyag-6s eszk6zbeszerz6s, illetve beruhgzis sarin a k6zbeszerz6si
t6rv6nynek megfele16 eljaras6rt
A gazdasagi-mOszaki ellitgs szervezeti egys6geinek tev6kenys6g66rt.
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A f6igazgat6. mint egyszem61yi fele16s vezet6 tanicsad6i
felruhgzott testiJleteket. ad hoc bizottsagokat hozhat 16tre.

v61em6nyez6si jogk6rrel

A f6igazgat6 k6zvetlen tanicsad6 testilletek6nt mOk6d6 javaslatt6teli
jogk6rrel felruhgzott test01et.

lgazgat6 Tanics

v61em6nyez6si

Az lgazgat6 Tan6cs 6sszet6tele

F6igazgat6
Orvos-igazgat6
Orvos-igazgat6 helyettes
Apolasi'igazgat6
Gazdasagi igazgat6

Feladata

Az int6zm6ny mOk6d6s6vel kapcsolatos operativ feladatok megtargyalasa
Az int6zm6ny gy6gyit6 -- mege16z6 orvosszakmai, apo16si 6s gazdasagi,
mOszaki tev6kenys6g6nek megszervez6se, vezet6se. iranyitasa
6sszehangolasa, vezet6se

Az intezm6nyi kOlts6gvetes szakmai mutat6inak 6s iranysz6mainak
meghatarozasa, 6vk6zi m6dositisa
Az int6zm6ny mOk6dtet6s6re 6s fejleszt6s6re a finansziroz6 szervekt61

kapott tamogatasok (alapitvany, palyazat, adomanyok) az adomanyoz6
szgnd6ka szerinti felhasznalisa, illetve annak biztositdsa

Fenntart6 6s finansziroz6 szervekhez kiJld6tt jelens6gek. beszimo16k
sz6veg6nek egyeztet6se

Beszdmolds a feladatk6rOket 6rint6 prob16makr61, jogszabalyi viltozisokr61.
Az int6zm6ny strat6giai terv6nek elk6szit6s6ben va16 r6szv6tel

Feliigye16 Tanics

A Feliigye16 Tan6cs 6sszet6tele

KQzalkalmazotti Tan6cs altai delegalt int6zm6nyi kald6tt

Tgrsadalmi Szervezetek altai delegalt tag

Fenntart6 altai delegalt tag

Feladata

jogosult megismerni
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az eg6szs6g09yi szolgdltatas mOk6d6s6vel, fenntartasaval, b6vit6s6vel:

itszervez6s6vel kapcsolatos p6nz09yi, gazdasagi adatokat. mutat6kat:

beszamo16kat. valamint

az eg6szs6gUgyi szolgaltatassal, annak min6s6g6vel kapcsolatos

szem61yazonositasra alkalmatlan - statisztikai adatokat:

k6rd6st int6zhet a fekv6beteg-int6zm6ny orvosszakmai vezet6j6hez, aki15

napon belol t6j6koztatast ad;

v61em6nyt nyilvanithat. illet61eg javaslatot tehet minden olyan Ogyben.

amelyet a fekv6beteg-int6zm6ny szervezeti 6s mOk6d6si szabalyzata a

hatisk6r6be uta

lakossagi f6rumot tarthat.

k6zvetitia fev6beteg-int6zm6ny orvosszakmai vezet6je fe16

eg6szs6gtlgyi szolgaltatas ig6nybe vev6j6nek az eg6szs6gtlgyi

szolgaltatasokra vonatkoz6 kezdem6nyez6seit

figyelemmel kis6ria fekv6beteg-int6zm6ny szervezeti 6s mOk6d6si

szabalyzataban. valamint hazirendj6ben foglaltak 6rv6nyes016s6t.

@
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K6zalkalmazotti Tanics

A K6zalkalmazotti Tanics 6sszet6tele:

k6zalkalmazottak altai vilasztott tagok

Feladata:

a k6zalkalmazotti tanics jogosultsagainak gyakorlasaval 6sszefOgg6sben

Jogosult a munkiltat6 nyilvantartasaiba betekinteni

a k6zalkalmazotti tanics a munkdltat6t61 minden olyan k6rd6sben

taj6koztatast k6rhet, amely a k6zalkalmazottaknak a k6zalkalmazotti

jogviszonnyal 6sszef tlgg6 gazdas6gi6s szociilis 6rdekeivel kapcsolatos

EgyOttd6nt6si jog illeti meg:

a kollektiv szerz6d6sben meghatarozott ja16ti c610 p6nzeszk6z6k

felhasznalasa, illetve az ilyen jelleg0 int6zm6nyek 6s ingatlanok

hasznositgsa tekintet6benl

a k6zalkalmazotti tanics valasztasanak, illetve mOk6d6s6nek indokolt 6s

sztlks6ges k61ts6geivel kapcsolatbanl
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a k6zalkalmazotti szabalyzat elfogadasar61.

? +
Egyet6rt6si jogi illeti meg: a k6zalkalmazotti tanics tagjainak munkajogi
v6delm6vel kapcsolatosan

V61em6nyezi

a gazdalkodasb61 szdrmaz6 bev6tel felhasznilisgnak tervezet6t

a bels6 szabalyzat tervezet6t

a k6zalkalmazottak nagyobb csoportjat 6rint6 munkiltat6i int6zked6s

tervezet6t

a korengedm6nyes nyugdijazasra 6s a megvaltozott munkak6pess6g0

k6zalkalmazottak rehabilitaci6jara vonatkoz6 elk6pze16seket

a k6zalkalmazottak k6pz6s6vel 6sszefiJgg6 terveket

a munkiltat6 munkarendj6nek kialakitisit

az ives szabadsagolasi tervet

A f6igazgat6 tanicsad6 testtllete, egyben a szakmai vezet6 test01et

F6orvosi Ertekezlet / Szakmai vezet6 testUlet 6rtekezlete

Az 6rtekezlet 6sszet6tele

MQde[4tQr: orvos-igazgat6

Orvos-igazgat6 helyettes
Apolasi igazgat6

Gazdasagi igazgat6
Osztalyvezet6 f6orvosok
Int6zm6nyi f6gy6gyszer6sz
Beteginformatikai vezet6

F6igazgat6

A feladatk6re

Az osztalyokon foly6 orvos-szakmai, dokumentici6s munka 6rt6ke16se.

Az osztalyok 6s az int6zm6ny gazdasagi mOk6d6s6nek elemz6se
(betegforgalmi adatok, gy6gyszerellatasi helyzet, k6szletfelhasznalas)
Az orvos-szakmai, apolasi 6s gazdalkodassal kapcsolatos szervezeti.
mOk6d6si prob16mak megbesz616se
A F6orvosi Elrtekezlet szilks6g szerint. de legalabb k6thetente 016sezik
U16seir61 em16keztet6 k6sz01
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A gy6gyint6zetek mOk6d6si rendj6r61, illetve szakmai vezet6 test01et6r61 sz616

43/2003. (Vl1.29.) ESzCsM rendelet 4. $ (2) bekezd6s g) pontJaban leirtak alapjan az
nt6zm6ny a mOk6d6si enged61y6ben szerep16 eg6szs6giJgyi szolgaltatasok
teljesit6s6hez mis eg6szs6gOgyi szolgaltat6 k6zremOk6d6s6t veheti ig6nybe erie
ranyu16 szerz6d6s alapjan. Ha az eg6szs6gogyi szolgaltat6 az iltala nyOjtott
szolgaltatasok egy r6sz6t mis eg6szs6gilgyi szolgaltat6val k6t6tt szerz6d6s alapjan
annak k6zremOk6d6s6vel nyOjqa a betegnek, az eg6szs6gQgyi szolgaltatas nyOjtasara
jogosit6 mOk6d6si enged61y kiadgsa irgnti k6relemben fel kell tilntetnia k6zremOk6d6
eg6szs6g09yi szolgaltat6 altai teljesitend6 szolgaltatasokat

Ha az eg6szs6gUgyi szolggltat6 a k6relemben feltUntetett szolgaltatasok nyOjtasahoz
erie vonatkoz6 szerz6d6s alapjan masik, az adott szakmira mgr mak6d6sienged611yel
rendelkez6 eg6szs6gilgyi szolg61tat6 k6zremOk6d6s6t kivanja ig6nybe venni, az
eg6szs6gilgyi hat6sag a k6zremOk6d6n61 is ellen6rizheti, hogy az eg6szs6gilgyi
szolgaltat6 megfelel-e az enged61yez6si k6relemben megje161t eg6szs6gilgyi
szakmira vonatkoz6 szem61yi. targyi 6s k6zeg6szs6gOgyi e16irasoknak, az
eg6szs6gtlgyi szolgaltatas nyOjtasahoz szOks6ges helyis6gek megfelelnek-e az
6pit6s09yi szakmai 6s k6zeg6szs6g09yi e16irasoknak. az eg6szs6gagyi szolgaltat6
rendelkezik-e a szolgaltatasok nyOjtasahoz sziJks6ges egy6b hozzajarulasokkal
enged61yekkel, tovgbbg vizsgalja, hogy a k6zremOk6d6 bevonisa nem vesz61yezteti
e az eg6szs6gQgyi szolgaltatas folyamatossagat, biztonsagat, szinvonalgt
A szerz6d6sk6t6s felt6tele, hogy a k6zremOk6d6 eg6szs6g09yi szolgaltat6 az adott
szolgaltatashoz szOks6ges targyi 6s / vagy szem61yi felt6telek biztosithat6ak

A k6zremOk6d6 6s a k6zremOk6d6t ig6nybe vev6 k6teles a hatalyos jogszabalyoknak
6s int6zeti normik szerint, tovibbi a megk6t6tt szerz6d6s alapjan eljarni. A
k6zremOk6d6 int6zm6nyen belOli mOk6d6s6re a megk6t6tt szerz6d6sben r69zitettek
az iranyad6ak
Valamennyi int6zm6nyi k6zalkalmazott 6s egy6b jogviszonyban foglalkoztatott
dolgoz6 szakter01et6n 6s kompetenciajan belOI k6teles egyt)ttmOk6dni az int6zm6ny
bels6 szabalyzataiban r69zitettek szerint

Az apolasi igazgat6 tanicsad6 test01ete

F6n6v6ri Ertekezlet

A Testiilet dsszet6tele

Eln6ke: apolasi igazgat6

Osztalyvezet6 f6n6v6rek
Vezet6 asszisztensek
lhivottk6nt: f6igazgat6

gazdasagi igazgat6
6rtekezlet t6majaban 6rintett meghfvottak

M

A F6n6v6ri Ertekezlet hatisk6re

Az apolasfejleszt6si tervek apolasszakmai v61emenyez6se.
A szakdolgoz6i hierarchia, 6s a karrierOt 6pit6s6nek v61em6nyez6se
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Az SZMSZ, illetve egy6b szabalyzatok apolasszakmai vonatkozgsainak
v61em6nyez6se

Az apolas szakma k6vetelm6nyrendszer6nek meghatarozasa.
6rv6nyes016s6nek 6rt6ke16se

A min6s6gbiztositasi rendszer apolasszakmai v61em6nyez6se
A F6n6v6ii Elrtekezlet sajat ilgyrendje alapjan v6gzia munkajat. IJ16seir61
em16keztet6 k6sz01
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Az F6n6v6ri Ertekezlet feladatk6re

Az osztalyok apolasi, diagnosztikai 6s egy6b tev6kenys6g6nek az
osztalyvezet6 apo16k 6s vezet6 asszisztensek altai leadott beszdmo16k
megvitatasa.

A k6rhiz apolasszakmai k6vetelm6ny rendszer6nek megtargyalasa,
6rt6ke16se

A k6rhiz min6s6gbiztositasanak apolasszakmai szempontb61 t6rt6n6
6rt6ke16se

A test01et e16 terjesztett t6mak6r6k megtargyalasa
Az apolasetikai helyzet 6rt6ke16se, az Int6zeti Etikai Bizottsag

szakdolgoz6i tagjainak beszamo16ja alapjan

Munkabizottsagok

Int6zm6nyi Min6s6giigyi Bizottsag:

A f6igazgat6 tanicsad6 testolete, amely javaslatt6teli, v61em6nyez6si jogk6rrel
rendelkezik

A tanics 6sszet6tele

Eln6kg: a f6igazgat6

!BBa@: a min6s6gfejleszt6si csoport munkatdrsa
!ag@:

orvos-igazgat6
orvos-igazgat6 helyeltes
gazdasagi igazgat6
apolasi igazgat6

a min6s6gfejleszt6si csoport munkatdrsai

A tanics feladata

A tandcs alapvet6 feladata a k6rhiz magas szinvona10 betegellatasanak

megva16sitasa 6rdek6ben ki116nb6z6 min6s6gbiztositasi rendszerek

eljarasok, dokumentgci6k kidolgozasanak szervez6se, fe10gyelete. Az
int6zet tanOsitisra va16 felk6szit6se

Min6s6gbiztositashoz kapcso16d6 standardok 6s indikgtorok kidolgozasa, a
gy6gyitas, apolas, hotelellatas, a gazdalkodas 6s a hitter szolgaltatasok
terolet6re

A standardok betartgsinak ellen6rz6se, az indikgtorok 6rt6ke16se.

Betege16gedetts6gi vizsgalatok v6gz6se
Min6s6gbiztositasi k6pz6sek 6s tovabbk6pz6sek szervez6se.
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Infekci6kontro116s Antibiotikum Bizottsag:

Az Infekci6kontro11 6s Antibiotikum Bizottsag a f6igazgat6 szakmai tanicsad6
test01ete, amely javaslatt6teli, v61em6nyez6si jogk6rrel rendelkezik

Eln6ke: orvos-igazgat6
Titkgra: higi6nikus

:EeSlai: apolasi igazgat6, osztalyvezet6 f6orvosok, f6gy6gyszer6sz
A bizottsag feladata:

A bizottsag 6sszet6tele

meghatarozza az int6zm6nyi infekci6kontroll strat6giat 6s 6rt6keli az
elv6gzett feladatokat

A bizottsag f616vente 016sezik. 6sszehivisir61 az eln6k gondoskodik. Az
t116sekr61 em16keztet6 k6sztll, amelyb61 egy p61danyt a f6igazgat6nak, egy
p61danyt az irattgrba kell eljuttatni

Int6zm6nyi Gy6gyszerterapiis Bizottsag:

Az Int6zm6nyi Gy6gyszerterapias Bizottsag a f6igazgat6 tanicsad6 testillete
amely javaslatt6teli, v61em6nyez6si jogk6rrel rendelkezik

A bizottsgg 6sszet6tele

Eln6ke: f6igazgat6

Titkgra: a f6gy6gyszer6sz
!golgi: osztalyvezet6 f6orvosok

A bizottsag feladata

A korszer0, gazdasagos gy6gyszerterapias eljarasok int6zm6nyben t6rt6n6
6rv6nyesit6s6nek az e16segit6se.
Javaslatt6tel a felhaszni16 osztalyok ives gy6gyszerkereteinek
meghat6rozasara 6s a felhaszndlisok figyelemmel kis6r6se
A betegdokumentaci6 elemz6se 6s 6rt6ke16se alapjan figyelemmel kis6rni

az int6zm6nyben foly6 gy6gyszerterapias tev6kenys6get 6s
gy6gyszerfelhasznalast.
Az elemz6sek alapjan esetlegesen felmer016 prob16mak megoldasara
javaslatt6tel
Az 6v v6gi 6sszefogla16 kimutatisok alapjan a gy6gyszergazdalkod6s
elemz6se

A gy6gyszer-alaplistak kialakitdsa
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A gy6gyszerek rende16s6re 6s kiaddsdra
betartgsinak ellen6rz6se.

g9 +
vonatkoz6 rendelkez6sek

A bizottsag v61em6nyez minden gy6gyszerterapiaval kapcsolatos int6zeti
szakmai iranyelvet.
A bizottsag negyed6vente 016sezik. Az 016sekr61 em16keztet6 k6sz01.

amelyb61 egy p61danyt a f6igazgat6nak, egy p61danyt az irattirba kel
e lju ttatni.

Int6zm6nyi Etikai Bizottsag

Elnglse: a f6igazgat6 gltalgnos helyettese
hirom orvost a f6orvosok vilasztanak.

kett6 f6t a F6n6v6ri Ertekezlet delegal,
az int6zet jogi k6pvise16je

Az etikai bizottsag tagjainak megbizatasa nagy 6vre sz61. Az eln6k megbizatasa
k6t 6vre, de legfeljebb killd6tti megbizasanak id6tartamira sz61.

Az etikai bizottsag az iltala meghatarozott Ogyrendnek megfele16en mOk6dik.

6sszet6tele

Az int6zm6nyi Etikai Bizottsag feladata

A k6rhdzon belt)I a betegellatas k6r6ben felmer016 etikai Ogyekben
allasfoglalas

A betegjogok 6rv6nyesit6s6ben va16 k6zremOk6d6s 6s a betegek jogainak

s6relm6re elk6vetett cselekm6nyekben etikai allasfoglalas
A beteg a k6rhgzi panaszkivizsgalasi eljarasi renden t01 a k6rhdzi etikai

bizottsaghoz is fordulhat panaszaival.
A betegjogokat, vagy egy6b etikai k6rd6seket 6rint6 k6rhgzi bels6

szabalyzatokat v61em6nyezi.

A f6igazgat6 altai a bizottsaghoz int6zett etikai prob16makban illdst foglal

A bizottsag allasfoglalasat az int6zetvezet6shez eljuttatja, aki azt
nyilvantartja, 6s kihirdeti.

A bizottsag megalkotja sajat 0gyrendj6t (az olds 6sszehivisa
hatarozathozatal, jegyz6k6nyv, nyilvantartas. megbizas megszOn6se, tag

visszahivgsa stb.)

Az Int6zm6nyi K6rhizi Etikai Bizottsag allasfoglalasra
j6vahagyasra jogosult olyan orvosi, apolasi, ellgtisi
k6rd6sekben, amelyek a k6rhgz mOk6d6se, a
munkav6gz6se. a betegjogok 6rv6nyes016se sarin
keletkez6s6hez vezethetnek vagy vezettek

Az Int6zm6nyi Etikai Bizottsag hatisk6re

k6zremOk6d6sre

jogs, vilagn6zeti
k6zalkalmazottak

etikai prob16mak
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szf6zi6s Bizottsag:

+
Tran

A bizottsag 6sszet6tele

Eln6ke: transzfOzio16gia vezet6 f6orvosa

!agiei: orvos- igazgat6, osztalyvezet6 f6orvosok. OVSZ altai kije161t szakorvos
osztalyos transzfOzi6 fele16s orvos

A bizotts6g feladata

szakmai ellen6rz6 6s tanicsad6 test01et, amely folyamatosan figyeli
fekv6beteg osztalyokon foly6 transzfOzi6s tev6kenys6get

a transzfOzi6 indoklisit

transzfOzi6s folyamatot
betegtaj6koztatast
beleegyez6 nyilatkozatok kit61t6s6t

agy melletti v6rcsoport meghatarozast
keresztpr6bat, bio16gia pr6bat
transzf 0zi6 alatti 6s utanimegfigye16st
dokument6ci6s k6telezetts6gek
transzf 0zi6s sz6v6dm6nyeket 6s annak keze16s6t

v6rk6szitm6nyek felhasznglisa sorgn bek6vetkezett s01yos

a

0
0

0
0

0
0

0

0

0

A k6ros

esem6nyeket 6s sz6v6dm6nyeket azonnal, valamint a k6szitm6nyekkel
kapcsolatos felhaszng16i tapasztalatokat negyed6vente irgsban jelenti

Elelmez6si Munkacsoport:

A munkacsoport 6sszet6tele

Ejr)else: f6igazgat6
Titkira: dietetikus

]:agjai: osztalyvezet6 f6orvosok.
diabeto16giai szakasszisztensek

dietetikus diabeto16gus szakorvos

A munkacsoport feladata

6tlap 6sszeallitasa, v61em6nyez6se
di6tis 6telek 6s receptOrajanak kialakitgsa
NEIBIH-hel t6rt6n6 kapcsolattartas

Ad hoc bizottsagok

A f6igazgat6 munkajanak ellitdsa sorgn felmer016 a k6zbeszerz6si 6rt6khatirt
meghalad6 int6zm6nyi beszerz6sek lebonyolitasara, feladatok e16k6szit6s6re
ad hoc bizottsagokat hozhat 16tre

Az ad hoc bizottsag tagjait a f6igazgat6 je161i ki. 6s a kije1616ssel egyidej01eg
hatgrozza meg a bizottsag feladatk6r6t 6s hatisk6r6t
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Ad hoc bizottsagk6nt mOk6dik az osztalyvezet6 f6orvosi-, f6igazgat6 helyettesi-
orvos-igazgat6i, apolasi igazgat6i palyazatok v61em6nyez6s6re 16trehozott

bizottsag
A bizottsag eln6ke az orvos-igazgat6. glland6 tagja az Int6zm6nyi Orvosi

Kamara 6s az Int6zm6nyi K6zalkalmazotti Tanics k6pvise16je. Tovibbi tagjait
esetenk6nt a f6igazgat6 je161i ki

A bizottsag, v61em6nyez6si, javaslatt6teli jogk6rrel felruhdzott test01et.

