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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint 2008. január 1-től lehetőség nyílt arra, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződésben lekötött 
szakorvosi- és nem szakorvosi órakapacitásaik terhére (az összes óraszám növekedése nél-
kül) belső kapacitás átcsoportosításokat hajtsanak végre. A kezdeményezés benyújtásához a 
fenntartó önkormányzat képviselő-testületének egyetértő támogatása szükséges. 
 
2004. április eleje óta, az egészségügyi szakellátás feladatainak teljes körű átvételét követően, 
számtalan tapasztalatot gyűjtöttünk össze a működtetést illetően.  

 
A 2007. esztendőben – részben a korábbi vizsgálatok (PERFEKT Rt. és a CCA Rt.) 
tapasztalataira is figyelemmel - az intézmény megállapodást kötött a Csepeli Egész-
ségügyi Szolgálat szakmai hatékonyságának szakértői elemzése tárgyában a Kató és 
Társa 2003. Tanácsadó Kft-vel. A szakmai hatékonyságvizsgálat főbb tartalmi ele-
mei a 2006. évi finanszírozási év adatai alapján: 
 

- Az intézmény OEP finanszírozási szerződés szerinti szakmai struktúrá-
jának és kapacitásainak áttekintése 

- A ténylegesen működtetett, de OEP finanszírozási szerződéssel nem 
rendelkező szakmai kapacitások feltérképezése 

- A ténylegesen finanszírozott teljesítmények szakmánkénti fajlagos muta-
tóinak értékelése, az országos és fővárosi mutatószámokhoz való eltéré-
sek bemutatása. 

- A beavatkozások orvosi dokumentáltságának mintavételes vizsgálata a 
szakrendelői ellátás indokoltságának értékelése érdekében 

- Orvos- és ápolásszakmai interjúk lefolytatása szakmánként a betegfor-
galom alakulásáról 

- A meglévő gép-műszer ellátásról és az ápolási eszközök meglétéről, il-
letve a humán erőforrás helyzetéről szóló felmérés készítése 

- A 2006. II. félévi osztályos teljesítményadatok elemzése 
 

A tapasztalatok értékelése alapján optimalizálási tervjavaslat kidolgozása a kö-
vetkezők szerint: 
 

- Szakmánként, a betegforgalmilag is indokolt kapacitások méretére 
- Az intézmény szakmai struktúrájának összetételére 
- A hiányzó humán és tárgyi erőforrások nagyságrendjére 
- A jelenlegi finanszírozási feltételekkel az optimális kapacitáselosztást 

tartalmazó struktúrára 
 

Szakértői javaslatok a szakmai – szervezeti struktúra korszerűsítésére 
 

Elemezve az elmúlt évek betegforgalmi adatait - összehasonlítva azokat az országos és 
fővárosi adatokkal - megállapítható, hogy kerületünkben is az alábbi betegségcsopor-
tok a jellemzőek: szív- és keringési rendszeri betegségek, a magas vérnyomás beteg-
ség, a cukorbetegség (főleg annak II. típusú formája), a daganatos megbetegedések, a 
mozgásszervi jellegű betegségek, a mentális betegségek, valamint a krónikus légző-
szervi és emésztőszervi betegségek.  
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A Csepeli Egészségügyi Szolgálat egészségpiacának értékelése kapcsán a szakértők az alábbi 
megállapításokat tették: 
 
A szakrendelő ellátási területének a nagysága (ellátandó lakosságszám), valamint annak 
egészségügyi szükséglete és a ténylegesen rendelkezésre álló szakellátási kapacitásai között 
aránybeli eltérések tapasztalhatóak.  
 
Összességében az engedélyezett és a finanszírozott szakorvosi- és nem szakorvosi kapaci-
tás mennyisége elegendő a feladat ellátásához. Ugyanakkor a szakmák között jelentős 
kapacitás-átrendezésre van szükség. 
 
A rendelkezésre álló kapacitások egy része a szakmában jelentkező szakorvoshiány miatt ki-
használatlan. Ilyen terület például a bőrgyógyászat és az immunológia.  
 
A betegforgalmi adatok is jelentős belső kapacitás-átcsoportosításokat tesznek szükségessé: 
 

- Kihasználatlan kapacitás jelentkezik: a csecsemő és gyermek fül-orr-gége, a 
gasztroenterológia, az ortopédia területén 

- Ugyanakkor jelentős forgalomnövekedés miatt kapacitásnövelésre van szükség: az 
általános belgyógyászat, a diabetológia, az általános neurológia, valamint az uro-
lógia területén. 

 
Egyes szakmákban további belső tagoltságot szükséges végrehajtani saját kapacitásaik terhé-
re: 

- Sebészeten belül: proktológia, kézsebészet 
- Általános szülészet-nőgyógyászaton belül: terhesgondozás.  
 

Döntési javaslatunk kizárólag az intézmény szakmai struktúrájának a szakmai követel-
ményekhez és a lakossági szükségletekhez történő igazítására korlátozódik, költségvetési 
többletköltséget nem igényel. 
 
