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ELSŐ RÉSZ: A PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI KÓRHÁZ SZERVEZETI

FELÉPÍTÉSE
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1 Fejezet: A Parádfürdői Állami Kórház alapadatai, jogállása, ellátási területe, tevékenységi köre
Az intézmény elnevezése:
Parádfürdői Állami Kórház (a továbbiakban PÁK)
Az elnevezés rövidítése:
PÁK
Az intézmény székhelye:
3244 Parád-Parádfürdő, Kossuth út 22 1.
Az intézmény telephelye:
Erzsébet Park Hotel
3244 Parád, Kossuth út 221.
Postacím:
3244 Parád-Parádfürdő, Kossuth út 221.
Központi telefonszáma:
36/36-544-800
Központi telefax száma:
06/36-364-072
Adószáma:
15328931-2-10
Számlaszám:
10035003-01490552-00000000
Ágazati azonosítója:
1051
A Parádfürdői Állami Kórház alapításának időpontja, Alapító Okiratának kelte: 1994. január 1.
Alapítói jogok gyakorlója:
Emberi erőforrások miniszter
Irányító szerv neve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémiai utca 3.

Középirányító szervének neve és székhelye:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Székhelye: l 125 Budapest, Diós Árok út 3.
Az intézmény jogállása:
A Parádfürdői Állami Kórház önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

1.1

Fekvőbeteg

osztályok ellátási területe

Az ÁNTSZ 2012. június 11-én kiadott IF-876-4/2012 számú határozattal meghatározta a fekvőbeteg
szakellátás kapacitásait és a hozzájuk tartozó ellátási területeket.

9

Az IF-9513-4/2012 számú határozattal módosította a korábban kiadott

működési

15231-2/2008 számú

engedélyt.

1.2 Járóbeteg szakrendelések ellátási területe

Az ÁNTSZ

4597-3/2009 kapacitásmódosítási

valamint a 758-3 /2010. számú ellátási terület

megállapításról szóló 2010. április 20-án kiadott 1176-2/2010 számú

működési

engedély valamint a

20 10. áprili s 26-án kiadott 1176-4/2010 számú kiegészítő határozat alapján.

1.3 Tevékenységi köre: a PÁK állami feladatként ellátandó alaptevékenysége

Az Alapító Okiratban szereplő alábbi tevékenységek szerint:
Az ÁNTSZ 2012. június 11-én kiadott IF-876-4/2012 számú fekvőbeteg szakellátás kapacitásai és a
hozzájuk tartozó ellátási területeket meghatározása, és a 2012. június 28-án a Állami Egészségügyi Ellátó
Központ Észak- magyarországi Térségi Igazgatóság részére elküldött módosítási kérelem alapján.

Fekvőbeteg-ellátás,

szakágazati besorolás

861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
8622 12 Járóbetegek rehabilitációs szakell átása
8622 13 Járóbetegek gyógyító gondozása
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
86903 7 Fizikoterápiás szolgáltatás
869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
5629 17 Munkahelyi étkeztetés
861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban
076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

1.3.1

Az Alapító Okiratban

Az alaptevékenységgel

szereplő kiegészítő

megegyező.

tevékenységei

az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználást

célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli
forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem

kötelezően

és nem haszonszerzés

céljából végzett tevékenység az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény, valamint annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján.

861002

Fekvőbetegek

krónikus ellátása

861003 Bentlakásos egészségügyi reh abilitációs ell átás
862211 Járó-betegek gyógyító szakellátás
10

862212 Járó-betegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járó-betegek gyógyító gondozása
862240 Egyéb máshová nem sorolt járó-beteg ellátás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
86903 7 Fizioterápiás szolgáltatás
562917 Munkahelyi étkeztetés
869039 Egyéb m.n .s.
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kiegészítő

egészségügyi szolgáltatás

Fejezet: A PÁK szervezete, önálló szervezeti egységei, a szervezeti egységek kapcsolatrendszere
2.1

Szervezeti fel építés

A kórház szervezeti felépítését az 1.sz. függelék tartalmazza

2.2
2.2.1

Kórház

Fekvőbeteg

gyógyító-megelőző

ellátásokat biztosító szervezeti egységei

ellátó osztályok

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

70 ágy

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály

25 ágy

Krónikus belgyógyászati osztály
2.2.2

Járóbeteg ellátás
Belgyógyászat szakrendelés

25 ágy

heti óraszám
12 óra

Gasztroenterológiai szakrendelés

10 óra

Nőgyógyászati

szakrendelés

15 óra

Reumatológiai szakrendelés

24 óra

Osteoporosis szakrendelés

6 óra

Urológiai szakrendelés

8 óra

Sebészeti szakrendelés

6 óra

Ortopédia szakrendelés

9 óra

Neurológia szakrendelés

6 óra

Kardiológiai szakrendelés

6 óra

Klinikai laboratóriumi szakrendelés

24 óra

Fizioterápiás szakrendelés

20 óra
6 óra

Fájdalomambulancia

18 óra

Mozgásszervi rehabilitáció
Angiológia, phlebológia, lymphológia

2 óra
11

2.2.3

Diagnosztikai szakrendelések
Röntgen szakrendelés

5 óra

Ultrahang szakrendelés

2.2.4

15 óra

Nem szakorvosi rendelések
Általános fizioterápia és gyógytorna

10 óra

Gyógytorna

48 óra

2.3 A kórház irányításának szervezeti tagozódása
2.3.1

Főigazgató

2.3 .1.1 Szakmai igazgatók
2.3.1.2 Gazdasági Igazgató
2.3.1.3 Orvos Igazgató

(Főigazgató

(Főigazgató

gazdasági helyettese)

szakmai helyettese)

2.3 .1.4 Ápolási Igazgató (Főigazgató ápolási helyettese)
2.3.2

Főigazgató

2.3.2.1

közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Titkárság 2.3.2.1.1

Dokumentációs csoport

2.3 .2.2

Informatika

2.3.2.3

Kontrolling

2.3 .2.4

Humánpolitika

2.3.2.5

Marketing

2.3.2.6

Jogi képviselet

2.3.2.7

Belső ellenőrzés

2.3 .2.8

Minőségügyi

2.3 .2.9

Könyvvizsgáló

megbízott

2.3 .2.10

Munkavédelem,

2.3.2.11

EFI Iroda

tűzvédelem,

környezetvédelem
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2.4 Orvos-igazgató közvetlen irányítása alá tartozó betegellátó egységek
Fekvőbeteg

2.4.1

ellátás

2.4.1.1

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

2.4.1.2

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály

2.4.1.3

Krónikus belgyógyászati osztály

2.4.2

Járóbeteg ellátás

2.4.2.1 Szakorvosi rendelések
2.4.2.1.1

Belgyógyászat szakrendelés

2.4.2.1.2

Gasztroenterológiai szakrendelés

2.4.2.1.3

Nőgyógyászati szakrendelés

2.4.2.1.4

Reumatológiai szakrendelés

2.4.2.1 .5

Osteoporosis szakrendelés

2.4.2.1.6

Urológiai szakrendelés

2.4.2.1.7

Sebészeti szakrendelés

2.4.2.1.8

Ortopédia szakrendelés

2.4.2.1.9

Neurológia szakrendelés

2.4.2.1.10

Kardiológiai szakrendelés

2.4.2.1.11

Klinikai laboratóriumi szakrendelés

2.4.2.1.12

Fizioterápiás szakrendelés

2.4.2.1.13

Fájdalomambulancia

2.4.2.1.14

Mozgásszervi rehabilitáció

2.4.2.1.15

Angiológia, phlebológia, lymphológia

2.4.2.2

Diagnosztikai szakrendelések

2.4.2.2.1

Röntgen szakrendelés
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2.4 .2.2.2

Ultrahang szakrendelés

2.4.2.3

Nem szakorvosi rendelések

2.4.2.3.1

Általános fizioteráp ia és gyógytorna

2.4.2.3.2

Gyógytorna

2.4.3

Intézeti gyógyszertár

Parádfürdői Állami Kórház intézeti gyógyszerellátását a Mátrai Gyógyintézet Gyógyszertára biztosítja

határozatlan

idejű

megbízási

szerződés

alapján a 41 /2007.(IX.19) EüM rendelet 23.§ (2) aa) és ab)

pontjai szerint. A tevékenység személyi és tárgyi feltételeivel a megbízott rendelkezik.

2.4.4

Kórlaprevíziós Bizottság

2.5 Gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
2.5.1

Gazdasági csoport

2.5.2

Műszaki

2.5.3

Élelmezési csoport

2.6

csoport

Gazdasági Igazgató helyettes
2.6.1

Szolgáltatási csoport

2.6.1.1 Takarító szolgálta
2.6. 1.2 Porta szolgálat
2.6.2
2.6.3

Eszközgazdálkodás
Vagyongazdálkodás

2.7 Ápolási igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

2. 7.1

Klinikai ápolási szolgálat

2.7.1.1

Fekvőbeteg

osztályok fönővérei és szakdolgozói
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2.7.2

Járóbeteg szakrendelések

2.7.2.1

Szakrendelések vezető asszisztense és asszisztensei

2.7.2.2

Fizio- és mozgásterápia szakdolgozói

2.7.2.3

Diagnosztikai egységek szakdolgozói

2.7.3

Dietetikai csoport

2. 7.4

Gyógyszertári asszisztens

2.7.5

Rehabilitációs Team

2.7.5.l

Szociális munkás

2.7 .5.2

Pszichológus

2.7.5.3

Gyógytornász csoport

2.7.5.4

Logopédus

2.8 A képviselet rendjének szabályozása, helyettesítés
A PÁK képviseletében a főigazgató jár el. A főigazgató helyettesítését távolléte, akadályoztatása, továbbá
a fői gazgatói tisztség bármely okból
szervezeti egységek

történő

ideiglenes betöltetlensége esetén az orvos-igazgató látja el. A

vezetőinek hel yettesítésérő l

a

főigazgató

leírások rendelkeznek.
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munkáltatói jogkörében kiadott munkaköri

2.9 Testületek, bizottságok
2.9.1
Szakmai VezetőTestület
2.9.2

Igazgató Tanács

2.9.3

Érdekvédelmi Testületek

2.9.3.1

Közalkalmazotti Tanács

2.9.3.2 Szakszervezetek
Felügyelő

2.9.4

Kórházi

2.9.5

Etikai Bizottság

2.9.6

Műszerügyi

2.9.7

Beutaló Elbíráló Bizottság

2.9.8

Adatvédelmi

2.9.9

Kórlaprevíziós Bizottság

2.9.10

Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság

Tanács

Bizottság

felelős

2.10 Szervezeti felépítés
A kórház szervezeti felépítését az 1.sz. függelék tartalmazza

2.11

Kórház gyógyító-megelőző ellátásokat biztosító szervezeti egységei
2.11.1

Fekvőbeteg

ellátó osztályok

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

70 ágy

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály

25 ágy

25 ágy

Krónikus belgyógyászati osztály
2.11.2 Járóbeteg ellátás
Belgyógyászat szakrendelés

heti óraszám
12 óra

Gasztroenterológiai szakrendelés

10 óra

Nőgyógyászati

szakrendelés

15 óra

Reumatológiai szakrendelés

24 óra

Osteoporosis szakrendelés

6 óra

Urológiai szakrendelés

8 óra

Sebészeti szakrendelés

6 óra

Ortopédia szakrendelés

9 óra

Neurológia szakrendelés

6 óra

Kardiológiai szakrendelés

6 óra

Klinikai laboratóriumi szakrendelés

24 óra

Fizioterápiás szakrendelés

20 óra
6 óra

Fájdalomambulancia
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Mozgásszervi rehabilitáció

18 óra

Angiológia, phlebológia, lymphológia

2 óra

2.11.3 Diagnosztikai szakrendelések
Röntgen szakrendelés

5 óra
15 óra

Ultrahang szakrendelés

2.11.4 Nem szakorvosi rendelések
Általános fizioterápia és gyógytorna

10 óra

Gyógytorna

48 óra

2.12A kórház irányításának szervezeti tagozódása
2.12.l

Főigazgató

Szakmai igazgatók

2.12.1.1
2.12.1.2

Gazdasági Igazgató

2.12. 1.3

Orvos Igazgató

(Főigazgató

(Főigazgató

gazdasági helyettese)

szakmai helyettese)

Ápolási Igazgató (Főigazgató ápolási helyettese)

2.12.1.4

2.12.2

2.12.2.1

Főigazgató

közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Titkárság 2.12.2.1.1

Dokumentációs csoport

2.12.2.2

Informatika

2.12.2.3

Kontrolling

2.12.2.4

Humánpolitika

2.12.2.5

Marketing

2.12.2.6

Jogi képviselet

2.12.2.7

Belső ellenőrzés

2.12.2.8

Minőségügyi

megbízott

2.12.2.9

Könyvvizsgáló

2.12.2.10

Munkavédelem,

2. 12.2. 11

EFI Iroda

tűzvédelem,

környezetvédelem
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2.130rvos-igazgató közvetlen irányítása alá tartozó betegellátó egységek
2.13.1

Fekvőbeteg

ellátás

2.13.1.1

Mozgásszervi rehabilitációs osztály

2.13.1.2

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály

2.13.1.3

Krónikus belgyógyászati osztály

2.13.2

Járóbeteg ellátás

2.13.2.1

Szakorvosi rendelések

2.13.2.1.1

Belgyógyászat szakrendelés

2.13.2.1 .2

Gasztroenterológiai szakrendelés

2.13.2.1.3
2.13.2.1.4

Nőgyógyászati szakrendelés

Reumatológiai szakrendelés

2.13.2.1.5

Osteoporosis szakrendelés

2.13.2.1.6

Urológiai szakrendelés

2.13.2.1. 7

Sebészeti szakrendelés

2.13.2.1.8

Ortopédia szakrendelés

2.13.2.1.9

Neurológia szakrendelés

2.13.2.1.10 Kardiológiai szakrendelés
2.13.2.1.11 Klinikai laboratóriumi szakrendelés
2.13.2.1 .12 Fizioterápiás szakrendelés
2.13.2.1.13 Fájdalomambulancia
2.13.2.1.14 Mozgásszervi rehabilitáció
2.13.2.1.15 Angiológia, phlebológia, lymphológia

2.13 .2.2
2.13.2.2.1

Diagnosztikai szakrendelések
Röntgen szakrendelés
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2.13.2.2.2

2.13.2.3

Ultrahang szakrendelés

Nem szakorvosi rendelések

2.13.2.3.1

Általános fizioterápia és gyógytorna

2.13.2.3.2

Gyógytorna

2.13.3

Intézeti gyógyszertár

Parádfürdői Állami Kórház intézeti gyógyszerellátását a Mátrai Gyógyintézet Gyógyszertára biztosítja

határozatlan

idejű

megbízási

szerződés

alapján a 41 /2007 .(IX.19) E üM rendelet 22.§ (3) szerint. A

tevékenység személyi és tárgyi feltételeivel a megbízott rendelkezik.

2.13.4 Kórlaprevíziós Bizottság

2.14Gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek
2.14.1 Gazdasági csoport
2.14.2

Műszaki

csoport

2.14.3 Élelmezési csoport
2.14.4

Műszerügyi

Bizottság

2.15Gazdasági Igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység
2.15.1 Szolgáltatási csoport

2.15 .1.1
2.15.1.2

Takarító szolgálat
Porta szolgálat

2.16Ápolási igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

2.16.1

Klinikai ápolási szolgálat

2.16.1.1

Fekvőbeteg

osztályok főnővérei és szakdolgozói
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2.16.2

Járóbeteg szakrendelések

2.16.2. l

Szakrendelések vezető asszisztense és asszisztensei

2. l 6.2.2

Fizio- és mozgásterápia szakdolgozói

2. l 6.2.3

Diagnosztikai egységek szakdolgozói

2.16.3

Dietetikai csoport

2.16.4

Gyógyszertári asszisztens

2.16.5

Rehabilitációs Team

2.16.5. l

Szociális munkás

2.16.5.2

Pszichológus

2.16.5.3

Gyógytornász csopo11

2.16.5.4

Logopédus

2.17 A képviselet rendjének szabályozása, helyettesítés

A PÁK képviseletében a főigazgató jár el. A főigazgató helyettesítését távolléte, akadályoztatása, továbbá
a

főigazgatói

tisztség bármely okból

szervezeti egységek

történő

ideiglenes betöltetlensége esetén az orvos-igazgató látja el. A

vezetőinek helyettesítéséről

a

főigazgató

leírások rendelkeznek.