TEL.: (36 72) 582 340
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Bels6 ellen6rz6s

Az int6zm6nyn61 a bels6 ellen6rz6ssel megbTzott megbizasi szerz6d6s keret6ben
v6gzia teljes k6r0 bels6 ellen6rz6si feladatokat

Feladata

Megbizott a Megbiz6nal a 370/2011 korm. rendelet szerint v6gzi el a bels6

ellen6rz6si feladatokat, szem e16tt tartva a szervezet Bels6 ellen6rz6si

k6zik6nyv6t 6s egy6b bels6 utasitgsait.

Megbiz6 altai j6vahagyott ives bels6 ellen6rz6si munkaterv alapjan a
szerz6d6s hatalya alatt elfogadott ives terv ker01 megva16sitasra havonta egy

bels6 ellen6ri nap keret6ben.

Megszervezi 6s lebonyoliqa az elv6gzett ellen6rz6sek targyaban az adott

ellen6rz6s altai 6rintettek, valamint a Megbiz6 vezet6je altai erre kije161t

szem61yek r6szv6te16vel tartand6 realizglt targyalasokat. megbesz616seket.

Az elv6gzett ellen6rz6sek targyaban - a javasolt int6zked6sek. valamint azok

eredm6nye kontrolljanak biztositisa 6rdek6ben - lefolytatja a sziJks6ges
ut6ellen6rz6seket.

Rendelkez6sre all a feltJgyeleti szervek altai tartott helyszini auditokon.

ellen6rz6seken, azokat szem61yes megjelen6s6vel segiti
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V. INTiZMiNYI IGAZGATASI SZABALYOK

Az int6zm6nyi k6pviselet

Az int6zm6nyi k6pviselete alatt minden olyan fel16p6st, cselekv6st 6s mOk6d6st 6rtOnk

amely az int6zm6ny nev6ben t6rt6nik. SzOkebb 6rtelemben az int6zm6ny k6pviselete
alatt az int6zm6ny nev6ben t6rt6n6 int6zm6nyen kiv01i szem61yekkel, szervekkel 6s
egys6gekkel kapcsolatos fel16p6st kell tekinteni, melynek r6v6n az int6zm6ny jogokat

szerezhet vagy k6telezetts6geket vgllalhat

Az int6zm6ny k6pviselet6nek formal

szem61yes k6pviselet
irgsos formdjOi k6pviselet
test01eti k6pviselet

Az int6zm6nyt egyszem61yben barmilyen int6zm6nyen beltlli vagy
szem61y e16tt teljes joggal az int6zm6ny f6igazgat6ja k6pviseli

Int6zm6nyi k6pviseleti jog

k01s6 szew

Az int6zm6nyi k6pviseleti jog gyakorlasa

Az int6zm6nyi k6pviseleti jogot az alibbiak betartisival kell gyakorolni
Az int6zm6nyt csak azokban a k6rd6sekben lehet k6pviselni, amelyekre a
k6pviseletben fel16p6 szem61y felhatalmazgst kap
A felhatalmazAs targyat nem k6pez6 k6rd6sek targyalasgba nem szabad
bocsatkozni(p61daul a hatisk6r6be nem tartoz6 k6rd6sekben nyilatkozni

felvilagositast add, k6telezetts6get vallalni), azonban a kiJls6 k6pvise16

v61em6ny6t meg kell hallgatni 6s azt soron kiv01 az int6zm6nyi illet6kessel
k6z61ni kell

Amennyiben az int6zm6ny nev6ben egyszerre k6t vagy t6bb k6pvise16

jelenik meg, abban az esetben az int6zm6ny k6pviselete killd6tts6g jelleget

vesz fel, 6s ha konkr6t k6rd6sben m6sk6pp nem int6zkedtek, a ktlld6tts6g
vezet6je 6s sz6noka a szervezeti s6ma szerint magasabb beosztgs0 vezet6.
azonos beosztisok eset6n a t6mafele16s vagy a korid6s. A k01d6tts6g

kollektiven alakitja ki allasponqat, a tanicskozgson pedig a kold6tts6g tagjai

fejtik kiallasponqaikat. de nem vitatkozhatnak egymassal a ktlls6 partner(ek)
e16tt. Amennyiben vita keletkezik, a kOls6 partnerrel va16 k6z6s tanicskozist
meg kell szakitani 6s az allaspontokat egyeztetni kell

Amennyiben az int6zm6ny nev6ben olyan megallapodas t6rt6nik, amelynek

betartdsa 6s teljesit6se csak megallapod6s utin k6vetkezhet be, lehet61eg

k6z6s jegyz6k6nyvet vagy feljegyz6st kell k6sziteni 6s alifrni
A jegyz6k6nyv. feljegyz6s 1-1 p61danyat at kell add az int6zm6ny
vezet6j6nek, illetve a v6grehajtas6rt k6zvetlentll fele16s vezet6nek
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az 6sszef6rhetetlens6g ezenAmennyiben az 6sszef6rhetetlens6g ezen esete bek6vetkezik, azt az
6rintettnek az int6zm6ny vezet6s6ge fe16 kell azonnal bejelenteni. A
bejelent6st k6vet6en a k6pviseleti joggal mgs szem61yt kell megbizni. A
f6igazgat6 kizartsaga eset6n dltalgnos helyettese fe16 kell a bejelent6st
megtenni, mely esetben a k6pviseleti jogot, az Altalinos helyettes altai az
nt6zm6ny igazgat6ib61 16trehozott haromtag0 testtllet gyakorolja

Amennyiben az 6sszef6rhetetlens6gi ok bek6vetkezt6r61 az 6rintett

bejelent6st nem tesz, vagy azt k6sedelmesen teszi meg, vagy a
kizartsagar61 va16 tudomgsszerz6se ellen6re a k6pviseleti jogk6rbe tartoz6
nyilatkozatot tesz. fegyelmi eljarast von maga utin.

Int6zm6nyi Ogyekben aliirgsi jog gyakorlasa csak hatisk6r6n beltll t6rt6nhet.

Az int6zm6ny eg6sz ter01et6n, barmilyen int6zm6nyi tJgyiratot a f6igazgat6
egyszem61yben it alg

Bankszimlik feletti rendelkez6si jognal csekkek aliirdsinil a banki e16irisokat kell

alkalmazni. melynek algirisihoz minden esetben k6t aliirgs szOks6ges. A
bankszdmla feletti rendelkez6si joggal a f6igazgat6 bizza meg a meghatarozott

munkak6rt bet61t6 dolgoz6kat. A megbizdsokat a p6nzint6zetekn61 be kell jelenteni

A16irisi jog gyakorlasa

Utalvanyozas alatt az anyag 6s p6nzjelleg0 kiadisok teljesit6s6nek ellen6rz6s6t kell
6rten

Utalvanyozasi jog

Az utalvanyozasra jogosultak k6r6t 6s az utalvanyozasi
K6telezetts6gvallalasi Szabalyzat, Utalvanyozasi rend r6gziti

Jog gyakorlasat

Int6zm6nyi b61yegz6

Az int6zm6nyi k6pviseletn61 b61yegz6t kell hasznilni

A helyettes megbizasat vagy itruhdzott hatdsk6r gyakorlasat nem adhatja at, illetve

tovgbb sajat helyettes6nek. llyen esetben a jog gyakorlasa visszaszgll aria a
dolgoz6ra, aki hatgsk6r6t atruhazta, illetve annak misodik helyettes6re, s csak a
hatisk6r birtokosa adhat mds dolgoz6nak megbizast. ruhazhaqa fel hatisk6rrel

Ez 6rtelemszerOen vonatkozik az 6sszes t6bbi beosztisra is. Kiv6telt k6pez, ha adott
k6rd6sben a f6igazgat6. vagy a feltlgyeleti szerv mask6ppen int6zkedik

A helyettesit6s szabalyai

A helyettesit6s tipusai

Alland6 helyettes az a vezet6 vagy dolgoz6, akia helyettesitend6 vezet6

kinevez6s6re jogosult szervt61, szem61yt61 irisos helyettesi megbizast kapott

Ideiglenes helyettesit6s az, amikor a helyettesit6s meghatarozott id6re:
esem6nyre vagy cselekv6sre sz61
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Eseti helyettesit6s az. amikor az int6zm6nyi dolgoz6 vagy vezet6 egy konkr6t

esetben, mis nev6ben vary mis helyett irises vagy sz6beli megbizas alapjan

jar el

9 +
Az ideiglenes 6s glland6 helyettesit6s szabalyaia k6vetkez6k:

Az illand6 helyettes juga, holy az int6zm6ny szabalyainak megfele16en a
helyettesi feladatok ellitisdban a helyettesitett dolgoz6 jogait gyakorolja

A helyettes k6teless6ge j61 ismernia helyettesitend6 szem61y,elk6pze16seit:

m6dszereit, illetve feladatait 6s azokat lelkiismeretesen, min6s6gben 6s
hatirid6ben Ogy teljesiteni, ahogyan azt a helyettesitend6 szem61y tenn6.
A vezet6 k6teles helyettes6t az int6zet, szakter01et vezet6s6be bevonni

taj6kozottsag6t biztositani. hogy a helyettesi feladatait eredm6nyesebben
lgthassa el.

Munkak6r 6tad6si 6s 4tv6teli szabalyok

A munkak6r itv6tele 6s gtadisa alatt minden olyan cselekv6st kell 6rteni, amikor akir
egy feladatot, akir egy munkak6rt egy int6zm6nyi dolgoz6 ideiglenesen vagy illand6

jelleggel gtad mis dolgoz6nak.

A munkak6r ideiglenes itadisa

A munkak6r ideiglenes itadgsa a helyettesit6s vagy egy6b rendkiv01i esetben
t6rt6nhet. Ideiglenes itadAs Trisba foglalasa nem szilks6ges kiv6ve, ha:

a munkak6rt gtvev6 vagy dtad6 azt kifejezetten kari.
a munkak6r itaddsa csak r6szben t6rt6nik

a munkak6r itadisa 6rt6kmeg6rz6s Atadgsdval f09g 6ssze,
munkak6r itv6tele specialis informici6kat, tudniva16kat esa munkak6r itv6tele specialis informici6kat

k6vetelm6nyeket timaszt

A munkak6r v6gleges itad6sa:
A munkak6r v6gleges itadgsa 6s itv6tele alatt a szem61ycsere, ki16p6s, athelyez6s,
lletve 0j munkak6r gtv6tele eset6n t6rt6nhet.
A vezet6csere eset6n a munkak6r Atadisa 6s gtv6tele a k6vetkez6k szerint t6rt6nik

A munkak6r gtadgsit munkahelyr61 t6rt6n6 v6gleges ki16p6s e16tt kell

lebonyolitani.

Amennyiben ki16p6s e16tt nem all rendelkez6sre olyan szem61y. aki a
munkak6rt v6glegesen atveszi. abban az esetben a felettes dolgoz6

ideiglenes jelleggel veszi at a munkak6rt.

A munkak6r itadisingl biztositani kell, hogy az Atadgs ne csak a foly6
Ogyekre, hanem a m6dszertani 6s szakmai e16irasokra, a technikai

seg6dletekre. a berendez6sekre 6s eszk6z6kre is kiterjedjen

A munkak6r gtadisa 6s itv6tele irdsban t6rt6nik. amelyet az itad6 6s
itvev6 a felettessel egyOtt it ald

Az itad6-itvev6 irat v6g6n r69ziteni kell azt. hogy az itad6 az iratban

foglaltakon t01 minden felvilagositast 6s informici6t megadott-e, amelyet

az gtvev6 kart. Amennyiben ez nem t6rt6nt meg, azt is zgrad6kban
r69ziteni kell
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osztott dolgoz6k munkakdr gtadgsa 6s 6tv6tele:

+
A beosztott dolgoz6k munkak6r dtadisa 6s itv6tele jelent6sebb beosztisok eset6n
rasban, rutinmunka eset6n pedig sz6ban t6rt6nik

Az itad6s-itv6tel szabalyaia k6vetkez6k:
az itadis-itv6telt irisba kell foglalni, ha ez az 6rt6kek, vagyontargyak
itaddsival jar egyott
az gtadis-itv6tel minden esetben a vezet6 jelen16t6ben t6rt6nj6k

az gtadgs-6tv6telt Ogy kell lebonyolitani, hogy az dtad6 dolgoz6 a
legfontosabb. rutinbeli szakmai tudniva16kat. munkakapcsolatokat is
lsmertesse

fOggetlenQI att61, hogy az gtadis atv6tel, irisban vagy sz6ban t6rt6nik.
az itadist 6s gtv6telt 6ssze kell kapcsolnia munkak6ri leirgs itadisival
a munkak6ri leirist az itad6-gtvev6 felettes6nek l6va kell hagynia

A be

A vezet6 beosztds0 dolgoz6k szem61y6ben beg116 viltozis eset6n a k6zvetlen
felettes vezet6, akadalyoztatasa eset6n helyettes6nek, valamint az int6zet bels6
ellen6r6nek. illetve megbizon]6nak jelen16t6ben kell a munkak6rt gtadni

A munkak6r itad6sdr61 jegyz6k6nyvet kell k6sziteni

A jegyz6k6nyv egy p61danyat irattgrba kell elhelyezni. meg6rizni.

Vezet6 beosztgs0 dolgoz6k munkak6r atadasa, illetve gtv6tele

Int6zm6nyen beliili munkakapcsolatok, egytittm(ik6d6s

Az egyes szervezeti egys6gek a feladatk6rtlkh6z tartoz6, de mgs szervezeti
egys6gek feladatk6r6t is 6rint6 k6rd6sekben, az 6rdekelt szervezeti egys6gek
bevonisival k6telesek eljarni

Az int6zm6nyen below a feladatok v6grehajtasa c61jab61 munkakapcsolatok j6nnek
16tre, amelyek tartalmdt 6s jelleg6t a f099elmi-fegyelmi viszonyok hatirozzik meg
igy a munkakapcsolatok, egytlttmOk6d6s alapja lehet

ali- 6s f616rendelts6g, szolgalati Ot

mel16rendelts6g 6s
feladatb61 ered6

Az int6zm6nyen belOli 6s
Szabalyzat szabalyozza.

int6zm6nyen kiviili kapcsolattartast a Kapcsolattartas

Ala- 6s f616rendelt viszonyon alapu16 munkakapcsolatok, szolgalati at:

Az ali- 6s f616rendelts6gi viszonyon alapu16 munkakapcsolatok szabalyait az
nt6zm6ny Szervezeti MOkOd6si Szabalyzata tartalmazza. llyen munkakapcsolat

mindenkor a vezet6 6s a beosztott leghat6konyabb feladat-v6grehajtasat c61ozza

A szolgalati Ot (ala- f616rendelts6gi viszonyok) betartgsa minden dolgoz6ra n6zve
a munkgval kapcsolatos k6rd6sekben k6telez6. Kiv6telt k6pez ez a161 az diet 6s
vagyonv6delem esete. A szolgalati Ot nem k6ti az int6zm6ny igazgat6it
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A mel16rendelts6gb61 ered6 munkakapcsolat:

9 +
A mel16rendelts6gen alapu16 munkakapcsolat kiterjed az egy-egy szervezeti
egys6gen below mOk6d6 azonos 6s hason16 beosztis0 dolgoz6kra, de az
int6zm6nyen belOlimis gazdasagi ter01eten mOk6d6, pl. hason16 beosztdsban 16v6

beosztott dolgoz6kra 6s vezet6kre is.

A mel16rendelts6gi viszony 6s az ezen alapu16 munkakapcsolatok m6rvad6
szabalyai szint6n az int6zm6ny bels6 e16irisai. Ezen kivill a mel16rendeltek

munkakapcsolatait ali kell rendelni, 6s hozzg kell igazitani az algbbi
alapk6vetelm6nyeknek

a munkakapcsolatok legyenek szubjektiv indittatAst61 mentesek.
a munkakapcsolatokat az int6zm6nyen belOlimunkgnak 6s feladatoknak
kell alirendelni.

a munkakapcsolatok csak meghatarozott feladatok v6grehajtasa
6rdek6ben j6hetnek 16tre, azon dolgoz6k k6z6tt, akik vary k6z6s munkit
v6geznek, vagy pedig egy6ni munkajuk elv6gz6s6ben mis dolgoz6kkal
va16 kapcsolatra szorulnak (informaci6szerz6s. szakmai segits6g:
k61cs6n6s tapasztalatcsere, stb.).

csak olyan munkakapcsolatok 16tesithet6k, amelyek eredm6nyek6ppen
a munkakapcsolatba 16p6 dolgoz6k egyottes munkateljesitm6nye
n6vekszik

Feladatb61 Breda munkakapcsolatok:

A feladatb61 ered6 munkakapcsolatok a munkiban k61cs6n6s egyOttmOk6d6si

viszonyok, amelyek a munkafolyamat 6s a feladat term6szet6b61 erednek. llyen

p61daul az iktat6 6s k6zbesit6, beszerz6 6s 6rt6kesit6, itad6 6s atvev6. jelent6st
ad6 6s jelent6st kap6 stb

Az int6zm6nyen belol ilyen munkakapcsolatokat szint6n a mel16rendelts6gb61 ered6
munkakapcsolatok szabalyai szerint kell kialakitani. illetve a Szervezeti MOk6d6si
Szabalyzatban az egyes osztalyok (r6szlegek) jogallasa, feladatainil kell a
munkahelyi kapcsolatokat r6szletesen meghatarozni

6sszef6rhetetlens6g :

Nem dllhatnak egymassal a Szervezeti MOk6d6si Szabalyzat szerint alg- 6s
f616rendelts6gi viszonyban 16v6 munkak6rben, k6pviseleti vagy ellen6rz6
pozici6ban olyan szem61yek, akik k6z6tt hozzitartoz6i viszony all fenn

Amennyiben az 6sszef6rhetetlens6g esete bek6vetkezik, azt az 6rintettek
szolgalati felettesiJknek, az 6 6rintetts6ge eset6n misodik felettestlknek kell

halad6ktalanul bejelenteni. Az 6sszef6rhetetlens6g okat, annak feltirulisit6
szgmitott 30 nap alatt a MunkaOgy k6zremOk6d6s6vel kell megszOntetni
Amennyiben az 6sszef6rhetetlens6gi ok bek6vetkez6s6r61 az 6rintett bejelent6st
nem tesz, vagy k6sedelmesen teszi meg, fegyelmi eljarast von maga utin
Hozzftartoz6nak kell tekinteni: a hazastars, az egyenes agi rokon, az
6r6kbefogadott, a mostoha- 6s neveltgyermek, az 6r6kbefogad6-, a mostoha- 6s a
neve16sz016, valamint a testv6r az 61ettars, az egyenesagbeli rokon hazastarsa, a
Jegyes, a hizastgrs egyenesagbeli rokona 6s testv6re, valamint a testv6r
hgzastgrsa szem61yeket.
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VI. A BETEGELLAT6 OSZTALYOK ALTALANOS MOK6D£SI

RENDJE

Az osztalyok mOk6d6si rendje

Az int6zm6ny szervezeti egys6geinek. osztalyainak tev6kenys6g6t az Egys6g Szint0

MOk6d6si Szabalyzatok (EMSZ) szabalyozzak. Az EMSZ-ot az egys6g vezet6je k6sziti
el 6s j6vahagyasra a f6igazgat6nak, bemutatja

A mOk6d6si rendet az egys6g minden dolgoz6javal meg kell ismertetni, 6s biztositani

kell, hogy bdrmikor hozzif6rhet6 legyen. A mOk6d6si rend egy p61danyat irattirban
kell elhelyezni 6s meg6rizni
T6bb egys6g, oszt61y munkajat, kapcsolatat. egyilttmOk6d6s6t 6rint6 k6rd6seket a
MOk6d6si Szabalyzat 6s az egys6gek mOk6d6si rendje szabalyozza

Az osztalyok, egys6gek mOk6d6si rendje szabalyozza kiJ16n6sen:
az osztaly feladatait

a munkav6gz6s rendj6t

az orvosi vizitek rendj6t
a mOszakok atv6te16t, 6tadisgt

a konziliumok rendj6t

a betegek hozzitartoz6inak taj6koztatasat
a specialis apolasi teend6ket
a diagnosztikus mOveleteket

a terapias feladatok, gy6gyszere16s szabalyait
a mOszeres vizsgalatok rendj6t

a vizitek rendj6t

a mOt6k mOk6d6si rendj6t

a jar6 beteg ellitgsra vonatkoz6 szabalyokat
seg6danyagok felhasznilisgraa gy6gyszer, gy6gyaszati

szabalyokat
az osztalyos adminisztrici6 rendj6t, vezetett dokumentumokat
osztalyos higi6n6vel kapcsolatos szabalyokat
a v6gzett eg6szs6gtlgyi felvilagosit6 tev6kenys6get
a kontrolling tev6kenys6get
a min6s6gbiztositasi tev6kenys6get
a tudomanyos referglisok rendj6t

az oktatisok k6pz6sek rendj6t
humanpolitikaval va16 kapcsolattartast

vonatkoz6
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egyiittm(ik6d6se:
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Az osztalyok

Az egyOttmOk6d6s sorgn szakvizsgalat k6r6se. szillitds ig6ny16se 6s
gy6gyszerrende16se csak irisban - n6vvel ellgtott b61yegz6 hasznilatival t6rt6nhet

Szakmai feltigyelet

A betegellat6 osztalyok szakmai feliJgyelet6t az orvos-igazgat6.
akadalyoztatasa eset6n az orvos-igazgat6 iltalinos helyettese gyakorolja
A fekv6beteg osztalyok k6telesek szorosan egyOttmOk6dni. egymasnak
minden szOks6ges segits6get megadni, az osztalyok k6telesek mOk6d6si

rendjilket 6sszehangolni.

