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Tisztelt Képviselő-testület !
A Kormány pályázati lehetőséget biztosított az egészségügyi ellátórendszer átalakításával
kapcsolatos fejlesztésekre, ezen belül a kórházi ellátás és a járóbeteg-ellátás kapcsolatának
fejlesztést. A dél-pesti térség egészségügyi intézményei élve a lehetőséggel közös pályázatot
dolgoztak ki. A 191/2006. (IX.14.) Korm. Rendelet 2 § (3) bekezdése alapján az egészségügyi
ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások
megkezdésére kiírt pályázati felhívásra
a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Délpesti Kórháza,
a Csepeli Egészségügyi Szolgálat, valamint
a XVIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
közös pályázatot nyújtott be. A pályázat döntően a kórház feladatstruktúrájának átalakítását
tartalmazza, és ezzel összefüggésben a járóbeteg-szakellátást nyújtó intézményekkel való
együttműködés erősítését.
A két szakrendelő a kórházon keresztül jut a fejlesztésekhez. Közvetlen pénzügyi
támogatást a pályázat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat részére nem tartalmaz, és
Önkormányzatunk részéről pénzügyi kötelezettség sem merül fel
A pályázat megvalósulása, az említett intézmények szakmai együttműködésének fejlesztése
pozitív hatással lehet a térség egészségügyi ellátására.
Az Egészségügyi Miniszter levelében értesítette a Csepeli Egészségügyi Szolgálatot, hogy a
közös pályázat befogadásra került. A Minisztérium a pályázatra 49.600 e Ft-ot biztosít a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részére a pályázatban rögzített feladatok végrehajtására.
A pályázat megvalósítása során kerületünk konkrétan két elemben érintett:
1.) Informatikai fejlesztés
A kórház radiológiai osztályának teljes körű digitalizálásával lehetőség nyílik a felvételek,
valamint a leletek elektronikus úton történő továbbítására. A feladat részeként a
telemedicina fogadására alkalmas végpont kerül kiépítésre a csepeli és a XVIII. kerületi
szakorvosi rendelőintézetbe.
2.) Kapacitásátadás
A kórházban működő 1. sz. belgyógyászat 4 db aktív ágyának megszüntetésével
felszabaduló kapacitás átkonvertálásra kerül a járóbeteg szakellátásba. Ennek részletes
feltételeiről a későbbiekben külön megállapodás készül. Mivel a Csepeli Egészségügyi
Szolgálat által jelenleg is ellátott feladatok egy részére vonatkozó kapacitást az OEP még
mindig nem fogadta be, ezért érdekünk, hogy a rendelkezésre álló (és finanszírozott)
kapacitás-keretet bővítsük.
A fent hivatkozott rendelet alapján az együttesen benyújtott pályázat esetén valamennyi
pályázó fenntartójának – így Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestületének is – nyilatkoznia kell a pályázat befogadásáról.
H o r v á t h Gyula
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Határozati javaslatok
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza,
a Csepeli Egészségügyi Szolgálat,
a XVIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
által közösen benyújtott „Az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának
támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” témájú pályázatot támogatja.
Felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidő:
elfogadásra és végrehajtásra:

azonnal

Felelős:
a végrehajtásért:

Tóth Mihály polgármester

a végrehajtás előkészítéséért:

Lombos Antal ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat
szükséges.

3