2. l 8Testületek, bizottságok
VezetőTestület

2.18.1

Szakmai

2.18.2

Igazgató Tanács

2.18.3

Érdekvédelmi Testületek

2.18.3.1 Közalkalmazotti Tanács
2.18.3.2 Szakszervezetek
Felügyelő

2.18.4

Kórházi

Tanács

2.18.5

Etikai Bizottság

2.18.6

Műszerügyi

2.18.7

Beutaló Elbíráló Bizottság

2.18.8

Adatvédelmi

2.18.9

Kórlaprevíziós Bizottság

2.18.10

Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság

Bizottság

felelős
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munkáltatói jogkörében kiadott munkaköri

3 Fejezet: Szervezeti egységek feladatkör- és létszám szerinti csoportosítása
3.1 Igazgatás
Létszám: 4

fő

A PÁK működésének szakmai, gazdasági és módszertani irányítása, vezetése, felügyelete;
későbbiekben

elkészítése;

részletezett hatáskörök és
azok

megvalósításának

felelősségi

elősegítése.

Kapcsolattartás a jogszabályi kötelezettségeknek

körök mentén. Stratégiai és
A

PÁK

megfelelően,

képviselete

időszakos

a

operatív tervek

a megfelelő

fórumokon.

továbbá a társintézmények, társadalmi- és

civil szervezetek, valamint a média felé.

3.1.1

Főigazgató

3.1.2

Orvos igazgató (1 fő) (feladat és hatásköre: 4.2.)

3.1.3

Gazdasági igazgató (J fő) (feladat és hatásköre: 4.3.)

3.1.4

Ápolási igazgató (J fő) (feladat és hatásköre 4.4.)

3.2 Közvetlenül a
3.2.1

(Jfő)

főigazgató

Titkárság

(feladat és hatásköre: 4.1.)

irányítása alá tartozó szervezeti egységek és feladatai

Létszám 2

fő

A P ÁK vezetését közvetlenül kiszolgáló szervezet.
Biztosítja a főigazgató és az igazgatók munkájának adminisztratív és technikai feltételeit.
Ellátja a betegdokumentációs, iratkezelési, programszervezési tevékenységet
Feladatai továbbá:
•

előkészíti

(véleményezteti) a

főigazgatói ,

igazgatói utasításokat és körleveleket, felterjeszti aláírásra,

majd aláírás után intézkedik azok elosztó szerinti sokszorosítására és kiadására,
•

a jóváhagyott (aláírt) igazgatói utasításokat és körleveleket átveszi , gondoskodik azok elosztó szerinti

sokszorosítására és kiadására,

3.2.1.l

Dokumentációs csoport Létszám: 3

fő

A betegbeutalással és felvétellel kapcsolatos ügyek intézése a kórház Betegbeutálási szabályzata szerint:
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•

az orvos-szakmai dokumentációk készítése, archiválása

•

az informatikussal

együttműködve

a

fekvőbeteg

jelentések készítése az OEP felé, azok

ellenőrzése,

korrekciója
A kórház betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének koordinálása, teljesítése,
összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival.

3.2.2

Informatika

Létszám : 2

fő

A PÁK-on belül kialakított számítógéppark révén a működéshez szükséges folyamatos adatfeldolgozás
biztosítása, a jelentési kötelezettség teljesítése, az adatok

célszerű

gyakorlati munkával , a kontrolling igényeivel; a vezetői döntések

felhasználása; összekapcsolása a napi

előkészítésének elősegítésére.

Feladata
A PÁK infonnatikai rendszerének, adminisztrációjának
a) tervezése,
b) fejlesztése,
c)

működésének

felügyelete,

d) az egyes alrendszerek közti infom1ációs kapcsolat kidolgozása,
e)a hozzá kapcsolódó beruházások

előkészítése

Adatszolgáltatási kötelezettségek:
Adatszolgáltatási kötelezettségeit az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat szerint végzi.

Az OEP

szerződésben szereplő fekvő

jelentésével kapcsolatos
történő

teendők

és járóbeteg szakrendelések és diagnosztikai tevékenységek

végzése, illetve az OEP-el és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral

kapcsolattartás.

3.2.3

Kontrolling Létszám: 1 fő

Az üzemeltetés szakmai és gazdasági mutatóinak folyamatos elemzése, a
tevékenységének

elősegítése,

döntések

előkészítése

főigazgató irányító-vezetői

a biztonságos üzemeltetés érdekében, hatékonysági

és hatásossági vizsgálatok végzése, adatok elemzése, javaslattétel a további

működés

gazdaságosságának

és eredményességének növelésére, naprakész információk nyújtása.
A MedSolution rendszer által

gyűjtött

teljesítmény adatok, összerendezése, feldolgozása. értékelése,

elemzése.
Kapcsolattartás a kórház gazdálkodó egységeivel, a költséghatékonyabb működés érdekében.

3.2.4

Humánpolitika

Létszám: 1 fő
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A PÁK munkaerő és szakember szükségletének biztosítása, a dolgozók képzésének és továbbképzésének
tervszerű

szervezése, szociális problémák kezelése.

A PÁK-ban foglalkoztatott szakemberek képzésének, továbbképzésének (szakvizsga, egészségügyi
főiskola

stb.) nyilvántartása, szervezése.

Karrier-tervek készítése a PÁK szakmai stratégiájának megfelelően.
Biztosítja a PÁK működéséhez szükséges humánerőforrást a rendelkezésre álló humánerőforrás hatékony
felhasználásával a szervezeti célok figyelembevételével.

Felelős

az alkalmazott munkavállalók

szakképzettségi szintjének állandó fejlesztéséért, a munkavállalók humánpolitikai ügyeinek

szakszerű,

gyors és pontos intézéséért.
Személyügyi nyilvántartást vezet. Képzési- munkaügyi programok. A P ÁK munkavállalóinak személyi
juttatásainak számfejtése. Az Intézményi bérgazdálkodás monitorozása, a bérfelhasználás alakulásával
kapcsolatos kimutatások elkészítése, MÁK számára történő bérszámfejtéshez szükséges adatszolgáltatás.
Tem1észetbeni juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése. Megbízások, alkalmi munkák, ügyeleti
díjak, saját gépkocsi használat, fizetés nélküli szabadság, GYES-GYED teljes
előleg

körű

ügyintézése. SZJA

nyilvántartó lapok vezetése.

Adatszolgáltatások, kimutatások, elemzések, statisztikák készítése. Munkáltatói igazolások kiállítása.

Marketing - megbízási szerződéssel, vállalkozóként 1fő

3.2.5
A Kórház
kapacitás

működési

megfelelő

népszerűsítése

stratégiájának

megfelelően,

piaci értékesítése.

Az

az OEP által nem finanszírozott

Alapító

Okiratban

megjelölt

fekvő-

egyéb

és járóbeteg

szolgáltatások

minél szélesebb körben és azok értékesítése. Piackutatás folyamatos végzése.

Jogi képviselet - megbízási szerződéssel, vállalkozóként J .fő

3.2.6

A PÁK törvényes működésének elősegítése, jogi képviselet ellátása bíróság és más hatóság előtt, jogi
tanácsadás,

szerződések

elkészítése, véleményezése, ellenjegyzése, illetve egyéb jogi tevékenységgel

kapcsolatos feladat ellátása.

3.2.7

Belső ellenőrzés

A költségvetési szervek

belső

Létszám: 1 fő
kontroll

rendszeréről

és

belső el lenőrzéséről

szóló 370/2011 (12.31.) Konn.

rendeletben foglaltak szerint:

Feladata:
a) a szaktevékenység ellátása hatékonyságának, fejlesztése
működés

tervszerűségének

és gazdaságosságának, a

és a gazdálkodás szervezettségének,

b) a munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének,
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e) a jogszabályok,

belső

szabályzatok és utasítások megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem

meglétének,
d) a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az

előirányzat-maradvány

elszámolásának,

ellenőrzése

és értékelése.
e) a

cé lkitűzések

elérését

képes-e feli smerni és

veszélyeztető

megfelelően

f) az egyes vezetők közötti

kockázatokat, azt, hogy a kockázatkezelés

rendszere azokat

kezelni

együttműködést

g) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás hatékonyságát, a vagyonvédelmet
h) kidolgozott programok, tervek, célkitűzések megvalósulását
i) a munkafolyamatba épített

3.2.8

Minőségügyi

Megszervezi, irányítja és

ellenőrzési

rendszer teljességét és

működését ellenőrzi

és értékeli.

megbízott - a feladatot az ápolási igazgató látja el
ellenőrzi

a szakrendelések, és diagnosztikai részlegek szakdolgozói

teendőit

a

vonatkozó jogszabályok , rendeletek, belső utasítások és szabályzatok szerint.
Koordinálja a PÁK és az egyéb közreműködő szolgáltatók munkáját.
A

minőségirányítási

megbízott a

minőségirányítási

rendszer kialakításában,

működtetésében,

folyamatos

fejlesztésében és tanúsíttatásában vesz részt, valamint feladata megbízás alapján annak képviselete is.
Fő

feladata az MSZ EN ISO 9001: 2001 rendszerszabvány szerinti

működtetése,

kapcsolatos oktatások megtartása. A rendszerhez kapcsolódó dokumentáció

fejlesztése, az ezzel

megfelel ő

kezelése tárolása.

Könyvvizsgáló - megbízási szerződéssel, vállalkozóként 1fő

3.2.9

A 2006. évi CXXXII tv. 12. § (1) és (2) bekezdése alapján meghatározottak szerinti feladatokat látja el.

3.2.10
•

Tűzvédelem

Környezetvédelem
megbízási szerződéssel,
vállalkozóként 1 fő
Feladata a Kórház munkavédelmi szakmai tevékenységének irányítása és a végrehajtás
Munkavédelem,

és

koordinálása.
•

Folyamatosan

ellenőrzi

a munkavédelmi szabályok betartását. Szúrópróbaszerüen

ellenőrzi

a

gépek biztonságos üzemeltetését.
•

Ellenőrzi

•

Előre

•

Üzembe-helyezési eljárások előtt véleményezi az üzembe-helyezendő létesítményt. technológiát,

a munkavédelmi eszközök használatát.

egyeztetett időpontban megtartja a munkavédelmi oktatást, vizsgáztatást.

gépet, berendezést.
•

Elkészíti a

tűzvéde lmi

szabályzatot,

tű zveszélyess égi

tartja.
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besorolást.

tűzriad ó

tervet és azt naprakészen

közreműködik

a tűzvédelmi

•

Beruházások során javaslataival

•

Megtartja és nyilvántartja a munkavállalók

előírások

tűzvéde lmi

érvényesítésében.

oktatását. gondoskodik a szükséges

ismeretanyag biztosításáról.

3.2.11 EFI Iroda

Létszám: 3 fö

•

Az EFI által kötelezően végzendő feladatok:

•

az

működéséhez

EFI

szükséges

működési

részletes

rend

kidolgozása,

beleértve

a

tevékenységekhez szükséges dokumentációk kialakítását az egészségügyi adatok védelmének
figyelembe vételével;
•

partnerségi munkacsoport működtetése a kistérségben érintett intézmények, szervezetek,
szolgáltatók, döntéshozók bevonásával;

•

programjaik
•

működő ,

a kistérségben

összegyűjtése,

egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és
helyi nyilvántartás folyamatos vezetése;

életmódváltásra szoruló, azt

tervező,

saját kezdeményezésre, vagy a háziorvos, a befogadó vagy

más egészségügyi ellátó intézmény által tovább küldött kliensek életmódváltó programba
befogadása,

állapotfelmérése,

kockázat-besorolása

után

programszerű

életmódváltó

tevékenységekre javaslattétel, és az ezeken való részvétel és az eredményesség nyomon követése;
•

a házio1vosok által
ösztönző,

•

végzendő

népegészségügyi

szűrővizsgálatokon

való lakossági részvételt

motiváló programok koordinálása;

háziorvosi által

végzendő

többletszolgáltatásokhoz

szűré sek

népegészségügyi

szükséges

szakdolgozói

szervezéséhez és egyéb alapellátási

kapacitás

biztosítása

egészségfejlesztési többletfeladataihoz kapcsolódó
•

felkészítés, tovább képzések szervezése;

•

egészségfejlesztési programok szervezése;

•

az egészségfejlesztési programokban

történő

részvételre ösztönzés helyi

kommunikációval;
•

betegklubok szervezése legalább cukorbetegek és szív- érrendszeri
betegek számára;

•

rendszeres,

életvitelszerűen megjelenő

testmozgást ösztönző programok

szervezése, lebonyolítása.
•

dohányzással, alkoholfogyasztással kapcsolatos

szűrések

szervezése.

3.3 Orvos Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai

25

az

alapellátás

Fekvőbeteg

3.3.1

ellátás

Létszám: 6 fő

Az ÁNTSZ Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően a fekvőbeteg osztályokon ellátja a
Magyarország

területéről

gyógyintézetekből

a

„Beutalási

Rendben"

megszabottak

szerint

beutalt

vagy

más

áthelyezett betegek krónikus belgyógyászati, gasztroenterológiai rehabilitációs és
időszakos

mozgásszervi rehabilitációs kezelését, mind korai rehabilitáció, mind krónikus kórképek
rehabilitációja fonnájában.

Hasonlóképpen ellátja a nem OEP finanszírozott betegek rehabilitációs gyógykezelését (belgyógyászati,
gasztroenterológiai, mozgásszervi ,

nőgyógyászati

) az igényeknek és szakmai adottságoknak

megfelelő

egyéb rehabilitációs szakterületeken is.
Elvégzi a szükséges vizsgálatokat és biztosítja a

megfelelő

kezeléseket. A Központi Diagnosztikus és

Terápiás egységek eszközparkjának a minimum feltételekben
korszerű

kötelezően előírt

betegellátás feltételeinek megteremtésére; a Kórház pénzügyi

Törekszik a belgyógyászati,

emésztőszervi

szintjén túl igyekszik a

lehetőségeitől függő

mértékben.

és mozgásszervi rehabilitáció minél magasabb szakmai

szintjének elérésére, a három terület szakmai protokolljainak kidolgozására - az érintett Szakmai
Kollégiumok és Országos Intézetek bevonásával - és a

minőségbiztosítás , minőségfejlesztés mielőbbi

bevezetésére, gyakorlására.
Fontos feladata a Kórház profiljának

megfelelő,

a gyógyító-megelőző-rehabilitációs szakterületeken folyó

tudományos tevékenységbe való bekapcsolódás. az oktatásban való aktív

oktató-kórházi tevékenységének és

közreműködés,

a Kórház

minősítésének e lősegítése.

Az orvos igagató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységeket az

felelőse

az ellátó

Alaptevékenysége: Post traumás állapotok, nagyizületi endoprotezis ill. egyéb rekonstrukciós

műtétek,

valamint az adott járóbeteg-ellátási egység szakmai
egység

vezetője

osztályvezető főorvos,

vezeti. Az ellátás szakmai

főorvosa.