Szakvizsgalatok

A k6risme megallapitasahoz, valamint a gy6gykeze16s eredm6nyess6g6nek
6rt6ke16s6hez - a beteg allapotanak megfele16en - ig6nybe kell venni a
betegellat6 6s k6zponti diagnosztikus osztalyok altai v6gzett
szakvizsgalatokat.
A szakvizsgalat c61zottan t6rt6nik. A vizsgalatra felk6rt osztallyal k6z61nikell

a kart vizsgalat nem6t, a felt6telezett diagn6zist. tovibbd minden olyan

klinikai adatot, amely a szakvizsgalat elv6gz6s6nek hat6konysag6t
biztositla, illetve e16segiti.

A szakvizsgalatokat lehet61eg az int6zm6nybe utalgs e16tt a jar6beteg
ellitgs keret6ben kell elv6gezni, 6s azokat megism6telni csak megfele16

szakmai indokok alapjan szabad.
Szakvizsgalatot csak orvos, 6s csak irisban k6rhet. Az osztalyos orvos a
vizsgalat eredm6ny6r61 lelet formajaban 6rtes01. A beteg e16k6szit6s6r61 a
szakvizsgalatot k6r6 lap megfele16 kit61t6s6r61 az osztalyos orvos, a beteg
szOks6g szerinti szallitasar61, kis6r6s6r61, a vizsgalaton va16 pontos
megjelen6s6r61 az osztalyos n6v6r gondoskodik. A szakorvos altai k6z61t

leletet a k6rlaphoz kell csatolni. A vizsgalat jelleg6t61 filgg6en a
szakvizsgalatot v6gz6 orvos a vizsgalati eredm6nnyel kapcsolatban
szakv61em6nyt is k6teles k6z61ni
Els6sorban a beteg - de a gazdasagossag 6rdek6ben is kertJlni kell minden
felesleges vizsgalatot.
Az eg6szs6gtlgyi szakdolgoz6k altai v6gezhet6 vizsgalatok k6r6t az
osztalyvezet6 f6orvos szem61yre sz616 irgsbeli megbizasban hatgrozza
meg. A mOk6d6si rendben t6telesen fel kell sorolni az eg6szs6gOgyi
szakdolgoz6k altai v6gezhet6 vizsgalatokat. Az irisbeli megbizasok
kiadgsi6rt az osztalyvezet6 f6orvos felel. A megbizas e16tt az osztalyvezet6
f6orvos k6teles meggy6z6dnia szakdolgoz6 szakmai 6s gyakorlat
fe lk6sz t] lts6g6r6 1

Konzilium

A s01yos betegek - akiknek vizsgalatai, szakvizsgalatai sarin, vagy
k6rlefolyasban prob16ma jelentkezik, tovibbi a nagy megterhe16st jelent6

mOt6tre vars. valamin tudomanyos 6s tovabbk6pz6si szempontb61 jelent6s
betegs6gben szenved6 betegek - rendszeres esetmegbesz616seken
(konzultaci6) kerillnek megtargyalasra. Az esetmegbesz616sekre az
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oszlalyvezet6 f6orvos - a szakvizsgalatot v6gz6 osztalyok osztglyvezet6
f6orvosinak javaslatait figyelembe v6ve je161i kia betegeket
Az osztalyos oreos gondoskodik arr61. hogy az esetmegbesz616sen a
betegre vonatkoz6 minden k6re16zm6ny, vizsgalati, gy6gykeze16si adat a
r6sztvev6 orvosok rendelkez6s6re alljon

Amennyiben a betegs6g megallapitasahoz, a c61szer0 gy6gykeze16s
megit616s6hez bonyolult vagy t6bbirany0 szakvizsgalat litszik
szilks6gesnek. ennek elbirdlisa c61jab61 az illet6kes szakorvos
bevondsavalszaktanacskozast(konziliumot) kelltartani
A konziliumot az osztalyvezet6 f6orvos - tgvo116t6ben helyettese

kezdem6nyezi
Az osztalyvezet6 f6orvos a beteg, illetve k6zvetlen hozzgtartoz6 k6relm6re

s kezdem6nyezhet konziliumot, ha a k6relmet indokoltnak tanja. Elutasitgs

eset6ben a beteg, vagy hozzatartoz6ja k6relemmel fordulhat az int6zet
orvos-igazgat6jahoz.

Ugyeleti id6szakban - sOrg6s esetben - konziliumot kezdem6nyezhet az
ilgyeletvezet6 orvos. vagy az ilgyeletes orvos is. Konziliumot javasolhat a
szakvizsgalatot v6gz6 osztaly orvos, vagy az osztalyvezet6 f6orvosa is
Az osztalyos orvos gondoskodik a beteg megfele16 e16k6szit6s6r61

felvilagositasar61, 6s biztositJa, hogy a tangcskozison a betegre vonatkoz6
minden k6re16zm6nyi, vizsgalati, gy6gykeze16si adat a r6sztvev6 orvosok
rendelkez6s6re alljon

A konziliumon a beteg osztalyos orvosa, az osztalyos orvos felettese, az
osztalyvezet6 f6orvos 6s a felk6rt - esetleg mds int6zetb61 kart - szakorvos
van jelen, 6s a beteg vizsgalata alapjan. egyOttesen javaslatot tesznek a
beteggel kapcsolatos tovibbi teend6kre (tovabbi szakvizsg61atokra,

gy6gym6dra, eljarasra)
A tangcskozis eredm6ny6t - elt6r6s eset6ben a kiJ16nb6z6 v61em6nyeket is

illetve a tanicskozgs alapjan v6gzett tovgbbi szakvizsgalatok eredm6ny6t
(szakv61em6ny) a k6rt6rt6netbe be kell jegyezni. Mindezeket figyelembe

v6ve az osztalyvezet6 f6orvos dent a beteg tov6bbi vizsgalatar61
keze16s6r61

EgyOttmOk6d6s sorin szakvizsgalat k6r6se, szgllitgs ig6ny16se 6s
gy6gyszer rende16se csak irdsban - n6wel ellitott b61yegz6 haszn61atdval

t6rt6nhet

9

Osztalyvezet6 f6orvos

Az osztalyvezet6 f6orvosok vezetik a fekv6beteg ellgt6 osztalyokat:

r6szlegeiket, szakellatasukat, a diagnosztikai osztalyokat
Az osztalyvezet6 f6orvos kije1616se alapjan f6owos vezeti az osztaly egy-
egy apolasi egys6g6t, r6szleg6t, szakrende16s6t

Az osztalyvezet6 f6orvos fele16s az6rt. hogy a reibizott szervezeti egys6g a
gy6gyit6-mege16z6 elldtist a rendelkez6sre a116 legkorszerObb m6don.
lelkiismeretesen biztositsa. Fele16s tovAbbd a hozzi beosztott orvosok

eg6szs6giJgyi szakdolgoz6k k6pz6s66rt. tovabbk6pz6s66rt, neve16s66rt,
valamint a vonatkoz6 jogszabalyok v6grehajtasa6rt
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Az orvos-igazgat6 (altalanos helyettese) k6zvetlen iranyitasa alatt a116

egys6g. r6szleg vezet6s6vel megbizott f6orvos feladata azonos
osztalyvezet6 f6orvos6val
F6orvos:

A f6orvos az osztalyvezet6 f6orvosnak van alirendelve.
A f6orvos feladata az apolasi egys6g, r6szleg tev6kenys6g6ben gltaliban
megegyezik az osztalyvezet6 f6orvos feladataival, munkgjat azonban
osztalyvezet6 f6orvos rendszeresen iranyitja 6s ellen6rzi. R6szletes
feladatait, illet61eg ki116nleges szakfeladatait - az ut6bbiak tekintet6ben

jogszabalyok. iranyelvek figyelembe-v6te16vel - a munkak6ri

az

az

a

alatt

vonatkoz6
leiris tartalmazza.

SzOks6g eset6n a f6orvos r6szt vesz az Ogyeleti, k6szen16ti szolgalatban
illet61eg sOrg6s esetben az osztaly Ogyeletes orvosanak, az int6zm6ny
ilgyeletvezet6 orvosanak, illet61eg mgs osztaly osztalyvezet6 f6orvosinak
hivisgra k6teles az int6zm6nyben megjelenni 6s a felmerillt feladatokat
ellitni

A f6orvos munkajar61 az osztalyvezet6 f6orvosnak - az ut6bbi altai

a

munkajar61 az osztalyvezet6

meghatarozott id6k6z6nk6nt - beszimol.
A f6orvos az osztalyvezet6 f6orvosnak k6teles jelent6st tend:
azokr61 a betegekr61, akiknek allapota s01yos

a fel nem ismert betegs6gekr61

diagn6zis, valamint a terapia megallapitasa

az ut6bbi

vagy rosszabbodott

neh6zs6gekr61

az elbocsatand6. mgs osztalyra, k6rhizba athelyezend6 betegekr61

betegek elhalilozisir61 (rendkiv01i halal eset6n a jelent6st azonnal meg kell

tend)
ha a beteg, akkor

k6rtll fennfo rg6

szakmailag nem indokolt.

A f6orvos - t6bb f6orvos eset6ben az osztalyvezet6 f6orvos altai megbizott

az osztalyvezet6 f6orvost tgvo116t6ben helyettesiti.

k6ria k6rhizb61 va16 elbocsatasat. amikor az m6g

Egy6b orvosok

Az adjunktus, az alamos az osztalyon. illetve az osztalyvezet6 f6orvos altai
meghatarozott egys6gn61 szilks6g szerint id6szakonk6nti viltgsban v6gzi
munkajat

Mis munkahelyre, mgs osztalyra beosztott adjunktus. alorvos ellgtja az
ottani vezet6 altai meghatarozott orvosi feladatokat

Az adjunktus, alorvos az osztalyvezet6 f6orvosnak. f6orvosnak, illet61eg

beosztisa szerint az alorvos az adjunktusnak van alirendelve
Felettes6nek ielent6st k6teles tend

azokr61 a betegekr61, akiknek az allapota s01yos, vagy rosszabbodott
a fel nem ismert betegs6gekr61, a diagn6zis, valamint a terapia
megallapitasa k6r01 fennforg6 neh6zs6gekr61
az elbocsatand6, mAs osztalyra, k6rhizba athelyezend6 betegr61

a betegek elhalglozisgr61 (rendkTv01ielhalalozas eset6n a jelent6st azonnal
meg kell tennie)

ha a beteg, akkor k6ria k6rhizb61 va16 elbocsatasat, amikor az m6g
szakmailag nem indokolt

42



kijiii16t itjiigiliEiiiliNTKUM. M

+TEL.: (36 72) 582 340 IHiigll

FAX: (36 72) 482 045

Az adjunktus iranyitja 6s ellen6rzia hozz6 beosztott alorvos, illet61eg az
alorvos a hozzi beosztott seg6dorvos, orvos-gyakornok /rezidens orvos
munkajat

Szakmai szempontb61 iranyitja az iltala ellgtott betegellat6 egys6gre,
r6szlegre beosztott eg6szs6gtlgyi szakdolgoz6k munkajat

Az adjunktus, alorvos r6szletes feladatait a munkak6ri leirgs hatirozza meg
Az osztalyvezet6 f6orvost tivo116t6ben - f6orvos hianydban vagy
tivo116t6ben - az adjunktus, annak hianyaban az alorvos helyettesiti
A seg6dorvos, orvos-gyakornok /rezidens orvos munk6jat az osztalyon - az
osztalyvezet6 f6orvos altai meghatarozott id6szakonk6nti vglt6sban - v6gzi
Mis munkahelyre. mis osztalyra beosztott seg6dorvos, orvos-gyakornok
/rezidens orvos ellatja az ottanivezet6 altai meghatarozott feladatokat
A seg6dorvos. orvos-gyakornok /rezidens orvos a munk6jat k6zvet]eni]
iranyit6 f6orvosnak, adjunktusnak, alorvosnak, illetve az osztalyvezet6
f6orvosnak van aldrendelve
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Az orvosi vizitek

A vizit a betegvizsgalatnak egyik fontos, betegagy melletti fomlaja. A vizit nem lehet
formglis. A vizit sarin az etikai6s a titoktartdsi szabalyokat be kell tartani. A viziten

csak annyi orvos 6s szakdolgoz6 vehet r6szt. amennyia betegel16t6s 6s a
tovabbk6pz6s szempontjab61 sztlks6ges. A vizitre - esetenk6nt - a beteget beuta16

orvost is meg kell hivni.

A vizitek gyakorisagat. id6pontjat. a r6sztvev6 szem61yeket az osztalyvezet6
f6orvos - az osztaly mOk6d6si rendj6ben - hatirozza meg. Ett61 elt6rnicsak
az osztalyvezet6 f6orvos enged61y6vel lehet
Az osztalyos owes naponta k6t alkalommal (d61e16tt 6s a munkaid6 lejarta

e16tt). vizitet tart. A vizit sorin a vizite16 orvos minden beteget a sztJks6ges
m6rt6kben megvizsgal. Ellen6rzia koribbi utasit6sok megtartasat, megadja
a tovibbi utasitisokat

Az osztalyvezet6 f6orvos (helyettes) altai tartott viziten a beosztott orvos
smertetia betegek klinikai adatait (tOnetek. leletek). Az osztalyvezet6
f6orvosnak a vizit sorgn taj6koz6dnia kell a betegek allapotar61. Az
ellen6rz6st az etikai k6vetelm6nyek betartdsdval k6teles v6gezni
Az Ogyeletes orvos az osztaly mOk6d6si rendj6ben meghatarozott id6ben 6s
m6don tart vizitet

Hen pihen6napokon 6s munkaszOneti napokon az Ogyeletes orvos az
Ugyeleti szab61yzatban e16irtak szerint vizitel

Munkaviszonyban nem 6116k munkav6gz6se:

Az int6zm6nnyel k6zalkalmazotti jogviszonyban nem a116 munkavdlla16 az
int6zm6nyben munkit csak az illet6kes f6igazgat6 e16zetes irdsos enged61y6vel

v6gezhet. Az illet6kes f61igazgat6 e16zetes enged61ye szijks6ges tovgbbg az
int6zm6nyben szakmai gyakorlaton, egy6ni k6pz6sen. stb. r6sztvev6k
fogadasahoz is
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a Magyar K6ztarsasfg teriilet6n tart6zkod6, eg6szs6giigyi szolgfltatfsra a
tgrsadalombiztositfs keret6hen nem jogosult szem61yek eg6szs6giigyi

ellitisa 87/2004.(X.4.) ESzCsM rendelet a Magyar KBztfrsasag teriilet6n
tart6zkod6, eg6szs6giigyi szolgfltatasra a tfrsadalombiztositfs keret6ben
nem jogosult szem61yek eg6szs6giigyi ellftfsfnak egyes szabflyai alapjfn

Fekv6betegek ellitisa

Fekv6betegek felv6tele:
A betegeknek a betegellat6 osztalyra va16 felv6tele e16zetes
helybiztositas Olin, az alapellatas, vagy a jar6beteg szakellgtds
orvosgnak beutalisa alapjan t6rt6nik
Az int6zm6nyi vir61ista vezet6s6rt fele16s szem61y a beteginformatika
vezet6

Az int6zm6nyben t6rt6n6 ellgtisra - sOrg6s sztlks6g eset6n
allapotat 6szle16 barmely orvos beutalhatja a beteget.

a beteg

SOrg6s szilks6g eset6n orvosi javaslat n61kill is fel kell venni azt a
beteget:

aki k6zvetlen 61etvesz61y allapotaban van,
akia felv6tel elmaradisa eset6n 61etvesz61ybe keriJlhet, vagy
akinek allapota stlrg6s int6zeti ellgtgst ig6nyel 6s ennek el

maradisa allapotanak heveny, vagy jelent6s rosszabbodgsgt
id6zn6 e16.

Ha az int6zm6ny orvosa az int6zm6ny szolgaltatasait meghalad6
vizsgalat szoks6gess6g6t allapitja meg, a beteget atutalja a vizsgalatok,
illet61eg a gy6gykeze16s elv6gz6s6hez megfele16 szem61yi 6s targyi
felt6telekkel rendelkez6 szakellitist v6gz6 int6zetbe.

