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Elgő fejgzgtl lzilnplzyény alapvető 9dalai

L Azintézmény azonosító adatai

1. Azintézmény megnevezése: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

2. Azintézmény idegen nyelvű megnevezése:

2.1. ango1nyelven: HévízMedicinal Bath and St. Andrew's Hospital for RheumatologY

2.2. németnyelven: Hóvízheilbad und St. Andreas Rheumakrankenhaus

!

3. Azintézmény székhelye és telephelyei:

3.1. Székhely:

o cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétany 1,

. helyrajziszám: Hévíz96417,hrsz,96418, hrsz,

o postafiók: Pf.:111.

4. Azintézmény egyéb azonosító adatai:

o NEAK finanszítozási kódja: N597

o működési engedély száma: I731-2l20O4

o statisztikai számjele: I58L3,129_86I0_3I2_20

c adőszáma: 15813729-2-20

o törzskönyvi azonosító szám (PIR): 81,3727

. törz§száma:. 2L3969513

o banks zámlaszáma: 10049006-00333087-00000000

5. Az intézmény elérhetőségei:

o levele zési címe; 8380 Hévíz, Dr, Schulhof Vilmos sétany 1,

o központi telefonszáma; +36 83 501 701

o központi e-mail címe: titkarsag@spatreviz,hu

o központi honlapja: www,spaheviz,hu



Il. Az intézmény jogállása, működési köre, képviselete

1' Az intézménY besorolása az áIlami fenntartású, egészségügyi szakell átást nyújtóegészségr.igyi
ii:j,,:í*li"Tilill,;it;r:r",;,il§1-6b*;i.?i#Ádo szabarv"i,á]-."or ó 50j/2020. rft.

o városi intézmény

2. Az intézmény feletti alapítóijogok gyakorlójának:
o megnevezése: Emberi Erőfonások Minisztere
o címe:

3. Az alapító okirat:

o kelte:

o sorszáma:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

20t3. március 21.

17425-912013./JOGI

4. Az alapítás időpontja: 2013. márcrus 29.

5' Amennyiben az intézményt jogszab ály hoztalétre, a jogs zabályteljes megielölése:
Az alaPÍtásról rendelkező jogszabály: 2013, évi XXV., tv. a fekvőbeteg-szakellátó és egye§fekvőbeteg-szakellátóhoz ÚP-csolódó egészségúyi i;;t&szolgáltatást nyújtó, lo,vo_osállamitulajdonban lévŐ, valamint azok l}}voÁs turujoinai*-lévő gazdasági tráriaságok által ellátottfeladatok kÖzPonti kÖltségvetési szervek áItati"átvéteteroi, vatam int aiezzslkapcsolatos eljárásikérdések rendezéséről. *!'v!vrvlvl

AHévízgYÓgYfiirdő és Szent András 
§ylltorrráz Nonprofit Kft. (Cg.20-09-06965 7, adőszám:22100012-2-20) 20l?,áglilis l-jén a_fekvőbeteg-szak 

"Ír1rd 
és egyes fekvőbeteg-szakellátóhozkaPcsolódó egés_zségügYinatterrrolgáltatást 

"vrrírá, 
tiion-os állami tulajdonbarr lévő, valamintazok loovo-os tulajdonában \évi gazda.ali "táru.igot 

által erratoti-ieradatok központikÖltségvetési szervek általi átvételéről, ,o]tu^ini'',l ezze! kapcsolatos eljrárási kérdésekrendezéséről szóló 2013, évixxv. tv. (Eügt. tv.) értehZben a törvény erejénél fogva szűnt meg.Az EÜgt, tv-ben szabálYozottak szerint a l}}Eo-osarrami iura3donban lévő gazdas ági társaság általellátott feladatokat a megszűnést követően a törtsegueizJrr".u veszi át.

A megszűnt társaság a feladat átvételének időpontjában fennálló jogainak és kötelezettségeinekjogutódlásráról azEÜgt. tv. 3. §-a rendelkezik. Á r"Úá"i"t"etelének időpondában _ az Eügt. tv. 3.

[á'J,J;fJíÍöio;t j"",i1'"*"i,#§*ai-;iil;fr *u'u-"*yiffi ;esr<tit"r"Zetis jge
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6. Az intézmény irányítí szervének:

. megnevezése: EmberiErőfonásokMinisztériuma

. címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 3,

7 . Az intézmény középiranyító szervének:

. megnevezése: Országos KórháziFőigazgatőság(atovábbiakban: OIGÓ)

o címe: 1125 Budapest, Diós árok 3,

A közepiranyító szervet az Országos Kórházi Fő|gaz,gatőság feladatairól_szŐlÓ 51612020. (XL

25.) Korm. róndelet jelölte ki, és Ízerendeletben, valamint a Kormány által kiilÖn rendeletben

meghatározott fenntartói és iranyítási jogokat gyakorolj a,

8. A hatályos jogszabályok alapjan az intézményt irányítÓ, valamint az ott meg|tatározott szakmai

fenntart-ói 1 Ó gótat gyakorló ir ány ítő me gyei intézmény me gneve zése :

o Za|aMegyei Szent Rafael Kőrhá.z

g. Azintézmény szakmai felügyeleti szervének:

. megnevezése: OKFŐ

o címe: 1125 Budapest, Diós árok 3,

III. Az intézmény jogállása, tevékenységei, feladatai, funkciói:

1. Azintézményjogállása:

Az áIlatÁáztartás központi alrendszerébe tartoző központi költségvetési szerv, melY az AlaPÍtó

okiratb an me ghatfu ozótt kti"f"lad at etlátásfu a létrej ött j o gi s zemély.

2. Az intézmény gazdálkodási besorolása:

Saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Az államháztartásró| szóló törvény végrehajtásfuőI szó|ő 368t2}ll. (XII.31.) K9rm, :""9"]l
iÁ;fi:-§ ii) u.t""oése szerinti r"tuoutotiat a megyei irányíto intézménY az Avr.9, §_(5)

bekezdése szeiinti, a munkamegosztás és feladatvaúilas rendjét tarta|maző megállaPodásban

meghatározott helyen és módon látja el,



3. Az intézmény általellátott közfeladat:

AzegészségÜgYről szóló 1997,évi CLIV. tv. alapján,ellátásiteni|etére kiterjedően szakkórházként

;jfrffi:kvőbetegek 
diagnosztikú és terápiás ,r"t**ri ellátása, r.rruüiúiója és követéses

4. Azintémtezmeny tőtevékenysésének s
Szakágazati szám Megnevezés

861000 Fekvóbeteg-ellátás

i száma és megnevezése:

Az intézmény működési köre :

Ellátási terÜletén feladata a jfuó- és fekvőbete€ek diagnosztikus és tenápiás szakorvosi ellátása,rehabilitációja és követéses gondozása, ennek teretéuá rekvobeteg"t uttr.u e, roónikus ellátása,rehabilitációja, járóbetegek gYógYító és rehabilitációs ,"utJtataru és egynapos ellátása az egyéngYÓgYkezelése, életveszetY ánalritása, a megbetegedes ttiuette ztében-kialuturi arrupot javításayagy a további állapotromlás megelőzése célj?bót.-

Az IntézménY alaPkutatást, valamint klinikai tudományos kutatási tevékenységet végez a
;:H:iilrT;,,1,111?3-Ti,llió 

és a fizioterápia tertileténl izoros együttműköddb"n .ugf* e.
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Azintézmén
funkciók szerinti besorolása:

Kormány zati funkció szerinti besorolás

i, műszaki al

;:ffh3rT'szeti 
területek és természeti értékek bemutatá.u, -*ur** *

ás és feilesztés

rehabilitációs ellátása

ztikai szolgáltatások
073210 aktív ellátása szakkórházakban

kórházakban
orvos- és nővérszál!ó, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

szintet nem biztosító

Szabadidős park, fürdő és



Az1ntézmény feladata a gyógyfürdő- és komplex egészségturisztikai szolgáltatások ellátása.

Az1ntézmény a környezet- és természetvédelem területén a következő feladatokat látjaeI:
. Működt"ii e, ti"e-"lteti, lehetőség szerint fejleszti az|ntézmény kezelésében, használatában

lévő vagyontfugyakat, természeti erőforrásokat
. Gondozza, működteti és üzemelteti a Hévízi-győgytavat, arrnak műtárgyait, a termálkutakat és

termáIvurendszert, a véderdőt, valamint a kapcsolódó egyéb építményeket, valamint gondoskodik

a gy őgyv íz minőségének megőrzéséről.
. --r,ttátja a jogsí,abá|yban_ részére megfogalmazott, a Hévízi-tó természetvédelmi terület

kezeléséből adódó feladatokat.

7. Az|ntézmény képviselete:

Az intézményt az intézmény f őigazgatőja képviseli,

8. Azintézmény rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységei (TEÁOR szám megielÖléssel):

o 476IKönyv-kiskereskedelem
o 4773Gyógyszer-kiskereskedelem
c 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
. 522l Szárazföldi szálLítástkiegészítő szolgáltatás

o 5510Szállodai szolgáltatás
o 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
o 5610 Éttermi, mozgővendéglátás
o 5629 Egyéb vendéglátás
o 5630Italszolgáltatás
o 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

o 96O4Fizikai kőzérzetet javító szolgáltatás

g. Az intézmény vállalkozási tevékenységének mértéke:

657o

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékenYség

mértéke nem haladhatja meg a költségvetési-szeiv módosított kiadási e|ŐiránYzatának657o-át.

10. Amennyiben van, azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása, amelyek tekintetében a

költségvetési szerv a|apítói,tulajdonosi (tagsági, részvényesi)jogokat gyakorol:

o Hévízi Twisztikai Nonprofit Kft.

o A Hévízi-tőés Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány

,7



12.

13.

1 l. Az intézmény finanszíroz ása, atevékenységek forrása:
Az intézmény tevékenységének finanszfuozását szerződés alapján az_EFészségbiztosítási Alapbóla Nemzeti Egészségbizósítási Alapkezelő ru tou;uiiakban: NEAK) -biztosítja, 

továbbáintézményi saját bevéielekkel rendelkezik

Az intézmény működési területe:

A kÖltségvetési szerv-illetékessége, műktl,dé;l.területe: azegészségügyi állami gazgatásiszerv általaz egészségÜgYi ellátórendszeifejlesztéséről szóló 20Ű6.-eui-c-xxxu. t;rv;ny 5/A. § (7)bekezdése alaPján vezetett közhitelás nyir"a"rurta*t*,"Óro eilátási terület.

!;^l:f;:énY 
vezetői, vezetőhelyettesei és egyéb foglalkoztatottjai feletti munkiáltatói jogok

l3.1. Az intézmény
javaslatára - avezetői
f ői gaz gató gyakorolj a.

vezetője tekintetében - az irányító megyei intézményi főigazgatőmegbízás adásrának és visszavonásának ióltoret az 
"i.iag", kőrházi

13 '2' Az intézménY vezetője felett azalapvető és az egyébmunkáltató jogokat - a 1 3. 1 . pontszerinti kivétellel - azirányító megyei iniézmény iaigazgatója gyakorolja.
13 ,3 , Az intézmény orvosiga zgatója, 

.ápolási igazgatója és a koordinác iős igazgatója felett, azalapvető munkáltatói jogótai aá,,,.trÁyito "*.i*l 
intei^ény'iái!árgutoiu, ?z egyébmunkáltatói j o gokat az intézmény f ői gaz§atO: u gviioror: u.

13,4, Az intézménY egYéb foglalkoztatottjai felett, az alapvető munkáltatói jogokat és aze gyéb munkáltatói j o gokat az iÁtézmény ftí gazgaiáil gyutorory a.

14' Az intézménYnél alkalmazásban átló személyek azalábbi jogviszonyokban foglalkoztathatók:o egészségügyiszolgálatijogviszonyban,

o személYes kÖzreműkÖdőként, ha az országos kórház-főigazgatő ellátási érdekbőlengedélyezi,

o önkéntes segítőként.

15,

I6.

Vagyonnyi latko zat-tétel i kötelezettség :

Az egyes vagyonnyil atkozat-tételi kÖtelezettségekről szőIő 2007. évi CUI. törvény alapján avagyormyilatkozat tételére kötelezett munkaköröket és reraautttlrtitei, valamint avagYonnYil atkozat-tétel részletes szabályaitkülön szabáiyzat tartalmazza.

Az intézmény szerv ezeti felép ítése :

Az intézmény szery ezeti felép ítésé t az szMsz 1 . számúmelléklete tutalmazza



|. Az intézmény szervezeti felépítésének általános szabályai

1. Azintézmény egye§ tevékenységét, illetve területeit - a járő- és fekvőbeteg ellátást, az áPolási

tevékenysé eét 
_-áfőigazgatő, a foordináciős igazgató, az orvosigazgatő és az áPolási igazgatÓ,

trányítjá éí az ir1nyitő-megyei intézmény lioordinálja, felügyeli. Az IntézménY PénzÜgYi-

guráuragi tevékenységét a megyei iranyítás koordinálja és felügyeli, annak ÍntézménYÍ

Íámogűsátjelentő-tevekenységeLet és egységeket a koordináciős Ígazgatő vezeti.

Második fej ez9!i N7 intéaménly s_;qervelgte és vezetése, felada1, és hatáskör! rendszere

A tevékenység-területek több szakterületet foglalnak magukban, melyekkel kaPcsolatos

feladatokat önálló szervezeti egységek látnak el, iognak össze. Az ÖnálLÓ szervezeti egYségek

osztályként működnek. Az osítá|y meghatfuozott álaptevékenység, illetve ahhoz kaPcsolódó

funkcionális tevékenys égvagy ktlzpontosított szolgált atás ellrátásáta kialakított szervezeti egYség.

Az osztáIy a feladat megosztásának megfelelően részlegíe,vagy csoportra tagoződhat, amelYek

azonban nem minősülnek önálló szőrvez.eti egységnek. A részlegek, illetve csoPortok

munkamegosztását az osztály működési rendj e tartalmazza,

Az őnál1ő szervezetiegységek működési rendjét a szetvezeti egység vezeóinek_a jelen SZM.SZ-

ben meghat ározott rrŰ"rőtiegységek területére, arögzítettelvek alapján kell elkészíteni. Az ÍgY

ekészótt működési rendet írásúa kell foglalni és aztá rettigyeletet ellátó igazgatő egYetértésével

a főigazgatő hagyja jóvá. A működési Óndet a munkatrely dolgozóival ismertetni kell, illetve

biztoiítúi kel| Úogya dolgozók számárabármikor hozzáférhetŐ, elérhető legYen.