3.3.1.1

Mozgásszervi rehabilitációs osztály ( 3 fő)

nagyizületi vagy sokízületi idült gyulladások vagy degeneratív betegségben
deformitásai esetén, agyi vascularis insultuson, agytraumán,
féloldali bénult betegek, neurológiai betegek,

agyműtéten

gerincve l ősérültek

szenvedők

súlyos

(benignus tumor) átesett

heveny állapotromlást

követő

orvosi

rehabilitációs kezelése, kezelése - kidolgozott szakmai protokollok alapján.
Munkarend:
•

Orvosok, főnővér: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás

•

Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

Készenlét:

Munkaidőn

műszakok.

kívül készenléti szolgálatot a Recski Központi ügyelettel kötött

a Mesarthim Bt. biztosítja
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szerződés

alapján

Gasztroenterológiai rehabilitációs osztály (1 fő)

3.3.1.2
Alaptevékenysége:

A gyomor- és bélrendszer az
rehabilitáció, krónikus

emésztőszervek

emésztőszervi

krónikus betegségeinek kezelése műtétek utáni korai

betegek kezelése, reflux betegség, ulcus betegség idült

hasnyálmirigy gyulladás, máj-epeutak betegségei (funkcionális és organikus), vastagbél betegségek IBS, IBD, korábban különböző nagy hasi

műtéteken

átesett betegek kezelése

Munkarend:
•

Orvosok, főnővér: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok.

•

Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x 12 órás munkarend, folyamatos ellátás

Készenlét: Munkaidőn kívül készenléti szolgálatot a Recski Központi ügyelettel kötött
szerződés

alapján a Mesarthim Bt. biztosítja.

3.3.1.3

Krónikus belgyógyászati osztály (2 fő)

Alaptevékenysége: Valamennyi belgyógyászati profilba tartozó krónikus betegség utókezelése,
állapotjavítás, rehabilitáció kidolgozott szakmai protokollok alapján.

Betegellátás folyamata

a

folyamatleírásokban szerepel
Munkarend:
•

Orvosok, főnővér: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás

•

Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x 12 órás munkarend, folyamatos ellátás
Munkaidőn

Készenlét:

kívül készenléti szolgálatot a Recski Központi ügyelettel kötött

szerződés

alapján a Mesarthim Bt. biztosítja

3.3.2

Járóbeteg ellátás

3.3.2.1

műszakok.

Szakorvosi rendelések - szakorvosi feladatokat, megbízási szerződéssel,
vállalkozásként 8 fő

Az ÁNTSZ Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően, a mindenkori ÁNTSZ engedély alapján;
részben - OEP finanszírozással -, részben önköltséges formában szakorvosi ellátást biztosít a járóbetegek
számára.

3.3.2.2

Diagnosztikák - röntgen és ultrahang diagnosztikát megbízási
szerződéssel, 2 fő szakorvos, a labor diagnosztikát szolgáltatási
szerződéssel, vállalkozásként
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Az ÁNTSZ Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően, a mindenkori ÁNTSZ engedély alapján;
részben - OEP finanszírozással -, részben önköltséges fonnában röntgen, ultrahang és labor diagnosztikai
ellátást biztosít a járó betegek és

fekvőbetegek

számára.

Fizio- és mozgásterápia -szakorvosi feladatokat egyéni vállalkozóként és

3.3.2.3

közreműködői szerződéssel

5fő

Az ÁNTSZ Működési Engedélyben foglaltaknak megfelelően, a mindenkori ÁNTSZ engedély alapján;
részben - OEP finanszírozással -, részben önköltséges formában fizioterápiás kezeléseket biztosít a
járóbetegek, illetve a

fekvőbetegek

részére.

Részterületei:
a.) Elektroterápia
b.) Hydro- és Balneoterápia:
kádfürdők

timsós
C02

(gyógyszeres)

fürdő

fürdő

hidromasszázs

kádfürdő

víz alatti vízsugár masszázs
iszapkezelő

paraffin
szauna
d) Vízalatti torna
e.) Masszázs
f.) Diszpécser szolgálat

A betegellátás ÁNTSZ által jóváhagyott „Gyógyfürdő üzemeltetési szabályzatban" rögzített módon,
illetve a központi fizioterápia szabályzatnak

3.3.2.4

megfelelően

Intézeti gyógyszertár

Parádfürdői Állami Kórháznak

zajlik.

Létszám: 1 fő

intézeti gyógyszerraktára van. A gyógyszereket a Mátrai Állami

Gyógyintézet Gyógyszertárán keresztül szerezzük be. Az intézeti gyógyszerraktárban történik a beteg
számára a gyógyszerek tárolása, kiadagolása.

3.4 A Gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai
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3.4.1

Gazdasági csoport

Létszám: 6

fő

A PÁK pénzügyi, számviteli- munkaerő- és bérgazdálkodási, anyaggazdálkodási feladatainak ellátása, az
intézet gazdálkodására, pénzügyi tevékenységére vonatkozó törvények és rendeletek maradéktalan
betartása.
A gazdasági szervezet feladatai a gazdasági ügyrendben kerültek meghatározásra.

Jogszabályi háttér: 368/2011. Kom1. rendelet, 2000. évi C tv, 201 1.évi CXCV tv.
Tevékenységi körönként kerültek meghatározásra a vezető és más dolgozók gazdálkodással összefüggő
feladatai, hatás- és jogköre, továbbá az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának módja.

A gazdasági feladatokat a pénzügyi

csoportvezető, könyvelő-pénztáros,

pénzügyi

el őadó, bérszámfejtő,

látja el.
Ellátja az intézet pénzügyi, számviteli és bérgazdálkodási, anyaggazdálkodási, valamint raktározási
feladatait.
Fe lelős :

•

az intézet pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolításáért, likviditási helyzetének folyamatos

biztosításáért.
•

a jogszabályokban

előírt

könyvviteli és számviteli rend teljes

körű

vezetéséért és a meghatározott

beszámolási rend betaitásáért
•

az intézet feladatainak ellátásához szükséges dolgozók biztosításáért, a közalkalmazotti jogviszony

létesítéséért, megszüntetéséért, a bérkeretek megtartásáért, a Munka Törvénykönyve, a KJT és a
Kollektív
•

Szerződés

rendelkezéseinek megtartásáért

az Intézet teljes körű szakmai anyag- és egyéb anyag valamint a kis

értékű

tárgyi eszközök

ellátásáért.
•

az intézeti eszközök és anyagok raktározásáért

3.4.2

Műszaki

csoport

Létszám: 8

fő

A PÁK teljes körű üzemeltetése, beleértve az üzemviteli, napi karbantartási tevékenységet, a beruházási
és felújítási munkálatok

előkészítését.

APÁK teljes körű energia ellátása és energia-gazdálkodási területének tisztán tartása.
Szervezeti egység célja: a PÁK gyógyító tevékenységét végző szervezeti egységeinek vertikum aként
biztosítani az ellátási
hatékonyságon

felelősséggel összefüggő

túlmenően

müszaki háttér hatékony

az egészségügyi ellátás

minőségi
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működését,

aminek a gazdasági

hatékonyságát is szolgálnia kell.

Feladatok:
A feladatok magukban foglalják a P ÁK energiatermelő, elosztó rendszereinek, közműveinek, épület és
építmény állományának, eszközeinek

tervszerű

karbantartását, az üzemeltetés, használat során

hibalehárítási feladatok ellátását, karbantartási saját és
működtetését

és azok

folyamatszerű ellenőrzését,

külső

keletkező

feladatok vállalkozási formában való

értékelését a kórház

műszaki

ügyeleti-készenléti

rendszerének műszaki háttérszolgálatát. Az épületek és egyéb technikai berendezések állapotvédelmének
folyamatos figyelemmel kísérése, különös tekintettel a baleseti veszélyforrásokra.
Létszám: 1 fő

Szállítási feladatai

A PÁK közúti személy- és teherszállítási igényeinek teljesítése, anyagbeszerzői feladatok ellátása.
A PÁK gépjárműpark állagának megóvása, szinten tartása, fejlesztése. A mindenkori törvényi előírások,
rendeletek jogkövetése, gyakorlati alkalmazása.
Közreműködik

a személyi és tárgyi feltételek biztosításában,

Laborvizsgálati anyagok szállítása,
Anyagbeszerzés,
Műszerek

műszerek

javításra vitele, illetve a megjavított

elhozatala,

Igazgatással kapcsolatos szállítási feladatok lebonyolítása,
Minden olyan szállítás lebonyolítása, amely a PÁK részére szükséges.
Egyéb fuvarozási tevékenységet csak a PÁK vezetésének engedélyével végezhet.

Élelmezési csoport

3.4.3

Létszám: 12

fő

A P ÁK beteg, alkalmazotti és vendég élelmezésének teljes körű ellátása, beleértve a szükséges anyagok
beszerzését és tárolását. Az élettani szükségletnek

megfelelő minőségű

és

tápértékű

étkezés biztosítása a

Kórházba beutalt betegek, a Kórházzal munkaviszonyban álló dolgozók és egyéb étkezést igénybe
részére a

lehető

leggazdaságosabb keretek között. Az élelmezési csoport

működését

jogszabályi

intézeti szabályzatok, utasítások is szabályozzák.
Feladata:
betegétkeztetés
dolgozói étkeztetés
vendégétkeztetés
havi étlap elkészítése
nyersanyagok megrendelés, átvétele, raktározása, nyilvántartása, kiszabása
ebédjegyek kiállítása, értékesítése, elszámolása
ételek elkészítése
Munkafolyamatait a HACCP

előírásainak megfelelően

végzi a működé si rendje alapj án.
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vevők

előírások,

3.5

Gazdasági Igazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység és
szakterületek
3.5.1

Szolgáltatás csoport

3.5.1.l

Takaritócsoport

A P ÁK helyiségeinek és épületeinek, az intézményi ellátást igénybe vevők környezetének tisztántai1ása, a
higiénés szabályzatban leírtak figyelembe vételével és betartásával. Ezen tevékenységével a minőségi
ápolás- gondozás kivitelezésének segítése.
A csoport munkáját az erőforrás gazdálkodó szervezi és felügyeli.
Feladataik ellátásában az intézet belső szabályzati rendjei az irányadók.

3.5.1.2

Portaszolgálat

A PÁK-ba érkező beutaltak, látogatók, vendégek irányítása, illetéktelenek visszatartása, adminisztráció,
telefonközpontos szolgálat és vagyonvédelmi feladatok, melyek ellátásánál az intézet
rendjei az irányadók. Munkájukat az erőforrás gazdálkodó koordinálása és

ellenőrzése

belső

szabályzati

mellett végzik.

3.5.1.3 Eszközgazdálkodás
Eszközgazdálkodás keretében feladata az intézményben felhasználásra kerülő anyagok, eszközök, műszerek
beszerzésének szakmai előkészítése, beszerzése, raktározása, anyagoknak, eszközöknek és műszereknek az
biztosítása és egyéb ellátási, gazdálkodási feladatok teljesítése, valamint a leltári nyilvántartás és ellenőrzés. A
feladat ellátása során gondoskodik az eszköz ellátások tervezéséről, végrehajtásáról, a raktárgazdálkodás
rendjének biztosításáról, naprakész nyilvántartásáról. A feladat ellátása során biztosítja a helyes és takarékos
gazdálkodásról, ésszerű felhasználásáról és az eszközök megóvásáról.

3.5.1.4 Vagyongazdálkodás
Vagyongazdálkodási feladata körében gondoskodik a kórház vagyonkezelésébe tartozó vagyon
rendeltetészserű használatát biztosító, hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző és értéknövel ő felhasználás
biztostásáról. Javaslatot tesz vagyonelemek hasznosítására, intézkedik annak végrehajtása iránt.

3.6 Ápolási Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai
3.6.1

Klinikai és ápolási szolgálat
Fekvőbeteg

3.6.l.l

Létszám : 46

fő

osztályok fönővérei és szakdolgozói

Végzi a betegek közvetlen ápolását, vizsgálatokra

történő előkészítését,

gyógyszerelését, kezelését, az

orvos utasítása szerint, illetve önállóan a beteg szükségletének és a szakmai kompetenciának
megfelelően,

napi 2x 12 órás munkarendben .

Törekszik az ápolási szolgáltatás személyre szabott. a kor szakmai színvonalának mindenkor
kivitelezésére.
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megfelelő

Járóbeteg szakrendelések asszisztensi csoport Létszám: 19 fö

3.6.2

A kórház központi diagnosztikai és terápiás egységeiben képzettségüknek és az egység profiljának
megfelelő

szakasszisztensi feladatok végzése, orvosi rendelvényre és felügyelet mellett.

3.6.2.1

Szakrendelések

3.6.2.2

Fizio- és mozgásterápia (14 fő)

3.6.2.3

Diagnosztikák ( 5

3.6.3

fő)

Létszám: 1 fő

Dietetikai csoport

Feladata a betegek gyógyulását elősegítő
Felelős:

a diétás orvos utasításainak

legkorszerűbb

megfelelően,

dietoterápia megvalósítása.

a betegek diétás étkeztetésének betegség csoportokra

vagy személyre szabott kialakításáért, kivitelezéséért, a diéta

jelentőségének

és mibenlétének

megismertetéséért, megtanításáért.
Felügyeli

a

diétás

táplálkozástudomány

ételek

elkészítésének

korszerű

módját,

konyhatechnikai

eljárásait.

Lépést

tart

a

eredményeivel, munkája során alkalmazza azokat. A betegeknek

rendszeres konzultációkat tart a betegség és diéta kapcsolatáról.

3.6.4

Gyógyszertári asszisztens

Biztosítja és beszerzi a
fertőtlenítőszereket,

fekvő-

Létszám: 1 fő

és járóbeteg ellátás

működéséhez

szükséges gyógyszereket, kötszereket,

a klinikai-, endoscopos-, UH- labor számára a

megfelelő

anyagokat, a fizioterápia részére a szükséges gyógyszerkészítményeket és vegyi

3.6.5

Rehabilitációs team

3.6.5.1

Létszám: 12

reagenseket és vegyi

közvetítő

anyagokat.

fő

Szociális munkás ( 1fő)

A kórházi szociális munka egyik területe, melynek során a betegek, iiletve családjuk, közösségük
szociális problémáinak megoldásához nyújt segítséget a szociális munkás.
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3.6.5.2

Pszichológus (1fő)

Feladata a rehabilitációs teamben segíteni a betegségélmény feldolgozását.
Az alkalmazkodásban pszichés vezetés vagy pszichoterápia.
Folyamatos kommunikáció. Kommunikációs képzés, készségfejlesztés.

3.6.5.3

Gyógytornász csoport (9 fő)

A Gyógytornász Csoport a Központi Fizioterápiás Részlegen belül végzi tevékenységét.
A csoport a járó- és fekvőbetegek ellátását végzi.

Logopédus (1 fő)

3.6.5.4

Feladata a diagnosztizált, megállapított beszédhiba gyógyítása, kijavítása.

4 Fejezet: APÁK vezetése
A PÁK vezetése a P ÁK egyszemélyi felelős vezetőjét, valamint a vezető-helyetteseket foglalja magában.
A PÁK vezetésének feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és
gazdaságilag hatékony müködtetése. E feladatának a PÁK vezetése a szakmai önállósága alapján a
hatályos jogszabályok, a szervezeti és

működési

szabályzat,

illetőleg

az irányító szerv és a tulajdonosi

jogokat gyakorló szerv határozatainak és iránymutatásának figyelembevételével tesz eleget.

4.1 APÁK vezetési szintjei, az egyes szintekhez kapcsolódó vezetői jogkörök

A főigazgató:

4.1.1

APÁK egyszemélyi felelős vezetője a.főigazgató.
A

főigazgatót

fe ladatainak ellátásában vezető-he l yettesek, valamint a szakmai

vezető

A

főigazgató

feladatait közvetlenül vagy helyettesei útján látja el. Egyes feladatait írásban adhatja át

testület segítik.

jogszabályban meghatározott fonnában és keretek között. A főigazgató helyettesítését távolléte,
akadályoztatása, továbbá a főigazgatói tisztség bármely okból történő ideiglenes betöltetlensége esetén az
orvos-igazgató látja el.
Az

Egészségügyrő l

vezetője,

a

szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §. (1) bek. d) pontja alapján az intézmény

főigazgató

tekintetében a

vezetői

megbízás adása, a

vezetői

megbízás visszavonása az

egészségügyért felelős miniszter hatásköre, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az egészségügyi
intézmény fennta1iójának , az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.
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A főigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•

a munkáltatói jogok gyakorlása, ide értve munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése,
módosítása és megszüntetése, továbbá vezetői megbízások létesítése és visszavonása, munkaköri
leírások jóváhagyása, amennyiben mindezeket jogszabály nem más személy hatáskörébe utalja

•

jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása

•

a P ÁK tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése

•

hannadik személy - ide értve a dolgozói érdek képviseletet - felé a PÁK képviselete, amely
hatáskörét általános vagy eseti jelleggel átruházhatja, kivéve ha jogszabály vagy jelen SZMSZ
ezt kizárja, illetve személyes eljárását

•

kötelezővé

teszi

minden egyéb, a jogszabályokban és a szervezeti és

működés i

szabályzatban kizárólagos

hatáskörként meghatározott feladatok ellátása

A főigazgató további feladat- és hatásköre:

•

A

gyógyító-megelőző-rehabilitációs

felügyelete és
•

szervezeti egységek munkáj ának irányítása, összehangolása,

ellenőrzése.