E16zetes helybiztositas n61kul- a sOrg6s szaks6g eset6t kiv6ve - a
beutalt beteg vizsgalata, illet61eg gy6gykeze16se visszautasithat6, ha az
vesz61yeztetn6 az int6zm6ny ter01eti feladatainak ellatasat, illetve a
progressziv betegellatassal kapcsolatos k6telezetts6geit

Nem tagadhat6 meg a beteg ellitisa a biztositisi jogviszony hianyara
va16 hivatkozissal

,4 nem b/zoos/loft szem6/y -- kiv6ve, ha gllamk6zi egyezm6ny alapjan jar
az eg6szs6giJgyi szolgaltatas - az iltala ig6nybe vett eg6szs6g09yi
szolgaltatasok6rt t6rit6sidijat k6teles fizetni. T6rit6sidijat k6teles fizetni
a biztositott i$, ha az Altala ig6nybe vett eg6szs69agyi szolgaltatas6rt
jogszabgly t6rit6sidij fizet6s6t irda e16
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A t6rit6s ellen6ben ig6nybe vehet6 eg6szs6giJgyi szolgaltatasok k6r6t 6s
a fizetend6 dijakat 6s k61ts6geket. a t6rit6si dijak megfizet6s6nek 6s
elszdmoldsgnak szabalyait a T6rit6si dij ellen6ben ig6nybe vehet6
eg6szs6g09yi szolgaltatasok t6rit6sidljanak szabalyzata 6s a hatalyos
jogszabaly szabalyozza

BANYASZATI UT6KEZEI,6 ES £JIEU SZANAT6RIUM

Ec£szsEcOcvi KOZPONT

H-7300 KOMLO. MASAI,IS T£R

9

A fert6z6 betegs6gben, vagy elmebetegs6gben szenved6k. vagy arra

gyanOs betegek felv6te16re a hatalyos jogszabalyok rendelkez6sei az
iranyad6k

Fekv6beteg felv6te16hez a betel hozzajarulasa sziJks6ges. A
hozzajarulast megadottnak kell tekinteni. ha felv6tele ellen a beteg nem

tesz 6szrev6telt. Nem szoks6ges hozz6jarulas. ha a beteg

cselekv6k6ptelen, vagy korlitozottan cselekv6k6pes, vagy ha k6zvetlen

61etvesz61y all fern 6s az 61etvesz61y csak az int6zm6nyben
alkalmazhat6 gy6gym6ddal hirithat6 el. Nem sztlks6ges a beteg

hozzajarulasa abban az esetben sem, ha a felv6telt jogszabaly rendeli
el

Helybiztositassal, vary an61kill munkaid6ben, vagy Ogyeleti id6szakban
beutalt, vagy jelentkez6 betegek felv6te16nek helye 6s rendje: a beteg
felv6tele - a betegs6gt61 ftlgg6en - az osztalyokon 16v6 vizsgalati

szobikban (ambulanciakon) t6rt6nik

A betegfelv6tel r6szletes szabalyait az osztaly mOk6d6s
tartalmazza

rendje (EMSZ)

Stlrg6s ellit6sra szoru16 betegek felv6te16t ott kell biztositani, ahol a
siJrg6s ellatasra. az 61etvesz61y elhgritisdnak megkezd6s6re a felt6telek
a legkedvez6bbek. A beteget az eyre a feladatra kije161t orvos veszi fel

Clgyeleti id6szakban az Ogyeleti 6s K6szen16ti Szabalyzatban foglaltak
szerint kell eljarni

A felvev6 orvos minden beutalt, illetve felv6telre jelentkez6 beteget

k6teles megvizsgalni, 6s a vizsgalat, valamint a rendelkez6sre a116 egyeb
orvosi leletek alapjan az osztalyvezet6 f6orvos altai gtruhizott
hatisk6rben d6nt a beteg felv6te16r61

A beutalt beteg felv6te16t csak azon szakorvos, illetve Ogyeletes orvos
utasithatja el, akit - k6pzetts6g6t figyelembe v6ve - az osztalyvezet6
f6orvos ezzel a hatgsk6rrel felruhiz. A felv6tel elutasitisit a felvev6

orvos k6teles az e16irt nyilvantartasban r69ziteni, 6s az osztalyvezet6
f6orvost ut61ag taj6koztatni

Fert6z6 megbeteged6s gyanOja eset6n a beteget el kell elk016niteni

Amennyiben a fert6z6 betegs6g nem igazo16dik. a beteget a
megdllapitott betegs6g szerint illet6kes osztalyra halad6ktalanul at kell
helyezni

SOrg6s ellgtisra szoru16 beteg eset6ben a felvev6 orvos a szOks6ges
gy6gykeze16st megkezdi, int6zkedik a sOrg6s vizsgalatok (radio16giai
laborat6riumi. konziliirusi vizsgalatok) elv6gz6se irgnt 6s kit61ti a

k6rlapot. Nem silrg6s esetben a felvev6 orvos csak a beteg szem61yi

adatainak 6s felv6telre vonatkoz6 adatoknak a kit61t6s6r61 gondoskodik
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6s a beteget az 6sszes dokumentaci6javal (beuta16
leletek) az illet6kes osztalyra iranyitja.

9 +
k6rlap, vizsgalati

Ha a felvett beteg k6zvetlen 61etvesz61yben van, a felvev6 orvos k6teles
az 61etvesz61y elhiritisihoz szOks6ges - az adott k6r01m6nyek k6z6tt
lehets6ges orvosi t6nyked6st elv6gezni, illetve megkezdeni. felettes6t
halad6ktalanul 6rtesiteni, 6s a szOks6ges szaksegits6get k6rni. Az
61etvesz61y elhiritisdhoz szilks6ges t6nyked6st el kell v6gezni. illet61eg

meg kell kezdeniabban az esetben is. ha az egyaltalan nem, vagy csak
r6szben tartozik az int6zm6ny (osztaly) feladatk6r6be.

A beteg mgs int6zm6nybe, osztalyra t6rt6n6 tovibbszillitgsira csak
abban az esetben kerQlhet sor, ha az orvos t6nyked6s6t elv6gezte. a
beteg felv6te16t a mgsik int6zm6nyben (osztalyon) biztositotta, 6s a
beteg szillTtgsa k6zben bek6vetkezhet6 allapotromlas, sz6v6dm6ny,
kisebb kockizatot jelent. mint a mis int6zm6nyben v6gzett szakellitis
elmaradisa.

Amennyiben a beteg nem szallithat6. konziliumr61 lehet61eg a helyszinen
kell gondoskodni.

A ment6szolgalat altai beszgllitott beteg dtv6te16r61 halad6ktalanu
gondoskodni kell.

A betegek elhelyez6se a betegell£t6 osztalyokon

60/2003. ESZCSM rendelet 3.$ alapjan a betegellatas biztonsagat fokoz6
betegazonosit6 rendszert mOk6dtetOnk, a fekv6beteg ellitisban
betegazonosit6 karszalagos rendszert alkalmazunk a betegek felv6telekor.
A betegnek az osztalyon va16 elhelyez6se e16tt fOrd6si lehet6s6get kell
biztositani. szOks6g eset6n fert6tlenit6sr61 kell gondoskodni. A beteget az
elhelyez6s e16tt int6zm6nyi ruhanemOvel kell ellitni. Az osztaly mOk6d6si
rendje. illetve az osztalyvezet6 f6orvos a sajat ruha hasznilatgt - a szakmai,
higi6n6s k6vetelm6nyek figyelembev6te16vel enged61yezheti. A beteg sajat
ruhanemOj6t 6s egy6b targyait jegyz6kbe kell venni, 6s gondoskodni kel
azok tgrolisgr61 6s 6rz6s6r61. Mindezek elv6gz6s6r61 a felvett beteg
elhelyez6s6t v6gz6 eg6szs6gtlgyi szakdolgoz6 gondoskodik

Az osztalyon elhelyezett beteget az osztalyos orvos (tlgyeletes orvos)
megvizsgalja 6s sOrg6s esetben felettes6nek azonnal jelent6st tesz. Nem
silrg6s esetben az tlgyeletes orvos az Ogyeleti szolgalati id6 lejartaval. az
osztalyos orvos pedig m6g a felv6tel napjan teszi meg a jelent6s6t. Az
osztalyos (tlgyeletes) orvos a beteg allapotanak megfele16 apolasi
61elmez6si utasitist ad a n6v6rnek, meghatarozza tovabba, hogy a betel
fennjar6. fekv6, vagy szigorOan fekv6

S6r016s, m6rgez6s, vagy er6szakos cselekm6ny gyanOja eset6n az illet6kes
rend6rhat6sagot az osztalyos orvos (iigyeletes orvos) k6teles 6rtesiteni
felt6ve. hogy a beteg nem rend6ri int6zked6s eredm6nyek6nt kertllt az
int6zm6nybe
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A beteg athelyez6se m6s betegellatl6ioszta yra:
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A beteget betegs6g6nek. allapotanak megfele16 osztalyra at kell helyezni
Az athelyez6s az atad6, illetve az gtvev6 osztaly osztalyvezet6
f6orvosdnak egyet6rt6se alapjan t6rt6nik. Egyet6rt6s hianya eset6n az
orvos-igazgat6 d6nt

Athelyez6s eset6n a betel korgbbiosztalyos orvosa az 0j osztalyos orvost
az alkalmazott keze16sr61. a beteg allapotar61 taj6koztatni, egyben a
k6rlapot, vagy annak mgsolatit 6s egy6b sztlks6ges okmanyokat
halad6ktalanul dtadnik6teles

A beteg szallitasa, kis6r6se

Ha a betegnek mgs osztalyon t6rt6n6 vizsgalata sztlks6ges, az osztalyos

orvos hatirozza meg, hogy a beteg szdllitAsa fekv6. vagy t116 helyzetben
t6rt6njen-e, illet61eg jar6beteg eset6ben kis6r6 sziJks6ges-e, vagy sem. A
beteg szillitgsit 6s kis6r6s6t az orvos utasitisainak megfele16en az
osztalyos n6v6r, irisban rendeli meg, illetve szervezi

A betegek k6rhgzi hatiron t01 t6rt6n6

Ment6szolgalat ig6nybev6te16vel t6rt6nik.
szgllitgsa az Orszagos

A beteg mis int6zetbe t6rt6n6 athelyez6se sarin az dtuta16 orvos
ment6szgllitgsr61 int6zkedhet. ha

a beteg csak fekv6 helyzetben szdllithat6

a beteg jarask6ptelen, vary eg6szs6gi allapota nem teszi lehet6v6 a
t6megk6zleked6si eszk6z6k biztonsagos ig6nybev6te16t,

a beteg szgllitds k6zbeniszakfelilgyelete sztlks6ges
fert6z6svesz61y, vagy kgros magatartas k6zforgalmi jarmOvek
g6nybev6te16t nem teszi lehet6v6. 6s a beteg mis int6zetbe t6rt6n6
szdllitdsa mgsk6nt nem oldhat6 meg

A betegek elbocsit6sa

Ha a beteg int6zm6nyi gy6gykeze16sre mgr nem szorul, akkor el kel

bocsitani. Az elbocsitisr61 az osztalyvezet6 f6orvos, illet61eg az
osztalyvezet6 f6orvos altai megbizott orvos hatdroz. Az elbocsitisnak
lehet61eg a d61e16tti 6rdkban kell megt6rt6nnie

Ha az elbocsgtist a betel kari, de az osztalyvezet6 f6orvos a beteg

tgvozgsit eg6szs6gi allapota miatt nem tanja kivanatosnak, erie a beteget
figyelmezteti. A beteg ilyen esetben csak akkor bocsithat6 el. ha ir6sbeli
nyilatkozatban azt tudomisul veszi. 6s az elbocsitisb61 szirmaz6

k6vetkezm6nyek6rt a fele16ss6get vallalja. Amennyiben a beteg az irisbeli
nyilatkozat aliir6sdt megtagadja, az orvos ezt a t6nyt a betel elbocs6tgsa
e16tt k6t tan0 jelen16t6ben a k6rlapon 6s a zar6jelent6sen feljegyzi. A
k6rlapon ezt a feljegyz6st a tanuk is alafdak

Kiskor0. fiatalkor0, cselekv6k6ptelen 6s korlitozottan cselekv6k6pes
beteget sajat fele16ss6g6re elbocsgtani nem lehet. Az ilyen beteget a
legk6zelebbi hozzatartoz6ja, (t6rv6nyes k6pvise16je, eltart<a) k6r6s6re is
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nyilatkozatban elismeri. Az osztalyos orvos ezt a t6nyt a zar6jelent6sen is
k6teles feltOntetni. K6t tanOval igazoltatni.
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Gy6gyithatatlan betegs6g miatt haldok16 beteg csak az osztalyvezet6
f6orvos enged61y6vel, a sajat. vagy a hozzitartoz6 k6r6s6re bocsithat6 el

Az orvos-igazgat6 hozzajarulasaval az osztalyvezet6 f6orvos elbocsathatja
a beteget akkor is, ha a beteg az int6zm6ny rendj6t ism6telt figyelmeztet6s
ellen6re s01yosan megs6rti. Nem bocsithat6 el a beteg akkor, ha az
eltgvozgs eg6szs6gi allapotat jelent6sen vesz61yezteti, vary
k6zeg6szs6giigyi-j6rvanytlgyi e16irgsokat sort.

A beteg elbocsgtisival kapcsolatos tenniva16kat
megfele16en - az osztalyos orvos v6gzi.

a felettes utasitisdnak

Ha a beteg 6nmaga ellgtgsira nem k6pes 6s mAsok segits6g6re szorul
elbocsitani csak a kdzeli hozzgtartoz6 (eltart6) e16zetes 6rtesit6se utgn

szabad. Az elbocsitis id6pontjanak meghatarozasakor a beteg, illetve a
k6zeli hozzgtartoz6 k6r6s6t lehet61eg figyelembe kell venni. Ha a beteg
elbocsgtgs utdni apolasa valamely oknil fogva nem litszik biztositottnak.
vagy egyed01 61 6s gondozasra szorul, Ogy a beteg lak6helye szerinti
6nkormanyzat n6pj616ti irodajat halad6ktalanul 6rtesiteni kell

Egy p61danyt a k6rlapban kell meg6rizni. egy p61danyt az osztalyos orvos
itad a betegnek. Az osztalyos archivilgs az elektronikus k6rlapkeze16s
elterjed6s6vel elhagyhat6. Az elbocsdt6 orvo$ k6teles a betel figyelm6t
felhivni, hogy az egyik p61danyt 6rizze meg, a mAsik p61danyt adia at a
keze16orvosgnak. Ha a zar6jelent6s eljuttatasat az elbocsgt6 orvos barmely
okb61 aggalyosnak it61i, azt maga k6teles egy p61danyban a beteg
keze16orvosa cim6re megkt)Ideni

A beteg athelyez6se mis int6zetbe

Ha az int6zm6nyben a beteg szilks6ges 6s korszer0 ellitdsinak szem61yi
6s targyi felt6telei nem biztositottak. gondoskodnikell mis int6zetbe t6rt6n6
athelyez6s6r61. A mgs int6zetbe t6rt6n6 athelyez6st. illetve gtv6telre
e16jegyz6st az osztalyvezet6 f6orvos kezdem6nyezi

A beteg m6s int6zetbe t6rt6n6 athelyez6se sorin az gtuta16 orvos
ment6szdllitgsr61 int6zkedhet. ha

a beteg csak fekv6 helyzetben szillithat6

a beteg jarask6ptelen, vagy eg6szs6gi allapota nem teszi
lehet6v6 a t6megk6zleked6si eszk6z6k biztonsagos
ig6nybev6te16t,

a beteg szillitis k6zbeniszakfe10gyelete sz(lks6ges:
fert6z6svesz61y. vary kiros magatartas k6zforgalmi jarmOvek
ig6nybev6te16t nem teszi lehet6v6, 6s a beteg mis int6zetbe
t6rt6n6 szillitgsa mgsk6nt nem oldhat6 meg
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A ment6szgllitgs ig6nybev6te16re vonatkoz6an az e16z6 pontban foglaltakat
kell alkalmaznia beteg elbocsdtisa lorin otthoniba t6rt6n6 szillitisra is

@
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A zar<elent6st. vagy k6rlap kivonatot 6s a szOks6ges okmanyokat, leleteket
a beteggel egyiJtt kell megkOldenia beteget gtvev6 int6zetnek

A beteget lehet61eg a d61e16tti 6rgkban kell mis int6zetbe athelyezni

A beteg 6s a hozz6tartoz6k taj6koztatasa

Az orvosnak a beteget betegs6g6r61, annak orvosi megit616s6r61 a javasolt
vizsgalatokr61. beavatkozisokr61 azok elv6gz6s6nek, vagy elmaradisdnak
kockazatair61, eredm6ny6r61, esetleges sikertelens6g6r61 taj6koztatnikell

A betegnek juga van megismerni az ellitgsiban k6zvetlen k6zremOk6d6
szem61yek nev6t, beosztasat, szakk6pesit6s6t.

A cselekv6k6pes beteg a szdmgra adand6 t6j6koztatasar61 lemondhat, juga
van kije161ni azt a szem61yt. akit helyette taj6koztatni kell

Amennyiben a beteg cselekv6k6ptelen, vagy korlgtozottan cselekv6k6pes a
t6rv6nyben megadott szem61yeket is taj6koztaqa. Vagyis sorrendben: a
beteg t6rv6nyes k6pvise16je, ennek hianyabanl a beteggel k6z6s
hiztartisban 616 cselekv6k6pes hgzastgrsa vary 61ettarsa, ennek
hianyaban; gyermeke, ennek hianyabanl sz016je, ennek hianyaban
testv6re, ennek hianyaban; nagyszt116je. ennek hianyaban; unok6ja

A betegs6gr61 adott taj6koztatas sarin az orvosnak
betegre 6s annak allapotara figyelemmel kell eljarnia

k6rQltekint6en

A taj6koztatast olyan id6pontban kell nyOjtan

munk6jat. pl. latogatasi id6 alatt,

hogy ne zavarja az osztaly

Az irisbeli taj6kozat6 a sz6belit nem helyettesit

Lehet6v6 kell tend, hogy rendkiviJli esetben a beteg altai megje161t

hozzgtartoz6k - lehet61eg meghatarozott id6ben - tivbesz616n is
6rdek16dhessenek a beteg allapota fe161. Tivbesz616n csak a beteg
61taldnos allapotar61 adhat6 felvilagositas. A taj6koztatas rendj6t az
osztalyon ki kell fOggeszteni, amelyet a Hazirend. tartalmaz. Az irgsbel
taj6koztat6t - szem61yes k6z16s Oman - a beteggel, illet61eg a
hozzdtartoz6kkal is ismertetni kell

Meg kell gy6z6dniarr61, hogy a beteg a taj6koztatast meg6rtette

Az egyes osztalyok mOk6d6si rendje hatirozza meg, hogy az osztaly orvosai
k6z01 ki milyen m6rt6kben 6s mikor adhat taj6koztatast a beteg
hozzatartoz6janak

Az orvos az adott taj6koztatas6rt szakmailag 6s etikailag is fele16s

Egeszs6gOgyi szakdolgoz6 csak a beteg iltaldnos allapotar61 adhat
felvilagositast

A beteget illet61eg hozzatartoz6jat az int6zm6nyb61 t6rt6n6 elbocsgtds e16tt

is megfele16 m6rt6kben tgj6koztatni kell a beteg allapotar61. a gy6gykeze16s
tovibbi m6djar61 6s a k6vetend6 61etm6djar61
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A fegyveres erik 6s fegyveres test01et tagjainak allapotar61 sz6beli(telefon)
vagy irisbeli megkeres6sre felvilagositast kell adnie161jar6 parancsnokanak
(vagy megbizotqanak). Ez a felvilagositas az apolas vgrhat6 id6tartamara, a
szallithat6sagra. a v6gleges gy6gyulasra vonatkozhat, 6s nem 16pheti at az
orvosi titoktartis szabalyait. A fegyveres er6k 6s fegyveres testilletek
allomanyaba tartoz6 orvos r6sz6re az orvosi titoktartgs ali es6
felvilagositast is meg kell add.

BOntet6s-v6grehajtas alatt a116, illet61eg bOntet6s-v6grehajtast t61t6 szem61y
allapotar61 felvilagositast add csak a bilntet6s-v6grehajtasi int6zet
parancsnokanak. vagy az dltala megbizott szem61ynek lehet. Ez a
felvilagositas is csak az apolas vgrhat6 id6tartamgra 6s a szallithat6sagra
valamint a v6gleges gy6gyulasra vonatkozhat, 6s nem 16pheti t01 az orvosi
titoktartgs szabalyait. A By Int6zet allomanyaba tartoz6 orvos r6sz6re az
orvosi titoktartAs alg es6 felvilagositast is meg kell add.

A beteg munkaltat6janak k6pvise16j6t a beteg
rehabilitgci6 szoks6gess6g6r61 lehet taj6koztatni

gltalinos allapotar61

A beteg hozzatartoz6janak 6rtesit6se

A fekv6beteg osztalyok a beteg hozzatartoz6jat telefonon
halad6ktalanul 6rtesiteni kdtelesek, ha:

vary taviratilag

a beteg a felv6te16r61 hozzatartoz6jat barmilyen okb61 6rtesiteni nem
k6pes 6s erre az osztalyt felk6ri.
a beteg varatlan, vagy s01yos allapotrosszabbodasa, illet61eg

61etvesz61yes allapota alakul ki,

a beteget mgs int6zetbe helyezik at, 6s a beteg err61 hozzatartoz6jat
6rtesiteni nem k6pes
a beteg meghan

A hozzitartoz6 6rtesit6s6r61 a felvev6 orvos
osz&lyos orvos k6teles gondoskodni.

az iigyeletes orvos, nagy az

A fegyveres erik 6s a fegyveres testiiletek tagjaival kapcsolatban a
fekv6beteg osztalyok k6telesek az allomany illet6kes parancsnoksagot
(hely6rs6g parancsnoksagot, tertiletv6delmi 6$ hadkieg6szit6
parancsnoksagot) annak [igyeleti szo]g61atat te]efonon, vagy tavirati]ag
halad6ktalanu16rtesiteni, ha:

az 6rintett szem61y k6rhgzi beutalasat, illetve beszillitisit nem a
fegyveres erik 6s fegyveres testa)letek v6gezt6k,
az 6rintett szem61y varatlan. vagy s01yos allapotrosszabbodasa.
illet61eg 61etvesz61yes allapota alakul ki, vagy meghal,
az 6rintett szem61yt mis int6zetbe helyezik at, vagy az int6zetb61
elbocs6tjak
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Elhalilozis:

Haldok16 beteghez a n6v6r k6teles orvost hivni, akia k6r01m6nyekt6
f09g6en d6nt a haldok16 elkt116nitett elhelyez6s6r61. Ha lehets6ges, az orvos
enged61yezi. hogy a hozzatartoz6. illetve egy6b, a beteg altai kart szem61yek
a beteget meglatogassak

A halal beglltdt orvosi halottvizsgalattal kell megallapitan

Ha az elhalt szem61y birtokiban olyan p6nz6sszeg, vagy 6rt6ktargy van

amelyet korgbban nem helyeztek let6tbe, azokat k6t tan0 jelen16t6ben a
szolgalatot teljesit6 n6v6r jegyz6kbe foglalja, 6s meg6rz6sr61 gondoskodik
Az elhalt beteg utdn maradt targyakat irisbeli elismerv6ny ellen6ben ki kel

adnia k6rlapon a beteg legk6zelebbi hozzatartoz6jak6nt megje161t

szem61ynek. Amennyiben a legk6zelebbi hozzgtartoz6 szem61ye a fent

m6don nem allapithat6 meg, az elhunyt 6rt6ktargyait, p6nz6t a hagyat6ki
v6gz6ssel rendelkez6 6r6k6snek kell kiadni

A halottat a halal bek6vetkez6se hely6r61 csak a halal bek6vetkez6s6t61
szimitott k6t 6ra eltelt6vel lehet elszillitani.