Az egyes szewezetíegységek működési rendje tuta\mazza az adott szervezeti egYség:

a. munkarendjét és ügyeleti rendjét,

b. részletes feladatait,

c. a szeryezeti egység vezetői struktúráját, a vezetők és a dolgozók helYettesítésének

rendjét,

d. a működésével kapcsolatos, j ogszab ály áItal előírt részletszabályokat,

e. a munkafolyamat leírásokat, valamint az e|Ienőrzési nyomvonalakat.

A működési rendjóvahagyását követően aszervezeti egység vezetője sondo9!9dik a dolgozók

munkaköri leírásanak ekéizítéséről, módosításáról és a dolgozőrészére történő őtadásáről.

A beteg|ogok biztosítása

A betegellátás során a betegek számánabiztosítani kell, hogy jogszabályban meghatározott jogaik

maradéktalanul érvényestiljenek. E körben biztosítandó jogok az alábbiak:

a. az egészség§gyi ellátáshoz vaLő jog,

b. az emberiméltósághoz valő jog,

c. akapcsolattartás joga,

d. azintézmény elhagyásának joga,

e. atájékoztatáshoz való jog,

f. az önrendelkezéshezvaló jog,

g. az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,

2,

aJ.

4.

5.

6.

7.



h. az orvo§i titoktartáshozvaló jog,

i. abetegpanasztételijoga.

8' A beteg az egész,ség.ÜgYi szolgáltatás igénybevételekor köteles a jogszabályban előírt.módonkÖtelezettségeinek etegét ta*i rgy, 
-a--'J'- ' YlvlvAvl 

^wlglgD 4 JugszaDalyl

a' a v onatkozó jo gszab álYokat és intézményirendet tiszteletben tartani,
b' a jogszabáIYban előírt P99, egészségügyi ellátása tekintetében relevánskörülményeh,,rőltájékoztatást adni, 

e*aJ' vlrqlq.<' tt'ÁIlllt 
]

c, a gY Ő gYkezelésével kapcsolatosan kapott rendelkezéseket betartarri,
d. az intézmény házirendjét betartani
e. az előírttérítési díjat megfizetni, 

.f. jogszabályb an előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
9' A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegekjogait, a beteg éshozzátartoioi io{áinat<gyakorlása ne- ,e.trr.ti az egészségügyi dolgozóknaktÖrvényben foglaltjogait. --Y'rr 'vlurvlr 4Z 9é9§Z§9Bu!

1 0, A betegj ogok gyakorlásának módj át az Intézmény Házirendje szab ály ozza.
lL Az egészségÜgYi dokumentáció vezetésének.rendje: Egészségügyi dokumentációnak minősülminden, a beteg ellátása sorián keletkezett irut, i"i"t,-tápakotó diagnosztikai eljárás soránkészÜlt felvétel, Az egészségÜgyi dokumentác Íe ,"Áterenek rendjét az SZMS Z 6. száműmelléklete hatán ozza me g.

12.L? intézmény intézményi vrárólistát nem vezet. A
főigazgatójelöli ki. A betegfogadási lista vezetésének
rendezi.

13' A fekvőbeteg-szakellátás eljárásrendje: Az intézmény a fekvőbeteg-szakel látás eljárásrendjétbelső szabálYzatban 
.alkotja me8. Á 

.vugyurorr rie'i"*l"ten iartoztoáá, egészségügyiszolgáltatásra a társadalombiztosítás-keretében'r"-:"goiuliszemélyek 
egészségügyi ellátásának,valamint az egészségÜgYi szolgáltatás biztos ításfuailtiittitt."gállapodás egyes szabályairól szóló2812020' (Vru, 19,) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdése r"".i.rti eljárásrendet az SZMS Z8. száműmelléklete tar talmazza.

14' A ifuóbeteg-szakellátás eljárásrendje: Az intézmény a jarőbeteg-szakel látás eljárásrendjétbelső szabályzatbanalkotja móg. 
9 Jqvvvlvé-§á'xÁ'.,llala

15' A betegellátás biztonságát fokozóbetegazonosító rendszer működtetése: A betegazonosításravonatkozó részletes rendelkezéseket iz __intézmény Betegazonosító rendszer szabályzatatartalmazza, amely az SZMSZ 9 . számű mellékletét uép"Á.- 
"

16, Atérítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok: AMagYarország teruletén.tartózkodó,egés.zsJgtigyi"rr6Ígartuára 
a tiársadalombiztosítás keretébennem jogosult személyek, a nem bizósították-őuataríiiu, iovábbá a biztosítottak által.is csaktérítéssel igénYbe ::l"t9 egészségügyi szolgáltatasor ,erzletesen kidolgozott szabályait azintézmény Térítési Díjszabályzatatárr-itmazza. 

arvlvovll Aru.,réUZuLL

17, Az intézménYi Panaszkezelés szabály ozősa: Az intézmény tevékenységével kapcsolatosanbenYÚjtott Panaszok Ügyintézése azintézmény Panaszkezetési Szabályzataszerint történik.

betegfogadási listát vezető személyt a
rendjét az SZMSZ 7 . száműmelléúete
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II. Az intézmény vezetésére vonatkozó általános szabályok

1. Az intézmény vezetésének feladata az intézmény szakmai követelményeknek megfelelŐ,

folyamatos és hatékony működtetése. E feladat ának az intézmény vezetése a szakmai ÖnállÓsága

aap;an ahatályos jogsiabályok, ajelen szabályzat,illetőleg azintézmény feletti alaPÍtői,valamint

iranyr.tasi jogokkai felruházott irőnyítő szervek hatfuozatainak, egYedi utasításainak

figyelembevételével tesz eleget.

2. Azintézményt egyszemélyi felelős vezetőként afőigazgatő vezeti.

3. Afőigazgatót feladatainak ellátásábanaz atábbi vezetŐ-helyettesek segítik:

3. 1. koordinációs igazgatő,

3.2. orvosigazgatő,

3.3. ápolási igazgatő,

4. A vezető-helyettesek a főigazgató közvetlen irányítása mellett |átják el az intézménY orvos-

. szakmai, apoíasi tevékenysJgeúek irrányítását. A vezető-helyettesek kötelesek az itínYÍtásuk és

felügyeletiik a1átutozőegysJgekbe nvégzetttevékenységek vezetői ellenőrzésére, továbbá a belső

konffollrendszer működésének ,r"rr"íérére és irányíásfua, amelyről rendszeresen kötelesek

bes zámolni a f őigazgatőnak.

5. A vezető-helyettesek részletes feladatát,hatáskörét és felelősségét, helyettesítésÜk rendjét ajelen

szabáLyzatban meghatározott rendelkezések, az SZMSZ 2. mellékletében meghatározott

helyetiesítési rend, valamint a munkaköri leírások tartaLmazzák

6. Azegészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2O2O.évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.) 16. §

b) po:ntja *"".int magisabb vezetőnekminősül az egészségügyi szolgáltató uezetője és helYettese,

nur^u,,,int az egészsé-gugyi szolgáltató működése szernpontjából meghatároző jelentőségű feladatot

e||átó vezető.

7. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyróL szóIő 2020. évi C. törvény végrehajtásáről szŐlrÓ

52812020. (xl.i8.) K;m. ,"rroét.t (tovaUUiatUan: Vhr.) 5. § (1) bekezdése szerint, magasabb

v ezetői megbízásnak minősül

7 .1,. az intézményvezetésre adott megbízás,

7 .2. azorvo si gaz gató i ( s zakm ai intézménwezető _helyette si),

7 .3 . ápolási-ígazgatói feladatok e|Iátásár a adott me gbízás, valamint

7 .A. azintézményvezető áIta|ános vagy szakmai helyettesítését magában foglalÓ vezetőimegbízás,

ha a munkaí<örn ek az intéz-érr| s""ruezeti és működési szabáLyzatában történő létrehozását

az országos kórház-főigazgató előzetesen j őv áhagyta,

8. A 7. pontban meghatározottak szerint a főigazgatő és vezető helyettesei magasabb vezetőnek

minősülnek.

g. Afőígazgatő helyettesei felett az alapvető munkáltatói jogokat - amennyiben azok gyakorlását

nem ruházt a át _'az irányítő megyei intézmény főigazgatőja, míg az egyéb munkáltatói jogokat a

f őigazgatő gyakorolj a.

10. Ha jogszabály vagy jelen szabáLyzat másként nem rendelkezik, a f,Őigazgató tanácsadó

testületeként műktij'ik á a jogszab áíybun, az intézmény trányítását és felÜgyeletét végző szervek
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3iiiiiilffiil}j:ffiiX en szabályzatban megh atározottfeladatokat - az intézmény vezetésével

10.1. afelügyelőtanács,

10.2. a szakmai vezetőtestület,

10.3. az intézményben működő állandó és eseti jellegű bizottságok

IIL Az intézmény vezetői,és az általuk irányított tevékenységek

1. Főigazgató

' ' f#:§:UÍ::ár;r-Jjá"j§k,felelős vezetőként - a főigazgatő vezeti. Az intézmény

l'2, Az országos kőrház-főigazgató engedélyév el azalaMegyei szent Rafael kórbáz főigazgatójaaz intézménY vezetŐ-helYetlesei es egyéu foglalkoztatoitjai feletti .rÓ"",á-.rnkáltatói jogokgYakorlását az intézménY orvosig 
2zsafia 7. apor,ari 

1s.a,zsatóyt felett gyakorolt alapvetőmunkáltatói jogok kivételével aziítezÁeny r"r"rŐ:iÁ"ituházta.Ene figyeiemmel az alapvetőmunkáltatói jogokat -a koordinációs igazgaró,';- iuo.igu"g ata eJ" ii ápolási igazgatókivételével - a főigazgató gyakorolja.
1'3' A főigazgató fel.adata és felelőssé 8e al intézmény Alapító okiratában előírt tevékenységekjogszabálYb^,,_:o:ou,'ménYi 

.költsélv_etésben rogtáttÁat, illetve az iranyító szerv általmeghatározott kÖvetelményeknek es,3rlet3ler<net-."gÖr"ro etrátás,a.rtirántir"n ideértendő azintézménYben a megfelelő izakmai ellátás bil;ailg)rousago.ság, a tervezési, tájékoztatásikÖtelezettség hiteles teljesítése, és. a_ szükseges etleiorzések elvégzése, ideértve a belsőellenőrzés követelményeinek teljesítését is.
1'4' A főigazgatő feladatkörébe tartozik ,az intézmény stratég iu tervezésének és fejlesztésénekkialakításában való tészvétel azirányítómegyei ini"é rÁjny ra^ymutatáJ aiapjan,a fejlesztésiProjektek nYomon kÖvetése, valamint_arőrragor iiier^e"ii -oár"".tuni tevékenységgelösszefüggő tevékenysé g irányításaés felügyelete."
1'5' A főigazgatő feladatkÖrébe tartozik az intézmény fejlesztési programjainak kialak ításában,kidolgozásában való részvétel.Javaslatot tesz az intézrriinyifejlesztési programok kialakítására,PálYázatokÖsszeállítására. Részt vesz az intézmény *"utrnui anyagainak összeállításában.
1'6' A főigazgatói munkakÖr betöltetlensége esetére, valamint ha a főiga zgatő a feladatainakellátásában brármelY okból tartósan akaáilyoztat á rÁ,^urakadály megszúnéséig - vagy ha ahelYettesítésre okot adó kÖrÜlmények korá'ubi iáop""tÚ., szűnnek meg, addig az időpontig az.orvosigazgató helyettesíti. - f

t,7, A főigazgatőt távolléte, tartós akadályoztatása, illetve az Ávr.13. § (1) bekezdés g) pontjaalaPján a tisztség ideiglenes beiöltetlenségének esetén teljes jogkönel _a tartóskÖtelezettsé gváltalás és afőigazgatói hatáskörb 
"'tmáoÁunkáltatói joggyakorlás kivételével _az l'6 Pontbarr meghatározott vezető,.ilj. 
^ 

raii*i"ó általárros helyettese helyettesíti.

ff§il*,illetve 
tartós akadátyoztatás alatt araigaz§iiii?unt-upot."gr,áiuaó távollétét kell
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1.8. Amennyiben valamely iratokkal kapcsolatban a főigazgatő a kiadmanyozási jogot fenntartotta

magának, illetve jogs zabály vagy belső szabályzat azt á főigazgatő kizárőlagos kiadm ánYozási

3ogforéue utalta, ciak *"gr.t.t-o.n dokumeniált és igazolt rendkívüli sürgősség esetében 
_és

klzárőlag akkor kiadmanyozható helyettesítési jogkörben, ha annak elmaradása

helyrehozhatatlan kárral j rárna.

1.9. A főlgazgatő közvetlenül irányítja:

o afőigazgatói titkársági tevékenységet,
. a iogi ievékenység"1 o.t"erwe ebbe az integritás felelősi és adatvédelmi tisztviselŐi

tevékenységet),
o a környezet-, munka- és túzvédelmi tevékenységet,

o minőségtrányítást,
o intézményi infekciókontrollt
. azinformációbiztonsági felelőst

o a Harmadik fejezet 2.16. és 16.5. pontjában szereplő tevékenYségeket

2. Koordináciős |gazgató
2.t. Akoordináció s-igazgatő feladatkörébe tartozik a megyei iranyítás koordinációs és felÜgYeleti

feladatainak iÁteZmőnyi támogatása, intézményi szintű szervezése, iranYÍtása és felÜgYelete.

Feladata ellátása sorá egytiitmtiködik különösen a főigazgatőval, 7,vezetŐ-helYettesekke1,
továbbá azintézmény valáennyivezetőbeosztású dolgozőjával,továbbá állandó kaPcsolatot

tart az fuányítő megyei intézÁénynél, a városi intézményiranyítási tevékenYséget végző

dolgozókkal.