Az orvos-szakmai tevékenység

ellenőrzése

és az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések

megtétele.
•

A PÁK szervezeti és módszertani feladatainak irányítása.

•

A PÁK gazdálkodásának felügyelete.

•

Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének irányítása és összehangolása.

•

Közérdekű

•

a PÁK „PR" tevékenységének irányítása és felügyelete.

tájékoztatás adása a média részére a sajtótörvény értelmében,

A főigazgató felelős:
•

a PÁK szakmai és gazdasági működéséért,

•

a PÁK etikai helyzetéért,

•

a PÁK szakmai célkitűzéseinek megvalósításáért,

•

a honvédelmi, polgári védelmi felkészülésre vonatkozó rendelkezések végrehajtásáért,

•

a

működésre

irányadó jogszabályi

előírások

betartásáért.
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A főigazgató gondoskodik és ellátja továbbá:
•

a Szervezeti és

Működési

Szabályzat, a házirend, a szakmai terv, és jogszabály által

előírt

egyéb

szabályzatok megalkotásáról,
•

a P ÁK költségvetési, gazdálkodási és fejlesztési terveinek elkészítéséről ,

•

az

•

a jogszabályokban és a felügyeleti szerv által meghatározott feladatokat,

•

a PR feladatokat.

alapvető

munkáltatói jogokat a Mt., a Kjt. és a Kollektív

S zerződés

alapján,

Ellenőrzi, ellenőrizteti:

•

helyettesei és a közvetlen alárendeltségében megtartott szervezeti egységek munkáját,

•

a működési mutatókat, statisztikai adatokat,

•

a betegellátás színvonalát,

•

az etikai követelmények érvényesülését,

•

a dokumentációs és információs tevékenység végrehajtását,

•

a szervezeti egységek közötti

•

ajogszabályokban és a szabályzatokban foglaltak végrehajtását,

•

a munkafegyelem betartását,

•

a felügyeleti - a szakmai - az önkonnányzati-, az egyházi-, társadalmi- és civil szervezetekkel való

együttműködést

és munkamegosztást,

kapcsolattartást.

Át nem ruházható feladat- és hatáskörök:
•

a PÁK éves gazdálkodási tervének meghatározása,

•

a PÁK működési rendjének meghatározása,

•

a létszám- és bérgazdálkodási rend meghatározása,

•

a gazdálkodási terv végrehajtásának ellenőrzése ,

•

al apvető

munkáltatói jogkörökből adódó feladatok.

A főigazgató közvetlen irányítása alatt tevékenykedik:

•

Orvos igazgató,

•
•

Gazdasági igazgató,

•
•

Titkárság/ Dokumentációs csoport

•

Kontrolling

•

Humánpo1itik a

szakszerűségét,

Ápolási Igazgató

Informatika
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•
•

Marketing
Jogi képviselet

•

Belső ellenőrzés

•

Minőségügyi

•

Könyvvizsgáló

A

főigazgató

történő

A

megbízott

helyettesítését távolléte, akadályoztatása, továbbá a

főigazgatói

tisztség bármely okból

ideiglenes betöltetlensége esetén az orvos-igazgató látja el.
főigazgatót

- nyilvános pályázat útján - az Emberi

EMMI) Minisztere nevezi ki. A

vezetői

megbízatás

Erőforrások

időtartama

Minisztériuma (a továbbiakban

alatt a munkáltatói jogokat, a

vezetői

megbízás visszavonása tekintetében az EMMI Mini sztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében az
egészségügyi intézmény fenntartója gyakorolja.

4.2 Orvos Igazgató
Az orvos igazgató feladatkörébe tartozik - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a P ÁK-ban nyújtott
orvosi, diagnosztikai és egyéb egészségügyi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása.

Az orvos igazgató közvetlen irányítása alatt
•

•

Fekvőbeteg

működnek:

ellátás :

•

mozgásszervi rehabilitáció

•

gasztroenterológiai rehabilitáció

•

krónikus belgyógyászat

Járóbeteg ellátás:
•

szakorvosi rendelések

•

diagnosztikák

•

fizio- és mozgásterápia

•

Tudományos és oktató tevékenység

•

Kórlaprevíziós Bizottság

Az orvos igazgató feladatai

•

az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete,

•

a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,

•

a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való
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közreműködé s,

képviselővel

•

a betegjogi

való kapcsolattai1ás,

•

az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának

•

a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,

•

a PÁK higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,

•

a PÁK-ban nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos m inőség-ellenőrzése,

•

a PÁK-ban orvosi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének

ellenőrzése,

biztosítása és felügyelete, valamint
•

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása

•

felel az intézményi várólista, befogadási lista jogszabályoknak megfelelő
vezetéséért,

•

ellátja a

főigazgató

bánnely okból

helyettesítését távolléte, akadályoztatása, továbbá a

történő

főigazgatói

tisztség

ideiglenes betöltetlensége esetén.

Az orvosigazgatót távolléte esetén a kórház

főigazgatója

helyettesíti .

4.3 Gazdasági igazgató
A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a P ÁK
müködésével

összefüggő

gazdasági, pénzügyi,

mindezekkel összefüggésben

felmerülő

műszaki

és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a

adminisztratív feladatok irányítása. A gazdasági igazgatót az

egészségügyi miniszter nevezi ki a főigazgató javaslata alapján.
Az

Egészségügyről

gazdasági

vezetője

egészségügyért

szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §. (1) bek. e) pontja alapján az intézmény
tekintetében a

felelős

vezetői

megbízás adása, a

vezetői

megbízás visszavonása az

miniszter hatáskörét képezi. A díjazás megállapítása az egészségügyi intézmény

fenntartójának, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának hatáskörét képezi, a kinevezési
jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve. A gazdasági igazgatóval szemben az egyéb munkáltatói
jogokat az intézet főigazgatója gyakorolja.

A gazdasági igazgató közvetlen ;rányítása alatt
•

Gazdasági csoport

•

Műszaki

•

Élelmezési csoport

•

Gazdasági Igazgató helyettes

működnek:

csoport

A gazdasági igazgató feladatai
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•

Biztosítja a PÁK gazdálkodására vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását, ennek értelmében
különös figyelemmel eleget tesz a Számviteli törvény és az Államháztartási törvény, valamint a
végrehajtásukra vonatkozó kormányrendeletekben meghatározottaknak, illetve az ágazatra vonatkozó
különös jogszabályi rendelkezések betartásának.

•

A PÁK gazdálkodási és pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások, belső szabályzatok
figyelembevételével irányítja, összehangolja és felügyeli a Gazdasági,

műszaki,

élelmezési és

szolgáltatási csoport tevékenységét.
szakszerűségéről

•

Gondoskodik a gazdálkodási események dokumentációjának

•

Gondoskodik a PÁK gazdálkodásának irányításáról, a Kórházi tervek kidolgozásáról.

•

Biztosítja a pénzgazdálkodási, könyvviteli, a

•

Szervezi az

anyag-

és

munkaerő-

eszközgazdálkodási,

az

és pontosságáról.

és bérgazdálkodási feladatok ellátását.
állóeszköz-fenntartási,

műszak i-ellátási

és

üzemeltetési, valamint karbantartási feladatokat.
•

Figyelemmel kíséri a

belső

szervezeti egységek által jelzett problémákat és megoldásukra javaslatot

készít a főigazgató főorvosnak.
•

Meghatározza az általa irányított terület dolgozóinak munkakörét, munkatervét, átadja részükre
munkaköri leírásukat.

•

Alkalmanként, de legalább évente egyszer,

belső

szervezeti egységenként értékeli a végzett

tevékenységet, gondoskodik a munkafegyelem megtartásáról.
•

Irányítja az éves- időszaki beszámolók, mérlegek elkészítését, valamint a PÁK költségvetésének
kidolgozását.

•

Eleget tesz a P ÁK teljes területére vonatkozóan a meghatározott munka-, balesetvédelmi, tűzvédelmi

és vagyonvédelmi feladatoknak.

A Gazdasági igazgató hatásköre

ellenőrzi

•

közvetlenül irányítja és

a gazdasági szervezetet,

•

a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkáj ához iránymutatást ad, folyamatosan

•

gazdasági intézkedéseket hoz,

•

a gazdasági igazgató - vagy az általa kijelölt személy - ellenjegyzése nélkül a PÁK-ot terhelő
gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható

elő

e llenőrzi

azt,

és ilyen intézkedés nem

tehető,

•

gazdasági-

pénzügyi

kérdésekben , a jogszabályokban

meghatározott

képviseleti jogkörrel

rendelkezik, ebben a körben aláírási és kiadmányozási jogköre van,
•

kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogköre a jóváhagyott költségvetési, felújítási és
beruházási terv teljes körére kiterjed, a bel ső szabályzatban rögzítetteknek
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m egfelel ően ,

•

az intézkedési és döntési jogkört a gazdálkodással

összefüggő

bármely ügyben magához vonhatja,

vagy amennyiben szükségesnek ítéli meg ügyintézésre bármely, a felügyelete alá tartozó szervezeti
egységet kijelölheti, az ügyrendtől

eltérően,

•

kapcsolatot tart az orvosszakmai területek vezetőivel.

•

kidolgozza az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján a PÁK számviteli politikáját, ezen
belül a pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzatát, számlarendet és számlatükröt,

•

jóváhagyja a PÁK könyvviteli, elszámolási, vagyon nyil vántartási és bizonylati rendjét.

Gazdasági igazgató felelőssége

A PÁK működéséhez szükséges gazdasági, pénzügyi, műszak i háttér biztosítása, a törvényes és szabályos
gazdálkodás feltételeinek megteremtése és megtartása.

A gazdasági igazgató feladatait a

főigazgató

közvetlen irányítása és

ellenőrzése

alatt látja el. A gazdasági

igazgatót távolléte, akadályoztatása, továbbá a gazdasági igazgatói tisztség bármely okból

történő

ideiglenes betöltetlensége esetén a gazdasági igazgató helyettes helyettesíti, aki megfelel az Avr. 55. §
(3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek.

4.4 Gazdasági Igazgató helyettes feladata, felelőssége
A gazdasági igazgató helyettes közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység és szakterület
4.4.1 Szolgáltatási csoport
• takarító szolgálat
• portaszolgálat
4.4.2 Eszközgazdálkodás
4.4.3 Vagyongazdálkodás
Feladatait a gazdasági igazgató irányítása, felügyelete mellett végzi. Ellátja a gazdasági igazgató
általános helyettesítési feladatait,a gazdasági igazgatói tisztség bármely okból történő ideiglenes
betöltetlensége esetén.
A gazgadási igazgató helyettes önálló és helyettesítésben ellátott feladatai körében a kórház
működéséhez

szükséges törvényes és szabályos gazdálkodás feltételeinek megteremtése és

megtartása figyelembevételével jár el.

4.5 Ápolási igazgató
Feladatkörébe tai1ozik - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a PÁK által nyújtott egészségügyi
tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása.

Az ápolási igazgató feladatai és felelőssége
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Az ápolási igazgató feladatkörébe tartozik - a

főigazgató

közvetlen irányítása mellett- az intézmény által

nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
•

Irányítja és felügyeli a Kórházban folyó ápolási-gondozási tevékenységet.

•

az intézeti egészségügyi dokumentáció

szabályszerű

vezetésének, a dokumentáció szakmai

tartalmának felügyelete,
•

a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,

•

a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való

közreműködés,

a betegjogi

képviselővel

való kapcsolattartás,
•

a PÁK higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése,

•

a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése,

•

a PÁK-ban ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosításában és felügyeletében való

•

közreműködik

•

részt vesz a

•

véleményezi

közreműködés

a Kórházi szabályzatok eü. szakdolgozókra vonatkozó fejezeteinek elkészítésében

munkaerő-gazdálkodási

a költségvetési

és oktatási tervek elkészítésében

fejlesztési,

rekonstrukciós terveket, azok betegellátási-ápolási

vonatkozásait
Az ápolási igazgatót távolléte esetén az általa kijelölt

vezető

ápoló helyettesíti.

5 Fejezet: A PÁK működését segítő fórumok
5.1 Szakmai Vezető Testület
4312003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek

működési rendjéről,

illetve szakmai

vezető

testületéről.

A szakmai vezető testület a PÁK tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott
szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. A szakmai
meghatározott feladatait a szervezeti és
között saját ügyrendjének

megfelelően

működési

gyakorolja.

Orvos igazgató,
Ápolási igazgató
Osztályvezető főorvosok

szakasszisztens

Osztályvezető főnővérek
Csoportvezető

testület az e rendeletben

szabályzatban meghatározottak szerint, ennek keretei

A szakmai vezető testület tagjai:

Vezető

vezető

gyógytornász
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Gyógyszerész
Higiénés

főorvos

A szakmai vezető testület működése

A szakmai

vezető

testület a tagjai közül elnököt választ. A szakmai

rendes ülést tart. A szakmai

vezető

vezető

testület évente legalább két

testület rendes ülését a testület elnöke az írásbeli meghívók postai

vagy elektronikus kézbesítés útján az ülés megtartása

előtt

legalább nyolc nappal közölt írásos

meghívóval hívja össze, amely tartalmazza a napirendi pontokra tett javaslatot. A testület ülése szükség
szerint bármikor összehívható, azonban az összehívás

előbb

rögzített formális szabályai kizárólag

sürgős

szükség esetén mellőzhetőek, amely esetben a napirend elfogadásáról az ülésen külön határozni kell.
Az elnök köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a
egyharmada írásban kezdeményezi. A szakmai

vezető

főigazgató

A szakmai

vezető

vezető

testület legalább

testület ülésére minden esetben meg kell hívni -

tanácskozási jog mellett -, illetve részt vehet a fenntartó
valamint a

vezető

képviselője,

a

főigazgató ,

a gazdasági igazgató,

általános helyettese.

testület ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A szakmai

testület határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza.

Az alábbiakban meghatározott egyetértési jogkörökben a döntéshez az összes tag több mint felének
egyetértő

szavazata szükséges:

•

a PÁK szakmai tervéhez,

•

a PÁK fejlesztési prioritásainak meghatározásához,

•

a

vezetői ,

orvosvezető-helyettesi,

ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban

meghatározott feltételek alóli felmentéshez,
•

a kórházi etikai bizottság

vezetőjének

és tagjainak, továbbá a halottból

történő

szerv-,

szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez,
•

a kutatási projektek engedélyezéséhez,

•

a

minőségbi zto sítás i

politika kialakításához és a

bel ső minőségügyi rendszenől

szóló szabályzat

elfogadásához,
együttműködési

•

más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai

•

a PÁK szervezeti és működé si szabályzatában előírt egyéb döntésekhez.

A szakmai
•

vezető

testület feladat és hatásköre

részt vesz a PÁK szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a belső
szabályzatainak

•

és konzílium-kérési rendhez,

előkészítésében,

véleményezi, iJletve rangsorolja a

vezető-helyettesi

és a szakmai osztályok

betöltésére beérkezett pályázatokat,
•

a fenntartó,

illető leg

a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve
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vezetői

munkaköreinek

•

a fenntartó,

illetőleg

a

főigazgató

felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt

nyilvánít.
•

évente értékeli a szakmai tervet és

A főigazgató köteles kikérni a szakmai

közreműködik

vezető

a terv megalkotásában és módosításában

testület állásfoglalását

•

a vezető-helyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb

•

munkáltatói jogok gyakorlása során,

•

a P ÁK szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, meghatározott
döntések meghozatalát megelőzően ,

•

bánnely más, a P ÁK szervezeti és működési szabályzatában előírt esetekben.