A halott vizsg61atra 6s a k6rbonctani vizsgalatra a hatalyos jogszabalyok az
anyad6k

A fekv6 betegek kivizsgalasa

A vizsgalatok:

A betegek 6rdek6ben az int6zm6nyben kell elv6gezni mindazokat a
vizsgalatokat, amelyek - a j6r6beteg elldtgs keret6ben mir elv6gzett

vizsgalatokon t01men6en - a betegs6g megallapitasahoz, a beteg
allapotanak megit616s6hez. a gy6gykeze16s eredm6nyess6g6nek
6rt6ke16s6hez szaks6gesek

A betegek vizsgalatgnak terv6t az osztalyvezet6 f6orvos vagy az iltala
megbizottak hatgrozzik meg

A vizsgalati rend megtartasa6rt az osztalyos orvos a fele16s, akigondoskodik
a vizsgalatok tervszerOen, kel16 id6ben t6rt6n6 v6grehajtas6r61, 6s biztositja

holy a kivizsgalas id6tartama a legr6videbb legyen

Az int6zm6nyben a fekv6beteg kivizsgalasa t6rt6nhet az osztalyon

osztalyon. illet61eg mds osztaly nagy int6zm6ny k6zremOk6d6s6vel

mds

A beteg vizsgalatat az erre a c61ra kije161t vizsgalati helyis6gben kell

elv6gezni. Ett61elt6rnicsak az oszt61yvezet6 f6orvos enged61y6vel lehet. Az
osztalyos orvos a felvett, illetve itvett beteget sOrg6s esetben azonnal -
k6teles megvizsgalni.

Fel kell venni, illetve ki kell eg6szitenia k6rt6rt6neti adatokat, 6s fel kell

tiJntetnia felv6telidiagn6zist (az els6 vizsgalatkor felt6telezett diagn6zist)

Az osztalyos orvos felettese az Ojonnan felvett. vagy dtvett beteget k6zvetlen

61etvesz61y eset6n azonnal, egy6bk6nt a k6vetkez6 orvosi vizit alkalmival
k6teles megvizsgalni. A felettes orvos k6teles ellen6riznia megkezdett
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keze16st. K6teles tovAbbg ellen6rizni, sziJks6g szerint m6dositania felvett

adatokat 6s a gy6gykeze16st. Indokolt esetben tovibbi vizsgalatokat
rendelhet el.

KOML6i EG£SZSiGCENTRUM.
B.N.A;=;II b1 18 ;1 LI I:;III'16RIUM

,R'igH.LinES -:.
TEL.: (36 72) 582 340

9

Az osztalyvezet6 f6orvos a stlrg6s 6s s01yos betegeket sztlks6g eset6n
soron kiviJI - akgr naponta t6bbsz6r is - k6teles megvizsgalni, ellen6rizni. Az
ellen6rz6seket. a kieg6szit6 int6zked6seket az etikai k6vetelm6nyek
betartAsival v6gzi

M6s osztalyok k6zrem(ik6d6se a vizsgalatokban

A k6risme. illetve a gy6gykeze16si terv megallapitasahoz, valamint a
gy6gykeze16s eredm6nyess6g6nek 6rt6ke16s6hez - a beteg allapotanak

megfele16en - ig6nybe kell venniaz int6zm6ny egy6b osztalyai altai v6gzett
szakvizsgalatokat

A vizsgalatra felk6rt osztallyal k6z61ni kell a kart vizsgalat nem6t. a
diagn6zist, tovgbbi minden olyan adatot, amely a szakvizsgalat
elv6gz6s6nek hat6konysagat e16segiti.

A vizsgalat m6djat, a szakvizsgalatot v6gz6 osztaly osztalyvezet6 f6orvosa
hatirozza meg

A beteg e16k6szit6s6nek, szgllitgsdnak. kis6r6s6nek r6szletes szabalyait, a
vizsgalatot k6r6 osztaly mOk6d6si rendje hatirozza meg

Szakvizsgalatot csak orvos k6rhet. A szakvizsgalat csak irisban k6rhet6

A szakorvos a vizsgalat eredm6ny6r61 leletet k6szit. 6s azt atadja a
vizsgalatot k6r6 orvosnak. A leletet a k6rlaphoz kell csatolni.

Amennyiben a betegs6g megallapitasahoz t6bbirany0 szakvizsgalat lgtszik

szOks6gesnek. illet6kes szakorvosok bevonisgval konziliumot kell tartani. A
konziliumot az osztalyvezet6 f6orvos kezdem6nyezi.

A tangcskozis eredm6ny6t. illet61eg a tanicskozis alapjan v6gzett tovibbi
szakvizsgalatok eredm6ny6t a k6it6rt6netbe be kell jegyezni. Mindezek
figyelembev6te16vel a beteg tovibbi vizsgalatar61, vagy keze16s6r61 az
osztalyvezet6 f6orvos dent

Az osztalyvezet6 f6orvos indokolt esetben mgs int6zet szakorvosait61 is
k6rhet konziliumot. Err61 az orvos-igazgat6t taj6koztatnia kell.

A betegek gy6gykeze16se

Az int6zm6ny betegei sz6mdra biztositani kell mindazokat a
gy6gyeljarasokat, amelyek a gy6gyulashoz, a panaszok megszilntet6s6hez

a keres6- illetve munkak6pess6g mie16bbi helyreallitasahoz sztlks6gesek. A
betegek gy6gykeze16s6nek terv6t az osztalyvezet6 f6orvas, vagy az gltala

kije161t orvos hatirozza meg

Amennyiben a c61szer0 gy6gykeze16s meghatarozasahoz 6s
v6grehajtasahoz t6bbirany0 szakmai egyOttmOk6d6s indokolt, mis osztaly
szakorvosainak egyi)ttmOk6d6s6t kell k6rni. Az egyiJttmOk6d6st az
osztalyvezet6 f6orvos, vagy az iltala kije161t orvos kezdem6nyezi

52
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A betegek gy6gykeze16s6t els6sorban az osztalyos oreos v6gzi
k6zvetlen iranyitasa, ellen6rz6se mellett

9

felettese

A gy6gyit6 munka aranyos elosztdsa az oszt61yvezet6 f6orvos feladata

Olyan keze16si eljarasnal, amelynek elv6gz6s6hez az osztalyos orvosnak
nincs kel16 gyakorlata, a felettes orvosnak helen kell lennie. Indokolt esetben

a beavatkozgst az osztalyos orvos jelen16t6ben a felettesnek kell elv6geznie

Az amos altai e16irt gy6gyszerek sz6tosztisit az arra kije161t eg6szs6gogyi
szakdolgoz6 v6gzi. segiti 6s ellen6rzi annak bev6te16t

Az eg6szs6gOgyi szakdolgoz6 altai v6gezhet6 gy6gyit6 t6nyked6sek k6r6re

a hatalyos jogszabalyokban, illetve az osztaly mOk6d6si rendj6ben foglaltak
az iranyad6k

Amennyiben a szOks6ges gy6gykeze16s az osztalyon nem biztosithat6, a
gy6gykeze16s elv6gz6se c61jab61 a beteget az int6zm6ny mas, megfele16

osztalyara kell utalni. A betegnek mis osztalyra va16 utalgsir61 felettes6nek
rendelkez6se szerint - az oszt61yos orvos int6zkedik

A m(it6t

2.4.1 A betegek m(it6t e16tti kivizsgalasa, e16k6szit6se

Ha a beteg gy6gyulasa a gy6gykeze16s egy6b eszk6zeinek
alkalmazisdval nem biztosithat6, indokolt esetben az orvostudomany
felhalmozott 6rt6keinek figyelembev6te16vel 6s alkalmazisdval mOt6t

v6gezhet6

Nem lehet mOt6tet v6gezni, ha azt jogszabaly tiltja. Ha a
Jogszabaly valamely mOt6t elv6gz6s6t felt6telekhez k6ti, mOt6t

csak akkor v6gezhet6. ha valamennyi felt6tel teljesitett.

A mOt6t javallatahoz sztlks6ges vizsgalatok elv6gz6se (elv6geztet6se)
valamint a mis int6zm6nyben (osztalyokon) t6rt6nt vizsgalatok
leleteinek a beszerz6se annak az osztalynak a feladata, amelyiken a
beteg fekszik. A vizsgalatok v6grehajtasar61, valamint a szilks6ges
szakorvosiv61em6nyek beszerz6s6r61. az osztglyos orvos gondoskodik
A vizsgalatok elv6gz6se utgn - sztlks6g szerint - konziliumot kell tartani

Mindezek figyelembev6te16vel a mOt6t javallatar61. a beteget keze16

osztaly osztalyvezet6 f6orvosa d6nt

Ha a beteg nem azon az osztalyon fekszik, ahol a mOt6tet elv6gzik. a
beteget lehet6s6g szerint a mOt6ti osztalyon, illet61eg a beteg keze16s6re
legmegfele16bb osztalyon kell elhelyezni

Ha a beteg allapota olyan mOt6tet tesz sztlks6gess6, amelynek
az elv6gz6s6hez, illet61eg a mOt6t ut6ni korszer0 ellgtgshoz a
szem61yi, vagy targyi felt6telek hianyoznak. az osztalyvezet6
f6owos - e16zetes helybiztositas utgn - a beteget megfele16

int6zm6nybe gthelyezi

A felv6tel 6s a mOt6t elv6gz6se k6z6tti id6t a szakmai szabalyok
figyelembev6te16vel a lehet6 legr6videbbre kell cs6kkenteni. Ebb61 a
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c61b61 a siJrg6s ellitisra nem szoru16, mOt6t v6gz6s6re, felv6telre

e16jegyzett beteg eset6ben a sztlks6ges 6s elv6gezhet6 vizsgalatokat
lehet6s6g szerint m6g az int6zeti felv6tel e16tt, a jar6betegellatas
keret6ben kell elv6gezni. Az osztalyon halad6ktalanul meg kell kezdeni
a mOt6t e16k6szit6s6hez sziJks6ges huzamosabb ideig tarts, gy6gy-
szeres, vagy egy6b keze16st
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nem mOt6t

A mOt6t elv6gz6se e16tt be kell szereznia szOks6ges szakorvosi
v61em6nyeket,(belgy6gyaszati, radio16giai. laborat6riumi
anaesthesio16giai szakv61em6nyt. illetve konziliumot k6rni). Ezeket az
adatokat is felhasznglva hatirozza meg az anaesthesio16gus a mOt6ti

6rz6stelenit6s m6djat, a k6zvetlen mOt6t e16tti vizsgalatokat, 6s a
gy6gyszeres e16k6szit6st

A mOt6t e16tti vizsgalatok 6s a gy6gyszeres e16k6szit6s v6grehajtas96rt
az osztalyos orvos fele16s, aki int6zkedik a v6rtranszf 0zi6s illomgs
szOks6g szerinti bevonisir61 is, annak 6rdek6ben, hogy az esetleg
szOks6gess6 vi16 v6rk6szitm6nyek a mOt6t folyaman rendelkez6sre
alljanak

Az osztalyos orvosnak k6zvetlen01 a mOt6t e16tt is ellen6rizni kel

a beteg allapotat 6s arr61 sziJks6g szerint jelent6st kell tennie

felettes6nek. vagy a mOt6t v6gz6s6re kije161t orvosnak

Az osztalyos n6v6rnek az osztalyos orvos altai render mOt6ti e16k6szit6

beavatkozisokat id6ben kell elv6geznie. Gondoskodni tartozik arr61.

hogg a k6rlap. lazlap, a leletek. a r6ntgenfilm 6s egy6b dokumentdci6 a
mOt6ben rendelkez6sre alljanak

K6zvetlen 61etvesz61y eset6ben az 6szle16 orvosnak k6pzetts6g6nek
6s lehet6s6g6nek megfele16en - 6ng116an m6rlegelve 6s d6ntve azonnal
meg kell kezdenie. illet61eg el kell kezdenie a szOks6ges 61etment6.

mOt6ti jelleg0 beavatkozgsokat

Egyidej01eg int6zkednie kell arr61, hogy az illet6kes szakorvost
(szakorvosokat) halad6ktalanul a beteghez hivjak

A betegnek (hozzatartoz6knak) a mOt6tr61 va16 taj6koztatasara, illet61eg

a mOt6thez va16 hozzajarulas nyilatkozatara a vonatkoz6 jogszabalyok
6s a bels6 szabalyzatok rendelkez6sei az iranyad6ak

A taj6koztatasi k6telezetts6g- nem csupan a mOt6tet v6gz6 orvosra:

hanem - az anesztezio16gusra (az iltala v6gzett beavatkozist illet6en)
is vonatkozik

2.4.2. A mote m(ik6d6se

A betegellat6 osztaly mOt6-r6szleg6nek mOk6d6s6t az osztaly mOk6d6si
rendje hatirozza meg

A mOt6r6szlegben csak azok az eg6szs6gtlgyi dolgoz6k
tart6zkodhatnak. akiknek glland6 szolgalati helye a mOt6r6szleg, vagy
esetenk6nt szolg61atra oda beosztottak, tovdbbi azok, akiknek az ott

tart6zkodisit a f6orvos, a mOt6tet vezet6 orvos, vagy a f6mOt6sn6 k016n
enged61yezi
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A mOt6r6szlegbe va16 be16p6s e16tt az oda be16p6nek az it61t6z6

helyis6gben tiszta mOt6sruhiba kell At61t6znie. A mOt6helyis6gben csak
moths 61t6zetben (k6peny. sapka, maszk, labbeli, stb.) szabad
tart6zkodni. Tgvoz6skor a mOt6sr6szlegb61 a mOt6s

KOML6i EGESZS£GCENTRUM.

q B«hYASZAII:JTOUZELO ES GULL SZANATORIUNt

H-7300 KOML6. MAJAus riR ] .

TEL.= (36 72) 582 340

tart6zkodni. Tgvoz6skor a mOt6sr6szlegb61 a mOt6s ruhgzatot kivinni
nem szabad

A betegek mOt6be t6rt6n6 szdllitisa megfele16 szillit6eszk6z (to16kocsi,

guru16agy. mOt6asztal) segits6g6vel t6rt6nik. A betegek szomatikus
pszich6s, 6s gy6gyszeres e16k6szit6s utgn csak tiszta mOt6i textilidba

Olt6ztetve juthatnak be a mOt6be. A szgllit6eszk6z karbantartgsa
tisztgntartisa a betegenk6nt szoks6ges textilleped6 cser6je a
mOt6r6szleg feladata.

A mOt6r6szleg betegszallit6 eszk6zeit mis c61ra ig6nybe venni
nem szabad

Gondoskodni kell a szennyes, tiszta 6s stern anyagok 6s eszk6z6k
(gy6gyszer, vegyszer. k6tszer, mOszer, textilia) megfele16 elkil16nitett

keze16s6r61. szallitasar61, tirolgsir61. Mindezeket a K6zponti sterilizi16

segits6g6vel hajtja v6gre
A mOt6i mOszer 6s z61d textil - sOrg6s, 61etvesz61yes eseteket
kiv6ve - a betegel16t6 osztalyokra nem kerillhet.

A mOt6t v6gz6s6hez szorosan egyOttmOk6d6 munkacsoportot kel

kialakitani. E munkacsoportba a mOt6t tipusat61 filgg6en a mOt6tet v6gz6
orvos, az elsa 6s misod asszisztens orvos. a mOt6sasszisztens 6s a
mOt6sseg6d tartoznak, valamint az anesztezio16gus orvos 6s
anesztezio16gus asszisztens. A mOt6ti munkacsoport szOks6g eset6n
egy6b szakagak (osztalyok) k6pvise16ivel is kieg6sz01het. A mOt6t

munkacsoport a feladat, a fele16ss6g 6s hatgsk6r itruhizisa r6v6n a
mOt6t ideje alatt 6ni116 egys6gk6nt, 6ng116 d6nt6si jogosultsaggal v6gzi
munkajat

A munkacsoport vezet6je az opera16 vary mOt6tet v6gz6 orvos

Az 6rz6stelenit6st v6gezheti az anaesthesio16gus szakorvos, vagy eyre
a c61ra kik6pzett szakorvos (orvos). Az anaesthesio16gus asszisztens
iltalinos 6rz6stelenit6st csak orvosi feltJgyelet mellett v6gezhet. A
mOt6ti munkacsoporton belOI az egyes szakagak k6pvise16i(mOt6orvos.
anaesthesio16gus orvos, mOt6asszisztens) tev6kenys6gOket az adott
szakma szabalyainak megfele16en 6ni116 fele16ss6ggel v6gzik

A mOt6tet 6ng116 fele16ss6ggel - k6zvetlen 61etvesz61y kiv6te16vel - csak
szakorvos v6gezheti. Amennyiben a mOt6owos nem szakorvos, a mOt6ti

asszisztenciiban legalabb egy, a szakmgban jartas szakorvosnak kell

r6szt vennie, akinek a feladata a mOt6t iranyitasa, 6s szUks6g eset6n a
mOt6t v6gz6s6nek az itv6tele

A mOt6t menet6nek, valamint a beteg mOt6t alatti allapotanak folyamatos
6szle16se, rendszeres dokumentildsa az anaesthesio16gus. a mOt6t

szakmai leirasa, a mOt6ti nap16 vezet6se a mOt6tet v6gz6 orvos feladata
A mOt6ti leTras, valamint az altatisi jegyz6k6nyv egy-egy p61danya a
beteg k6rlapjaban kell meg6rizni. A mOt6ti leirist a mOt6t napjan kell
elk6sziteni.
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Biztositani kell, holy a mOt6r6szleg a
v6gz6s6re az Ogyeleti id6szakban is teljes
alljon, 6s 0zemk6pes legyen.

+
szilks6g szerinti mOt6tek
m6rt6kben rendelkez6sre

2.4.3. A betegek m(it6t utini megfigye16se

A beteget a mOt6t utgn illand6 6s rendszeres megfigye16s alatt kell

tartani. amely kiterjed a vitglis param6terek monitorizalasara, a folyad6k
egyens01y fenntartasara, a fajdalom csillapitasara. valamint az gltalinos
allapot megfigye16s6re.

Kisebb megterhe16st jelent6 mOt6t utin a beteget a k6rteremben kell

elhelyezni.

Altalgnos 6rz6stelenit6sben v6gzett, nagyobb megterhe16st jelent6

mOt6t utgn - szQks6ges ideig - a beteg a megfigye16ben megfigye16s alatt
all. A megfigye16sr61 az anaesthesio16giai r6szleg gondoskodik. Ezutin
a beteget - allapotat61 ftlgg6en - a betegszobaban, az 6rz6, vary
postoperativ szobiban kell elhelyezni

Az 6rz6, vagy postoperativ szobiban kell elhelyezni 6s megfigyelni az
glland6 megfigye16sre szoru16, de nem 61etvesz61yes allapotban 16v6

beteget a mOt6t utinifokozott vesz61yeztetetts6g id6tartamgra

A k6zpontositott diagnosztikai osztalyok

A mOk6d6s iltalgnos elvei

A szOks6ges vizsgalatokat Ogy kell elv6gezni, hogy azok eredm6nyei a
beteg allapotat61 fogg6en a lehet6 leghamarabb rendelkez6sre alljanak.

Halad6ktalanul k6z61ni k6telesek a beteg keze16orvosival a sOrg6s

beavatkozis szOks6gess6g6re uta16 leleteket. A keze16st Ogy kel

v6grehajtani. hogy a folyamatos betegellatas biztositva legyen

T6rekedni kell a diagnosztikai 6s terapigs g6pek. mOszerek 6s eszk6z6k
rendelkez6sre gllisir61 iJgyeleti id6ben is.