2.2. Akoordináció s igazgatőimunkakör betöltetlensége esetére, valamint ha a koordinációs igazgatő

a feladatainat eíataíauan bármely okból tartósan, vagy eseti jelleggel akadá|Yozva van, az á||ás

betöltéséig, iiltu. ; akadáty megszűnéséig - vagy Úa a helyettesÍtésre okot adó kÖrÜlménYek

korábbi időpontban szűnnek meg, addig ai iaOpóntig a Megyei Koordinációs és FelÜgYelet

Támogató Osztály vez,etője - helyettesíti,

2.3 . A koordináció s igazgatő közvetlenül irínyítja
o koordinációs igazgatőititkárságot,
o a megyei irany-itas toordinációs és felügyeleti feladatainakintézménYitámogatását,

o intézetiinnovációs tevékenységet,
o gyógy-, és egészségturisztikai wékenységet, turisztikai marketing tevékenYséget

. aHarmadik fejezet2_1,4, pontjaiban szereplő tevékenységeket

3. Orvosigazgató

3.1. Az orvosigazgató feladatkörébe tartozik az intézmény orvos-szakmai és gYÓgYszerellátási

tevékenységének felügyelete és e tevékenységek fejíesztése, az elyes résztevékenYségek

összhangjanak folyamatos monitorozása, a minőségi ellátás biztosításához szÜkséges

intézkedések meghózatala, illetve azok megho zatalánakkezdemény ezése,

3.2. Az orvosigazgatói munkakör betöltetlensége esetére, valamint ha az orvosigazgato a

feladatainak 
"Űátá.áb* 

bármely okból tartósan, vagy eseti jelleggel akadáIYozva van,_ az.á|Iás

betöltéséig, illetve az akadáIy megszűnéséig - vagy Úa a heiyettesítésre okot adó kÖrÜlménYek

13



korábbi időPontban szűnnek meg, addig az időponti g - az intézményhelyettesítési rendjébenmeghatározott vezető - a meghaűro rotír"r"tir7""ri?,. J,."ü;Trard )r"u _helyettesíti.
3'3' Az orvosigazgatő feladatainak ellátása.során együttműködik különösen a főigazgatóval, avezetőhelYettesekkel, továbbá az intézmény ;;i#J; yi vezetőbeosztású dolgozójával.
3.4, Az orvosigazgató közvetlenül irányítja:

. azorvosigazgatósági titkársági tevékenységet,
o Fekvőbeteg-ellátást,

o Jráróbeteg szakellátást,

. Gyógyszertátat,

o ODM Laboratóriumot,

o Röntgen és UH Diagnosztikát,
o Laboratóriumot.

4. Ápolási igazgató

4'l' Az áPolási igazgató az intézméntóen folyó 
.betegápo!ási tev.ékenységet irányítja; felügyeli,koordinálja a főigazgató közvetlen irányításaés ellenőrzése mellett.

4'2' EgYÚttműkÖdik az iránYÍtókőrház,ápotási.igazgatőjávala betegápolási tevékenységek szakmaimódszertanrának egysége s megvalós itása eótju.r.

"'fr,ffi?§'rffi;;*:zménY áPolási igazgatójafelé rendszeres beszámolási, adats zolgáltatási

4'4' Fe|adatkÖrébe tartozik az Intézménv.. :hl] nyújtott ápol.ási tevékenység felügyelete és etevékenYségek Összehangolása. E minőségéb";;ÍáÜ zgató ápolásszakmai helyettese.
4'5' Az áPolási igazgatői munkakör betöltetlensége esetére, valamint ha az ápolási igazgató afeladatainak ellátásában bármely okb,óltartó;;, Ö'"reti jellegge t akad,átyozva van, az állásbetÖltéséig, illetve az akadálY megszűnésérg - vagYia a tr"iyettJsrterr" otot adó körülményekkorábbi időPontban szűnnelrmesi addig az"iaffiig - az intézmény helyettesítési rendjébenmeghatározottvezető - a meghatrározottvezetőtravoiléte esetén afőigazgató - helyettesíti.
4.6. Az ápolási igazgató közvetlenü l irányítja:

. az ápolási igazgatósági titkársági tevékenységet,

. a fekvőbeteg osztályok betegápolási tevékenységét,

' a kÖzPonti diagnosztikai és terápiás egységek,_továbbá a járóbeteg ellátó részegek
s zakdol gozóinak és ki se gítő rr"^ély r"tűr. Ípo1 ar, 

"ut*ui 
;ir;új áto takarítói tevékenységet

5. Bizottságok, testületek
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5.1. Az intézmény vezetésének munkáját tanácsadással, véleményezéssel, állásfoglalással,
' javaslattétellel aza|ábbítestületek segítik:

o szakmaivezetőitestület

. Felügyelő tanács

5.2. Az intézmény vezetésének munkáját tanácsadással, véleményezéssel, állásfoglalással,

javaslattétette| az alábbi bizottságok segítik:

o etikai bizottság,

. iniézményikutatásetikaibizottság,

. gyógyszerterápiásbizottság,

o infekciókontrollésantibiotikumbizottság,

o transzfúziós bizottság,

o élelmezési és táp;rá|ási munkacsoport (minden 24 Őránát hosszabb folYamatos ellátást

nyúj tó intézmény esetén),

. ad hoc bizottságok,

5.3. Az intézmény működését segítő testületek, szervezetek és bizottságok műkÖdési szabálYait és

fel adatait az SZMSZ 3 . számí melléklete tutalmazza,

IV. Az intézmény feladat, és hatásköri rendszere

1. Afőigazgató feladat- és hatáskörei:

1.1. A főigazgatőkizárólagos hatáskörét a43t2003.(VII. 29.) ESZCSM rendelet 9. § (2) bekezdése,

illetve az egyébhatflfos jogszabályok h atározzákmeg. Ennek alapján kizárÓlagos hatáskÖrébe

tartozik:
o vezetőhelyettesek felett - amegbízásés annak visszavonása kivételével - a munkáltatói

jogok gyakorlása, munkaköri leírások meghatánozása,

. az osztályvezetői megbízása, amegbízás visszavonása,

o íntézeti szabá|yzatok kiadása,

. a Ey ő gyintézette| szembeni panaszok kivizs gálás a, elintézése,

. azfuányítőkőrhánza|az együttműködés rendszerének kialakítása, fenntartása.

A banki átutalások biztosítása érdekében az ittézményi bankszámla felett rendelkezési jogot biztosít

az ir ány ítő megyei intézménynek. (III./2.6.)

|.2. A f,őigazgatő hatáskörébe tartozik továbbá:
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L2'l' A kőrház egYszemélYi felelős vezetése, vezető helyettesek és vezető testületsegítségével, Az AlaPÍtó okiratban meghatározott egészségügyi alaptevékenységellátásának a biztosítás a, a kórhánrendeltetésszerű működtetése.

l'2'2' Az orvos igazgatÓ, áPolási igazgatő, és koordinációs igazgató tevékenységének
ir ány ítása és koordinálás a.

1'2'3' AzintézménY költségvetési, fejlesztési-beruházási tervének elkészíttetése.1'2'4' Az intézménY finanszírozási szerződésének előkészítése és aszerződés megkötése.1'2'5' Gondoskodás az intézménY vagyonkezelésében lévő vagyon rendeltetésszerűbasználatáről.
1 .2.6. Munkavédelmi, katasztróf aés polgári védelmi feladatok irányítása.L2,7, kapcsolattartás az intézmény működési területén lévő lakosság képviselőivel,Önkormányzatokkal, tisztiorvosi szolgálattal, egészségbiztosítási pénztárrat ésérdekképviseleti szervekkel, sajtóval, egészségüg y| szolgálatokkal.
I .2 -8. Az intézmény Szervezeti és Működési szauhyz atánakelkészítése.
|'2,9, Az intézménY kÖnYwiteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati

rendj ének előkészíttetése, illetve j óv áhagy ása
L2J0, A városi intézménYnél maradó humránpolitikai tevékenység irányítása éskoordinálása. -----J'-Ó

L2,1LA vrárosi intézménYnél maradó konholling tevékenysé girányításaés koordinálása.l'2,12, AzintézménY "közöns égszolgátati" (PR) tevékenységének avégzése, azintézmény
műkÖdésére vonatkozó lakossági és az egészségtigyi Jzotgáltatásokat igénybe vevőbetegek véleményének tanulmián yozásaés értékelá

1,2,13, Az intézménYben folyó orvosbiológiai kutatások és kísérletek, illetvegYÓgYszerkiPróbálások engedélyezése, azerre vonatk ozó szerződések megkötése.I.2.14.Azintézményi infekciókontroll tevékenység irányítása, koordinációja.
1,2,I5,Az intézménY ellátottsági és működési mutatóinak a figyelemmel kísérése, aműkÖdés szakmai hatékonYság ának elemzése és az elthezkapcsolódó intézkedések

meghozatala.
|,2,16,4 vezetőhelYettesek kivételével egészségügyi szolgátatr jogviszony létesítése,

módosítása, megszünte tése, azegyéb munkáltaúi jogkdrök delegálása.
1,2,I7, AzintézménYben műkÖdő testületek tevékenységJnek felügyelete, koordin álása.L2J8,Az érdekkéPviseleti szervekkel való kapcsolattariás során amunk áttatóképviselete.
1,2,I9, AzintézménY egészére vonatkozó intézkedések meghozatala, utasítások kiadása.
I.2.20. Az intézmény törvényes képviseleti jogkörének elláiása.
1,2,21, KÖtelezettségvállalási, úalványozási és szakmai igazolási jogkör gyakorlása azer'evonatkozó jogszabálYi rendelkezéseknek és szabály zatnak, valamint az irányító

megYei kórhánzal kÖtÖtt feladatmegosztási megállapodásnak megfelelően. Jogkörét aszabálYzatban, megállaPodásban meghatátozottaknak megfelelőe n átnházhitja.
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t.2.22.Ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettsége, joga van. Mérlegelési joga van a

szakmai vezető testület javaslatai, állásfoglalásai vonatkozásában. Kikéri a testÜlet

egyetértését a jogszabályok által előírtakra nézve,

1.2.23.Az alapfeladatok ellátása és az intézmény működtetésének biztosítása érdekében

jogi és természetes személyekkel - a kötelezettség:tál|a\ásra vonatkozó előírások

szerint - szerződéseket köthet.

1,.724,A fenntartó előzetes engeőéLyezését követően kizárólagosan gyakorolja aZ

intézmény működésére vonatkozóan a sajtó, valamint más természetes és jogi

személyek tészére történő információ kiadás, tájékoztatás jogát.

1.2.25.Biztosítja a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést, felelős

annak szabály ozottságáért.

1.2.26,Elősegítiaza|kalmazottakszakmaiképzésétéstovábbkéPzését.
1,.2.21.Kialakítja azintézmény döntés előkészítő és döntéshozói rendszerét, gondoskodik

a belső információáramlás meEszetyezésérőt és működéséről.

1.2.28.Elkészíttetiaza|ka\mazottakmunkakörileírását,
1.2.2g.Kialakítja és működteti a szakmai tevékenységgel kapcsolatos információs és

kommunikációs rends zert. (I|I. l 2.t9 .)

2. Afőigazgató közvetlen irányításaa\átartoző szervezeti egységek feladatai:

2.1,.Főigazgatói Titkárság (iktatás, központí itatkezelés, belső és kÜlső kézbesítés, irattátri

tevékenység, postázás)

2.2.Intézeti jogász
Az Intézményre vonatkoző jogszabályok a|apján, a főigazgató közvetlen iranYÍtása mellett,

kompetenciájának megfelelően- a f,őlgazgatő-megbízása alapján ellátja a felmerÜlő jogi és

igazgatásí fóladatokat, a főigazgató Űszére jogi ügyekben javaslatot tesz. A jog eszkÖzével
jősegíti az Intézmény műktúéúnek eredményességét, közreműködik a törvénYesség érvénYre

juttatÁában, nem bÓleértve a közbeszerz.ése\űez tartozó szerződés előkészítés és azok
"megkötésének a feladatait. Az intézeti jogász látja eI az integritás felelŐsi és adatvédelmi

tisztviselői feladatokat is.

2.3. Környezetvédelmi Osztály
Feladatai:

a minőségbiztosítási rendszer környezetvédelmi csoportra vonatkozó feladatainak

meghatátőzása, a kialakítás irányítása, a végrehajtás ellenőrzése, a kÖrnYezet

iranyítási rendszer (KR) üzemeltetése,
_ gorráoskodás azlntézmény kezelésében lévő véderdő karbantartásátről, aHévízi-tő

Természetvédelmi Területen a Környezetvédelmi felügyelŐség álta| elfogadott

természetvédelmi kezelési tervben foglaltak betartása,
_ a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése

Hévízgyógyfiirdő és Szent András Reumakórházbervházásai és Üzemeltetése során.

2.4. Minőségiranyítás
Az Intézmény ISo 9001, §o 14001, a MEES valamint az EUROSPA szabvány szerint

tanúsított minosegtigyi rendszerének folyamatos működtetését, és fejlesztést, az ebből adódó
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feladatok ellátása, Feladata 1 dT|eg irányítási dokumentumok szerkesztése, kiadása,elektroniku s hozzáf ér és bizto s r,tras a a f elhís znáoi ua^en u

2.5. Infekciókontroll
Infekciókontroll: A mindenkor hatályos j.ogszabátyok alapjrfur infekciókontroll tevékenységvégzése, mely magába foglalja a ttlvettez"o i"""Ját'.,,nosocomiális fertőzések felügyelete, tir"otgatO egységek közegészségügyiellenőrzése, 

, 
vízminőség felügYeleie, surveitlance p.og.amők, osZIR alkalmazások,kÖtelező jelentések elvégzése. Munkavédelem, takarítás, ,ou*- és rágcsálóirtásfelÜgYelete, éves és időszakos 

, 
nagytakarítások, záró fertőtlenítések megszervezése,felÜgYelete, Hatósági ellenőrzésekeri-való ,iriieta, mindennapi higiénés problémák

3. A koordináciős igazgatő feladat-, és hatáskörei:
A koordináciős igazgatÓ- a közvetlen irrányítása alatt lévő szerve.zetiegységeken keresztül _ a megyeiiránYÍtás koordinációs és felügyeleti feladatainat<iitez,miiyitámogatását (apénzngyi_számviteli, abeszerzési feladatok, az ÜzJmehetés, az informatika és a szállítási feladatok), az innovációstevékenYségeket, az egészség-, és gyógyturisztikai tevékenységek irányít ását végzi. A számvitelt,könYwitelt, Pénzügyeket, á ,ugjő"űrilé"-;;ilá'"r|uúaryrurot, 

"iteúererol gondoskodik.