5.2 Igazgatói Tanács
A PÁK főigazgatójának tanácsadó, vél eményező, döntés-előkészítő testülete.
Vezetője:

Főigazgató

Tagjai:

Orvos igazgató
Gazdasági igazgató
Ápolási igazgató
Érdekképviseletek

Meghívottak: Jogi képviselet ellátásával megbízott
Belső ellenőr

Infonnatikus
Osztályvezető főorvosok
Csoportvezetők

Ülésezési gyakoriság: kéthetente 1 alkalommal, ame l yről jegyzőkönyv készül.

5.3 Dolgozói érdekképviseletek

Az érdekképviselet feladata és célja a PÁK-al munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló alkalmazottak
munkavégzésével és jogviszonyukkal kapcsolatos érdekeinek

előmozdítása

és megvédése. Az

érdekképviseleti szervek a PÁK főigazgatója és egyéb vezetői részéről érdekképviseleti tevékenységük
keretei között nem utasíthatóak, ügy- és működé si rendjüket önállóan állapítják meg, a PÁK vezetésétől
függetlenül

működnek.

Az érdekképviseleti szerveket, illetve tagjaikat a kollektív
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szerződésben

vagy

kollektív

erejű

megállapodásban, illetve jogszabályban biztosított egyetértési, javaslattételi, részvételi,

véleményezési jog, valamint kedvezmények illetik meg. Az érdekképviseletek
illetve az erre írásban felhatalmazott más

vezető

beosztású dolgozók

képviselőivel

a főigazgató,

együttműködnek ,

és velük

kapcsolatot tartanak . Az érdekképviseleti szervek vonatkozásáb an nem lehet kapcsolattartó személy,
tárgyalópartner vagy a munkáltató PÁK képviselője az, aki az adott érdekképviseletnek vezetője, vagy
képviseletére jogosult tagja.

Az érdekképviselet formái :

5.3.1

•

Közalkalmazotti tanács vagy megbízott a dolgozói létszám faggvényében

•

Szakszervezet

Felügyelő

5.4 Kórházi

Tanács

a 23/1998. (XII.27.) EüM. rendelet alapján.

5.5 Etikai Bizottság
A 1411998 (Xll.11 .) EüM. rendelet alapján.
A kórházi etikai bizottság (a továbbiakban: etikai bizottság) létrehozása, létszámának meghatározása a
jogszabályok által kijelölt keretek között az orvosszakmai
megbízatása

megszűnését követő

vezető

30 napon belül alakul meg.

feladata. Az etikai bizottság a

Az etikai bizottság

működésével

kapcsolatos szervezés i és ügyviteli feladatokat a PÁK látja el, a működéssel kapcsolatos költségeket a
PÁK költségvetésében kell biztosítani.
A beteget a PÁ K-ban történő felvételkor tájékoztatni kell az etikai bizottsághoz való fordulás jogáról.
Az etikai bizottság megalakulására, müködésére, tagságára és annak összetételére, illetve fe ladat és
hatáskörére a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen jelen szervezeti és

működés i

szabályzat

megalkotása idején az 1997. évi CLIV törvény az irányadó.

5.6

Műszerügyi

Bizottság

A Kórház éves és alkalmankénti
A

Műszerügyi

gép-műszer

beszerzésének elbíráló javaslattételi és döntéshozó fóruma.

Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény

műszerellátottságát,

am011izációját, és az intézet anyagi forrásainak ismeretében javaslatot tesz a
műszerek

műszerek

a

műszerek

cseréjére, új

beszerzésére, a szakmai irányelvek, valamint a külön jogszabályban foglalt minimum feltételek

figyelembe vételével.
Vezetője:

Gazdasági igazgató
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Tagjai:

Orvos-igazgató
Gazdasági igazgató
Ápolási igazgató
Osztályvezető főorvosok
Műszaki csoportvezető

Ülésezik: a felmerült igénynek megfelelően, de évente legalább 2

alkalommal.

5.7 Beutaló Elbíráló Bizottság
A beutalás szabályait a

kötelező

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

valamint annak végrehajtásáról szóló 21711997. (Xll.1.) Konn. rendelet állapítja meg.

Szakorvosi Bizottság dönt a beutalók elfogadásáról és a betegbehívás
bizottság

vezetője

sorrendiségéről.

A döntést a

írásban rögzíti, és aláírásával hitelesíti a beutalón is. A beutaló elutasításáról, annak

okáról, a bizottság vezetője írásban értesíti a beteget vagy a beutaló orvost, és a döntést rögzíti a beutalón
is. A behívási sorrendet a beteg állapota és a rehabilitáció szakmai szabályai határozzák meg. Az
intézetbe kerülés
időpontját,

e lőtt

7-10 nappal a beteg hivatalos, írásos értesítést kap, mely tartalmazza a felvétel

s az egyéb szükséges információkat, tájékoztatókat és eljárási módokat,

amelyrő l

a betegnek

tudnia kell.
Tagjai: Gasztroenterológiai Rehabilitációs Osztály vezetője
Mozgásszervi Rehababilitációs osztály vezetője
Krónikus Belgyógyászati Osztály vezetője
Ülésezik: Minden héten egy alkalommal.

5.8 Adatvédelmi

felelős

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24.
paragrafus ( 1) a) pontja alapján az Intézetnek adatvédelmi

felelőst

kell kinevezni, vagy megbízni.

Az adatvédelmi.felelős.feladatai:
•

közreműködik, illetőleg

segítséget nyújt az adatkezeléssel

összefüggő

döntések meghozatalában,

valamint az érintettek jogainak biztosításában.
•

ellenőrzi

e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a

belső

adatvédelmi és

adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelmények megtartását
•

kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az

•

adatkezelőt

vagy az adatfeldolgozót.

elkészíti a belső adatvédelm i és adatbiztonsági szabályzatot.
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•

vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást

•

gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

5.9 Kórlaprevíziós Bizottság

A megadott diagnosztikus és terápiás protokollok alapján az osztályok által leadott kórlapok

ellenőrzését

végzi (dokumentáció, protokoll betartása). A bizottság 5 tagú.
Tagjait és a bizottság

vezetőjét

a Főigazgató bízza meg, a megbízatás visszavonásig érvényes.

5.10 Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság:
Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság irányítja és felügyeli az infekciókontroll
tevékenységet. A Bizottság az intézet vezetésének javaslattételi-, véleményezési joggal
szakmai tanácsadó testülete. IIAB elnöke:
szakorvos

megbízási

szerződéssel,

főigazgató,

ápolási

rendelkező

titkára: higiénikus szakorvos, tagjai: infektológus

igazgató,

gyógyszerész,

klinikusok

képvisel ője,

epidemiológiai szakápoló.
Félévenként ülésezik, ülésein értékeli az intézmény ilyen irányú tevékenységét, az elért eredményeket,
kitűzi

az

elérendő

célokat, feladatokat, meghatározza az ahhoz szükséges feltételeket.

Működését

részletesen a Működési Szabályzat szabályozza.
A kórház az infekciókontroll tevékenységét az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levelei és
az egészségügyért

felelős

miniszter által kiadott szakmai irányelvek figyelembevételével folytatja.

Az infekciókontroll tevékenység az intézet

belső minő ségügyi

rendszerének a része.

Az IIAB feladata
A Bizottság feladata az Infekciókontroll és Antibiotikum Program kidolgozása.
Kiemelt területei:
- az intézményi antibiotikum politika kidolgozása és megvalósulásának

ellenőrzése,

- az antibiotikum rezisztencia nyomon követése,
- az izolációs politika,
- a sterilanyag ellátás,
- a megfelelő
-a

fertőzés

fertőtlenítési

metodikák alkalmazása,

prevenció az ápolásban,

- a megfelelő képzés, továbbképzés a betegellátásban résztvevők számára.
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5.11 A P ÁK működését segítő főrum ok és szervekre vonatkozó általános szabályok

A PÁK működését segítő fórumok üléseiről, illetve a dolgozói érdekképviseletek.kel folytatott bármely
hivatalos

egyeztetésről

és tárgyalásról minden alkalommal, így abban az esetben is jegyzőkönyv készül,

amennyiben azt jogszabály külön nem írja
nem rendelkezik, a
bizottság

üléséről ,

jegyzőkönyvben

elő.

Amennyiben a jegyzőkönyv tartalmáról jogszabály külön

minimálisan fel kell tüntetni, hogy mely fórum, testület, vagy

továbbá hol és mikor készült, illetve azon kik és milyen joggal vettek részt. Fel kell

továbbá tüntetni a napirendi pontokat, az elhangzottak lényegi tartalmát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv
vezetésére kiválasztott személy és az adott testület elnöke írj a alá hitelesítésként. Amennyiben
határozathozatalra kerül sor, fel kell tüntetni a szavazati arányokat szavazat, ellenszavazat és tartózkodás
szerint. Bármely szavazati
jelen szervezeti és

résztvevő

működési

tag kérheti bármely elhangzott kijelentés szó szerinti rögzítését. A

szabályzatban meghatározott testületekben nincs helye

képvise l ő

útján való

eljárásnak, azon kizárólag a delegált személyesen vehet részt és gyakorolhatja jogait, kivéve, ha jelen
szervezeti és

működési

szabályzat helyettesét külön meg nem jelöli. A szavazásból vagy

részvételből

való eseti kizártság eseteit jogszabály által meghatározott körben az adott testület ügyrendje állapítja meg.
Jelen rendelkezések nem vonatkoznak azon, a PÁK müködését segítő szervekre és fórumokra, amelyek
ügy- és működési rendjüket a PÁK-tól függetl enül, önállóan jogosultak megállapítani.
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6 Fejezet: A PÁK belső működését általánosan meghatározó belső szabályzatalkotás és a
szakmai terv
6.1 Házirend
A szervezeti és

működési

szabályzat keretei között a házirendben kell meghatározni mindazokat a

szabályokat, amelyek ismerete a PÁK-ban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevevői számára a
jogaik

rendeltetésszerű

gyakorlása,

illetőleg

kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlen,

így különösen
a) a PÁK belső rendjével összefüggő előírásokat,
b) a kapcsolattartási jog gyakorlásával

összefüggő

szabályokat,

e) a betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályait,
d) a betegjogi

képviselővel

e) a betegek értékeinek

való kapcsolattartás rendjét,

megőrzésével

kapcsolatos előírásokat,

f) a gyógyító tevékenységgel, az orvosi titoktartással és a betegek személyiségi

jogaival

összhangban a sajtónyilvánosság rendjét, továbbá
g) mindazt, amit jogszabály kötelezően a házirend szabályozási körébe utal.

A házirendet a betegek, a látogatók és más, a PÁK-ban megforduló személyek számára jól látható módon
ki kell függeszteni (pl. a PÁK várakozó helyiségeiben , kórtermeiben, rendelőhelyiségeiben).

6.2

Kötelező

szabályzatalkotás alá

eső

területek

A P ÁK belső szabályzatot alkot:
a) az intézeti gyógyszerellátás rendjéről,
b)

fekvőbeteg-gyógyintézet

esetén az ápolási ellátás

rendjéről ,

valamint

c) a készenlét rendjéről, továbbá
d) amennyiben a PÁK orvostudományi kutatási tevékenységet is folytat, a kutatás rendjéről,
e) a belső

minőségügyi rendszerről,

f) mindarról, amit jogszabály vagy az SZMSZ

A

belső minőségügyi rendszerről

kötelezően előír.

szóló szabályzat megalkotásánál az EMMI által közzétett szakmai

irányelvben foglaltakat figyelembe kell venni. A szabályzatban meg kell határozni a
rendszer működéséért

felelős vezetőt.

6.3 Szakmai terv
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belső minőségügyi

Az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó PÁK az általa nyújtott szolgáltatások tervszerű és minőségi
fejlesztésére szakmai tervet készít. A szakmai tervet hétéves időtartamra kell kidolgozni. A PÁK vezetése
évente értékeli a szakmai terv teljesítését, és az értékelés alapján - ha szükséges - a soron
évre módosítja,

illetőleg

következő

öt

kiegészíti a szakmai tervet.

A szakmai terv tartalmazza:
a) a

gyógyító-megelőző

feladatok összetételének változtatásával,
összefüggő belső

b) a feladatok változásával

szervezeti változásokkal,

e) a jelentősebb felújításokkal és fejlesztésekkel,
d) a humán
e) a

erőforrások

fejlesztéséve l, valamint

minőségbiztosítással

és

minőségfejlesztéssel összefüggő

koncepciókat és mindezek pénzügyi

tervét.
A szakmai tervet - a PÁK szakmai vezető testületének egyetértése után - a fenntartó fogadja el. Ha a P ÁK
egészségügyi közszolgáltatásért

felelős

szervvel kötött

szerződés

alapján ellátási kötelezettséggel nyújt

egészségügyi szolgáltatást, a szakmai tervet jóváhagyás céljából - a

terűl etileg

illetékes regionális

egészségbiztosítási pénztárral történt egyeztetés után - be kell nyújtani egészségügyi közszolgáltatásért
felelős

szervhez is.

7 Fejezet:

Fekvőbeteg

ellátás

7.1 A betegellátás általános rendje
7.1.1

A betegek kórházi/elvétele

A Parádfürdői Állami Kórházba a betegek beutalása szakorvosi beutalóval, vagy közvetlen kórházi
áthelyezéssel lehetséges.
A betegek felvétele az arra jogosult orvos által, a Beteg Beutalási Szabályzatban

előírtaknak megfelelően

történik.

Területi ellátási kötelezettségen kívüli beteget a
terhére fogadhatnak,

ellenkező

fekvőbeteg

osztályok kizárólag a szabad kapacitás

esetben az ellátás térítésköteles a beteg számára.

Orvosi beutaló nélkül a biztosított beteg is csak a szolgáltatás teljes költségének
mellett veheti igénybe gyógykezelés céljából a Kórház szolgáltatásait.
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előzetes

megtérítése

A nem biztosított !TB igazolvánnyal nem

rendelkező

/ személy - ideértve

az államközi egyezmény

alapján járó egészségügyi ellátást is - az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásért térítési díjat
köteles fizetni.

A Betegfelvételi és Dokumentációs Iroda a

beérkező

beutaló javaslatokat érkezési sorrendben iktatja,

majd továbbítja a Beutalás Elbíráló Bizottság felé.

A Betegfelvételi és Dokumentációs Iroda a felvétel
héttel a felvételt
A beteg -

időpontjáról

levében értesíti a beteget, legalább két

megelőzően.

munkaidőben

- a Betegfelvételi és Dokumentációs irodán,

munkaidő

után pedig a recepción

jelentkezik, ahol a felvétellel kapcsolatos adminisztráció történik. A beteg személyi igazolványa és TB
igazolványa a felvétel nélkülözhetetlen feltétele. Ezt

követően

történik meg a

fekvőbeteg

osztályon a

beteg orvosi vizsgálata, a kórlap kitöltése. A kórlapra részletesen kell rögzíteni az anamnézist, a
vizsgálatok eredményeit.

osztályvezető főorvos

A beutalt beteg felvételét csak az
elutasítást és annak indokát az

előírt

utasíthatja el

megfelelő

szakmai indokkal. Az

nyilvántartásban rögzíteni kell és az esetet haladéktal anul jelenteni a

főigazgató főorvosnak.
Fertőző

beteg, vagy

egyszerű

vizsgálattal megállapítható psychiatriai betegségben

szenvedő

felvételét el

kell utasítani.
E l őj egyzett

beteg felvételét - a fentieken túl - csak rendkívüli esetben lehet megtagadni. /Zárlat,

katasztrófa helyzet, helyhiány stb./

7.1.2

•

Az

A betegek elhelyezése:
ápolónő

gondoskodik a beteg

elhelyezéséről ,

táj ékoztatja a beteget a kórházi szabályokról, az

osztály rendjéről és felhívja figyelmét a kifüggesztett Házirendre.
•

Az ápolónő szükség esetén a felvett betegnek segítséget nyújt a fürdetésnél.