A gondoskodik a korszer0 vizsgalatok elv6gz6s6r61. A vizsgalatokhoz
szOks6ges anyagok lev6te16nek m6djar61, szakmai szabalyair61, valamint
a .k6ros 6s nem k6ros 6rt6kekr61 az osztalyokat (r6szlegeket)
rendszeresen taj6koztatJa. Egyes esetekben a vizsgalati anyagokat a
fekv6beteg osztaly kije161t dolgoz6i veszik le fekv6beteg osztalyon. mdskor
a mintav6tel/vizsgalat a diagnosztikai osztalyon, r6szlegen t6rt6nik

Amennyiben a vizsgalatok elv6gz6se k6zben olyan k6r01m6nyek meriJlnek
fel, amelyre a vizsgalatot, keze16st k6r6 orvos nem tart ki- de felderit6se

(megallapitasa) a beteg eg6szs6gi allapotara befolyassal lehet - ezt a
vizsgalatot, a gy6gykeze16st v6gz6 osztaly a szakv61em6nnyel egyidej01eg
tartozik a vizsgalatot k6r6 osztallyal k6z61ni
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Ha a kart vizsgalat elv6gz6se folytan a mgs vizsgalat elv6gz6s6nek a
sziJks6gess6ge is felmera1, 6s az ugyanabb61 a vizsgalati anyagb61

elv6gezhet6, a diagnosztikai osztaly orvosa k6teles azokat elv6gezni
(elv6geztetni), 6s az eredm6nyt v61em6ny6vel egyiJtt a vizsgalatot k6r6
osztalyra eljuttatni

"::t="
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Amennyiben a azt 6szleli, hogy a vizsgalatot k6r6 orvos szakmailag
megalapozatlan, nem megfele16 irany0, felesleges, vagy feleslegesen
gyakori vizsgalatot k6r, avagy a sOrg6ss6gi jelz6st indokolatlanu
hasznalja. k6teles erre az orvos felettes6nek figyelm6t felhTvni

A mOk6d6si rendeket Ogy kell meghatarozni, holy a (r6szlegek) a
betegellat6 osztalyokkal szabalyozottan, szorosan egyottmOk6djenek
owosaik a betegellat6 osztalyok esetmegbesz616sein 6s a konziliumokon
aktivan r6szt vegyenek

Az osz&lyok m(ik6d6si rendje

A mOk6d6si rendj6t a betegellat6 osztalyok osztalyvezet6 f6orvosainak
meghallgatasaval a osztalyvezet6 f6orvosa hatgrozza meg a jogszabalyokban
6s a mOk6d6si szabalyzatban foglaltak figyelembev6te16vel. Az osztalyok
mOk6d6si rendj6t a f6igazgat6 hagyla j6va

Jar6beteg elliHs

A m(ik6d6s 61ta16nos szabalyai:

A jar6betegek szakelldtdsa a rende16int6zetben levi szakrende16kben 6s
gondoz6kban. illetve az osztalyokhoz tartoz6 ambulancidkon 6s
gondoz6kban t6rt6nik. MOk6d6si rendjOket a rende16int6zeti 6s osztalyos
EMSZ-ek hatirozzik meg

A jar6beteg ellitgs mOk6d6si rendje 6sszhangban van a fekv6beteg elldt6
6s a diagnosztikaiosztalyok mOk6d6si rendj6vel

Int6zm6nyOnkben a betegfogadasi listdk vezet6s66rt fele16s szem61y a
beteginformatikai vezet6

OA m(ikdd6si rend meghatarozza

a sorg6s ellgt6st ig6ny16 jar6betegek fogadasanak rendj6t,
a felt6telek hianya miatt el nem v6gezhet6 vizsgalatokat
a jar6betegek ellitdsdnak rendj6t

az ut6keze16sre, szakgondozasra. a tudomanyos munkihoz sztlks6ges
ellen6rz6sre visszarendelt betegek k6r6t 6s fogadasanak rendj6t

az orvosi 6s teljesitm6ny dokumentdci6k elk6szit6s6nek rendj6t

A fekv6beteg ellitisra szoru16 betegeken felt6tlen01 elv6gzend6, vagy
aj6nlott vizsgalatokat a fekv6beteg osztalyokra utalis e16tt a jgr6beteg
ellgtgs keret6ben kellelv6gezni

A jar6beteg-ellatas egys6geiben olyan orvosi beavatkozis nem alkal-

mazhat6, amely az orvostudomany mindenkori allasa, illetve a hatalyos
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jogszabalyok szerint kizar61ag a fekv6beteg ellitis osztalya

9

el

+
n v6gezhet6

A jar6beteg ellitgs mOk6d6si rendje

A jar6beteg ellitis szervezeti egys6geinek mOk6d6si rendj6t az egys6g
vezet6je hatArozza meg az int6zm6ny gy6gyit6 egys6gei vezet6inek

meghallgatasaval, a jogszabalyokban az Int6zm6nyi Szervezeti MOk6d6si

Szabalyzatban 6s a MEES iranyelvekben foglaltak figyelembev6te16vel.

A jar6beteg ellgtgs egys6geinek mOk6d6si rendj6t a f6igazgat6 hagyja java
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111. AZ.APOLAS WOK6D£SI RENDJE

Apolas fogalma

Az apolas azoknak az apolasi6s gondozasi eljarasoknak az asszess6ge. amelyek
feladata az eg6szs6gi.allapot javitasa, az eg6szs6g meg6rz6se 6s helyre dllitgsa
a beteg allapotanak stabilizaldsa, a betegs6gek mege16z6se, a szenved6sek
enyhit6se a beteg embed m61t6s6ganak meg6rz6s6vel, k6rnyezet6nek az apolasi
feladatokban t6rt6n6 r6szv6telre va16 felk6szit6s6vel 6s bevondsgval

Apolasi munka c61ja

Az apolasi munka min6s6g6nek folyamatos javitasa 6s fenntartisa
Az apolasi strat6giaitervek r6vid 6s hossz0 tgv0 c61jainak megva16sit6sa.
Az apo16si programok fejleszt6se, v6grehajtasa.
Az apolasi tervek pontos v6grehajtasa

Az orvos altai e16irt vizsgalati, keze16si 6s terapias terv v6grehajtasa
Az apolasi munkdt a betegosztalyok mOk6d6si rendj6nek meghatarozasa alapjan
Ogy kell megtervezni 6s v6grehajtani, hogy mindeneke16tt a beteg 6rdekeit
szolgalja

Apolasi funkci6k

FOggetlen funkci6: az gpo16 szem61yzet 6s a szakdolgoz6 sadat hatisk6r6be 6s
kompetenciajaba tartoz6 feladatok
Foggy funkci6k: orvosi utasitisra t6rt6n6 azon tev6kenys6gek. amelyeket sajat
fele16ss6g6re hajt v6gre a szakdolgoz6
EgytlttmOk6d6 funkci6: orvosi utasitgsra az orvossal egyUtt az orvos
fele16ss6g6re v6gezend6 terapias 6s diagnosztikus beavatkozdsoknil t6rt6n6
seg6dkez6s

Apolasi folyamat:

Az gpolasi folyamat az gltalinos 6s specialis apolasi folyamatleirasok {helyi
szakmai eljarasleirasok) alapjan 6s betartgsival t6rt6nik. Az int6zm6nyi gltalinos
apolasi protokollok az int6zm6ny minden egys6g6re vonatkoz6 apolasi
k6vetelm6nyeket tartalmazzik a betegellatas fejezet6b61 kiindulva, a betegfelv6tel
betegvizsgalat, betegjogok vonatkoz6 e16frisait is figyelembe v6ve. A specialis

apolasi protokollok az apolasszakmai k6vetelm6nyek egys6gszint0 megva16sitasat
szabalyozzak

Apolasi dokumentgci6

anamn6zis felvev6 lap, amely magaba foglalja az
allapot felm6r6st
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apolasi diagn6zist.
apolasi tervet,
decubitus rizik6felm6r6s6t.
apolasi athelyez6si lapot
apolasi zar6jelent6st.
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Iranyitasi 6s vezet6si feladatok:

Apo16si igazgat6:
A k6rhgz killdet6s6nek megfele16en hat6kony vezet6i munka, amely magaba
foglalja az apo16s iranyitasat, szervez6s6t 6s ellen6rz6s6t, szakmai fe10gyelet6t
(r6szletesen az SZMSZ 111. fejezet 4. ponqa tartalmazza).
Az apolasi igazgat6 akadalyoztatasa eset6n a fenti feladatokat az apo16si igazgat6
helyettes gyakorolja

Osztalyvezet6 szakdolgoz6:
Az osztalyon t6rt6n6 apolasi. asszisztensi munka k6zvetlen iranyit6ja
ellen6rz6je 6s 6sszehango16ja az osztalyvezet6 f6n6v6r, illetve vezet6
asszisztens (tovabbiakban osztalyvezet6 szakdolgoz6). Az osztalyvezet6
szakdolgoz6 munkajat az apolasi igazgat6 iranyitja, konkr6t szakmai
feladatait az osztalyvezet6 f6orvos hatirozza meg.
Tervezi. szervezi, ellen6rzia feladatk6r6be tartoz6 dolgoz6k munkajat
Elk6sziti 6s nyilvantanJa munkabeosztdsukat. Id6nk6nt ellen6rzi
mOszakvaltast, 6jjeli szolgalatot, agyeletet.
Rendszeresen ellen6rzia szakmai munkat. etikai magatartast.
Ellen6rzia hgzirend betartgsgt.

Elk6sziti 6s enged61yezia hatgsk6r6be tartoz6 dolgoz6k szabadsagolasi

Elk6szitia hatisk6r6be tartoz6k munkak6ri leirisgt 6s megk6veteli azok
v6grehajtasat.
Ellen6rzi az e16irt v6d6ruhgk vise16s6t.

Megfele16 v6d6ruhdzat beszerz6s6re javaslatot tesz
Szervezi 6s ellen6rzi az apolas dokumentgci6it.
Megszervezi az eg6szs6gilgyi szakdolgoz6k osztalyos tovabbk6pz6s6t,
segiti az oktat6n6v6r munkajat.
Eg6szs6gneve16simunkat v6gez 6s ellen6rzia hatisk6r6be tartoz6k ilyen
jelleg0 munkajat
R6szt vesz az apolasi igazgat6 altai 6sszehivott 6rtekezleteken. osztalyos
szakdolgoz6i r6tegmegbesz616seket szervez
V6gzia szimira e16irt tlgyvitelifeladatokat.

terv6t

Az eg6szs6giigyi szakdolgoz6k:
Tev6kenys6gilket k6zvetlen felettestlk iranyitasa 6s ellen6rz6se alatt
6ni116an 6s fele16ss6ggel v6gzik
Munkak6ri feladataikat. egy6b k6telezetts6geiket a munkahelyi vezet6k
altai elk6szitett munkak6ri leiris az osztalyos mOk6d6si rend 6s a
vonatkoz6 apolasi protokollok tartalmazzdk
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Egy6b kisegit6k:

A betegapolas azon dolgoz6i. akik a beteg kis6ret6t 6s mozgatasat v6gzik
a vizsga16 6s keze16helyek k6z6tt
Tev6kenys6gOket a betegvezet6 iranyit6 tervez6s6vel szervez6s6vel 6s
folyamatos ellen6rz6s6vel v6gzik

A betegvezet6k feladatait 6s fele16s6g6t a r6sziJkre kiadott munkak6ri
leirgs teljesk6rOen meghatarozza
K6zvetlen felettes az apolasi igazgat6.

Orvosi tev6kenys6g k6r6be tartoz6 feladatv6gz6s

Eg6szs6g09yi szakdolgoz6t csak azon orvosi t6nyked6sek v6gz6s6vel szabad
megbfzni, amelyekre a k6pesit6se sarin kik6pezt6k 6s az azokkal kapcsolatos
gyakorlati tudisgt megvizsgaltak 6s azok v6gz6s6re alkalmasnak talgltik
A megbizast irdsban kell megadni 6s csak hivatalos munkak6r6re vonatkozhat

A megbizas megadasaval egyidej01eg ki kell oktatnia t6nyked6sek v6gz6s6vel
kapcsolatos fegyelmi6s bontet6jogifele16ss6g6re

Ha orvosi feladatk6rbe tartoz6 t6nyked6s v6gz6s6vel bizzdk meg a
szakdolgoz6t, annak v6gz6s66rt a megbiz6 a fele16s

Megbizast csak az osztalyvezet6 f6orvos adhat
A kiadott megbizasok birmikor visszavonhat6k, a visszavongst indokolni kell

A betegek 6tkeztet6se

A beteg 6tkeztet6s6nek rendj6t a betegs6g term6szet6t61, a beteg allapotat61

a v6gzend6 vizsgalatok 6s a gy6gykeze16s jelleg6t61 fiJgg6en az osztalyos
orvos a dietetikussal egytlttmOk6dve, felettes6nek rendelkez6sei szerint

allapitja meg 6s ellen6rzi betartisgt. A beteg kivansagait - a lehet6s6gek szerint
figyelembe kell venni

Az orvosi utasitisnak megfele16 6telrende16sr61 a vezet6 f6n6v6r gondoskodik
Feln6ttek r6sz6re az 6telt naponta haromszor, a Hizirendben meghatarozott

id6ben 6s rendben kell kiszolgalni. Enn61 gyakoribb 6tkeztet6st az
osztalyvezet6 f6orvos altai elrendelt esetben lehet biztositani

Az 6telt a betegek r6sz6re az osztalyos eg6szs6gtlgyi szakdolgoz6 osztja sz6t

Az 6tel sz6tosztgsit a vezet6 f6n6v6r. vagy megbizotqa ellen6rzi. A n6v6r

gondoskodik a beteg megfele16 61elmez6s6r61. Seg6dn6v6r csak a
felszolgalasba vonhat6 be
A tilalis 6s az 6tkez6s kulturaltsaganak biztositgsa a vezet6 f6n6v6r feladata
Jar6k6pes betegek az eb6d16ben, vagy az osztalyon 6tkez6sre kije161t helyen

6tkezhetnek. A fekv6betegek r6sz6re az 6telt az ggynal kell felszolgalni. Ha
sziJks6ges. a n6v6rnek segitenie kell a beteget az 6tel. ital elfogyasztasaban
Etelmai:ad6k sem a k6rteremben. sem az osztalyon nem maradhat. A
hullad6kot, 6telmarad6kot az osztalyr61 minden 6tkez6s utin azonnal el kell
tdvolitani

A beteg az otthonr61 kapott, vagy behozott 6telt bemutatja a n6v6rnek. Az orvosi
e16irisinak megfele16 6telek elfogyasztasat a n6v6r enged61yezi, illetve



+
FAX: (36 72) 482 045

gondoskodik azoknak az osztalyon t6rt6n6 kulturalt, a higi6n6s szabalyoknak
megfele16 tirolisir61
A betegszobaban 6telt tgrolni nem szabad.
A betegek az int6zetben va16 tart6zkodgsuk ideje alatt szeszes italok
fogyasztasa TILOSI
Az int6zm6nyi 61elmiszerbiztonsagi k6vetelm6nyek megva16sulasat a HACCP
k6zik6nyv vonatkoz6 e16irgsai szerint betartani, ellen6rizni 6s igazolni kell

Tn,.: (36 72) 582 340
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lx :SI RENDJE

A szervezettel szemben t6masztott gltalgnos k6vetelm6nyek

A gazdasagi-maszaki el16tis szervezete hivatott:

a gy6gyitas-apolas anyagi-technikai ig6nyeinek biztositgsgra
az int6zm6ny vagyon6nak b6vit6s6re. allaganak meg6vasara,
az 6pilletek 6s technikai eszk6z6k 0zemeltet6s6re, a biztonsag
fenntartgsira

a k6rhiz 0zemeltet6s, az Ozembiztonsag fenntartisdra
a p6nzOgyi rend 6s fegyelem biztositasara. betartgsira 6s betartatasara:

a szdmviteli rend 6s fegyelem biztositas6ra, betartasara,
a b6rpolitikai elvek betartasara, a b6rgazdalkodas, a b6relszimolis 6s
b6rszamfejt6s biztositisira
a gazdasagi-mOszaki, int6zeti b6rgazdalkodas koordinilisira
ellatasi, munkaer6-gazdalkodasi feladatainak ellgtisira

munkaer6-

a munka-, tOz- 6s vagyonv6delem biztositasara.
fejleszt6si. beruhgzis e16k6szit6si.

az

mOszaki
ellitgsgra

eszk6z 6s k6szletbeszerz6s iranyitasa, a p61yaztatasok -szilks6g
szerint k6zbeszerz6si t6rv6ny e16irisainak megfele16- lebonyolitasa, a
szakmai6s gazdasagi6rdekek 6sszehangolasaval.

lebonyolitasi feladatok

A k6vetelm6nyeket (c61okat) kie16git6 szervezet iltalinos leirisa

A gazdasagi ellit6 szervezet a k6rhiz integrans r6sze, amelyet a gazdasagi-
igazgat6 vezet az 1. fejezetben taglalt k6telezetts6gekkel 6s jogokkal felruhgzva a
felsorolt feladatok ellitdsa 6rdek6ben

P6nziigy- sz6mvitel
Feladata: a k61ts6gvet6si. p6nzOgyi feladatok, szimviteli 6s nyilvantartas
elemz6si, beszamolasi. tervez6si 6s ad60gyi feladatok

Szervezeti funkci6k: k61ts6gvet6si, p6nzilgyi feladatokl szimvitel
nyilv6ntartasi, elemz6si. beszamolasi. tervez6si 6s ad60gyi feladatok
K61ts6avet6si feladatok:

Gazddlkodds p6nziJgyi felt6teleinek biztositgsa
P6nziJgyi lebonyolitas

Egy6b p6nzagyi feladatok

imviteli feladatok: F6k6nyvi k6nyve16s

Analitikus k6nyve16s

Bizonylati rend
Operativ informici6elemz6s

Penzu!
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Beszimolis. 6rt6ke16s

Beszerz6s, anyaggazd61kodas
Leltgrozisi 6s nyilvantartasi feladatok tekintet6ben feladata az ives leltirozisi
i)temterv alapjan a rendeletben e16irt id6k6z6nk6nti leltirozisok megtartasa
azok 6rt6ke16se, 6vk6zi alleltirak vezet6se 6s ellen6rz6se, a selejtez6sek
szabalyszerOs6g6nek biztositisa.

} BINYASZATI UT6KEZEL6 ES EIIEI.I SZANAT6RIUM
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B6r- 6s Munkaiigyi

Feladat: Az Int6zm6ny feladatinak ellitishoz kapcso16d6 munkaer6, 16tszim
6s b6rgazdalkodas biztositisa. A gazdasagi igazgat6 helyettesit6se
tivo116t6ben a munkaer6- 6s b6rgazdalkodasi k6rd6sekben

ll#unkafigyl fe/adafok; elv6gzi az alkalmazas, kinevez6s e16k6szit6s6t.
valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos egy6b munkajogifeladatokat (6s
a feladatk6rh6z kapcso16d6 statisztikik elk6szit6s6t)
B6rgazd6/kod6si, b6rsz6mfegt6sJ fe/adafok; az Int6zm6nyi

b6rgazdalkodasnak elemz6se az int6zm6nyi b6rpolitika kialakitgsihoz 6s
6rv6nyesit6s6hez.

Elemz6sek. b6r. tervszamitasok, kereseti aranyvizsgalatok 6s
ezeken alapu16 javaslatok kidolgozasa
B6rhasznilisok folyamatos figyelemmel kis6r6se. elemz6se.
b6rmaradvany felhasznildsi koncepci6k k6szit6se
A b6rgazdalkodasi rendszer hatisainak elemz6se, az int6zm6nyi
b6rgazdalkodassal kapcsolatos bels6 (vezet6i) 6s ktlls6 informgci6s
ig6nyek kie16git6se

B6rszamfejt6s keret6ben biztositani kell

A b6rgazdalkodgssal kapcsolatos nyilvgntartgsok vezet6s6t
A b6rszamfejt6sre va16 e16k6szit6s6t. g6pi adatfeldolgozast
Valamint az e k6rbe tartoz6 ellen6rz6si feladatok ellit6sAt.