Íi,i{lÍJl;Felelős 
a szakmai tevéÉÓnységgel kapcsolato, to.tá"urkezelési r.nar".. kialakításáért és

A koordináciős igazgató közvetlen irányítása a!átarroző szervezetiegységek:

3'1'1, A kÖltségvetés gazdálkodási, illetve .pénzigy-számvitel területén az intézménygazdasági eseménYeinek és a költségvetésenet 7:oi,r,,uaalyot ,"..inii ,i-grirérér, é, u,adatok strukturált feldolgozás át végzi (a terület ie":Á 
^ 

pénztárifeladatok el|átása, azanalitikrák előállítása, valamint a fenntartOi szinten megfógahazott adatszolgáltatásokteljesítése) Harmadik fejezet(továbbiakban: rrr./i. 
--o-voB'r'l*.vll gu.!Üál

3.I.2. A költségvetéssel kapcsolatos igények
megyei intézmény részére. (nL D. I.'

3.I.3: Részvétel a szöveges indokolás elkészítéséb en. (II.12.2.)
3 .I .4. Költségvetési dokumen táciő aláír ása. (III./2.3.)

3. 1 .5. Előfu ányzatok szabályszerű felhasználása. (XI.12.4.)

3'1,6, SzÜkség esetén _a kÖltségvetésben elfogadott előtrányzatok módosításának látcsoportosításánakkezdeményezése.(XI./2:5)

3,1"7, A vevői számlák kiállításához, valamint a kifizetések elrendeléséhez szükséges adatok,információk, dokumentumok, bizonylatok ."gkiiroe." az irányító megyeiintézménynek. (nI. / 2.7 .)

3,1,8, A munkamegosztási megállapodár,b* rögzített feladatok teljesítéséhezadatszolgáltatás, információ izolgáttatás rcrese," itietve nyújtása a meghat átozottadattartalommal, meghatározott haiáridőben, módán Js formáb an. (II./2.8.)

írásban rögzítése és megküldése az iranyítő
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3.1.g. önálló b&gazdálkodási jogkönel rendelkezés, a szakmai és szakmai munkát segítő

alkalmazottainak személyi }uttatások ésLétszáme\őirányzatáva| amunkajogi előírások

fi gyelemb e vételével önálló gazdálko dás. (IIL /, 2, 9, )

3.1.10. A rendszeres és nem rendszeres kifizetések számfejtéséhez szÜkséges adatokrÓl az

előírt határidőre, az irányítő megyei intézmény által meghatfuozott formában és

részletezetttartalommal adatszolgáltatás biztosítása. (III.2. 1 1 .)

3.1.11. Nyilvrántartás vezetése az alka\mazottak személyi anyagairől, - |étszámÖsszetételrŐl

munkakörönként. (I|I. l 2. 1,2.)

3.I.Iz.Adatszolgáltatás aszámviteli, nyilvantartási feladatok elvégzéséhez szÜkséges Összes

bizonylat megküldésével.(III./2. 13.)

3.1.13. Adatszolgáltatás a költségvetési jelentések, időközi mérlegielentések és éves

költségvetési beszámolók elkészítéséhez. (íIJ.12,1,4,)

3.L.I4.Adatszolgáltatás a havi, negyedéves és éves adóbevallások elkészítéséhez (Il|.lz-ts.)

3.1.15. Azanyag,eszköz igény tőgzítése,s abelső eljárásrend szerinti megküldése. (III. /8,6,)

3.1,16.A raktfuból szervezetiegységre kiadott, felhasználható anyagok készketezése, tárolása,

(III./8.7.)

3.1,.I7 .Irltárfelelősök megnev ezése,részvétel aleltározási folyamatban. (III./8.9.)

3.1.t8. Döntés a selejtezendő anyagokról és eszközökről. (III./8.10.)

3.t.|g.A készletszintek meghattrozása, döntés a készletek visszapótlásárÓl, a megrendelési

mennyiségekíől. (I[./8. 1 2.)

3.1.20. Az igénydlt ellátmanyok átvétele. (III./8. 1 3.)

3.1,.2I.A feladatok tésze akapcsolattartás a megyei irányítő intézméwtyel, fenntartóval és a

ftnanszírozóval. A kontrolling és finanszírozási feladatok tekintetében az alábbi

feladatokat végzi az osztály (III./.3):

- A kontrolling elemzési igények meghatározása, (IIL/4,1,)
_ Részvétel a kontrolling elszámolások kialakításában. (|I.14.2.)
_ Kontrolling kimutatáJok &teirmezesq az adatok felhasználása a gazdáIkodásba.

(III./4.3.)
_ Égy.di kontrol1ing elemzési igények megfogalmazása. (|I.14.4.)
_ d"ietgazdálkodás-működtetése, keretek kiosztása és rögzítése. (III./4.5.)

-Gyógyita"ttatasokszabálykönyvszerintikódolása.(I|I.14.6.)
- Részvétel afinanszírozásihibakjavításában, (nl'l4,7,)
_ Teljesítmény volumenkor|át (a iovábbiakban: TVK) intézménYl felosztása, TVK

figyelés. (III./.4.8.)
- rVr átcsoportosításkezdeményezése. (III./4,9,)

3.|.22. A személyügyi feladatok ellátása keretében a munkavállalÓk kiválasztásával,

alkahmazásáva! és a munkaviszony létesítésének és megszÜntetésének

kezdemény ezésével kapcsolatos feladatok e|végzése. A feladat magába foglalja a

kimutatások, statisztikai adatszo\gáltatások ehégzését. A személYÜgYi feladatok

tekintetébe n az a|ábbi feladatok irányítását végzi (IIJ.15 .):

_ Munkaügyi nyilvantartás vezetésének adatszolgáltatási támogatása.(Ill./.6.1.)
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:"X'#:Ílrtriá!T 
tárolása az banyítő megyei intézmény által meglr atátozott

- Adatszolgáltatási, dokumentumkezelési- és tárolási feladatok ellátása. (uI.16.3.)- Statisztikák, kimutatások, 
_adatszotgáftűsot készítése a sremelyugyi terület

Ü;ii.flT'ában 
az tranyító ."gy"i intsimeny i.á"r;t"d;,ak megfelelően.

3't'23' 
ki;;.Í::"si 

és kÖzbeszerzési feladatok tekintetében az alábbi feladatokat végzi
- KÖzbeszerzési és beszerzési.igény meghatározása, eljárás kezdeménye zése. AzftánYÍtó megYei intézménY 

,a lebonvortá, 
-i) 

inter^eny azajránlatkérő , a szerződőfél és a számlakiegyenlí,tő uutu-int-'u Lryesr,tes 'ii*oii.-ez 
intézmény aközbeszerzési eljráráJ során szakmai taÁogaúsi';új;, szakmai igénymeghatározása, bíráló bizottságba közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmelrendelkező tag delegálása, dÖnté-shozó testüÚ.esetén tag delegálása. (Iil./8.1.)- Vis maior beszerzési igény meghatározaru, 

"r;lag 
t""J;'*é;firer" e, lebonyolításaaz intézmény vonatkozó szabályzatu .""rint. (tlf../8.2.)- keretszerződésből, keretmegrilíapodásbor itirie"o megrendelés (intézményi lehíváskezdeménYezése, megrendólés 'elktildésJ-iil"ru" 

központosított rendszerekbőltÖrténő megrendelés amennyiben nem kőzbeszerzési eljárást d"*r';;;;;;r'megrendelés). (III./. 8.3.)- JogszabálYi előÍTás alarlán.kötelezettségvállalásainak engedélyezésre történőelőterjesztése a városi intezmény raaaata. 1ÍtiJS.a.)- Közbeszerzésiésbeszerzésitervekeszí,tése.-irU.lS.S.l

3'1-'24' Az éPÜlet, géP-műszer Üzemeltetési, jlvll{si és nyilvrántartási feladatok tekintetében azal ábbi fel adatokat az intézmény látj a" el rui.l ió. i ] r o-+l,- Igénv.ek, problémiák jelzése az iienyito-"gi"i intézmény részéte.- Az iranYÍtó megYei intézmény kérés-áre 
_részvétel bizonyos beszerzések,megrendelések előkészítésében, iiletve a feladatok ellenőrzéséűetr, a teljesítésekigazolásában.

- KÜlÖnlegesjogrend, veszélyhelyzet, katasztrófah elyzet esetén, amennyiben aztanYÍtó megYei intézményi üzómeltetés .Jr"u"o vagy teljesen nem tudja ellátnifeladatait és aztmás intézmény nem veszi át,áintézményönállóan intézkedhet.- A beruhrázások, felújítások során az iGzmeny orvosszakmai vezetése azegészségÜgYi szakellátásokat tervezetten azirányítőmegyei Ú"*rr,a"a.i irányításhozigaZítja. ---J,-- vvLqLLu

3'1'25, A szállítási feladatok keretében,az egészségigyi szolgáltató által saját gépjárművelellátott személY-, beteg- és á,ruszátlitásr" rőaaatok] valamint 
- 

i gépjfuműparküzemeltetése körében (Ilfr/ 13 -I4.t.- l4.3.):- A szállítási igények időszakos megtervezése.- Az eseti szállítási igények bejelenÉse.- A személyes használatra átvettgépjárművekhez kapcsolódó adminisztrác ió ellátása.

3.2. Innovációs osztály

- az intézménY innovációs Potenciáljrának növelését elősegítő folyamatok elindításaés végrehajtása
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- az ntézményben keletkező szellemi alkotások, kutatási eredmények, Ötletek és

felfedezések támogatása és menedzselése

_ M intézmény főigazgatója á|ta| meghatározott projektek koordinálása, akapcsolódó

feladatok ellátása

- az intézmény által benyújtott és elnyert páIyázatok esetében, a pályázatolrhoz

kapcsolódó szerződések véleményezése

3.3. Eqészség-. és gyógyturisztikai osztály

- orvosi szolgáltatásokra alapuló gyógyturizmus és egészségügyi rehabilitációs

szolgá|tatások fej les zté se

- a természetes győgytényezőket komplex egységként kezelve, a rekreációs

turizmustó1 u gyÓ'gytényező terápiás spektrumfua épített szakmai szolgáltatásokig

történő integrációs folyamat itányítása

- a Tófürdő gazdaságos és színvonalas működtetése, kihasználtságénak és

j övedelmező sé gének maximalizálása.

_ a szálloda gazdaságos és színvonalas működtetése, kihasználtsőgának és

j övedelmezőségének maximalizálása

3.4. Űelmezési csoport

AztntézményéIe|mezésicsoportjagondoskodikafekvőbetegekétkeztetésérŐl, azizemiétkeztetésrŐl.

A csoport alapvető feladatai:
- azüzemi konyha működtetése
_ azélelmezésiraktárakkezelése,anyagnyilvantartásokvezetése
- akőrházibetegek étkeztetése
- kórh ázza\ murlkavégzésre irányuló jogviszonyban állók étkeztetése

- kórházircndezvények sorárr vendéglátás
- véradó donorok élelmezése
_ inté zményenkívüli élelmezési igények kielégítése, engedély vagy szerződés alaPjan

- azétkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak beszedése

- étkezésijegyek kiállítása
- diétás szolgálat működtetése

A Diétás szo1gálat az éLe\mezési osztály keretében működik. Alapvető feladatai:a kezelőorvosok

szakmai előírásai alapján, az é|e\mezésvezető irányításával a betegek á|lapolátŐ\fÜggő diétás eF*9
készítése, az előtrt^áietu biztosítása a betegek részére, tápanyagszámítások ewégzése, diétás

tanácsadás.

4. Az orvosigazgatő feladat- és hatáskörei

4.1. Azorvosigazgató hatáskörébe tartozik:
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4'1't' A bej9se,llátó osztálYok,_. a, diagnosztikai és , terápiás osztályok, részlegekegyÜttműkÖdésének a koordinálása, ihhez kapcsolódó szabályzatok (konzfliumokadásának rendje, vizsgátatkérések rendj., t.i.ttti"rési rend, stb.) kiadása.4'1,2, Az orvos-szakmulevékenység múatóinak-figyelemm.l kíréÖfeldolgozása ésértékelése, az orvo§-§zakmlr 
-t*Zt"rryreg 

il"iet";vságának az eletuése, javaslattétel
. , _ 

szükséges intézkedések meghozatalári.
4'l'3' Az intézménY műktldé-si területén élő lakosság megbetegedési viszonyainak

:T'**J;:Í'.luTe:Z 
erTe vonatkozó statisztikai adatok]egyé6i,,iái_a"iók feldolg ozása

4'L4' Az orvosi. 1evékenYségre vonatkozó szakmai irrányelvek érvényesülésének afigYelemmel kísérése, orvós-szakmai témakörökb"n u Mbi iii",Jt., szerveivel valórendszeres kapcsolattartás.
4'1'5' A kórházi információs és dokumentációs rendszer által feldolgozott adatokelemzésébe n, ellenőrzésében valő Észvétel orvos-szakmai vonatkozásban.4,L6, Biztosítja, felügYeli és ellenőrzi 

^:"gé*;i;,i!}i ooturn" ntácio sÁalyszerű vezetését.Gondoskodik az ad,atvédelem szabályalnak uititararot , ellenőrzi azokérvényesülését.4'L7 ' A fekvŐ- és járóbeteg ellátás iranyitása', ;il;rrése, a betegjogok érvényesülésénekfolyamatos figyelemmel kísérése, á u.t Ú-al,ui uq"r"*ett panaszok kivizsgálásábanvaló közreműködés. kapcsolattartás a betJjogi képvisetouer.4,1,8, Részvétel az osztálYiezető főorv.ri iáűáiátok votemen yezésére létrehozott ad_hocbizottságban.
4'L9, Az intézménYben folYó orvosi tudomrányos munka feltételrendszere megteremtésénekelősegítése.
4,LlO, Az intézménY ÜgYeleti-készenléti tevékenységének biztosítása és felügyelete.4,1,1L Az orvosi, gYÓgYszeÉszi munkakörbéo-?ágrurto ztatott egészségügyi dolgozóktov ábbkép zé s ének elő s e gítése.
4'Ll2, AzintézménYi gYÓgYsiertár és közforgalmú gyógyszertáir készlet és raktrárgazdálkodásifeladatainak az ellátása. (III./8.11.) 9J <

4'LI3,KÖzreműkÖdik az orvosszakmai programok, tervek kidolgozásában, illetvekoordinálásában.
4'1,I4, Az intézménYben folYÓ orvosbiológiai kutatások és kísérletek, gyógyszerkipróbálásokelőzetes véleménYezése és felügyeletJ- a" oruoJ]"gészségügyi tevékenységre vonatkozójogszabálY.i.előírások végrehiitásáról való goÁstoaá.. a hLalreÁa rendelkezései

§fl?TrJ§.''ak 
ellenőrzése. Az egészségügyír,utoragi rendelkezéset végrehajtás,anat

4'Ll5,Az inézménY egész területén orvos-szakmaivonatkozásban ellenőrzési ésbeszámoltatási joga van. Azorvos-igazg atőttávol!étében afőig azgatőáltal meghat fuozottosztályosztályvezetőfőorvosatretyéttesiti.
4,1,16,A főigazgató által eseti *"gÜí"árral hatáskörébe utalt ügyekben a főigazgatójogkörében jfu el. uÓJv§uw

4,2, Az orvos igazgató kÖzvetlen irányításaalátartozó szervezetiegységek feladatai:

4.2.I. Fekvőbeteg-ellátás
A fekvőbeteg szakellátás az Intézménynél végzett orvosi indikációjú, gyógyítási és / vagyszakáPolási célÚ, abetegellátást a beteg iolyamós Uenntartoztodása mellett végzőszakellátás.
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Az Intézmény helye a progresszív betegellátás általános rendszerében az aktív reumatológiai és

orvosi rehabilitáci dtigé"y{a mozgásszervi / reumatológiai betegek legmagasabb szintű ellátása.