•

A beteg saját ruházatának

•

A beteg pénzének és értéktárgyainak őrzéséről külön

•

Az orvos a beteg vizsgálatát

őrzéséről,

tisztántartásáról maga gondoskodik.

követően,

belső

utasítás rendelkezik.

a beteg állapotának

megfelelő

gyógykezelési, ápolási,

élelmezési utasítást ad a nővérnek.
•

Az

ápo lónő

az utasításnak

megfelelően

kezelések végrehajtásában, a diétás

részt vesz a vizsgálatok

n ővérrel együttműködve

é lelmezéséről.
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előkészítésében,

gondoskodik, a beteg

valamint a
megfelelő

A beteg azonosítása

7.1.3

Az állapotánál és koránál fogva önmaga azonosítására képtelen illetve a kommunikációban akadályozott
rögzíthető

beteg azonosításához egyszer használatos, csuklóra
felhelyezésének szükségességét a beteget
rendelkező

beteg részére is

lehetővé

felvevő

karszalagot használunk. A karszalag

orvos állapítja meg. A teljes

kell tenni, hogy az azonosító

rendszerről

cselekvőképességgel

való tájékoztatás után a

betegazonosító alkalmazását kérje.
A karszalag felhelyezését minden esetben a kórlapban, a felvételi státusz leírásánál a

felvevő

orvosnak

rögzítenie kell.
A betegazonosító karszalag alábbi azonosító adatokat tartalmazza:
a beteg monogramja,
kórház rövidített neve
a

felvevő

osztály rövidített neve

A betegazonosító karszalag alkalmazása során minden esetben gondoskodni kell az adatvédelmi
jogszabályok

érvényesülésérő l.

Amennyiben a beteg felvételekor nem volt indokolt az azonosító karszalag elhelyezése, de bent fekvés
közben olyan állapotváltozás következett be, amely indokolttá teszi a karszalag alkalmazását, akkor az
állapotváltozást megállapító orvos kötelessége a karszalag felhelyezésérő l való gondoskodás. Az utólagos
karszalag felhelyezést a kórlapban dekurzálni kell.
A karszalagot a beteg

lehetőleg

a teljes bent fekvése alatt viselje.

egyeztetés után a karszalag levételére a beteg távozását

megelőzően

Lehetőség

is, ha a

van a beteggel

kezelőorvos

történő

úgy ítéli meg,

hogy a felhelyezést indokoló feltétel már nem áll fenn . Az orvosnak ezt a döntését a kórlapban
dokumentálni kell.

Távozáskor - illetve korábbi orvosi utasításra
nővér

7.1.4

történő

indokolt levétel esetén- a karszalagot az osztályos

távolítja el a beteg kezéről, majd a veszélyes-hulladék

gyűjtőbe

dobja.

A beteg elbocsátása a Kórházból

A beteg elbocsátásáról az osztályvezető
Ha az elbocsátást a kezelés lejárta

főorvos

előtt

dönt a kezelési

a beteg kéri, de az

idő

lejártakor.

osztályvezető főorvos

a távozást nem tartja

indokoltnak, erre a beteget figyelmezteti.
Ezt

követően

a beteg csak akkor bocsátható el, ha írásban nyilatkozik arról, hogy a figyelmeztetést

tudomásul vette és az

idő előtti

távozás esetleges következményeit vállalja.
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Az osztályvezető főorvos a beteget a kezelési idő lejárta előtt elbocsáth atja, ha a beteg a Kórház rendjét
valamely módon súlyosan megsérti , ill. terápiás utasításokat nem tartja be.

A beteg elbocsátásával kapcsolatos
engedhető

teendőket

a

kezelőorvos

végzi. Amennyiben a beteg önállóan nem

el, a tervezett elbocsátásról a megjelölt hozzátartozóját

A beteg zárójelentését 3 példányban kell kiállítani,

ebből

el őzetesen

értesíteni kell.

2 példányt a betegnek azzal a figye lmeztetéssel

kell átadni, hogy az egyik példányt adja át az őt beutaló orvosnak. A zárójelentést az
személyi bélyegzőjének lenyomatával is el kell látni.

osztályvezető főorvos

Az osztályról távozó beteget, ha szükséges -

gyógyszer rendelvénnyel is el kell látni.
Ha szükséges, a betegszállító szolgálattal kell hazaszállíttatni. A keze lőorvos a szállítást m ege lőző napon
gondoskodik a betegszállító megrendeléséről.
A szállítás várható idejére a beteget az
megfelelő

állapotának

ápo lónővel előkészítteti

speciális szakmai

teendőket

és a betegszállító személyzetével a beteg

megbeszéli.

A hozzátartozókat a beteg hazaszállításáról értesíteni kell.

7.1.5

A beteg áthelyezése más intézetbe

Ha a Kórházban a beteg

megfelelő

biztosítottak, gondoskodni kell
e lőjegyzésé rő l.

Ez az

ellátásához szükséges szakmai-, tárgyi-, vagy személyi feltételek nem
megfelel ő

osztályvezető főorvos

intézetbe

történő

Sürgős

feladata.

mie lő bbi

áthelyezéséről ,

ill. átvételi

esetben, a más intézetben való helybiztosítás

történhet telefonon is, ilyen esetben a kórlapon, valamint a zárójelentésen rögzíteni kell, hogy kivel
történt a telefonbeszélgetés.
A zárójelentést vagy a kórlapkivonatot, a szükséges dokumentumokat, leleteket a beteggel együtt kell
megküldeni a beteget

átvevő

intézetnek. Az átirányítás, az átszállítás

lehetőleg

a

délelőtti

órákban

történjen

7.1.6

Elhalálozás

A haldokló beteg elkül önítéséről - a körülményektő l

függően

-a

kezel ő

orvos dönt.

Kérésre az orvos engedélyezi, hogy a hozzátartozók vagy a beteg által kért személyek /pl. lelkész/ a
beteget meglátogathassák és mellette maradhassanak.
A halál beálltát orvosi vizsgálattal kell megállapítani. A halált megállapító orvosnak értesítenie kell a
rendőrséget,

a halál vélhető leg baleset, öngyilkosság, ill. rendkívüli vagy tisztázatlan ok miatt következett

be.

A halottakkal kapcsolatos

teendők

ellátásáról, a szállításról, értéktárgy pénzösszegek

jogszabályok és külön utasítások rendelkeznek.
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kezeléséről

7 .1. 7

A beteg tájékoztatása, az egészségügyi dokumentáció megismerése, titoktartási kötelezettség

(1997. évi CLIV. tv. 13-14 §, 24-25. §):

•

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes
joga van a tájékoztatás során és azt

követően

•

eltérő

tájékoztatásra. A betegnek

további kérdésekre. A betegnek joga van megismeri

ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését
sikertelenségét, ill. a várttól

körű

követően

azok eredményét, esetleges

eredményt és ennek okait.

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban
van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól felvilágosítást kérjen.

szereplő

adatait, ill. joga

A beteg jogosult az adott

megbetegedéssel kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt
követően

írásban, az egészségügyi ellátásának befejezését
bizonyító

erővel

rendelkező

magánokiratban

pedig kizárólag a beteg által adott teljes

felhatalmazni

a

rá

vonatkozó

egészségügyi

dokumentációba való betekintésre, ill. azokról másolatot készítésére.

•

A beteg jogosult ana, hogy az egészségügyi ellátásban részt

vevő

személyek az ellátása során

tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak ana jogosulttal közöljék és azokat
bizalmasan kezeljék.
A betegnek joga van anól nyilatkozni, hogy

betegségéről ,

annak várható

kimeneteléről

adható felvilágosítá s, ill. kiket zár ki egészségügyi adatainak részletes vagy teljes
Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, gondozását

végző

kiknek

megismeréséből.

személlyel közölni

lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának
károsodásához vezethet.

Az orvost, az egészségügyi szakdolgozót és az egészségügyi szakképesítéssel nem
Kórházzal közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban

lévő

rendelkező,

a

dolgozót egyaránt terheli a titoktartási

kötelezettség. Ez a kötelezettség kiterjed a beteg egészségi állapotára vonatkozó adatokra, a folyamatban
lévő

vagy befejezett gyógykezelés jellegére, a megbetegedés körülményeire és a vizsgálattal vagy

gyógykezeléssel kapcsolatban tudomására jutott egyéb adatokra.
A beteget

illetőleg

hozzátartozóját elbocsátás

további módjáról és a

7.1.8

előtt

tájékoztatni kell egészségi állapotáról a gyógykezelés

követendő életrendről.

A beteg hozzátartozójának értesítése
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•

A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit a Kórházban

történő elhelyezéséről,

állapotának alakulásakor értesíthetnek, ill. joga van bám1ely személyt

ebből

egészségi

kizárni. A beteg által

megnevezett személyt a Kórház haladéktalanul köteles értesíteni táviratban vagy telefonon:
a beteg

elhelyezéséről ,

annak megváltoztatásáról,
egészségi állapotának jelentős

mértékű

változásáról,

a beteg elhalálozásáról.
A hozzátartozók

értesítéséről

a kezelőorvos gondoskodik.

7 .2 A betegek kivizsgálása
7.2.1
•

A vizsgálatok

A beteg érdekében a Kórházban el kell végezni mindazokat a vizsgálatokat, amelyek a gyógykezelés
eredményességéhez szükségesek. Azokat a vizsgálati eredményeket, leleteket, amelyeket járóbeteg
ellátás keretében vagy más egészségügyi intézményben már elkészítettek és a beteg aktuális
állapotára vonatkoznak, el kell fogadni .
A rendelkezésre álló orvosi iratok adatait

kellő

mérlegeléssel fel kell használni,

mellőzni

kell a

vizsgálatok megismétlését.
Az orvosi vizsgálat körébe tartozik a beteg személyes fizikális vizsgálata, ezen belül a beteg részletes
kikérdezése a

kórelőzményekről ,

fennálló panaszokról és betegsége

mind a fi zikális vizsgálat során észlelt státust a kórlapban és

tüneteiről.

megfelelő

Mind a kórelőzményt ,

beteg-dokumentációban az

orvos rögzíteni köteles.

•

Az egyes vizsgálatok szükségességét felvételkor vagy állapotváltozás esetén bármikor az
osztályvezető főorvos

határozza meg. A beteg vizsgálata történhet az osztályon vagy más részleg,

egészségügyi szolgáltató közreműködésével.

•

A diagnosztikus és terápiás beavatkozások
lehetséges

szövődményeket

mibenlétéről

a beteget tájékoztatni kell, ismertetve a

és mellékhatásokat. Ennek megtörténtét és a beteg hozzájárulását a

beavatkozáshoz, írásban, a beteg aláírásával ellátva rögzíteni kell.

7 .2.2

Az orvosnak az általa vizsgált és gyógykezelt beteg adatairól, státusáról, saját

tevékenységéről

és

intézkedéseiről

az egészségügyi törvényben megállapított rendelkezések szerint

írásbeli feljegyzést kell készíteni a

megfelelő

nyomtatványokon. Tekintve, hogy az orvosi
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dokumentáció adataira is kiterjed a titoktartási kötelezettség, azokat ennek

megfelelően

kell

kezelni és tárolni.

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek
A szakmai ellátást szabályozó vizsgálati és terápiás eljárásrendekre vonatkozó dokumentumok elkészítése
a kórház vezetésének feladata és

felelőssége.

A helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentumok az adott témakörben érvényes egészségügyi szakmai
irányelvek gyakorlati alkalmazását segítik, azokkal együtt érvényesek, azokat nem helyettesítik.
Amennyiben a témában van érvényes egészségügyi szakmai irányelv, a helyi szakmai ellátást szabályozó
dokumentumok az egészségügyi szakmai irányelv ajánlásainak a
megvalósításának módj áról és a helyi körülmények között meghatározott
információt, a tevékenységet közvetlenül

végzők

kórház gyakorlatában

lépéseiről

nyújtanak

való

egyértelmű

számára.

A helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentumok a kórház minőségügyi rendszerébe való beépítésének
lépései:
•

A

Minőségügyi

előterjeszti

•

megbízott a szükséges szabályozó dokumentum elkészítésére vonatkozó javaslatát

a kórház vezető testületének (Igazgatói Tanács),

az Igazgatói Tanács megtárgyalja a folyamatok újraszabályozásának szükségességét, és/vagy új
folyamatok, tevékenységek bevezetését,

•

a

főigazgató

erre vonatkozóan megbízást ad az illetékes munkatársnak a folyamat megtervezésére, a

szabályozó dokumentum elkészítésére,
•

az elkészített szabályozó dokumentumok szakmai jóváhagyása a Szakmai Tanácsadó Testület,
minőségügyi

•

A

jóváhagyása a

Minőségügyi

megbízott felad ata,

a szabályozó dokumentumok a jóváhagyásokat követően kiadásra és bevezetésre kerülnek.

minőségügyi

megbízott

fő

folyamatok

felelőseivel

évente áttekinteti a folyamatok szabályozását, hogy

milyen módosításokat kell végrehajtani. A szükséges változtatási igényt közösen megfogalmazzák, és
javaslatot tesznek az új szabályozó rendszer elkészítésére/módosítására és bevezetésére a fenti lépéseknek
megfelelően .

7.2.3
•

Az orvosi vizitek

Az orvosi vizit a betegellátásnak a beteg és a gyógyító személyzet rendszeres és személyes
kapcsolatának fontos, betegágy melletti formája. Törekedni kell arra, hogy a vizit ne legyen formális,
ne sé11se az orvos-orvos és az orvos-beteg viszony etikai szabályait. A viziten csak annyi orvos és
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szakdolgozó vegyen részt, amennyi a betegellátás, esetleg a továbbképzés szempontjából feltétlenül
szükséges.

•

Hetenként egy alkalommal
naponta

kezelőorvosi

főigazgató főorvosi
délelőtti

vizit tartandó a

vizit, heti két alkalommal

órákban. A vizit során a

osztályvezető főorvosi,

kezelőorvos

minden beteget a

szükséges mértékben megvizsgál, állapotát, ellátását és a korábbi utasítások megtartását

ellenőrzi,

valan1int megadja a további diagnosztikus és terápiás utasításokat.

7.2.4
•

A betegek gyógykezelése, ápolása

Gyógykezelés:

A betegeknek biztosítani kell mindazokat
munkaképességük és

keresőképességük

a gyógyító

lehető

legjobb és

eljárásokat, amelyek
mielőbbi

gyógyulásukhoz,

helyreállításához, panaszaik

megszüntetéséhez - az adott szakkórházi keretek között - lehetségesek és szükségesek.
A betegek kivizsgálásával, gyógykezelésével kapcsolatban jól áttekinthető dokumentációt kell vezetni.

A .fekvőbeteg osztályok alapvető dokumentáció;:
- kórlap
- betétlapok
- lázlap
- osztálynapló
- kezelési lap
- zárójelentés
- ápolási lap

A beteg gyógykezelésének tervét az osztályvezető

főorvos

határozza meg.

A Kórházba a betegek a beutalóban rögzített diagnózissal érkeznek.
beutalón közölt

diagnózis

helyessége

iránt

kétségek merülnek

együttműködésével

annak felülvizsgálata szükséges.