Eg6szs6g- 6s nyugdjjbiztosit6ssal kapcsolatos feladatok
Rendszeres vary esetenk6nti elszamolasok, statisztikai jelent6sek k6szit6se.

figyelemme

I(iszaki gondnoksag

Eeledala: Az int6zm6ny mOszaki tlzemeltet6s6vel, energiaellatasi
mOszergazdalkodasi feladatok ellitgsa

Karbantartisi 6s iizemeltet6si feladatok
Tervszer0 mege16z6 karbantartgs tervez6se, kivitelez6se
Epit6szeti. 6poletg6p6szeti berendez6sek javitasanak
biztosit6sa

Az elk6sztllt 16tesitm6nyek 6s berendez6sek
Ozembeillitisgnak biztositdsa

A mOszaki kataszterek felfektet6se. m6dositgsa.
adatszolgaltatasok elk6szit6se.

anyag- 6s

ellen6rz6se

folyamatos

szakszer0

szOks6ges

G6pkocsi iizemeltet6s
Portaszolgalat

64
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Raktfr, anyaggazdalkodas

aA~.X=;lGL i81: :1 :.;O-''.

,£:T:m.LH:TL- .SGS +
Feladata: Anyaggazdalkodas vonatkozdsiban az int6zm6ny felhaszng16 helyei

anyag- 6s eszk6z sziJks6gleteinek biztositasa, a szervezeti egys6gek anyag
eszk6z ig6ny6nek felm6r6se. beszerz6se, raktarozasa, a szervezeti egys6gek
folyamatos. racionglis anyagellatasa
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K6pz6s, tovabbk6pz6s:

Az orvosok, gy6gyszer6szek int6zm6nyen kivilli tovabbk6pz6s6t az int6zm6ny

f6igazgat6ja az orvos-igazgat6val egyiJttmOk6dve koordinalja a miniszteri

rendeletben e16irtak tiszteletben tartasaval, az Orvostudomanyi Egyetemekkel
va16 kapcsolattartason keresztill, a k6vetelm6nyei szerint elk6szitett ives
K6pz6si Terv alapjan

A beiskolizgst nyertek k6telesek a szervezett tovabbk6pz6sben r6szt venni. A
r6szv6telt az orvos-igazgat6 biztositja az ives terv keretein be101.

A csalgdorvosi k6pz6sben az egyetemmel egyottmOk6dve, ives terv alapjan

rendszeresen szerepet vgllalnak az int6zet egyes osztalyai.
Az eg6szs6giJgyi szakdolgoz6k k6pz6s6vel. tovabbk6pz6s6vel kapcsolatos
feladatokat az apolasi igazgat6 - ives terv alapjan - szervezi, iranyitja 6s
ellen6rzi

Az gpo16i utanp6tlas biztositgsa 6rdek6ben a szakiskolit v6gz6kkel tanulmanyi
szerz6d6st k6t, lehet6s6g szerint a fenntart6 szervvel egyOttmOk6dve, illetve

p61yazati segits6get ig6nybe v6ve.

A gazdasagi-mOszaki ellitis tertllet6n - a gazdasagi igazgat6 altai j6vahagyott
dyes oktatdsi terv alapjan t6rt6nik az igazgat6sag dolgoz6inak tovabbk6pz6se

Eg6szs6giigyi felvilagosit6 6s eg6szs6ges 61etm6dra neve16 munka:

Az int6zm6ny gy6gyit6-mege16z6 munkajaban r6sztvev6 valamennyi
eg6szs6gUgyi dolgoz6nak feladata 6s k6teless6ge a rendszeres. folyamatos
eg6szs6gOgyi felvilagosit6 6s az eg6szs6ges 61etm6dra neve16 munka
vegzese
E feladatok magaban foglaljak

a rajuk bizott emberek magatartasanak c61szer0 alakitasat,

az 61etm6d megvaltoztatasahoz sziJks6ges ismeretek Atadgsit
az eg6szs6gre kiros szokisok (dohanyzas, szeszesital fogyasztas, stb.)
megvaltoztatasaval kapcsolatos eligazitasokat.

F6bb ter01etei:

szem61yi higi6nia:

mentalhigi6nia,

a taplalkozas. 61etvitel. kiros szenved61yek

gy6gyszerszed6s
Az int6zm6ny munka6rtekezletein foglalkozni kell az eg6szs6gogyi
felvilagosit6 6s az eg6szs6ges 61etm6dra neve16 munka k6rd6seivel. Az
nt6zm6ny k6zalkalmazottai magatartasukkal k6telesek p61dat mutatni.
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Szoci61is gondozasi feladatok:

Az int6zm6ny valamennyi orvosdnak 6s eg6szs6gogyi szakdolgoz6jdnak

feladata 6s k6teless6ge a beteg szociAlis biztonsagar61 va16 t6j6koz6das
annak figyelembe v6tele a d6nt6sek kapcsan
Ha a beteg elbocsitis utdni ellatasa, apolasa valamely okb61 nem lgtszik

biztositottnak (pld. . ha a betegnek nincs hozzatartoz6ja, 6s apolasra szorul)
az osztaly kel16 id6ben k6teles 6rtesitenia beteg lak6helye szerint illet6kes
szociilis szervet

Haj16ktalanok elbocsitisa eset6n az int6zm6nyt61 va16 tgvozgs e16tt az
llet6kes szervet taj6koztatni kell

Haj16ktalan elhalglozisa eset6n az int6zm6ny a sztlks6ges 0gyint6z6st

k6teles elv6gezni
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UENYBELSO SZABALYZATAI, UTASiT.
TAJEKOZTATOI

+
XI. AZ INTI .SAI

Az int6zm6nyi bels6 szabalyzatok, mechanizmus-rendje

Szabalyozasi formik:
Az int6zm6ny a t6rv6nyekben e16irt szabalyzatokon kiv01 a bels6 mechanizmus

(mOk6d6si rend) optimalis fenntartasara, min6s6gfejleszt6si alapokon nyugv6
dokumentdci6s rendszert mOk6dtet. Az utasitasok. szabalyzatok, stb.
csoportositasanak a f6bb egys6geia k6vetkez6k:

lgazgat6i utasitasok. szabalyzatok, 6rtesit6k

Int6zm6nyen kivtlli kapcsolatok dokumentumai

Min6s6gszabalyozassal 6s int6zm6nyen beloli iranyitassal kapcsolatos
dokumentumok

Min6s6gfejleszt6s 6pit6s6vel kapcsolatos dokumentumok
Szervezeti 6s mOk6d6si szabalyzatok
K6rlevelek

Taj6koztat6k
Hizirend

Az egyes szabglyoz6si formdkkal kapcsolatban az a16bbi ilta16nos
k6vetelm6nyeket 6s e16ir6sokat kell betartani:

Az utasitasokat, szabalyz6kat il1. 6rtesit6seket, a k6zvetlen iranyitast

ellit6 igazgat6kon kereszt01 irisban kell a f6igazgat6 e16 terjeszteni:

Az e16terjeszt6 k6teless6ge a tervezetet azon szakmai teriJletek

vezet6ivel egyeztetni, akiknek feladat6t, hatask6r6t, vagy szervezet6t az
adott utasitis 6rinti

Az utasitasokat, szabalyz6kat az igazgat6k koordinaljak, egyOttal

ellen6rzik a meghatarozott alaki 6s tartalmi kel16keket, szOks6g szerint
jogi szak6rt6 bevonisgval

lgazgat6i utasitasok, szabalyzatok, 6rtesit6k tartalmi kerete

F6igazgat6i utasiHs

Az int6zm6nyi k61ts6gvet6s, 01 szabalyzatok k6szit6se, kieg6szit6se

m6dositasa, vagy annak hatalyon kiviJli helyez6se, tovibbi int6zm6ny

eg6sz6t, vagy annak jelent6s r6sz6t 6rint6 normativ jelleg0 szabalyok
k6vetelm6nyek meghatarozasa. Kiad6ja a f6igazgat6.

Gazdasagi igazgat6i utasitis

Az int6zm6nyi gazdalkodassal 6sszef 0gg6 elszamolasi. nyilvantartasi 6s
ellen6rz6si szabalyokat meghatarozasa. Kiad6ja a gazdasagiigazgat6
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brvos-igazgat6i utasitgsok:

Az int6zm6ny eg6szs6gOgyi ellitisival kapcsolatos k6vetelm6nyek,

szabalyok meghatarozasa. Az int6zeti orvos szakmai szabalyok 6s
k6vetelm6nyek meghatarozasa. Kiad6ja az orvos- igazgat6

Apolas igazgat6i utasitisok

Az int6zm6ny apolasi el16tdsival kapcsolatos k6vetelm6nyek, szabalyok
meghat6rozasa. Az int6zeti szakdolgoz6k szakmai szabalyainak
k6vetelm6nyeinek meghatarozasa. Kiad6ja az apolasi igazgat6

Alapit6 okirat, hatarozatok. rendeletek, szabvanyok, t6rv6nyek, stb. Ebben a k6rben

nem sziJks6ges az adott dokumentumok szerepeltet6se. R6juk va16 hivatkozis (a
felle16si hely megad6sa) is elegend6

A rendelkez6sre illdsuk6rt mindig az a szervezeti egys6g felel, amelyre vonatkozik.
lletve amely egys6g hasznalja

Int6zm6nyen kiviili kapcsolatok dokumentumai

Min6s6gszabalyozassal 6s int6zeten beliili iranyitassal kapcsolatos
dokumentumok:

Orvos 6s apo16s szakmai helyi eljaras leirisok:

Helyi gyakorlatot leir6, azaz az aktuglisan v6gzett meghatarozott
eg6szs6gOgyi ellatas, keze16s. beavatkozas, a beteg menedzsment
elv6gz6s6hez szilks6ges esem6nyek 6s tev6kenys6gek leirdsa
Elk6szit6st)k az adott szakmai vezet6k feladata. Kiadgsuk 6s k6vet6siJk a
min6s6gfejleszt6s feladata.

Iratkeze16s dokumentumai.

Az int6zeti iratkeze16ssel, iktatassal, stb. kapcsolatos szabalyok leirdsai
Elk6szit6siJk az adott teriJlet igazgat6inak a feladata. Kiadgsuk 6s
k6vet6silk a min6s6gfejleszt6s feladata
Az int6zm6nyi iratkeze16s folyamatat, feladat 6s hatgsk6rei az Iratkeze16si

Szabalyzat tartalmazza

Az ilgyiratkeze16s6rt fele16s szem61y a mindenkori titkarsag vezet6. ak
6rkez6, 6s ott keletkez6 iratok iktatdsgt 6s irattgrozdsgt v6gzi az alibbiak
szerint

a ktlldem6nyek atv6tele, felbontasa, keze16se.

a hivatalos Ogyek csoportositasa, sz6tosztasa,
az iratok iktatasa, e16iratok csatoldsa. mutat6zgs.

a hatgrid6s tlgyek nyilvantartasa.

a szuks6ges iratok iJgyint6z6kh6z va16 tovabbitasa,
kiadmanyozas e16k6szit6se, a kiadmanyok tovibbitdsa postai feladgsa
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.a tovibbitand6 killdem6nyek b6rmentesit6s6re szolga16 ellgt

keze16se.

P +
many

az i)gyiratokr61 hivatalos mAsolat 6s misodlat k6szit6se,
-az elint6zett Ogyek irattAri elhelyez6se
.az irattgr keze16se. rendez6se

-az irattgri anyag selejtez6se 6s lev61tgri itadgsa
.a hivatali iJgyek nyilvantartasa
-az Ogyiratok nyilvantartasa.

Magyar Eg6szs6giigyi Ellitisi Standardok dokumentumai.

A kiadott Magyar Eg6szs6gtlgyi Elldtisi Standardok megfele16s6hez
k6thet6 szabalyoz6k k6re. Elk6szit6sOk, kiadgsuk 6s k6vet6sOk a
Min6s6gOgyi Bizottsgg feladata, megfele16en szervezett szakmai teamek
segits6g6vel

1.5.4. Nem gy6gyit6 tev6kenys6g m(ik6d6s6nek dokumentumai.

Nem gy6gyit6 tev6kenys6get v6gz6 szervezeti egys6gek IS0 6s HACCP
szerinti min6s6giJgyi rendszereket alapul vev6 dokumentumainak k6re
Elk6szit6siJk, kiad6suk 6s k6vet6siJk a min6s6gfejleszt6s feladata
megfele16en szewezett szakmai teamek segits6g6vel

Biztonsagi rendszerek dokumentumai.

Az int6zetre vonatkoz6, f6k6nt elektronikus biztonsaggal 6sszefilgg6

szabalyainak k6re. Elk6szit6silk, kiadisuk 6s k6vet6sUk a min6s6gOgyi 6s
az informatikai vezet6 feladata

Min6s6gfejleszt6s 6pit6s6vel kapcsolatos dokumentumok

Min6s6gpolitika, min6s6gc61ok, min6s6gtervek:
Az int6zm6ny min6s6gfejleszt6si 6s tanOsitgsi t6rekv6seinek

dokumentAci6s k6re. Keze16je a min6s6gOgyi vezet6 a min6s6gtlgyi
bizottsagon kereszttll

Szervezeti 6s m(ik6d6siszabalyzatok, tartalmi kerete:

Az egys6gszint0 MSZ-t a Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzat alapjan kel

elk6sziteni, teljes r6szletess6ggel meghatarozva a szervezeti egys6g
feladatk6r6t. hatisk6r6t

A szervezeti egys6gek (dolgoz6i) . vezet6i- javaslatot tehetnek.
v61em6nnyel 61hetnek a kiadott utasitasok, rendelkez6sek m6dositasara:
ha azt elavultnak, t01haladottnak tartjgk. illetve az aktualitisit vesztette

teljes eg6sz6ben vagy csak egyes szervezeti egys6get 6rint6en
Elk6szit6sOk6rt a szervezeti egys6g vezet6je a fele16s. Mindig az aktuilis
allapotaban va16 rendelkez6sre gllisa a min6s6gfejleszt6s feladata
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K6rlevelek ta rtalmi kerete:

+
Az igazgat6sag altai adott id6szakban felmer016 k6z16seket, 6rtesit6seket

figyelemfelhiv6 6rtesit6seket, valamint 61talinos tartalm0 taj6koztatasokat

k6rlev61ben kell k6z61ni. A k6rlev61ben, a fenti utasitdsokban meghatarozott
eljarasi szabalyokat sem kieg6sziteni, sem m6dositani nem lehet, de azok
betartisdra felhivast, vagy a betartis tapasztalatair61 taj6koztatast lehet
k6z61n i

Taj6koztat6k tartalmi kerete

Az int6zm6nyi k61ts6gvet6ssel, valamint a gazdalkodassal 6sszef09g6
szakmai 6s gazdasagi feladataink v6grehajtasar61 k6sz01t sz61es k6rben
publikalt anyagokat t6j6koztat6 formajaban kell kiadni. A taj6koztat6
tartalmazhat az int6zet 61et6vel 6sszefiJgg6 egy6b k6rd6seket (kirandulas
Odoltet6s, lomtalanitas, kedvezm6nyes visdrlisi akci6, selejt6rt6kesit6s
stb.)

Hgzirend :

A betegek 6s hozzgtartoz6k jogainak k6telezetts6geinek 6s a k6rhizi
rendtartisnak a szabalyai

A tulajdon v6delme

Altalgnos szabalyok

Az int6zm6nyi tulajdon hasznglata sorin minden foglalkoztatott k6teles
rendeltet6sszer0 hasznilat k6telezetts6g6t betartani, az int6zm6ny rendj6t 6s
tisztasagat meg6rizni. az energiaval 6s a szOks6ges anyagokkal
takar6koskodni. a tOz- 6s balesetv6delmie16irdsokat valamint a munka- 6s

eg6szs6gv6delmiszabalyokat betartani.

Az int6zm6nyi tulajdon v6delem biztositgsa 6rdek6ben a teljes int6zm6nyi

egyOttesre kiterjed6en az int6zm6ny folyamatos 6rz6st 6s v6delmet biztosit,

6rz6-v6d6 feladatokat ellit6 c6g megbizasaval. Ez a feladat kiterjed az
nt6zm6nyi bej6ratokon mOk6dtetett biztonsagi portaszolgalatra, a kimen6 6s
bej6v6 szem61y-- 6s g6pjarm0 forgalomra

Az int6zm6nyi tulajdon v6delme 6rdek6ben, az int6zm6ny teljes vagyonara
kiterjed6en. az int6zm6nynek vagyonbiztositassal kell rendelkeznie

A tulajdon v6delme. a jogszabalyok 6s utasitisok megtartasa, a hibak 6s
hianyossagok feltgrdsa minden dolgoz6 juga 6s k6teless6ge
Az int6zm6ny mOk6d6s6nek ellen6rz6se minden dolgoz6 egyik alapfeladata
Ha a dolgoz6 tudomist szerez arr61, hogy az int6zm6nyi tulajdon csorbitasa,
6ps6g6nek kirosodgsa barmely ok miatt is k6vetkezett be, k6teles e k6r01m6nyt
munkahelyi felettes6nek vagy k6zvetlentll az int6zm6ny vezet6j6nek
bejelenteni. A bejelent6si k6telezetts6g elmulasztgsa munkajogi
k6telezetts6gszeg6s, mely fegyelmi eljarast von maga ut6n. Amennyiben a



T:=1 KOMLOI EGESZSEGCENTRUM.
$By II .,P«q,. BANYASZATI UT6KEZEL6 £S £JIEU SZANAT6RIUM-"~'-""'E !!£k:i?H£:::"

H-7300 KomtO. MAIAus VER I
TEL.: (36 72) 582 340

FAX: (36 72) 482 045

kirokozis k6rQlm6nyei indokolttg teszik, Ogy
btintet6eljaras meginditasara kertll sor.

+
szabalys6rt6si vagy
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SZABALYTALANSAGOK KEZEL£S£NEK ELJAKAS

+
Xll RENDJE

A szabilytalansiaok keze16s6nek c61ia

Az eljarasrend c61ja, hogy r69zitse azokat a fogalmakat, int6zked6seket, eljarasokat
m6dszereket, amelyek biztositjak a Kom16i Eg6szs6gcentrum sajatossagainak
adottsagainak. k6r01m6nyeinek leginkabb megfele16 szabalytalansagok keze16s6nek

rendj6t. a szabalytalansagok 0jb61i e16forduldsdnak mege16z6s6t.

A f6igazgat6 a mOk6d6s6nek folyamatara 6s sajatossagaira tekintettel k6teles
kialakitani. mOk6dtetni 6s fejlesztenia szervezet bels6 kontrollrendszer6t. ezen bela

folyamatba 6pitett, e16zetes, ut61agos 6s vezet6i ellen6rz6seket (tovabbiakban
FEUVE), A szabalytalansagok keze16s6nek eljaras rendje r6sze a folyamatba 6pitett,
e16zetes, ut61agos 6s vezet6i ellen6rz6snek. A bels6 kontrollrendszer mindazon

elveket. eljarasokat 6s bels6 szabalyzatokat foglalja magaba, melyek alapjan a
k61ts6gvet6si szerv 6rv6nyesitia feladatai ellitisgra szolga16 e16iranyzatokkal,
16tsz6mmal 6s a vagyonnal va16 szabalyszer0, gazdasagos, hat6kony 6s eredm6nyes
gazdalkodas k6vetelm6nyeit

A szabalytalansagok keze16s6nek eljarasrendje a k6vetkez6 t6mikhoz kapcso16d6an
tartalmaz e16irisokat

A szabalvtalansagok keze16s6nek tartalma

a szabalytalans6gok fogalma

az int6zked6sek. eljarasok meghat6rozasa

a szabalytalansagok 6szle16se (Otvonal)

az int6zked6sek. eljarasok nyomon k6vet6se

jelent6si k6telezetts6g

a szabalytalansag/int6zked6s nyilvantartasa

A szabalytalansag valamely 16tez6 szabalyt61 (t6rv6ny, rendelet. utasitas, szabalyzat)
va16 elt6r6st jelent. az illamhgztartis mOk6d6si rendj6ben, a k61ts6gvet6si

gazdalkodas barmely gazdasagi esem6ny6ben. az gllami feladatelldtds barmely
tev6kenys6g6ben, az egyes mOveletekben e16fordulhat.

A szabilvtalansagok fonalma

Alapesetei

a szind6kosan okozott szabalytalansagok (f61revezet6s. csalas, sikkasztis
megveszteget6s, szgnd6kosan okozott szabalytalan kifizet6s.)
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nem szgnd6kosan okozott szabalytalansagok (figyelmetlens6gb61. hanyag
magatartasb61, helytelen01 vezetett nyilvantartasb61. stb. szgrmaz6
szabalytalansag).