A fekvőbet eg et1átő Ósáyot rászlegekre tagolódnak. Az egyes részlegek kiilÖnbÖző szakmai

profilok szerint kiemelten kezelnek betegségtípusokat.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló t997. éví LXXXIII. tv. Intézeti várólista

vezetésére vonatkozó előírásai az Intézetnél, nem állnak fenn. Amennyiben a törvényi feltétel

bekövetkezik, úgy az |ntézet intézeti várólista yezetésére kötelessé válik. Az intézeti várÓlista

vezetéséértebben az esetben az orvos-igazgatő felre|,.

4.2.I.1. Aktív Reumatológia Osztály

Az aktív reumatológiai osztály feladata a reumatológiai betegségek lehetőségének felmerÜlése esetén

a diagnózi, -"gÚ.ítése vágy ktzárása céLjábó| történő kivizsgálás, yalamint a súlYos vagY

szövőáményes gyulladásos Js egvéb reomátológiui betegek ellrátása, diagnosztizáIása,teráPia

beállítása, illetve a különbözo eredetti gyulladásos reumatológiai betegségekben szenvedők, egYéb

szisztémás autoimmun betegségek, a kofásos/degeneratív jellegű gerinc- és ÍzÜleti betegségek és ezek

gyulladásos szövődmény ei,-|á{yrészrzumatizmusok, csont anyagcsere betegségek (P1. csontritkulás),

az akutfájdalom szindróma első ellátása.

4.2.L.2. Mozgásszervi Rehabilitáciő,,A" osztáIy

Az osztáIy feladata szakmai kritériumok alapján mozgásszetvi rehabilitaciőtigénYlő betegek intézeti

orvosi rehabilitációjanak biztosítása, azazbimely okból bekövetkezett mozgáskorlátozottság, illetve

önetlátási képességcsökkenés helyreil|Lítása a lehetőségekhez képest minél magasabb szinten.

Kiemelt feladata az elsőbbségi rehabilitáció keretén belül ortopédiai műtétet kÖvető (Protézis

implantáció) rehabilitáció ésá traumatológiai ellátást követő (csípőtáji tÖrés, egYéb tÖrés,

poiytraumat izácíő) rehabilitáció, valamint a sport rehabilitáció.

4.2.|.3. Mozgásszervi Rehabilitáció,,B" osztály

Az osztá|y feladata szakmai kritériumok alapján mozgásszervi rehabilitáciőtlgénYlő betegek intézeti

or,vosi rehabilitációjanak biztosítása, azazbálrmely okból bekövetkezett mozgáskorlátozottság, illetve

önellátási képesség csökkenés he\yreá|lítása a lehetőségel,hezképest minél magasabb szinten

Kiemelt feladata a szisztémás autoimmun kórképekben szenvedó betegek komPlex rehabilitációja.

4.2.1,.4. Mozgásszervi Rehabilitáciő,,C" osztáIy

Az osztály feladata szakmai kritériumok alapjrán mozgáss1eyvi rehabilitácíőtígénYlő betegek intézeti

orvosi rehabilitációjának biztosítása, azazbiimely okból bekövetkezett mozgáskorlátozottság, illetve

önellátási képesség csökkenés helyreál|ítása a lehetőségek,hezképest minél magasabb szinten.

Kiemelt feladata a ,,kopásos/meszesedéses" nagy és kisízületek, valamint a gerinc (ÍgY Pl. a gerinc-

sérvesedés) uetegségei, továbbá a kóros unyug"r"r" okozta ízi|eti kórképek, mint a kÖszvénY, a

csontritkulás kórképek esetén szüksé ges rehabilitáció biztosítása.

4.2.t.5. Mozgásszervi Rehabilitáciő,,D" osztály

23



Az osztáIY feladata szakmai kritériumok alapján mozgásszervi rehabilitációt igénylő betegek intézetiorvosi rehabilitációjának biztosítása, azazbáimely o6;i b;övetkezett mozgáikorl átozottság,illetveÖnellátási kéPesség csÖkkenés helyreállítá.a a t.nátá.eg.Ú") r.ep".t minél magasabb szinten.
kiemelt feladata a gyulladásos reumatológiai kórképek komplex rehabilitációja.

4.2.2. Járóbeteg-s zakellátás:

- IntézménY a kiadott. műkÖdési engedély, és a finans zírozási szerződése alapjánjráróbeteg-szakel|átásitevékenységeiregőr.
- A járóbeteg-szakellátás az agynoí n". Íot.itt betegek győgyító, megelőzőellátása.- Az általános járóbeteg-szatóihtást az odafordur" .gerirÖ vagy beteg ember as.ajat j9]e-ntlezése, vagy orvosi beutalás alapján veheii igd;;;.

*:rr:l'r?}i:.' "n* 
v izs gálat, ke zel é s, i lletve gyó gy r r.. j, 

- 

iyE y ás zati se gé de s zkö z
- A jogszabálYok szerint beutaló-köteles jráróbeteg-szakellátás beutaló nélkül a betegsaját kezdeményezésére, térítési díj ellenében is igénybe vehető.- Azlntézet által vezetett betegfogaáási lista. v.ezetését' aközponti előjegyzés végzi, abete gfogadás i li sta v ezetéséértj áróbeteg ellátás v ezető főorvos a felelő s.

A j áróbeteg-szakellátás feladatai :

- A kiadott műkÖdési engedélYben kijelölt felvevő területtel a lakosság egészségiállapotánakmegőrzéséreirányulómegelőzőtevékenysé*, -
- egYes betegek gYOgYu1:l:)se, szakorriosi gondozásu, ioÚ.tu" az otthoni szakápoláselrendelését és a rehabilitációt
- szakorvosi konzíliumok elvégzése- rp...iálisszakmai,diagnosztikus,terápiásháttérbiztosítása
- fekvőbeteg-ellátást igénylő esetekben g yőgyintézeti elhely:ezésre beutalás.

Járóbeteg- s zakellátás egységei :

Diagnosztikus egységek:

- röntgen és ultrahang diagnosztika
- laboratórium
- ODM (osteodenzitometria) laboratórium

Szakrendelési egységek:

- Reumatológia I
- Reumatológia II.
- Reumatológia III.
- Reumatológia IV.
- Reumatológia V.
- Reumatológia VI.
- Reumatológia VII:
- Rehabilitáció

24



5.

- Bőrgyőgyászat
- Neurológia
- Belgyőgyászat
- Ortopédia
- Kinesio-labmozgásanalizáIő|aboratórium
- Menopausa és osteoporosis

Az ápo|ásiigazgatő feladat- és hatáskörei

5.I. Az ápolási igazgatő hatáskörébe tartozik:
A főigaigatő ktizíetlen irányítfusa mellett felügyeli az intézmény álta| nffitott áPotás|

tevékenysé get, azt összehangolja. Távolléte esetén Áegbízott helyettese vagy a főigazgatő áItal

meghatároiott osztály osztályvezető főnővére helyettesíti 
2a / l

5.1.1. Azintézményben folyó betegapoiasi tevékenység koordinálása, ellenőrzóse.

5.1,.2. Az ipolási áokumentáció égységes elveinek a kidolgozása, a dokumentáció

szabilyszeruvezetésének, szakmai tartalmának felügyelete, ellenőrzése.

5.1.3. A betógeilátó osztályok, a Fedettfürdő Terápia és a központi diagnosztikai és

terápiás"egységek, tovaauaa jfuőbetegellátó részlegek szakdolgozóinak munkáját

koordinálja.
5.t.4. A hatályős jogszabályok és intézményi szabályzatok szakdolgozÓWa vonatkozó

eroilsa véÉróajtás ŰőIvald gondoskodás, ezek hatályosulásának az elLenőrzése.

5.1.5. Az osztá|yót Úouer.i á|ta| végzett ápolásszervezési tevékenység irányítása,

ellenőrzése.
5.1.6. Ellenőrzi az intézmény házhendje ápolási tevékenységre vonatkozó

rendelkezéseinek végreh aiiasat. Figyelemmel kíséri akőrházhigiénés rendjét.

5.1,.7. ÁpoHsi szakmai programok, tervek készítése és koordinálása.

5.1.8. Az ápolási tevékónyJég területén folyó tudomanyos munka irányítása.

5.1.9. Az intézményben-rotyO egészségnevelési munkában való aktív tészvétel, a

betegellátóositályokon folyó egészségnevelési tevékenység ellenőrzése.

5.1.10. R siamotgozók és ápolási kiúgítő szeméIyzet szakmai munkájának rendszeres

ellenőrzésJ és értékelése. Ai ápolő és egyéb egészségügyi szakdolgozói

munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbkéPzésének

felügyelete.
5.1.11. vtuitattatoi jogkör gyakorlása -az alapvető munkáltatói jogok kivételével - a

szakdolgozoies apotási területen dolgoz-ó kisegítő szemé|yzettekintetében, amelY

jogkört iészben, vagy egészben átruhá.r;n/i jogosult,

5.1.t2.A Letegápolási te;ékeíység vonatkozásáb* u minőségbiztosítási tevékenYség

koordinálása.
5.1.13. A szakdolgozók ügyeleti-készenléti rendszerének mes9l9rvezése és felÜgYelete,

5 . t . I 4. Az ápolás i s zakterületek intézményi szab áLy zatainak elkés zíté s e.

5.1.15. Együttműködés az orvos igazgatóva|,

5.1.16. A Úetegjogok érvényesül&é;k folyamatos figyelemmel kísérése, a betegek által

bejelenTetip*ur"ok kivizsgálásában való részvétel. Kapcsolattartás a betegiogi

képviselővel.
5.1,.17 .A ieladatkörébe utalt ügyekben utasítást, intézkedést adhat ki.

5. 1 . 1 8. Az intézmény egészteőíetén ápolási és szakdolgozói tevékenység vonatkozásában

ellenőrzési és beszámoltatási joga van,
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5,1,19, Felelős az általakiadott utasítások, intézkedések célszerűs égéért,jogszerűségéértés szakszerűségéért.
5,1,20, Felelős a hatáJkorébe utalt feladatok el|átásáért, az intézményben folyó ápolásimunka szakmai színv onaláért5J'2t'.,TJ:j§,Xid:líil"**i: folyó ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos

5,2, Az áp ol ás i i gazgató ir ány ítás a alá tarto ző s zerv ezetie gysé gek :

- Fedettfürdő és Terápiás Centrum
A Fedett FÜrdő és TeráPiás Centrumban történik. A fekvő és járóbete gek számára afizioteúPiás szolgáltatások nYújtása, beleértv" 

" 
gv?gvnirdő szolgáltatások területét is.

- BetegregisztrációsCsoport
A járóbeteg ellátásban á beutalási rendnek megfelelően jelentkező betegekkel kapcsolatosadminisztrációs feladatok ellátását végzi.
A fekvőbeteg ellátás során a fekvőbJtegek fizioterápiás kezeléseinek adminiszhációs ésbetegirrányítási feladata it v égzi.

- ElektroterápiaCsoport
Fekvő és járóbetegek számáranyújtott elektroterápiás -, termoterápiás -, magneto_, foto_,lézerterápiás tevékenys é gek v égiése.

- Hidro-balneo Terápia Csoport

[};;J: 
járóbetegek számáranyujtott masszázs, balneotenípiás-, hidroterápiás eljárások

- Gyógytorna Csoport
FekvŐ- és jráróbete gek számána gYÓgyt9.m ász/győgytornász-fizioterapeuta által nyújtottkomPlex fiziotenáPia, amelYbe beÜartózik u gyŐlyliaaktív és passzív mozgásterápia és asubaqualis gyógytorna.

- Takarító Csoport.
A csoPort feladata az intézmény folyamatos, magas minőségű tisztaságának biztosítása,korszerű technológiák atkalmazás.áv.at. A ",o;; felelői az int{zienyi takarításszabálYainak betartasaért, a minőségbiztosítáJ;áúató módszeret attaim azásáért, azinfekciókontrollmaximálisfigyelembevételével. 9'
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2.

Harmadik fejezet: A megyei irányítás koordinációs és felügyeleti feladatainak intézménYi

támogatási rendje

1. A költségvetés gazdálkodási, illetve pénzigy-számvitel feladatok magukba foglalják aZ

intézménj gazdaságieseményeinek és a költségvetésének a jogszabáIyok szerintirÖgzítését, és az

adatok strukturált'r"tao9oiasát. A terület része a pénztáti feladatok ellátása, az analitlkák

előál|ítása,valamint a ferrrrtartói szinten megfogalmazott adatszolgáltatások teljesítése.

A költségvetés gazdálkodási, illetve pénzigy-számvitel feladatok tekintetében aZ alábbi

feladatokat az intézmény látja el:

2.1. A költségvetéssel kapcsolatos igények írásban rőgzítése és megküldése az irányítő megYei

intézmény részére.

2.2. Részv étel a szöveges indokolás elkészítésében.

2.3. Költségvetési dokumentáciő aláírása.

2.4.E|őkányzatokszabáIyszerűf elhasználása.