A beteg gyógykezelését elsősorban a kezelőorvos végzi az

Egészségügyi szakdolgozó képesítésének

megfelelően

az

Amennyiben
fel,

a diagnosztikai

osztályvezető főorvos

osztályvezető

a

részleg

felügyelete mellett.

föonros írásos megbízása alapján

végezhet egyes vizsgálatokat, beavatkozásokat, illetve gyógyító tevékenységeket a munkaköri leírásában
meghatározottak szerint.
Az orvos által
időpontban

előírt

végzi és

gyógyszerek kiosztását az arra kijelölt egészségügyi szakdolgozó meghatározott

ellenőrzi

azok bevételét
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7.2.5

Egészségügyi dokumentáció vezetése

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak

megfelelően

tükrözze az ellátás folyamatát. Az egészségügyi dokumentáció kezelésével kapcsolatos szabályokat az
intézeti adatvédelmi szabályzata határozza meg.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
•

a beteg személyazonosító adatait,

•

cselekvőképes

törvényes

beteg esetén az

képviselő

értesítendő

nevét, lakcímét,

személy, gondnokság alatt álló beteg esetében a

elérhetőségét,

•

a kórelőzményt, a kórtörténetet,

•

az

•

a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok

első

vizsgálat eredményét

elvégzésének
•

időpontját,

az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a
kísérőbetegségeket

•

és

szövődményeket,

egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati

tényezők

megnevezését,
•

az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét

•

a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét,

•

a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,

•

a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés

•

a betegnek,

illetőleg

időpontját,

tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának

rögzítését,
•

a beleegyezés (Eü. törvény
valamint ezek

15. §. (3) bekezdés , illetve visszautasítás 20-23. §) tényét,

időpontját,

•

minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet,

•

az egyes vizsgálatokról készült leleteket,

•

a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,

•

az ápolási dokumentációt,

•

a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit, valamint

•

a beteg testéből kivett szövetmintákat.
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Több

résztevékenységből

követően

álló,

összefüggő

ellátási folyamat végén vagy

fekvőbeteg-gyógyintézeti

ellátást

írásbeli összefoglaló jelentést (zárójelentést) kell készíteni és a zt a betegnek át kell adni.

7.2.6

A betegek ápolása

Az ápolás

elsődlegesen

a beteg segítése azon tevékenységeinek elvégzésében, amelyekre betegsége miatt

képtelen. Az ápolás hozzájárul a beteg egészségének visszanyeréséhez és gyógyulásához.
Fő

fe ladata az egészség visszaállítása, megvédése, a szövődmények megelőzése.

A beteg ápolása, a róla való gondoskodás, az orvos és az ápoló szakmai
Az ápolási munka kórházi
biztosításáért és

szintű

működtetéséért

együttműködésével

szakmai irányításáért, az optimális

az orvos igazgató és a ápolási igazgató

minőségű

történik.

ápolási szolgálat

felelős.

osztályvezető főnővér ..

Az osztályon folyó ápolási munka közvetlen irányítója az
Az ápolási munka során a beteg részére biztosítani kell:

az orvos által meghatározott gyógyító eljárás folyamatos végrehajtását, rendszeres megfigyelést,
az észlelt tünetek, állapotváltozások ápolási lapon

történő

rögzítését és jelentését,

mindazon általános szükségletek kielégítését, amelyek az élet fenntartása és a gyógyulás
érdekében elengedhetetlenek, de azokat a beteg állapota miatt önmaga részben, vagy egészben
képtelen kielégíteni (pl. testi hygiene, táplálás, mozgás, stb.).
folyamatos pszichés foglalkozást és az abban való

közreműködést,

egészségnevelést,
humánus, interpersonalis kapcsolatot a beteg és a gyógyító-ápoló személyzet között.

Az ápolás magában foglalja az alapápolást,

(tevőleges

ápolás) és a kezelési ápolást

(a gyógyító

munkában való részvételt).
Az ápolási munkát a mindenkori jogszabályok, szakmai irányelvek szerint az osztály
meghatározottak alapján úgy kell megszervezni, hogy az

7.2.7

mindenekelőtt

működési

rendjében

a betegek érdekeit szolgálja.

A betegek étkeztetése

A betegek étkeztetésének rendjét és diétáját a
Az ennek megfelelő

ételrendelésről

kezelőorvos

a diétás

nővérrel együttműködve

állapítja meg.

a dietetikus gondoskodik.

A betegek részére naponta három fő és egy kisétkezést kell biztosítani. Az étkezés a központi étteremben
történik, az ezt igénybe venni képtelen betegek részére a

nővérek

ágyhoz viszik az ételt.

A tálalás és az étkezés kulturáltságát biztosítani kell.
A kórtem1ekben ételt tárolni nem szabad, ételmaradék sem a kórteremben, sem az osztályon nem
maradhat. A betegek az otthonról hozott, kapott, vagy máshol vásárolt ételt a folyosón elhelyezett
hűtő szekrényben ,

névvel ellátva tárolhatják.
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A betegek a Kórházban való tartózkodás ideje alatt szeszes italt nem fogyaszthatnak.

8 Fejezet: Járóbeteg ellátás
8.1 A

működés

általános szabályai

A szakrendelés önállóan

működő,

szakorvosi ellátását, valamint a
Szakmai irányítását a vezető

a diagnosztikai osztályokkal szervezeti egységben, a járóbetegek

fekvőbeteg

főorvos,

osztályok betegeinek konzíliumi vizsgálatát

munkajogi felügyeletét a

Főigazgató Főorvos

végző rendelő.

végzi.

A PÁK szakrendelései a következők:

•

Belgyógyászat,

•
•
•

Gasztroenterológia,
Nőgyógyászat,

•

Fizioterápia,

•
•

Osteoporosis,

Reumatológia,

Urológia,

•
•

Röntgen,

•

Klinikai labor,

•

Fájdalom ambulancia

•

Mozgásszervi rehabilitáció

•

Sebészet

•
•
•

Ortopédia

Ultrahang,

Neurológia
Kardiológia

8.2 Járóbeteg szakrendelések

működése:

A szakrendelések rendelési idej ét és időbeosztását a PÁK-nak az OEP-pel kötött szerződése alapján a
szakrendeléseket
rendelési

idő

orvos nevét a

vezető főorvosokkal történő

betartásáért az adott
rendelő

egyeztetés után a

szakrendelő főorvosa felelős.

Főigazgató Főorvos

A rendelési

időt

határozza meg. A

és a rendelést

végző

bejárata mellett az aITa a célra rendszeresített táblán ki kell függeszteni. A rendelés

megváltoztatásáról, és a

helyettesítésről

készült tájékoztatást is itt kell elhelyezni.
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működé si

A járóbeteg szakrendelések

rendjét a

főigazgató

rendelkezései alapján a szakrendelést

orvos készíti el. A szabályzatban utalni kell a területileg és szakmailag illetékes
folytató

intézményekkel

együttműköd és

való

formáira, illetve a

fekvőbeteg

vezető

ellátást

más szakrendelésekke1 való

együttműködésre.

A járóbeteg ellátás egyes szakterületeinek összehangolását és a járóbeteg ellátás, valamint a székhelyen
működtetett fekvőbeteg

székhelyen

együttműködését

ellátás

működtetett fekvőbeteg

biztosítani kell. A járóbeteg szakrendelések teljesítik a

osztályainak szakkonzíliumi kéréseit és ezt a dokumentumokban

rögzítik.

A térítési díjköteles szolgáltatások és az azokhoz tartozó térítési díjak jegyzékét a PÁK várakozó
helyiségeiben, kórtermeiben és

rendelőhelyiségeiben

jól látható módon ki keIJ függeszteni. A térítési

díjköteles szolgáltatások nyújtásáról a beteg részére - a külön jogszabályban meghatározottak szerint száml át (nyugtát) kell adni.
A PÁK a működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez más egészségügyi
szolgáltató

közreműködését

veheti igénybe, erre irányuló

szerződés

alapján.

A

közreműködő

igénybevétele nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát, folyamatosságát
és biztonságát.

8.3 Betegfogadás rendje a szakrendeléseken

Beutaló nélkül igénybe

8.3.1

vehető

•

Nőgyógyászati

•
•

Sebészeti szakrendelés
Urológiai szakrendelés

•

Belgyógyászati szakrendelés

szakrendelés

Beutalóval igénybe

8.3.2

szakrendelések

vehető szakrendelések

•

Gasztroenterológiai szakrendelés

•

Reumatológiai szakrendelés

•

Kardiológiai szakrendelés

•
•

Traumatológiai szakrendelés
Neurológiai szakrendelés
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•

Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés

•

Fájdalom ambulancia

•

Laboratórium

•

Röntgen

•

Ultrahang

•

Oszteoporozis rendelés

•

Fizioterápia

•

Angiológia, phlebológia, lymphológia

A szakrendelések igénybe vétele a mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.
A PÁK valamelyik szakrendelésére szóló beutalóval érkező beteg ellátása a biztosított betegekre
vonatkozó szabályok szerint történik . Ha beutaló nélkül érkezik, a

sürgős

szükség esetét kivéve, beutaló

köteles rendelésre tájékoztatni kell, hogy térítésmentes ellátásra melyik egészségügyi szolgálat illetékes.
Amennyiben a beteg ennek ellenére ragaszkodik az adott szakrendelésen
kell, hogy ez csak

fizető

betegként történhet.

Sürgős

történő

ellátáshoz táj ékoztatni

esetben az orvos köteles minden beteg ellátását

térítés nélkül elvégezni, és az ellátás után irányítja a beteget az illetékes egészségügyi szolgálathoz. Ha a
beteg érvényes biztosítással nem rendelkezik, de vizsgálatát kéri, illetve olyan szolgáltatást vesz igénybe,
amely biztosítási alapon részére nem jár, fizető betegként kell kezelni .

8.4 Betegek jelentkezése a szakrendelésen
Az intézetet

felkereső

betegek a diszpécser szolgálatnál jelentkeznek. A beteg azonosítására a személyi

igazolvány és a biztosítási kártya szolgál. A beutaló köteles szakrendelésekre az érvényes beutaló
felmutatásával jegyzik elő a beteget. A betegek
A betegek adatainak kezelése az

előjegyzése

egészségügyről

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok

telefonon is történhet.

szóló 1997. évi CLIV törvény, az egészségügyi és a

kezeléséről

és

védelméről

szóló 1997. évi XLVII . törvény,

valamint a PÁK Adatvédelmi Szabályzatának figyelembe vételével történik . A számítógépes adatkezelés
biztosítja, hogy a betegek adatai, a vizsgálati eredmények csak az arra illetékes egészségügyi személyzet
számára

hozzáférhetőek .

A szakrendelések szolgáltatási idejét a szakrendelések bejáratánál

megfelelő

módon, naprakész

állapotban kell kifüggeszteni.

A betegfogadás rendjét a felvételi területen

működő

egészségügyi feladatokat ellátó szerveknek, a

beutalni jogosult háziorvosoknak meg kell küldeni és a rend esetleges változásáról értesíteni kell
szakrendelések bármely okból való

szünetelésérő l

a beutalásra jogosultakat,
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lehetől eg előre

őket.

A

értesíteni kell

A PÁK szervezeti egységei szolgáltatást nyújtanak egymásnak. Ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat
működési

részletesen az egyes szervezeti egységek szervezeti és

szabályzatai, illetve az adott

tevékenységekre vonatkozó folyamatleírások szabályozzák. Ezek a szabályozók tartalmazzák a
szolgáltatások igénylésének módját, végrehajtását, elfogadhatóságának feltételeit. Szabályozzák a
szolgáltatás teljesítéséről, annak eredményéről, illetve annak meg nem

8.4. l

történtéről

szóló visszaigazolást is.

A szakorvosi vizsgálatok rendje

A járóbetegek szakellátása a

szakrendelőkben

történik. A

szakrendelőkben

csak

megfelelően

képzett

orvos végezhet munkát.
A betegvizsgálat részletes menetét szakrendelésenként az érvényben
protokollok és

műveleti

lévő

szakmai irányelvek,

utasítások határozzák meg.

A szakrendelésen a beteg vizsgálatakor csak szolgálatra beosztott egészségügyi dolgozók vagy
továbbképzéseken részt

vevő

dolgozók vehetnek részt. A szakrendeléseken -

sürgős

szükség esetét

kivéve - olyan orvosi beavatkozás nem alkalmazható, amely az orvostudomány mindenkori állása és a
vonatkozó

jogszabályok

szerint

kizárólag

fekvőbeteg

gyógyintézetben

beavatkozások, invazív vagy non-invazív vizsgálatok végzése

előtt

a beteg

végezhető
beleegyező

el.

Egyes

nyilatkozata

szükséges.

Amennyiben a kórisme felállításához, vagy a beteg állapotának tisztázásához az orvos további
vizsgálatokat vagy beavatkozásokat tart szükségesnek, ezek
lehetőségéről

lényegéről

és az esetleges

szövődmények

a beteget tájékoztatja, majd beleegyezés esetén a vizsgálatokat elvégzi, vagy az intézet

diagnosztikai részeire irányítja.

Egyidejűleg

ellátja a beteget a szükséges dokumentumokkal, aláírásával,

pecséttel látja el.
Ha a szükséges diagnosztikai illetve műszeres vizsgálatok elvégzésére a PÁK-ban nincs lehetőség, az
orvos gondoskodik arról, hogy valamely erre felkészült intézmény a beteget vizsgálatra fogadja, illetve
előjegyezze. Erről

a beteget tájékoztatja, valamint átadja a szükséges beutaló dokumentumokat.

A szakrendelések kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden szükséges segítséget megadni.
Az iránydiagnózis felállítását illetve a kórisme megállapítását

követően

az orvos megkezdi terápiás

tevékenységét. Ha különösebb terápiás beavatkozásra nincs szükség, az orvos a beteget ellátja
étrendi-diétás, valamint életvitelt

érintő

megfelelő

tanácsokkal. Szükség esetén az orvos gyógyszert rendel a beteg

részére. Ilyenkor a beteget fel kell világosítani a gyógyszer hatásairól, esetlegesen várható
mellékhatásairól , valamint ezen utóbbiak elhárításához szükséges tennivalókról. A csak vényre kiadható
gyógyszerek rendelésekor az azonos hatású és hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az OEP
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irányelveinek

megfelelően

az orvos a beteggel történt egyeztetés után az alacsonyabb

árfekvésűt

válassza.

Vény nélkül kiadható gyógyszer rendelése esetén az orvos a gyógyszer pontos nevét és adagolását is írja
le.

Az iránydiagnózis felállítását illetve a kórisme megállapítását
intézeti elhelyezés. Ezek lehetnek
fekvőbeteg

sürgős

beavatkozást

igénylők,

mentőszállítást

szükségessé válhat

fekvőbeteg

vagy halasztható esetek. Az adott

megfelelő

gyógyintézet illetékes osztályára kell irányítani,

állapota azt indokolja részére

követően

beutalóval ellátni. Ha a beteg

keJJ biztosítani .

A beteg távozásakor át kell adni számára a vizsgálatot, beavatkozást, alkalmazott vagy elkezdett terápiát
leíró leletet. Ha a beteg beutaló nélkül érkezett és a továbbiakban nem igényel egészségügyi ellátást
részletes utasításokkal otthonába bocsátható. Ha a beteg beutalóval érkezett ill etve konzíliumi vizsgálat
történt a kivizsgálást és a diagnózis megállapítását

követően

részletes szakorvosi véleménnyel a beutaló

orvosához kell irányítani.

8.4.2

Betegfo rgalmi adatok dokumentálása:

8.4.2.1

Napi betegforgalmi jelentés

Minden nap a szakrendelés befejezésekor a medikai rendszer segítségével el kell készíteni és ki kell
nyomtatni a napi betegforgalmi jelentést, melyet a

szakrendelő

orvosa aláírásával és pecsétjével is ellát. A

napi betegforgalmi jelentéseket sorrendben a szakrendeléseken 5 évig kell

megőrizni,

majd a központi

irattárnak átadni.

8.4.2.2

Havi betegforgalmi jelentés

Minden hónap végén a

megfelelő

számítógépes program segítségével el kell készíteni a havi

betegforgalmi jelentést. Ezen havi betegforgalmi adatokat minden hónapot

követő

5.-ig meg kell küldeni

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.