KOUL6i EGESZSEGCENTRUM
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A szabalytalansag lehet tovgbbi
egyedil

rendszeresen ism6t16d6

A ,,csa/6s 6s ham/s/f6s" olyan szind6kos cselekm6nyt jelent. amelyet egy vagy
t6bb szem61y k6vet el a vezet6s, a k6zalkalmazottak, vagy harmadik f61 k6r6b61
6s amelyek kdvetkezm6nye a kimutatdsok meghamisitasa

Csalis 6s hamisitis

A csa16s vary hamisit6s az algbbiakat foglalhatja magaban.

adatok vagy dokumentumok manipulalasa, meghamisitasa
megvaltoztatasa

eszk6z6k jogellenes eltulajdonitasa:

vagy

a gazdasagi esem6nyek hatdsinak eltitkolgsa vagy kihagyasa a
nyilvantartasokb61 vagy dokumentumokb61

va16tlan Ogyletek r69zit6se

az 6rv6nyben
alkalmazAsa.

16v6 szabalyzatok. eljaras rendek tudatos helytelen

A ,,Alba" a kimutatisokban e16fordu16 nem szind6kos t6ved6sre uta

Hiya

A hiba az alibbiakat foglalhaga magaban.

szimszaki vagy elirgsi hibak a p6nzOgyi kimutatisokat
nyilvantartasokban 6s szimviteliadatokban

t6nyek figyelmen kivill hagyasa vagy t6ves 6rtelmez6se:

alitimaszt6
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mege16z6s6vel kapcsolatosan a

+
A
hogy:

szabalytalansagok f6igazgat6 fele16ss6ge

a jogszabalyoknak megfele16 szabalyzatok alapjan mOk6dj6n az int6zm6ny.

a szabalyozotts6got.
figyelemmel f6igazgat6.

lletve a szabalyok betartisgt folyamatosan kis6rje

szabalytalansag eset6n hat6kony int6zked6s szoless6k. a szabalytalans6g
korrigalasra kertllj6n annak a m6rt6knek megfele16en, amilyen m6rt6ket
k6pviselt a szabalytalansag

A szabalytalansagokkal kapcsolatos int6zked6sek iltalinos c61ja, holy

hozzajaruljon a ki116nb6z6 jogszabalyokban 6s szabalyzatokban
meghatarozott e16irdsok s6r016s6nek. megszeg6s6nek. szabalytalansag
kialakulisdnak megakadalyozasahoz,(mege16z6s)

keretet biztositson ahhoz, hogy azok s6ri116se, megs6rt6se eset6n a
megfele16 allapot helyreallit6sra kerijlj6nt a hibak, hianyossagok, t6ved6sek
korrigalasa, a fele16ss6g megallapitasa. az int6zked6sek foganatositasa
megt6rt6njen

A szabalytalansagok keze16se (az eljarasi rend kialakitasa, a szOks6ges int6zked6sek
meghozatala. a kapcso16d6 nyomon k6vet6s. a keletkezett iratanyagok elk016nitett
nyilvantartasa) a f6igazgat6nak a feladata, amely feladatot a kialakitott munkak6ri.
hatask6ri. fele16ss6gi 6s elszamoltathat6sagi rendnek megfele16en atruhazhatja

A szabalvtalansaaok.mege16z6se

A szabalyozottsag biztositdsa
a f6igazgat6 fele16ss6ge.

a szabalytalansagok megakadalyozasa els6dlegesen

A szabalytalansag mege16z6s6nek k6telezetts6ge, a f6igazgat6 feladata. az
nt6zm6ny struktOrajaban meghatarozott egys6gek vezet6inek hatisk6r6nek
fele16ss6g6nek 6s beszamoltathat6saganak szabalyozottsagan keresztill va16sul meg
Az int6zm6ny k6zalkalmazottainak konkr6t feladatat, hatask6r6t. fele16ss6g6t
beszamoltathat6sagat a munkak6ri leirisok szabalyozzak. a k6zalkalmazotti
jogviszonyb61 szgrmaz6 k6telezetts6geiket a jogszabalyoknak megfele16en kell

teljesfteniok

A$z4b4lvtalansggok 6szle16se a FEUVE rendszerben

A szabalytalansagok 6szle16se a folyamatba 6pitett. e16zetes, ut61agos 6s vezet6i
ellen6rz6s rendszer6ben t6rt6nhet a munkavilla16 6s munkgltat6 r6sz6r61 egyarant

Az int6zm6ny valamely munkatgrsa 6szlel szabalytalansagot:

Amennyiben a szabalytalansagot a valamely munkatdrsa 6szleli, k6teles
6rtesiteni a f6igazgat6t

A szabalytalansag jelent6sekor ki kell t6rniarra. hogy

mia szabalytalansag pontos tartalma
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milyen normAt61 va16 elt6r6sr61 van sz6

e16vii16si id6n belO1 6szlelt6k-e a szabalytalansagot:

a szabalytalansag mely ter01etet 6rinti;

van-e enyhit6 k6r01m6ny (pl. a hatgrid6 t0116p6s6t varatlan, elhirithatatlan kOls6

akadaly fel16p6se okozta, a hibAs elszgmolist informatikaihiba okozta, stb.)

a szabalytalansag gyanOja dokumentumokon alapu16 vagy helysziniellen6rz6s
k6vetkezt6ben merQlt fel:

korrigalhat6-e a szabalytalansag

p6nzbeli juttatast 6rint6 szabalytalansag eset6n van-e reins lehet6s6g a
visszak6vete16sre -- amennyiben igen, megt6rt6ntek-e az ahhoz szOks6ges
nt6zked6sek

amennyiben kgrt6rit6si ig6ny meryl fel, foganatositottak-e az ahhoz sziJks6ges
int6zked6seket.
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Amennyiben nem a folyamatba 6pitett ellen6rz6s sarin 6szlelnek egy

szabalytalansagot, azt is meg kell vizsgalni, hogy a folyamatba 6pitett ellen6rz6s mi6rt
nem tgrta fel a hianyossagot. (Ennek oka lehet pl. a kontroll tev6kenys6gek nem

megfele16 szervez6se, v6grehajtasanak hianyossagal embed mulasztds
rendszerhibal e16irAsok be nem tartisa, stb.)

Amennyiben a bels6 ellen6r ellen6rz6si tev6kenys6ge sarin szabalytalansagot
tapasztal, a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkez6seknek megfele16en jar el. A vizsgalt
szervezeti egys6gnek int6zked6si tervet kell kidolgoznia a bels6 ellen6rz6s

megallapitasai alapjan, az int6zked6si terfet v6gre kell hajtania, 6s err61 a
f6igazgat6nak kell beszimolni. Az int6zked6si terv v69rehajtasat az ellen6rz6tt szerv,
illetve szervezeti egys6g vezet6je az gltala ives bontisban vezetett nyilvantartas

segits6g6vel k6veti nyomon

Egy szabalytalansag bels6 ellen6rz6s altai t6rt6n6 feltgrisakor killen kell vizsgalni az
algbbiakat:

mi6rt nem tdrta fel a FEUVE rendszer a szabalytalansagot 6s az azt

lehet6v6 tev6 t6nyez6ket;

amennyiben a FEUVE rendszer feltirta a szabalytalansagot vagy az azt
lehet6v6 tev6 t6nyez6ket, az 6rintett szervezeti egys6g vezet6je mi6rt

nem tette meg a mege16z6shez, illetve a kiros k6vetkezm6nyek

cs6kkent6s6hez szOks6ges int6zked6seket;

ha a szijks6ges int6zked6seket megtette a vezet6. mi6rt nem arte el a
kivint hatast;

volt-e kor6bban olyan vizsgalat, amelynek fel kellett volna tdrnia a
szabalytalansagot.

KOls6 ellen6rz6si szerv 6szlelia szabalytalansagot

A kills6 ellen6rz6si szerv szabalytalansagra vonatkoz6 megallapitasait az
ellen6rz6si jelent6s tartalmazza. A bilntet6-. szabalys6rt6si, kart6rit6si. illetve

fegyelmi eljaras meginditasara okot ad6 cselekm6ny, mulasztis vagy
hianyossag gyanOja eset6n az ellen6rz6 szervezet mOk6d6s6t szabalyoz6
t6rv6ny, rendelet alapjan jar el (pl. Asz, KEHI, PM, APEH. EU ellen6rz6st
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gyakor16 szervei). A szabalytalansagra vonatkoz6 megallapitasok alapjan a
vizsgalt szervezeti egys6gnek int6zked6si tervet kell kidolgozni.
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Amennyiben egy6b kols6 szem61y (pl. szerz6d6ses f61, tarsszervezet) jelzi a
szabalytalansagot. a szervezeti egys6g vezet6j6nek a bejelent6st 6rdemben

kell megvizsgalnia. Ezekben az esetekben (a szabalytalansag kivizsgalasanak
eredm6ny6t61 ftlgg6en) irisban visszaigazolast kell tend az 6szle16 szem61y
fe16 (amennyiben szem61ye ismert). Egyebekben az eljaras megegyezik a
Hivatal munkatdrsa altai 6szlelt szabalytalansagi eljarassal.

Egy6b kOls6 szem61y 6szlelia szabalytalansagot

A f6igazgat6 d6nt a szabalytalansag kivizsgalasar61
sziJks6g eset6n a szak6rt6i csoport tagjair61

A..szabilyta lan :

illetve annak formajar61, valamint

A f6igazgat6 illet6kess6g vagy hatdsk6r hianyaban dent a szabalytalansagi gyan0
kivizsgalasara vonatkoz6 javaslat 6s a kapcso16d6 dokumentumoknak az 6rintett
szervezet r6sz6re t6rt6n6 itaddsir61.

A f6igazgat6 a vizsgalatban va16 r6szv6telre munkatirsakat k6rhet fel. A d6nt6s

meghozatalanak megk6nnyit6se 6rdek6ben bizottsag hozhat6 16tre a szervezet
folyamatait j61 ismer6 vezet6kb61 vagy szak6rt6kb61. Indokolt esetben kQls6 szak6rt6t

s felk6rhet a munkajogi szabalyok tiszteletben tartisdval. A szak6rt6 irisbeli
nyilatkozatot tesz, hogy a bizottsag munkajaban va16 r6szv6tele nem iltk6zik
6sszef6rhetetlens6giakadalyba

A szabalytalansagi vizsgalat maximglis id6tartama 'f5 nap. Amennyiben a
rendelkez6sre a116 hatirid6 kev6snek bizonyul, a vizsgalatot folytat6nak ezt a t6nyt -
az indok 6s a javasolt hatgrid6 feltilntet6s6vel -- jeleznie kell a f6igazgat6 fe16

A vizsgalat eredm6nye lehet

a) annak megallapitasa. hogy nem t6rt6nt szabalytalansag, valamint a
szabalytalansagi eljaras int6zked6s n61kOli megszontet6se (pl. hibis 6szle16s

jelent6ktelen szabalytalansag, stb.);

b)

c) tovgbbi vizsgalat elrende16se

szabalytalansag megt6rt6nt6t megallapit6 6s int6zked6st elrende16 d6nt6s

A vizsgalatot folytat6k int6zked6si javaslatot dolgoznak kia f6igazgat6 szgm6ra
a hason16 szabdlytalansagok elker016se 6rdek6ben
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6szle16s6t k6vet6 sziiks6aes int6zked6:

+
A

meainditisa
trgsok

A f6igazgat6 fele16s a sziJks6ges int6zked6sek v6grehajtasa6rt.
Bizonyos esetekben (pl. btlntet6- vagy szabalys6rt6si Ogyekben) a szOks6ges
nt6zked6sek meghozatala az arra illet6kes szervek 6rtesit6s6t is jelenti annak
6rdek6ben, hogy megalapozottsag eset6n az illet6kes szerv a megfele16 eljarasokat
meginditsa. Kiemelt jelent6s6g0 szabalytalansag eset6n a min6sit6sre vonatkoz6

v6gs6 d6nt6s meghozatala 6s az int6zked6sek foganatositasanak meginditasa a
f6igazgat6nak

Mgs esetekben fegyelmi iJgyekben a f6igazgat6 vizsgalatot rendelhet el a t6nyallds

tisztdzdsgra. A vizsgalatban va16 r6szv6telre munkatarsakat. indokolt esetben ki)ls6

szak6rt6t is felk6rhet. A vizsgalat eredm6nye lehet tovibbi vizsgalat elrende16se is
Erre t6bbnyire akkor keri)I sor, ha a szabalytalansag megallapitasat k6vet6en a
fele16ss6g eldOnt6s6hez 6s/vagy a hason16 esetek mege16z6se 6rdek6ben sztlks6ges
int6zked6sek meghatarozasahoz nem e16g a rendelkez6sre a116 informgci6

Az int6zm6nyen belOli szabalytalansag eset6n a kart okoz6 k6zalkalmazott k6teles az
okozott kart megt6riteni. A kirt6rit6si k6telezetts6get az 6rintett szervezeti egys6g
vezet6je valamennyi felt6tel 6s k6rillm6ny m6rlege16se utgn a jogszabalyokban e16irt

korlgtok k6zt korlgtlan m6rt6kben cs6kkentheti. A m6rlege16si jogk6r a161 kiv6telt

jelentenek a bOntet6eljaras meginditasara okot ad6 cselekm6nyek, mivel azok
vonatkoz6s6ban az eljaras meginditasa k6telez6. valamint a kiemelt jelent6sego
szabalytalansagok, men ott nem cs6kkenthet6 a kirt6rit6si k6telezetts6g

A f6igazgat6i m6rlege16si jogk6r6be tartoz6 jogk6vetkezm6nyek

+ kgrt6rit6si eljaras

fegyelmi eljaras

e p6nzbeli juttatasok tovibbi felfOggeszt6se
nem rendelkeznek.

Az int6zked6sek, elj6risok nyomon k6vet6se

e szabalys6rt6si eljaras

ha a bels6 szabalyoz6k mdsk6nt

A f6igazgat6 feladata a szabalytalansaggal kapcsolatos eljaras (int6zked6s) nyomon
k6vet6se sor6n

nyomon k6veti az elrendelt vizsgalatokat,

meginditott eljarasok helyzet6t;
a meghozott d6nt6sek. illetve a

figyelemmel kis6ri az
v6grehajtasatl

dltala 6s a vizsgalatok sarin k6szitett javaslatok

a feltirt szabalytalansag tipusa alapjan a tovibbi ,,szabalytalansag
lehet6s6geket" beazonosiqa, (hason16 projektek, t6mak, kockizatok
meghatarozasa) informici6t szolgaltat a bels6 ellen6rz6s szamara. e16segitve

annak folyamatban 16v6 ellen6rz6seit, az ellen6rz6si k6rnyezetre 6s a vezet6s
folyamatokat 6rint6 esem6nyekre va16 nagyobb rglitist

6rt6kelia megtett int6zked6sek hatisit 6s hat6konysagat
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A f6igazgat6 feladata a

nyilvantartasa sarin:
szabalytalansaggal kapcsolatos eljaras(int6zked6s)

a szabalytalansagokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvantartasanak

napra-k6sz 6s pontos vezet6s6r61 gondoskodik

egy elkiJ16nitett, a szabalytalansagokkal kapcsolatos nyilvantartasban iktatni

kell a kapcso16d6 irisos dokumentumokat;

nyilvantartja a megtett int6zked6seket, az azokhoz kapcso16d6 hatarid6ketl

a palyazati Oton felhaszn61dsra keriJ16 forrgsok. k61ts6gvet6si e16iranyzatok

tekintet6ben figyelembe veszia Nemzeti Fejleszt6si Terv operativ
programjaihoz kapcso16d6 p6nztlgyi lebonyolitasi, szimviteli 6s ellen6rz6si

rendszerek kialakitgsgr61 sz616 360/2004. (Xl1. 26.) Korm. rendelet VII. , valamint
a

A nyilvantartas a targy6vet k6vet6 6vre vonatkoz6 ellen6rz6si terv
elk6szit6s6hez szOks6ges kockgzatelemz6s alapjaul is szolga16 informgci6kat
tartalmazza

a szabalytalans6g tipusat (bOntet6-, szabalys6rt6si
eljarasra okot ad6);

a szabalytalansag r6vid leirasatl

a kapcso16d6 lezirult eljaras eredm6ny6tl

az 6rintettek szamat, beosztisgt:

az esetleges kdr m6rt6k6t:

a szabdlytalans6g keze16se 6rdek6ben tete int6zked6sek leirisgt.

fegyelmi vagy kirt6rit6s

A bels6 ellen6rz6s altai v6gzett ellen6rz6sek ellen6rz6si jelent6sei alapjan az
ellen6rz6ttnek int6zked6si tervet kell k6szitenie.

Jelent6si k6telezetts6aek

A f6igazgat6 az ives ellen6rz6si jelent6sben kell szgmot adnia a bels6 ellen6rz6s altai

tett megallapitasok 6s javaslatok hasznositasar61. az int6zked6si tervek
megva16sitasar61, az ellen6rz6si megallapitasok 6s ajanlasok hasznosulisinak
tapasztalatair61, az ellen6rz6si tev6kenys6g fejleszt6s6re vonatkoz6 javaslatokr61

A kols6 ellen6rz6s altai v6gzett ellen6rz6sek ellen6rz6si jelent6sei alapjan

ellen6rz6ttnek int6zked6si tervet kell k6szitenie 6s a f6igazgat6t taj6koztatni kell

A bels6 6s kols6 ellen6rz6si jelent6s megallapitasai, javaslatai alapjan v6grehajtott
nt6zked6sekr61, a v6gre nem hajtott int6zked6sekr61 6s azok indokir61 az ellen6rz6tt

szerv. illetve szervezeti egys6g vezet6je 6vente beszgmo16t k6szit
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1 . Jelen Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzat az AEEK j6vahagyasaval 16p

hatglyba.

A Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzat hatalyba16p6s6t k6vet6en az int6zm6ny
k6zalkalmazottak altaivalamennyi szervezeti egys6g6n, r6szleg6n az

hozzif6rhet6 helyen kift)ggeszt6sre ker01 6s vele parhuzamosan az int6zm6nyi
intranetes hg16zaton is e16rhet6v6 vilik

281g JON 0 3.
Koml-

Dr. Sagin6 Dr. Police
f6igazgat6

Kom16i Eg6szs6gcentrum, Banyaszati
Ut6keze16 6s Ejjeli Szanat6rium

P

Zgrad6k:

Jelen Szervezeti 6s MOk6d6si Szabalyzatot az Allami Eg6szs6gOgyi Ellat6

K6zpont, mint a K6rhgz tekintet6ben a fenntart6i jogok gyakorlasara jogosult
szervezet az alulirott napon. napi hatallyal j6vahagyta. Jelen Szervezeti 6s
MOkOd6si Szabalyzat hatalyba 16p6s6vel egyidejaleg a 2016.04.01;. napon

j6vahagyott SZMSZ hatalyat veszti

Kom16, ::
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1. szimtl mel16klet

AKom16i Eg6szs6gcentrum, Banyaszati Ut6keze16 6s fjjeliSza
Eg6szs6giigyi K6zpont szabalyzatai, bels6 utasi6sai

nat6rium

Iratkeze16si szabalyzat
Felesleges vagyontargyak hasznositasanak, selejtez6s6nek szabalyzata
Leltdrozisi 6s lelt6rk6szit6si szabalyzat
P6nzkeze16si szabalyzat
Eszk6z6k, forrisok 6rt6ke16si szabalyzata

C)nk61ts6g szgmitisi szabalyzata
Bizonylati szabalyzat 6s bizonylati album
Szimlarend

Szimviteli politika

Bels6 kontroll rendszer szabalyzata
Belf61di kikOldet6sek elrende16s6vel 6s lebonyolitasaval,
kapcsolatos szabalyokr61

Kockizatkeze16si szabalyzat
Ellen6rz6si nyomvonal

Anyaggazdalkodasi 6s raktgrozdsi szabalyzat
Adatv6delmi. adatkeze16si szabalyzat
Betegek 6s hozzdtartoz6k oktatgsa szabalyzat
Eg6szs6gOgyi dokumentici6 keze16si szabalyzat
Fokozottan ellen6rz6tt szerek keze16s6nek szabalyzat
GYTB szabalyzat
Higi6n6s szabalyzat
Informatikai szabalyzat
Kapcsolattartasi szabalyzat
K6zbeszerz6si szabdlyzat
Panasz kivizsgalasi szabalyzat
Dohanyzasi szabalyzat
SzOr6 eszk6z6k szabalyzata
Takaritisi szabalyzat
TOzv6delmi szabalyzat
Vesz61yes hullad6k 0zemigyOjt6hely szabalyzat

elszimolgsgva
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