2.5. Szükség esetén a költségvetésben elfogadott előirányzatok módosításának l
átcsoportosításanak kezdeményezése.

2.6. A banki átutalások biztosítása érdekében az intézmény f,Őigazgatőja a számla felett

rendelkezési jogot biztosí,t az irányítő megyei intézménynek,

2.7. A vevői szám|ák kiállításahoz, valamint a kifizetések elrendeléséhez szÜkséges adatok,

információk, dokumentumok, bizonylatok megküldése aztrányító megyei intézménYnek.

2.8. A munkamegosztási megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséhez adatszolgáltatás,

információ szolgáltatás 
- kérése, illetve nyújtása a meghatfuozott adattartalommal,

meghatározott határidőben, módon és formában.

2.9. önáLIő bérgazdáIkodási jogkönel rendelkezés, a szakmai és szakmai munkát segítő

alkalmazottainak személyi juttatások és Létszám e|őírányzatával a munkajogi elŐÍrások

figyelembe vételével önálló gazdálkodás.

2.t0. Az intézmény vezető-helyettese és foglalko ztatottjai felett az egy,€! munkáltatói jogok

gyakorlása, azintézkedésekről és döntésekről folyamatos tájékoztatás adás.

2.1I. A rendszeres és nem rendszeres kifizetések számfejtéséhez szükséges adatokrÓl az

előrthatártdőre, az hányítő megyei intézmény által meghatírozott formában és részletezett

tartalommal adatszolgáltatás biztosítása.

2.I2. Nyilvantartás vezetése az alka\mazottak személyi anyagairól, - létszámÖs§zetételrŐl

munkakörönként.

2.1,3. Adatszolgáltatás a számviteli, nyilvantartási feladatok ehégzéséhez szÜkséges Összes

bizonylat megküldésével.

2.I4. Adatszolgáltatás a költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és éves

költségvetési beszámolók elkészíté sébez.

2.I5. Adatszolgáltatás a havi, negyedéves és éves adóbevallások elkészítésébez.
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2'16, Az intézménY főigazgatőja - vagy az általa felhatalmazott - a jogszabályok és a belsőszabálYoző eszkÖzök etolraúit Üetartva gyakorolja kötelezettséerairálá-J, t"ljesítésigazolási,valamint az utalv ányozási j ogkört.

2'I7 ' A számvitelt, kÖnYvvitelt, pénzügyeket, a vagyonkezelést érintő szabályzatokelkészítése, kiadmrányozása.

''";ouooáujíu-"i tevékenYséggel kapcsolatos kockázatkezelési rendszer kialakítása és

2.I9. Kialakítja és működteti
kommunikációs rendszert.

a szakmai tevékenységgel kapcsolatos információs és

3' A vrárosi intézménYnél maradó kontrolling és finanszíro zási feladatok része a kapcsoláttartásfenntartóval és a finanszírozóval. 
9 -- i--^-*^94uv4qol rwl.u'llul\ l'i

4' A kontrolling és finan szírozásifeladatok tekintetében az a|ábbifeladatokat az intézmény látja et:4.I. Akontrolling elemzési igények megfiatározása.
4.2. Részv étel a kontrolling elszámolások kialakításában.
4,3, Kontrolling kimutatások értelmezése , az adatokfelhasználása a gazdálkodásba.
4.4. Egyedi kontrolling elemzési igények megfogalm azása.
4.5. Keretgazdálkodás működtetése, keretek kiosztása és rögzítése.
4.6. Győgyító ellátások szabálykönyv szerinti kódolása.
4.7 . Részvétel a finans zírozásihibak javításában.

4,8, Teljesítmény volumenkorlát (atovábbiakban: TVK) intézményifelosztása, TVK figyelés.
4.9. TVK átcsoportosítás kezdem ényezése.

5, A személyÜgyi feladatok ellátása _yaqála foglalja a munkav áIlalók kiválasztásával,alkalmazásával és a munkaviszony léteúésének -és' 
megszüntetésének kezdeménye zésévelkaPcsolatos feladatokat. A feladat magábafoglalja a kimutúsok, statisztikai adatszolgáltatásokelvégzését.

6, A személYÜgYi feladatok tekintetéb en az alábbi feladatokat az intézménv látja el:
6. 1 . Munkaü gyi nyi lván tar:tás v ezeté s ének adatszol gáltatás i támo gatás a.
6,2, SzemélYi anYagok trárolása az irányító megyei intézmény által meghat fuozottrendben.
6,3, Adatszolgáltatási, dokumentumkezelési- és tárolási feladatok ellátása.
6'4, Statisztikák, kimutatások, adatszolgáltatások készítése a személyügyi terület vonatkozásábanazirányítómegyeiintézményiránymutatásánakmegfelelően.

7, Abeszerzési és kÖzbeszeruési feladatok_magukba foglalják a belső (köz)beszerzési szabályokmegfogalmazását, a beszerzési, közbesíerzési Újrv"t 
^"gnitáráLarat, az eljárásokkezdeménYezését, az eljárásoklebonyolítását, a kapcs"l,ódó adminisitrációs áadatok ellátását.

8, Abeszerzési és kÖzbe szerzésifeladatok tekintetébe n az a!ábbifeladatokat az intézménv látja el:
8,1, KÖzbeszerzési igénY meghatfuozása, eljárás kezdeményezése, valamtnt a beszerzési igénymeghatározása ei ei;,aras-tezdeményezése. Az oűyito megyei intézmény alebonyolítő, az
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intézmény az ajánlatkétő, a szerződő fél és a számlakiegyenlítő valamint a teljesítés igazolŐ.

Az intézmény a közbeszerzési eljárás során szakmai támogatást nyújt: szakmai igénY

meghatározása,bírá|őbizottságba kőzbeszerzés tárgyaszerinti szakértelemmel rendelkező tag

delógálása, döntéshozó testület esetén tag delegálása,

8.2. Vis maior beszerzési igény meghatározása, eljiárás kezdeményezése és lebonYolÍtása,

8.3. Kerets zerződésbő!, keret-megállapodásból történő megrendelés (inlézménYi lehívás

kezdemény ez,ése, megrendelés eiktildése) illetve központosított, rendszerekből tÖrténő

megrendeié, u*"*yún nem közbeszerzési eljárást igényel (közvetlen megrendelés),

8.4. Jogszabályi előírás alapjan kötelezettségvállalásainak engedélyezéste tÖrténő előterjesztése a

városi intézmény feladata.

8. 5. Közbe szerzési és beszer zési terv elkészítése,

8.6. Az anyag, eszközigény rögzítése, s a belső eljárásrend szerinti megküldése,

8.7. A raktárból szervezetiegységre kiadott, felhasználható anyagok készletezése, tárolása,

8.8. A konszignációs készletekhez kapcsolódó anyag felhasználás, pótlás lejelentése a száLlÍtő fe]'é,

8. 9. I_eltáífelelő sök me gnev ezése, részvéte I a Leltár ozás i folyamatb an,

8.10.Döntésaselejtezendőanyagokróléseszközökről.

8.11. Azintézményi gyógyszertár és közforgalmú gyógyszertárkészletés raktárgazdálkodási

feladatainak az ellátása.

8.t2. A készletszintek meghatározása, döntés a készletek visszapótlásárÓl, a megrendelési

mennyiségekrő1.

8.13. Azigénye\tellátmanyokátvétele,

g. Az épület, gép-műszer üzemeltetés, javítás és nyilvantartás széles feladatrendszert foglal ma§áb3,

amibe beleértjük a műszaki üzemeltetés, zöíd felület gondozás, portaszolgálat és Parkolás,

energetikai és ingatlan fejlesztési, valamint vagyonvédelmi feladatokat,

10. Az épület, gép-műszer üzemeltetési, javítási és nyilvantartási feladatok tekintetében az alábbi

feladatokat az intézmény látja eI

10.1. Igények, problémak j elzése azírányítő megyei intézmény részére,

t0.2. Azirányítőmegyei íntézmény kérésére részvéte|bizonyos beszerzések, megrendelések

előkészítésében, illetvJ u f"tudutok ellenőrzésében, a telj esítések igazolásában,

10.3. Különleges jogrend, veszélyhely zet,katasztrófahelyzetesetén, amerrnYiben az itránYÍÓ

megyei inteimőnyiüiemeltetés ,Őrraőnvagy teljesen nem tudja ellátni feladatait és azt más

intézmény nem veszi át, azintézmény önállóan intézkedhet.

Io.4. Aberuhánások, felújítások során azintézménY orvosszakmai vezetése az egészségÜgyi
- -' 

szakellátásokat tervezetten azirányítő megyei beruházási iranyításhozigazítja,

I|. Azinformatikai feladatok tekintetébe n az alábbi feladatokat az |ntézménY látja el:

11.1. Informatikaihibabejelentésekeljárásrend szerintibejelentése.

1,t.2. Informatikaiigényekeljárásrendszerintimegküldése.

11.3. Informatikaiszolgáltatásielvárásokmegfogalmazása.



11'4' Fejlesztési igénYek meghatározása a megyei informatikai szolgáltató bevonásával.
1 1.5. Szakrendszerek kulcsfelhasználói feladatainak az ellátása.

Informatikai szolgáltatások végrehajtásrának igazolása.
Hozzáférési igények (ogosultságok) meghat ározása.11,8, Az informatikai fejlesztésekben a felhasználó oldali feladatok ellátása.

12' A szállítási feladato\ masYkuy trel?|jik az.egészségügyi szolgáltatók áttal sajátgépjárművelellátott személY-, beteg- 
-és 

fuus,iálrÚ.i ra"Íui"tii-uutu*int. a külső partner áItal végzettrendszeres szá|IÍtási szolgáltatásokat. A feladat réize a_gépjárműpark üzemeltetése, s azadminisztrációs feladatot Ónatasa. A gépjild;fti"-..n"rt"ler; -ú;;;foglalja a járműparkkarbantartását, cseréjét, az időszatos rrinszat i ,irriaitűs gararrciális hiba3avr,tás, üzemanyag és
5ffTr utránpótlás biztosítását, a gépjár.uuJr.-,apolását, a nottamlneozsment feladatok

13, A száltítási feladatok tekintetéb en az a!ábbi feladatokat az intézmény látja el:l3.1. A szállítási igények időszakos megtervezése.
I3.2. Az eseti szrfllítási igények bejelentése.
l3,3, A személyes használatr a átvettgépjárművekhez kapcsotódó adminisztráció ellátása.

14' AzoPcionális feladatok körébe azonfeladatok tartoznak , ú1|ulintézménynek azirányítőmegyei
ÍfÍ,ffi ",fJrT.'#ffijff íT.lt*J,l;l",";;'i"ot,"or,.i;í;J;ift kerül_e_;;í,;i

15, Az oPcionális feladatok tekintetébe n az alábbifeladatokat az intézmény látja el:

"'',.ruou,Íil:" 
géP-műszer Üzemeltetés, nem beleértve a beszerzési és közbeszerzési

l5'2, Élelmezés,beleértve azizemiterületüzemeltetési,takarításifeladataitis.
15'3' Mosatás, beleértve azüzemiterület üzemeltetési, takarítási feladatait is.15.4. Sterilizálás.

15'5' Jogi feladatok ellátása, nem beleértve a közbeszerzésekhez tartozó szerződéselőkészítés és azok megkötésének a feladatait.

11.6.

11,7.
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Ne gyedik fej ez9íz Az intézmény_ mű ködési s zabályai

I. Intézményi szintű belső szabályozás

1. A jogszabályokban meghatározott, valamint az a|apítő vagy fenntartó által elŐÍrt belső

szaÉályzatok elkészíttetéséről af,őigazgatő gondoskodik a középirányító szerv iránymutatásainak

megfelelően.

2. A szabáIyzatok tervezetét egyeztetni kell a szabályzattfugya szerint érintett valamennyi vezetŐ,

helyettesiel, akik gondoskodnak arról, hogy az iranyításuk a|att á|IŐ szervezeti egységek a

szabályzatoktervezetérőlvéleménytmondhassanak.

3. A belső szabályzatok -ha jogszabály másként nem rendelkezik - a főigazgató jóvahagyását

követően válnak érvényessé és hatályossá.

4. Minden szabáLyzatot, amely az[ntézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, illetve az[ntézménY

területén tartózkodól§a is rendelkezést tartalmaz, valamennyi érintett számátrahozzáférhetővé és

megismerhetővé kell tenni.

II. A szervezeti egységek működési rendje

1. Valamennyi szeruezeti egységnek rendelkeznie kell működési renddel. A szervezeti egYség

működési rendjének ,rr"gáitoias áért és karbantartásáért a szewez.etí egység vezetője tartozik

felelősséggel.

2. Az egyes szervezetiegységek működési rendje tuta|mazza az adott szervezeti egység:

2.1. munkarendjét és ügyeleti rendjét,

2.2. részletes feladatait,

2.3. a sz,ervezetiegység vezetői struktúráját, avezetőkés a dolgozók helyettesítésének rendjét,

2,4. aműködésével kapcsolatos, jogszabáIy áIta|előírt részletszabályokat,

2.5 . amunkafolyamat leírásokat, valamint az ellenőrzési nyomvonalakat.

3. A működési rend jóváhagyását követően a szervezeti egység vezetője gondoskodik a dolgozók

munkaköri leírásanak e|kéázítéséről, módosításátől és a dolgoző résáre tÖrténő átadásáLíől.

{

,
III. Az intézményen belüli kommunikációs fórumok szabályai

Azlntézményben működő kommunikációs fórumok működési szabályait és feladatait az SZN{SZ 4.

számí melléklete tartalmazza.

Iv. A közreműködők intézmónyen belüli működésének, kapcsolatrendszerének rendje

Az intézmény a működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez más

egészségügyi szolgáltató közreműtóaeset veheti igénybe, erre irányulő szetződés alapjan. Ha az

iítezm{ny' a, {ttutu nyújtott szolgáltatások ieljesítéséhez más egészségÜgYi szolgáltató

közreműködését veszi igenytl, a ktizreriűkti dő intézményen belüli műkÖdésére, kapcsolatrendszerére

az SZMrSZ 5. sz. mellékletében foglaltak iranyadók,
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V. A betegiogok bíáosítása
1' A betegellátás során a betegek számára.biztosítani kell, hogyjogszabályban meghatározott jogaikmaradéktalanul érvényesüljenek. E körben bi"t;rit;&logot az alábbiak:

1.1. az egészségügyi ellátásho z valő jog,
1.2. az emberi méltósághozvalő jog,

1.3. a kapcsolattartás joga,

l .4. az intézmény elhagyásának joga,
I .5 . a tájékoztatáshoz való jog,

1.6. az önrendelke zéshez való jog,

1.7. az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,
1.8. az orvosi titoktartáshoz való jog,
1.9. a beteg panasztételi joga.