Az országos egészségügyi reform újabb kihívások elé állítja a kerületi egészségügyi vezetést, 
amelyek a változásokhoz való folyamatos, racionális alkalmazkodást követelnek.   
A fekvőbetegellátó rendszerben már bevezetett, illetve folyamatban lévő reformdöntések a 
járóbeteg szakellátást is új feladatok elé állítják, részben ez is sürgetővé teszi a szakmai kapa-
citások és a lakossági szükségletek egyensúlyának javítását, az egyes szakmák kapacitásainak 
belső átrendezését. A javasolt változtatások jóváhagyása után kialakuló szakorvosi óraszám 
struktúrát a 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
Budapest 2008. január 3. 
 
 

Horváth Gyula 
        alpolgármester 
 

Melléklet:  
A Csepeli Szakorvosi Rendelő szakorvosi óraszámainak megoszlása a javasolt változtatások 
jóváhagyása után 
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Határozati javaslat: 
 
 
1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cse-

peli Szakorvosi Rendelő heti szakorvosi és nem szakorvosi óraszámait (a fel nem sorolt 
ellátási területek jelenlegi struktúrájának megőrzése mellett) a következők szerint csopor-
tosítja át: 

 
Szakorvosi órák 

 
Szakorvosi tevékenység megnevezése Jelenlegi óra-

szám 
Változás jellege 
és mértéke (+/-) 

Módosult óra-
szám 

Általános belgyógyászat 30 +30 60 
Általános sebészet 145 -25 120 
Proctológia 0 +15 15 
Diabetológia 30 +60 90 
Klinikai immunológia 25 -15 10 
Csecsemő gyermek fül- orr- gégészet 30 -30 0 
Általános neurológia 68 +12 80 
Gasztroenterológia  80 -38 42 
Ortopédia 82 -22 60 
Általános szülész-nőgyógyászat 110 -30 80 
Terhesgondozás 0 +30 30 
EKG és Holterdiagnosztika    0 +13 13 

ÖSSZESÍTÉS 600 0 600 
 
 

Nem szakorvosi órák 
 

Nem szakorvosi tevékenység megne-
vezése 

Jelenlegi óra-
szám 

Változás jellege 
és mértéke (+/-) 

Módosult óra-
szám 

Diabetológia 0 +30 30 
Fizioterápia 360 -150 210 
Hydroterápia 90 -90 0 
Gyógytorna 120 +90 210 
Gyógymasszőr 0 +120 120 

ÖSSZESÍTÉS 570 0 570 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg felkéri a 
polgármester, hogy intézkedjék a megváltozott szakorvosi óraszámok szerint az ÁNTSZ 
engedélyek megkéréséről és az OEP szerződések módosításáról. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  azonnal 
 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért: Viszkievicz Ferenc mb.intézményvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1.számú melléklet 
 

A CSEPELI SZAKORVOSI RENDELŐ SZAKORVOSI ÓRASZÁMAINAK  
MEGOSZLÁSA  A  JAVASOLT VÁLOZTATÁSOK  JÓVÁHAGYÁSA UTÁN 

 
Szakorvosi órák    

Szakorvosi tevékenység megnevezése Jelenlegi 
óraszám 

Változás 
jellege 
és mér-

téke (+/-) 

Módosult 
óraszám 

klinikai onkológia 18 0 18 
ultrahang-diagnosztika 30 0 30 

általános röntgendiagnosztika 90 0 90 
onkológiai gondozás 12 0 12 

általános fül-orr-gégegyógyászat 102 0 102 
általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 60 0 60 

EKG és Holterdiagnosztika 0 13 13 
általános bőr- és nemibeteg-ellátás 90 0 90 

audiológia 18 0 18 
tüdőgondozás 60 0 60 

tüdőgyógyászat 60 0 60 
fogászati röntgen 30 0 30 

gyermek- és ifjúságpszichiátria 15 0 15 
dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 30 

reumatológia és fizioterápia 75 0 75 
mammográfiás szűrés és diagnosztika 30 0 30 

reumatológia és fizioterápia 30 0 30 
nemibeteg-gondozás 30 0 30 

urológia 39 0 39 
mozgásszervi rehabilitáció 15 0 15 

általános belgyógyászat 30 30 60 
általános sebészet 145 -25 120 

Proctológia 0 15 15 
Diabetológia 30 60 90 

klinikai immunológia 25 -15 10 
csecsemő gyermek fül- orr- gégészet 30 -30 0 

általános neurológia 68 12 80 
Gasztroenterológia 80 -38 42 

Ortopédia 82 -22 60 
Addiktológia 30 0 30 

általános szülész-nőgyógyászat 110 -30 80 
Terhesgondozás 0 30 30 

általános laboratóriumi diagnosztika 30 0 30 
Pszichiátria 90 0 90 

Összesen óraszám 1 584 0 1 584 
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Nem szakorvosi órák    

Nem szakorvosi tevékenység megnevezése Jelenlegi 
óraszám 

Változás 
jellege 
és mér-

téke (+/-) 

Módosult 
óraszám 

Diabetológia 0 30 30 
Fizioterápia 360 -150 210 

Hydroterápia 90 -90 0 
Gyógytorna 120 90 210 

Gyógymasszőr 0 120 120 

Összesen óraszám 570 0 570 
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2. sz. melléklet 
 
 

M e l l é k l e t 
 
 
a „Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak 
átcsoportosítására” című előterjesztéshez. 
 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
Lombos Antal  Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztésben leírtakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2008. január 3. 
 
 
        Lombos Antal sk. 
           ágazatvezető 
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