8.5 Ügyelet, készenlét rendje
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti
időpontjától

a

következő

állapotának észlelése,

napi munkarend szerinti

alkalomszerű

és azonnali

munkaidő

befejezésének

kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi

sürgősségi
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munkaidő

beavatkozások elvégzése,

illetőleg

fekvőbeteg-gyógyintézetbe

történő

sürgősségi

beutalása,

valamint

a

külön

jogszabályokban

meghatározott eljárásokban való részvétel.
A Parádfürdői Állami Kórház fekvőbeteg osztályain az orvosi ügyeletet közreműködői szerződés alapján
a recski orvosi ügyelet látja el.

9 Fejezet: A munkahelyek működési rendje
A PÁK munkahelyeinek „működési rendjét" a munkahelyek vezetői kötelesek elkészíteni a Szervezeti
Szabályzatban meghatározott egységek területére. A
főorvos

működési

jóváhagyására be kell mutatni. Jóváhagyás után a

rendet írásba kell foglalni és a

működési

főigazgató

rendet a munkahely dolgozóival

ismertetni kell, biztosítani kell a hozzáférhetőségét.

A mííködési rend l-l példányát a központi irattárba, és a Belső Ellenőrnek kell átadni.
A

működési

rendek elkészítésénél a jogszabályok

előírásai

mellett a

főigazgató

által adott utasításokat,

irányelveket figyelembe kell venni.

10 Fejezet: Képzés és tudományos tevékenység
10.1 Képzés, továbbképzés
A P ÁK feladata az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének
szorgalmazása, irányítása a vonatkozó jogszabályok és irányelvek alapján. Munkáltatói támogatás csak a
kórház számára szükséges hasznosítható képzésekhez adható. Munkáltatói támogatás esetén tanulmányi
szerződés

kötése szükséges.

Az oktatás, továbbképzés szervezését és ütemezését a humánpolitikai
vezető

teendők

ellátásával megbízott

végzi.

l 0.2 Tudományos munka

A PÁK-ban folyó tudományos munkát a főigazgató főorvos felügyeli.
A tudományos munka

fő

területei az esetenkénti tudományos ülések, konferenciák szervezése,

szakfolyóiratok tanulmányozása, azokról referálás, hazai és külföldi tudományos rendezvényeken való
részvétel, az orvosi szakkönyvtár működtetése.
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11 Fejezet:

belső ellenőr

Ellenőrzési

A

az egészségügyi dokumentáció kezelése és ügyvitel

Belső ellenőrzés

11. l
A

Belső ellenőrzés;

belső

a

főigazgató főorvos

felügyelete alatt a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített Belső

Kézikönyv alapján tevékenykedik.

ellenőrzés

minőségének

során észlelt, a pénzügyi és szakmai irányítási rendszer hatékonyságának,

javítására vonatkozó

lehető ségekről

támogató tevékenység, mely nem mentesíti a

a vezetést tájékoztatni kell. A belső

vezetőket

azon

ellenőrzési

kezeljék, illetve a pénzügyi és szakmai irányítási és

felelő sségük

ellenőrzés

a vezetőt

alól, hogy a kockázatokat

rendszert működtessék.

A belső ellenőrzés a PÁK pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerének javítása érdekében javaslatokat
tesz, de a javaslatok végrehajtása, vagy más intézkedések kezdeményezése kizárólag a
felelősségi

A

vezetők

körébe tartozik.

belső ellenőrzés ellenőrzési

eljárások pontos betartásának

hatóköre kiterjed a központilag kiadott szabályzatok, irányelvek és

ellenőrzésére.

Az államháztartási gazdálkodás átláthatósága érdekében a

költségvetési bevételek és kiadások, valamint az intézményi tevékenység gazdaságosságának, hatékony
működésének

és eredményességének vizsgálatára.

Beszámolás
A belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető a PÁK főigazgatója számára az alábbi információkat
nyújtja.
A PÁK pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges megállapításáról
beszámol és tájékoztatást ad az esetleges fejlesztési javaslatiról.
Félévente tájékoztatást ad az éves ellenőrzési terv végrehajtásának állásáról.
Évente egyszer, a tárgyévet követően, a felügyeleti szervnek adott összefoglaló tájékoztatás megküldése
előtt

átfogó értékelést ad az intézmény pénzügyi irányítási és

nyilvánít annak

megfelelősségéről,

ellenőrzési rendszeréről.

Véleményt

hatékonyságáról.

További.feladatok:
Elfogadásra

előterjeszti

az intézmény Belső

Ellenőrzési

Kézikönyvét.

A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet a PÁK főigazgatójának
jóváhagyásával összeállítja.
Amennyiben az

ellenőrzés

során

büntető-,

szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel , a
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főigazgatót,

illetve a

főigazgató

vezetőjét

érintettsége esetén az EMMI-ben a felügyeleti szerv

haladéktalanul

tájékoztatja.
Az

ellenőrzés

vezetőjével

Az éves

lezárását

követően

megismerteti, majd a
ellenőrzési

az

ellenőrzési

főigazgatónak

jelentést az

ellenőrzött

szervezeti egység

átadja.
ellenőrzési

jelentést, illetve az összegfoglaló

jelentést összeállítja,

jóváhagyásra a főigazgató elé terjeszti.
Gondoskodik a belsőellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások
Gondoskodik az
10 évig

ellenőrzések

nyilvántartásáról, valamint az

történő megőrzéséről ,

ellenőrzési

érvényesüléséről.

dokumentumok legalább

illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,

melyhez a feltételeket a főigazgatónak kell biztosítania.
A PÁK főigazgatóját tájékoztatja az éves ellenőrzési terv megvalósulásáról, és az attól való
eltérésekről.

11.2 Ügyvitel
A P ÁK területén az ügyviteli tevékenység osztott, az igazgatósági iratok kezelése a Titkárságon, a
gazdálkodási jellegü iratok kezelése a Gazdasági csoportban, a

fekvőbetegek

dokumentációjának

kezelése a Dokumentációs irodában, a járóbeteg dokumentációjának kezelése a szakrendeléseken
történik.
Az iratkezelés felügyeletét, az elektronikus dokumentum

kezelő

rendszer névre szóló hozzáférési

jogosultságait a Főigazgató engedélyezi.
Az iratkezeléssel
Főigazgató

összefüggő

közvetlen, napi

ellenőrzési

feladatokat a

Titkárságvezető

mellett a

által megbízott munkatárs végzi.

Ennek keretében szükség esetén:
•

kezdeményezi az iratkezelési szabályzat módosítását, évenként felülvizsgálja és a szervezeti
egységekkel egyeztetve elkészíti az irattári tervet;

•

gondoskodik az iratkezelési segédeszközök biztosításáról;

•

gondoskodik az iratkezeléssel foglalkozó dolgozók szakmai

képzésérő l , továbbképzéséről.

Az iratok és dokumentumok kezelése elektronikus - a vonatkozó jogszabályoknak
rendelkező

megfelel ő

tanúsítással

- iratkezelési rendszerben történik. Az iratkezelés részletes szabályait - a postabontás,

érkeztetés, szignálásra

előkészítés ,

szignálás, iktatás, kiadmányozásra

postázás, irattárba helyezés -és az egyéb

előkészítés,

kiadmányozás,

ügyviteli rendelkezéseket a Parádfürdői Állami Kórház

Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

66

11.3 Egészségügyi dokumentáció kezelése:
A PÁK az ISH által forgalmazott és támogatott MedSolution integrált kórházi informatikai rendszert
használja a fekvő- és járóbeteg ellátás valamint a diagnosztika minden terül etén.
A

fekvőbeteg

osztályokra és

szakrendel őkbe

érkezett

betegekről

az informatikai rendszerben kell

rögzíteni az adatokat.
A

szakrende l ő

aláírásával és

személyzete a napi betegforgalmat naponta kinyomtatja, melyet a

körbélyegzőjével

A betegek napi jelentését a
esetenkénti

ellenőrzésre

rendelő vezetője

hitelesít.
szakrendelő

tárolj a a jogszabályok által meghatározott ideig, illetve

átadja azokat.

11.4 Adatvédelem
A betegdokumentáció kezelésével kapcsolatban az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

11.5 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Vagyonnyilatkozat tételre kötel ezett az a közalkalmazott, aki - önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy

ellenőrzésre

jogosult:

a) szabálysértési ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,
e.) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett,

A fentiektőlfilggetlenül:
d.) vezetői munkakört betöltő közalkalmazott ( 5 évente)

e.) am ennyiben a közalkalmazott több jogcímen is vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, úgy

vagyonnyilatkozatot ismételten a rövidebb

időtartam

elteltével köteles tenni.

A vagyonnyilatkozat-tétel részletes szabályait a 2007. évi CLII. törvény tartalmazza, a
vagyonnyilatkozat elkészítésekor az abban foglaltak szerint kell eljárni.

12 Fejezet: A PÁK által nyújtott egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett más
egészségügyi szolgáltató közreműködésére vonatkozó általános szabályok.
A P ÁK által nyújtott egészségügyi szolgáltatások nyújtása más egészségügyi szolgáltató részbeni vagy
teljes

közreműködése

mellett is történhet.
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A PÁK által nyújtott egészségügyi szolgáltatás más egészségügyi szolgáltató közbejöttével történő
nyújtásáról való döntés, így ilyen
hatáskörébe tartozik. A

közreműködés

közreműködés

feltételeit minden esetben írásbeli

főigazgató

létesítése, módosítása és megszüntetése a

létesítését, módosítását és megszüntetését, illetve annak lényeges

szerződésbe/okiratba

kell foglalni. A

közreműködés

létesítésével,

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos bármely, a PÁK-ot érintő gazdasági-pénzügyi
kötelezettségvállalás kizárólag a gazdasági igazgató jóváhagyása mellett érvényes, amelyet a
közreműködés

létesítésére, módosítására vagy megszüntetésére irányadó írásos okiraton feltüntetett

aláírása tanúsít. A főigazgató a közreműködés létesítését, módosítását vagy megszüntetését megelőzően
köteles kikérni az orvos-igazgató írásbeli véleményét. A PÁK jogi képviselője felkérés alapján az okirat
elkészítésében kötelezően
A

közreműködés

közreműködik

vonatkozásában

adatokat (név, székhely,

képviselő

és azt aláírásával (ellenjegyzésével) ellátja.

kötelezően

fel kell tüntetni a

közreműködő

személyére irányadó
működési

neve, nyilvántartó szerv neve és nyilvántartási száma,

engedély száma, gazdasági beazonosításra alkalmas adatok /adószám, bankszámla szám/).
A közreműködési szerződésben kötelezően rögzítésre kerül a közreműködés polgári jogi formája; a
közreműködési

jogviszony érvénye és hatálya; a

közreműködéssel

érintett más területekkel való

közreműködéssel

együttműködés ,

érintett tevékenységi terület, a

kapcsolattartás és az ezt

felelősen

koordináló személyek név szerinti feltüntetése; továbbá a közreműködő feladatköre; a közreműködő
felett utasítási és

ellenőrzési

jogokat gyakorló személye,; a

kitételek; a munka - baleset - és

tűzvédelmi

közreműködő felelősségvállalására

vonatkozó

szabályokkal kapcsolatos nyilatkozat; az SZMSZ és a

házirend ismeretére vonatkozó, továbbá a betegjogokra, adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó
nyilatkozat.
A közreműködőt oly módon kell integrálni a PÁK tevékenységébe, hogy az a szakmai minimumfeltételek
megtartását, a betegellátás biztonságát ne veszélyeztesse, illetve a PÁK egészségügyi szolgáltatásainak
hatékonyságát ne csökkentse, illetve a PÁK Szervezeti és Működési Szabályzatában maradéktalanul
ill eszkedjen.

13 Fejezet: Sajtókapcsolatok
A PÁK helyzetével, tevékenységével általánosságban, de egyedi témákban, esetekben is csak a
főigazgató jogosult

a

főigazgatóhoz

nyilatkozatot adni . Az elektronikus és nyomtatott sajtó információt,

kérő

munkatársait

kell irányítani.

Valótlan tartalmú nyilatkozat nem adható, de a valós tényeket sem szabad úgy csoportosítani, beállítani,
amely a PÁK egészéről a közvélemény előtt negatív képet adna.
A

főigazgató el őzetes

tevékenységéről,

engedélye alapján más kórházi közalkalmazott is tehet nyilatkozatot saját

szigorúan betartva az ömeklámozás tilalmát.
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APÁK PR tevékenységét a főigazgató irányítja, betartva a Sajtótörvény előírásait.

14 Fejezet: Záró rendelkezések
Szervezeti és

Működési

Szabályzat és esetleges módosításai az középirányító szerv jóváhagyásával

lépnek hatályba.
A PÁK szabályszerű működé sét jelen szervezeti és működési szabályzat mellett a külön szervezeti
egységekre vonatkozó

A Szervezeti és
egységek és azok

működési

Működési
vezetői.

rendek, valamint egyéb szabályzatok együttesen biztosítják.

Szabályzat 1-1 példányát a jóváhagyást

akik ismertetik a dolgozókkal és számukra

követően

megkapják a szervezeti

hozzáférhető

helyen helyezik el a

Szabályzatot.

A PÁK a szakmai szabályoknak és jogszabályoknak, a szervezeti formájára irányadó jogszabályoknak,
valamint e szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően működik. A PÁK működésére
irányadó, illetve azzal

összefüggő alapvető

jogszabályok:

•

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok

kezeléséről

és

védelméről

szóló

1997.évi XLVII. törvény
•

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó egészségügyi szolgáltatásra társadalombiztosítás
keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004.
(X.4) ESZCSM rendelet

•

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

minimumfeltételekről

szóló

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet
•

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

rendelkező

2011. évi CXCV. 368/20 11.

(XIl.31) Kormányrendelet
•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

•

356/2008. (XII.23.) Konn. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi ágazatban

történő

végrehajtásáról

•

A 12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium

•

A kórházi etikai bizottságról szóló 1411998. (XII.11.) EüM rendelet

•

A kórházi

•

Az egészségügyi közintézmények

felügyelő

működéséről

tanác sról szóló 23/ 1998. (XII.27.) EüM rendelet
működési rendjéről,

illetve szakmai

vezető testületéről

4312003 . (VII.29.) ESZCSM rendelet

•

A költségvetési szervek

belső ellenőrzéséről

szóló 370/20 11. (XII.31.) Korm. rendelet
69

szóló

keletkező

hulladékokról szóló 1/2002. (1.11.) EüM rendelet

•

Az egészségügyi intézményekben

•

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény halottakkal kapcsolatos rendelkezései, valamint
a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet.

•

Az 41 /2007. (JX.19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti
gyógyszertárak

működési,

szolgálati és nyilvántartási

rendjéről

Törvénykönyvről

•

2013. évi V. törvény a Polgári

•

2012. évi C. törvény a

•

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

•

2012. évi 1. törvény a Munka Törvénykönyvéről

•

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes

•

1997. évi LXXXIII. törvény a

•

43/ 1999. (IIl.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő

Büntető Törvénykönyvről

kötelező

kérdéseiről

egészségbiztosítás ellátásairól

finanszírozásának részletes szabályairól.

A PÁK szakmai tevékenysége ellátását illetően önálló, szervezeti és működési tevékenysége körében
pedig szabadon dönt mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és

működési

szabályzat nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe.

Jelen szervezeti és

működési

szabályzat a jóváhagyásra jogosult középirányító szerv által történt

elfogadása szerinti dátum szerint irányadó napon lép hatályba, amellyel
szervezeti és

működési

egyidejűleg

a

megelőző

szabályzat hatályát veszti .

A P ÁK egyszemélyi vezetésére jogosult főigazgató főorvos e jogkörében eljárva jelen szervezeti és
működési

szabályzatot, a gyógyintézet erre hivatott

véleményező, javaslattevő

rendelkező

szerveivel történt egyeztetést és megvitatást

követően

Kelt,

Parádfürdő,

aláírásával jóváhagyta.

2016. június 01.

Dr. Rabóczki Anita
mb.

2016 .. „

. ... „ . „ . „ ...

hónap .. „

. ...

főigazgató

napján a középirányító szerv részéről jóváhagyom:

I. sz. függelék : Szervezeti ábra
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és egyetértési joggal

II. sz. függelék: Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje
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