2, A beteg az egészségÜgyi szolgáltatás igénybevételekor köteles a jogszabályban előírt módonkötelezettségeinek elegei tenni, 
-így:

2,L a vonatkozó jogszabályokat és intézményirendet tiszteletben tartani,

',', ?i;Í::;:Íl|lffi,i'u* 
módon egészségÜgyi ellátása tekintetében releváns körülményekről

2.3 . a gy ó gykezelésével kapcsolatosan kapott rendelkezéseket betartani,
2.4. az intézmény házirendjét betartani,

2.5. az előírt térítési díjat megfizetni,

2.6. jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
A beteg éshozzátartozói jogaik gyakorlása sorárl kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait,a beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknaktörvényben foglalt jogait.

A betegjogok gyakorlásának módját az Intézmény Hazirendje szabályozza.

VI. Az egészségügyi dokumentáciő vezetésének rendje
1' EgészségÜgYi dokumentációnak minősül minden, a beteg ellátása során keletkezett irat, lelet,képalkotó diagnosztikai eljárás során készült felvéiel.
2, Az egészségÜgYi dokumentáció vezetésének rendjét az SZMSZ 6. számúmelléklete határozzameg.

aJ.

4.
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VII. Az intézményi várólista, betegfogadási lista vezetésének rendje

1. Azintézményben azintézményi várólista vezetésééttfelelős, valamint betegfogadási listát vezető

személyt a főigazgató jelöli ki.

2. A várólista, betegfogadási lista vezetésének rendjét azSZMSZ7 . számű melléklete rendezi.

3. A várólistára történő betegfelvétellel kapcsolatos feladatok ellátására - az intézménYi várólista

vezetéséértfelelős személyen tíI-azSZMSZ-ben más személyek is kijelölhetőek.

VIII. A fekvőbeteg-szakeltátás eljárásrendje

1. Azlntézmény a fekvőbeteg-szakellátás eljárásrendjét belső szabályzatban alkotja meg.

2. A Magyarorsz ág teruLetén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatiásra a társadalombiztosítás

keretében nem logosult személyek egészségügyi ellátásanak, valamint aZ egészségÜgYi

szolgáltatás biztosítására kötött megátlapodás egyes szabá|yairől szóló 28l2aV0. (Vn. 19.) EMMI
,"rri"l"t 2. § (6) bekezdése szerinti_eljárásrendet azSZMISZ 8. számú melléklete tartalmazza.

IX. A járóbeteg-szakellátás etjárásrendje

Aztntézmény a járóbeteg-szakellátás eljárásrendjét belső szabá|yzatban alkotja meg.

X. A betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer műkÖdtetése

A betegazonosításra vonatkozó részletes rendelkezéseket az intézmény Betegazonosító rendszer

szab ály zata tarta|mazza. amely az SZMSZ 9 . számí mellékletét képezi.

xI. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabálYok

A Magyarország területéntartőzkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében

nem3ogosult szémélyek, a nem biztosítoitak ellátásanak, továbbá a biztosítottak által is csak térítéssel

igé"Yb; vehető egészségügyi szolgáltatások részletesen kidolgozott szabáLyait az intézménY Térítési

Díjszabályzatatartalmazza.

XII. Az intézményi panaszkezelés szabályozása

Az intezmény tevékenységével kapcsolatosan benyújtott panaszok Ügyintézése az intézménY

Panaszkezelési Szabály zata szerint történik.
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zárő rendelkezések

1.

-J.

' --- -'"''.'--"]*-"-,--^"

Az SZMSZ aZala MegYei Szent Rafael Kórh,az lranyító megyei intézmény- mint az intézményfenntartói jogai gyakoriásrára kijelölt szerv - jóvráhagy ásávallép hatályba.

iXf"?il:Í-':lYamatos 
karbarrtartásráról a főigazgatő, illetve az általa kijelölt személyek

Az SZMSZ három eredeti Példányban k9s3ü|, amelynek .esrit példanyát az intézményfőigazgatóságán, u. T.ugi\ Páaa^yőt a.. minőségi.,anyrt,eri törzsdokumentációban, harmadikpéldányát afenntartónál kell megőrizni, főbb rendJlk 
"Á;i;*érintettekkel munkaértekezletekenkell ismertetni. 

v'vLL qL vrurltyllgl\lr'§r IIluIlKi

A hatálYos SZMSZ elérhetőségét ahatálybalépést követően a belső informatikai hálózaton isbiztosítani kell. 
__--r-*- q UwtüU rrrrurlltiltlK

Az SZMSZ ismerete minden dolgozó munkaköri kötelessége , ezétt az adottbelső szervezetiegYség vezetője kÖteles a szabályzátba az állandóÚ","kt",dl ogát adolgozóknak biztosítani.
Az SZMSZ hatálYba léPésével egYidejűleg a 2020. október 05. napjrán jóvá}ragyot t SZMSZhatályát veszti.

4.

5.
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Mellékletek

l,. Lzintézmény szervezeti felépítése

2, lrzintézmény helyettesítósi rendje

3. Azintézmény működósét segítő testületek, szervezetek és bizottságok működési szabályai és
feladatai

4. Intézményben működtetett kommunikációs fórumok működési szabályai és feladatai
5. KÖzreműködők intézményen belüIi működésének, kapcsolatrendszerének rendje
6. Egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje

7. Várólista, betegbefogadási lista vezetésének rendje

8. Az egészségügyi szo|gá|tatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló
2812020. (VUI. 19.) EMMI rendelet 2. § (6) bekezdése szerinti, a társadalombiztosítás
keretében nem jogosult személyek egészségügyi etlátásának eljárásrendje

9. Intézményi Betegazonosító rendszer szabályzata
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2. sz. melléklet

AHévízgyógyfürdő ós Szent András Reumakórház helyettesítési rendje

Az intézmény helyettesítési elj árásrendj e

(Távollét, akadályoztatás: szabadság, betegállomány, tartós távollét stb.)

Helyettesítendő személy
A helyettesítésre kijelölt személy
akadályoztatás, tartós távollét és
betöltetlen állás esetén

Főisazsatő Orvos is.azsatí
orvos isazsatő orvo s isazsatő -helvettes
Apolási isazsatő Apol ási isazsatő hel yettes

koordináciős igazgató
Megyei itányítás koordinációs és felügyelet-
támo sató o sztáLv v ezető





1,1.

I.2.

3. sz. melléklet

Az intézmény működését segítő testületek, szervezetek és bizottságok működési

Szabályai és feladatai

A Szakmai Vezető Testület az intézmény tanácsadó, véieményező és javaslattételi

szerve, továbbá meghatározott szakmai kórdésekben egyetértési jog is megilleti,

Feladatait a szervezeti és Működési szabáLyzatban és annak keretei közott saját maga

által alkotott ügyrendben meghatározottaknak megfelelően látja el, működését a

győgyintézetek működési rendjéről illetve szakmai vezető testületérŐl szŐIŐ 4312003,

(VII.29.) ES zCsM rendelet szabáLy ozza.

A Testület összetétele:

- orvos igazgatő
- ápolási igazgatő
- azintézmény szakmai osztályainak vezetői
_ azintézmény orvosai közü1 a területileg illetékes Orvosi Kamara áItal delegá|ttag

A Szakmai Vezető Testület tagjai közül elnököt válraszt,

1.3. A Szakrnai Vezető Testület feladatai:

- Részt yesz az intézmény szakmai

szabály zatának, házirendj ónek

szab áIy zatainak e 1ő ké s zíté s éb en,
a szakmai osáályok vezetői- Véleményezi, illetve rangsorolja a vezető-helyettesi és

munkaköreinekbetöltésérebeérkezettpáIyázatokat,
_ Azintézmény fenntartó, illetőleg afőigazgató felé javaslattételi joga van.

_ Azintézmény fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai

kérdésben véleményt n),ilvánít,

1.4. A Szakmai Vezető Testület áliásfoglalásátafőigazgatÓ köteles kikérni

_ a v ezető _hely ette s ek me gbízása, a me gbízás vi s sz avonás a előtt,

_ akőrházszakmai osztáIyvezetőinek megbízása" illetve amegbízás visszavonása

előtt.

1.5, A Szakrnai Vezető Testület egyetértése szükséges

- azintézmény szakmai tewéhez,

-akórházfejlesztésiprioritásainakmeghatátozásÍútoz,
_ a főigazgatői_ orvos_igazgatői, ápolási igazgatőt kinevezésekné1 a külön

j o gs zab ályb an me ghat ározoít feltételek alóli felmentéshez,

(

(

fej 1 e sztési pro gramj án ak, szetv ezeti és múködé si

és a jogszabály áItaI meghatározott belső



1.6.

- a kórházi Etikai Bizottság vezetőjériek és tagjainak kiner.,ezéséhe,z,
- a minóségbiaosítási politika kialakításáhcr2 i5 a beiső rnln,ir;égiig;,i rendszerröi

szóLő szabályzat elfog adásához,
- más egészségügyi szolgáltatóval való szai<rirai együttinűkö,Jési és l._cltiziliurn kérési

rendhez.

A Szakmai Vezető Testület évente legalább két |llést t:art. Az ülést a tes.tület elnöke
félévenként egl alkalommal, a tagokrrak kézbesített, a na.pirerrrlet tartalmaz(l
meghívóval hívja Össze. Az Ülést szükség ese;[én, tcvábbá z*kkor k.öteles .,:isszehívni, ha
eá avezető testület legalább egyharmada írásbarr 1.-ezcíeményezi. A testij.iet iilóse akkclr
határozatkéPes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. A testüiet határozatáta jelen lévő
tagok többségi szavazatávalhozza. Az 1.5. pont szerinti tárgykörben a döntéshez az
Összes tag tÖbb, mint felének egyetértő szava.zataszükséges. A.z üiésre mind,en esetben
meg kell hívni 3 fenntartó térségi képviselőjé t" akőrház főigazgaíőját & a sze,rvezés,t-
koordináciős igazgatőt. E rneghívottali az iiiésekerr 1.anrár:s&:ozárii.jogga] ilesznek rószt"
Az ülésekrőI jegYzőkönYvet kell készíterti" A szakrnai vezetil testüle: rlöntéseit az:
intézménYen beiÜl nYilvánosságra kell lrrozr,ii. intézményerr kívüli riyilvárrossá.gia
hozatalről a főigazgató jogosult dönteni.

(
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2. FELÜGVELÓ TANÁCS

Akőrházifelügyelő tanács működését azEitv.156. §-a továbbá akőrházifelÜgYelŐ tanácsokrÓl

szőIő 23lI998. (XII.27.) EüM. rendelet szabáIyozza. Kiterjed Az Intézmény műkÖdésével

összefiiggő, a Felügyelő Tanács hatásköréb e tartoző, illetve oda utalt ügyekre,

1. A tanács feladatköre
Az intézmény által nyúj tott e gés zségü gyi s zolg áltatás s al ö s s zefüg g ósben

- véleményt nyilvánii os javaslatokat tesz azintézmény működésével, fenntartásával és

fejlesztésével kapcsolatos kérdósekben
_ elősegíti a kapcsÓlaftartást azíntézmény vezetése és az érintett lakosság kÖzÖtt

- képviseli az érintett lakosság érdekeit azintézmény működésében

- figyelemmel kíséri az íríéimény működését, javaslatot tesz az eredményes műkÖdtetés

szempontjaira
- elősegíti, figyelernmel kíséri a térségi egészségügyi szolgáltatók köZli kommunikáciőt,

kapcsolattartást
- eljsegíti a betegutak átlátható ságát, az a\ape\látás szereplőíveI az együttműkÖdést

2. A Tanácsjogköre
A felügyelö tanács-az Eütv. 156. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatÍrozott feladatai

végrehaj tásával kapcsolatosan
. jogosuit megismerni

_ az egészségüg;ri szolgáltatás múködésével, fenntartásával, bővítésével, átszervezésével

kapcsolatos pónztigyi, gazdaságiadatokat, mutatókat, beszámolÓkat, valamint

u, 
"§errre{ugyi 

szolgaitatással, annak minőségével kapcsolatos - személyazonosításra

alkalmatlan - statisztikai adatokat;
. kérd,ést tntézhet a fekvőbeteg-íntézmény orvosszakmai vezetőjéhez, d<i 15 napon

belül táj ék oztatást ad,
n véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet minden olyan ügyben, amelyet a

fekvő b eie g - inté zmény szew ezeti é s műkö dé si szab áLy zata a hatáskö r éb e utal.

A felüg5,elő tanács az Eitv. 156. § (3) bekezdésének b),d) pontjaiban meghatározott

feladatainak végrehajtása érdekében
} az egészségtigyi szolgáltatás színhelyére beléphet, ott tartózkodhat, azonban az ott

folyó egésÁÚgvi eilátást, valamint egyéb munkavégzést nem zavarhatla,

' lakossági fórumot tarthat,
. közvetíti a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője felé az egészségügi'i

szo|gáItatás igénybe vevőjének az egészségügyi szolgtltatásokra vonatkozó

kezdeményezéseit,
. figyelemmel kíséri a fekvőbeteg-intézmény szeryezeti és működési szabáIyzaíéhan,

v al amint házír endj ében fo g 1 altak érv ény e s ülés ét.

3, Joggyakorlás
A Tanács hatáskörét üléseken gyakorolja, érdemi döntéseit határozati formában hozza.

Amennyiben a döntéshez szükségés szavazás eredményének megállapítása után aTanács tagja

kéri, úgy az elnök elrendeli a kisebbségi vélemény pontos szövegének az ÜlésrŐl készÜlt

jegyzőkönyv-ben történő rögzítését.

4. A Tarrács működése

(



A Ta.nács műkÖdésének alapja az ügyrend, továbbá a Tanács Munkaterve. A lr4unkatervberr
foglalt f,eladatokra és határidőkre tekintettel a Tairács az íntézmén1, orvosigazgatőjávat
egYüttműködve gondoskodik ülései napirendjeinek tervszerű összeáliításáről.
A FeiügyelŐ Tanács működésével kapcsolatos szervezési és ügvviteli feladatolal azlntézmény
látla el.
A Tanács Munkater:v e tartalmazza.:

- Az üiések várható időpontját (ér,ente legai.ább két a,,ikalornma1),
- avárhaíőnapirendeket,előterjesáéseket,
- a tairács áItaI szüksógesnek tartott, önként ,vállalt tová.bbi

feladatokat.

5. A, Tanács ülései
A ,felÜgYelő tanács szükség szerint. de évente legalább két aikalomrna] rilésezill. .{z üléseket az;
elnÖk- liívja össze. A tagok felének:, illetve a társadalrni kijldöí.ek L:éi.hantylc,ának az ülés
Összehívására irányuló - napirendi javaslatot is tartalrnaző - írásban te:i,t indíl_vánr,,a esetén az
elnÖl.: köteles az úIést az indítvány kézhezvételétől számított i 5 rmpon lreiüli összehívni.
A felügyelŐ tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint afelejelen van.
A felügyelő tanács határozatainak érvényességéhez a jelen, levő tagok több mint á feléirek igen
szavazata szükséges" A felügyelő tanács üléseiről az ülést követő 8 napon belüi. jegyzőkönyv
késziil, amely taftalmazza a felügyelő tanács döntéseit.
A felügyelŐ tanács ülésére tanáaskozási joggal meg kell hívni az intézmény on.osigazg at6.ját,
az irányítő intézmény, az intézmé;:ryfenntartó vala.nrir,t a ;erületileg iiletétrles, az egésiségúgy.
területén működő szakrrrai kamara képviselőjét is.

6. A. Felügyelő Tanács szervezete,rnűködése
A FelügYelő Tanács 5 főből áll. Mrrnkáját a tanács elnöke :rányítja,akit akadályoúatásaesetérL
az elnÖk-helyettes heiyettesít. Az elnök (einökhelye|tes) w:,egbízatása2 évre szől.

Az elnök (elnökhelyettes feladatai, jogköre)
- Írásban, az ülés előtt 8 nappal, a napirende1. megjelölve összehír,ja a tanács rendes é,s

rendkívüli ülóseit
- gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek, határazatainak ítá.sba fogla,lásáról, az

érintettekh ez v aLő eljuttatásáról
- vezeti a tanács üléseit, irányítja a döntés-előkészítést
- azintézményvezetéssel együttműködve biáosítja atanács működésérrek feltételeit- eilátja harmadik személyek előtt a tanács képvisede;tét
- gyakorolja egyéb, jogszabályokban rögzített jogait.

A tanács évenként 2 rendes ülést tart, félévenként egyet-egyet, Renrlkíviili ütóst szükség szerinL
- a tanács feladat- és hatáskörébe taftozó ügy esetén, a jogszabályi rend.elkezéseknek-.
megfelelően - kel1 összehívni.

]. Összeférhetetlenség

A FelÜgYelŐ Tanács tagja (elnöke, elnökhelyettese) olyan ügy előkészítésében, döntés
meghozatalában nem vehet tésú., amelyben tőle elfogulatlan állásfoglaiás nem várható. Ilyen
okok különösen:
- ha azúgy érintettje és a tag között ftiggőségi viszony van

(

(
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_ ha az .ügy a tanács tagja által irányított szervezeti egységet órinti vagy ilyen szervezeti

egységben dolgozik
- ha az érintett és a tag között hozzátartozói, üzleti vagy más szofos kapcsolat van

Akjzárási ok fennállását a trlnács hatfuozatban bírálja el.

8. A Tanács tagjainak kötelezettségei

- tészt vesz a tanács munkájában, annak ülésein - az igazolt távollét esetét kivóve -
megjelenik,

- aktívan közreműködik az egészségügyi szolgáltató működésének eredményesebbé,

színvonalasabbá tételében,
- tanácsban végzett munkája során betartja az etikai szabályokat, az egészségÜgYi és

személyes adátok kezelésére vonatkozó szabályokat, megőrzi a tudomására jutott üzleti
titkokat,

- a konkrét ügyekben _ a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - legjobb meggyőződése

és ielkiismerete szerint elfogulatlanul alakítja ki álláspontját ós dönt.

g. A Felügyelő Tanács tagjainak tagsága a23ll998. (XII.27.) EüM rendelet 5. §-ában jelzert

okokon kír,ül megszunik akkor is, ha a delegáló szervezet a delegált tagot visszahívja.

(_



E slnHan puzu.r nrzorr$g

1.1 A bízottság Öt tagbÓl álló testület, akinek tagjait a,zir,tézmétry nruirJcaváIlal1i és külső,
kompetens szerrrélyek közül a főigazgató kéri fel. A, tagok trrcgbízatás,a négy érrr,: szól, lrlerrr
lehet tag a főigazgatÓ, az orvosígazgatő, az áItaIános főiga.zgató-helyettes , az ápr:Iási igazgatő,
vaiamint a FelÜgyelő Tanács tagia. Az Etikai Bizotiság tagsai elnököt váIasztanak akinek
megbízatása két évre terjed ki. Az elnök korlátozás néjkül újtaváIaszthaLő.

2.1 Az Etikai Bizottság alapvető feiadatai a következőtr;:

- áilásfoglalás az intézményben felmerülő etikai ügyekben
- a betegjogok érvényesítésében való közreműködés
- véleményezés szerv- és szövetátültetés vitás eseteiben

3. l A bizottság niűködésének szabályai ;

Az Etikai B izottság hiv ataiból vag;l felkérósre elj ár valame;rny i, az intézrnény , v agy - a dolgozó
jogviszonyától függetlenül - annak dolgozója etikai ügyében.

"4,bizottsághoz bejelentéssel élhet a beteg vagy hozzátartozőja, a ktlrházi Felügveló Tanács. az
intézrnény dolgozója, a betegjogi tr:épviselő és az a,Jo'tt etikai ügv bármely jogi é;:delceltje.

.Az Etikai Bizottság az úgy sajátosságai függvén3,ében egyedileg határozza ffrcg a tényállá,s
megállaPÍtásához szükséges eljárási cselekményeke,t, beszerze:adő bizonyítékok körét és ezek
figyelember,ételév ei alakítj a ki álláspontj át.

Áiláspontját hatfuozatban rögziti, határozatait egyszerű. szótcibllséggei hozza. ,1.

határozatkéPességhez háronr tag jelenléte szükséges. !.z ülésel,: r'z itttézméllrl ynggfgig}ir
he!.Yisógében személyes részvétellel, az einök döirtóse atapján" indckolt esetber,:,
videokonferencia útján is megtarthatóak,

Az ülésről az elnök jegyzőkönyvet készít, amit egy további tag hitelesít.

4.1 Az Etikai Bizottság hatérozatá.t, ajánIását, észtevé,telét, javaslatait közli szükség esetén az
érintett személy tekintetében kompetens kamarával, illc;től eg a kőth*z főigazgaíőjával" ,{.
bizottság műkÖdésének további szabályait saját maga áIta.I elfogadott iigyrenrtjében áLlapíthat.
rneg,

(
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4. INTÉZETI KUTÁ.TÁSETIKAI BIZOTTSÁG

t.AHévizgyógyfiirdő és Szent András ReumakórházlntézetiKutatásetikai Bizottsága (IKEB),

(a továbbiakban: Bizottság), az egészségügyről szóló 1997. évi CLN. törvény; az emberen

végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vízsgéÚ,ati készítménYek

klinikai vízsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáIÓ, kiinikai vízsgálatra

szánt orvostechnikai eszközök klinikai vízsgáIataengedéIyezési eljárásának szabálYairÓl szóló

23512009. (X.20.) Korm. rendelet; az emberenvégzett orvostudományi kutatásokrÓl szóló

23l200Z,(V.9.) EüM rendelet; az emberi felhasználásra kerülö vizsgálati készítmények klinikai

vizsgáIatfuól és a heiyes klinikai gyakorlat alkaimazásáról szóló 3512005. (Vm. 26.) EüM

rendelet; az orvostechnikai eszközök kiinikai vizsgáIatáról szóló 33lZ009. (X. 20.) EÜI\4

rendelet és az Egószségügyi Tudományos TanácsrőI szőIő 28l20I4. (IV. 10.) EMMI rendelet

alapján működik.
A Bizottsá g azlntézményben nrűködik, cím: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétánY i.
2. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szőLő, vaiamint az emberi felhasználásra

kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáről és a helyes klinikai gyakorlat

alkalmazásátőI sző|ő jogszabályi rendeletek alapján intézetünk Kutatásetikai Bizottságot

működtet. Elnökét és tagjait a rendeletnek megfelelőenazfőigazgatő nevezi ki.

- AzIKEB 7 (hé0 tagból á11, akiket azintézmény főígazgatója jelöl ki első Ízben 5 évre,

Ert követően az egészségügyi intézmény vezetője a tagsági viszonYt

meghosszabbíthatja, nregszűntetheti, vagy űj tagltagok személyére tehet javaslatot.

_ Az elnök lrivatalos megbízását azintézmény főigazgatója adja ki.

- Az IKEB tagjainak számanem lehet kevesebb ötnói, akik között orvoson kívÜl etikus,

pszichológus, teológus, egészségügyi szakdolgozó, a tarsadalom laikus képviselője

v al arnelyikének rés zv ételét is bizto sítani kell.
- Azelnöki megbízatásmegszűnése esetén 8 napon belül új elnököt kell kinevezni.

3, AzIKEB működése

- AzIKEB rendszeresen negyedóvente, valamint szükség szerint tartja üléseit.

- Az IKEB üléseit az elnök hívja össze napirendi pontok megjelölésével,

- A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 3 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben

telefonon megküldi.
- Az IKEB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal tészí vesznek a szakértők, és

mindazok és akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

- Az ülésen csak a meghívottak vehetnek részt.

- Az üiósen a tagok csak személyesen vehetnek részt.

- Az IKEB üléseit 3 tag, az ok- és a cél egyidejű nregjelölésével összehívhatja, ha ezt az

elnök nem teszi meg, i11. kötelezettségét elmulasztja.
_ Lz IKEB üléseit az elnök akadályoztatása esetén a titkár vezetl
_ A bizottság hatásozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van.

- A bizottság tagjait a döntések meghozatalában egyen|ő szavazati jog illeti meg.

- Az IKEB határozatait e gy szerú szótöbbséggel, nyílt szav azássa| hozza meg.

- Ha bármely tag kéri, határozathozatal e\őtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

S zav azate gy enl ő s é g e setén az e lnök szav azata dönL



- Az ügy elbírálásában szavazati joggal nem r,,ehet tészt"az, aki az adol.t vizsgálatban, nrirtr:
vizs gálatve zető érintett.

- Minden IKEB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartal mazzaa jeieniér,ők nevét, az ülés
helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

- A jegyzőkönyvben fel kell türrtetni minderr c,lyarr tényt, vagy r,éleményt, amelyet zr

tagok ja-vasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véiernénl,t tilt.ak:ozást minderi
esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a. jt:gyr,őkönvvlröz ke]l csatoini,

- R.ögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszava.zők r,éleményét.
- A jegyzőkönyve az ülést követően 3 napon belül el kell készíten.i" A jeg,,,ző_liönyvet az

elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, valamint azfőigaz-gatónak és orvosigazgatónak"
- Az IKEB maga szewezi meg iratkezelését,
- A határozatokat sorszámrnai és év-megjelöiéssel kell ellátni és nylh,ántarlani.

A Bi;zottság összetételét az a Regiorrális Kuta.tásetilrai Bizoetság (továrb-biakbari: Rtr{EB) veszi
nyilvántartásba, amely illetékességi terutetén a Bizr:ttság széh,he|lye taláilJiató. ,\ Bizottsá.gcll:
továbbá azETT rendeiet il.§ (2) bekezdés c) prrntja aIapjál a.zEgészségügyi Tudományos
Tanács Regionális Kutatásetikai Bizottságok Etnökeinek Testülete (a továbbiakban: ETT
REKEBET) is nyilvántartásba veszi.

A Bizottság ügyrendjét az RKEB hagyja jóvá.

A Bizottság évente beszámol munkájáról az RKEE-nek.

A Bizottságelnöke - az emberen végzett orvostudornányi ki-rtatásolaól szóló 23l2,a}t2.(Y.9,':
EüM rendelet hatálya aIá tastozó kutatások esetében -a bizor,tság tafraibó1 jelöli ki azt a
független - a kutatásban résá nem vevő - orvost, aki a. résztvevők ér,leke.inek véclelméröi
gondoskodik,

A biz;ottsági tagság megszűnik:

- a kinevezési idő lejártával;
- lemondással;
- felmentéssel, ha atag egy naptári évben az ülések több mint felén nem rlesz részt;
- ataghaLáIával.

A felmentést írásban a kinevező, illetve a Bizottságtagai közül bárki kezrleményezheti.

A kieső tag helyére azlntézmény főigazgatőjaűj tagot ner.ez ki,

Íla a Bizottságtagjai közül valaki az adottkutatásban éríntei-t (azaz azaciott kutatással bármilyerr
érdekeltségi kapcsolatban van, yagy az ügy tárgyilagos megítélése tőle nem várhutő) ez _
klzírŐIag az adott kutatás vonatkozás ában - összeférhetetlensóget eredmónyez. A. Bizottság
érintett tagja köteles az összeférhetetlenséget a tanácskozás előx aBizottságnali bejelenteni. Hai
a Bizottságtaga más tagra ,uonatkozóan jelent be összefórhetetlens,íget, aruőI 2|,

Bizottságe gyszerű szótöbbség ge! kntároz. Nem vehet :."észi. a rrapirendi pottí meg,LárgyalásábarL
és a dÖntés meghozatalában az, al;i maga jelentette be az összeiérhetetienséget, illetve akrve;i
szemben a Bizottság az Összeférhetetlenséget kirnondta" Az összeférhetetlenség bejelentését,
vaiamint me gállapít ását a j e gy zőkönyvben rö gzíteni kell.

(



4. Az IKEB feladata, jogai és

- Ellerrőrzi, hogy:
kötelezettségei

a kutatást az engedélyben és a kutatási tervben foglaltaknak
megfelelően folytatj ák-e.

a résávevők tájékoztatása és beleegyező nyilatkozata megfelelő-
e, összhangban van-e az engedélyben foglaltakkal,
a résztvevők kiválasáásának módja az engedéIynek megfelel-e,
a t ésúv ev ők szemóly es adatainak kezelé sénél j o g szeruen j ámak-

a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes
bevonásáv aI v égzett klinikai vizsgáIat esetében a törvényben i11.

a rendeletben előírtak maradéktalanul megvalósulnak-e.

Az IKEB jogosult a kutatás felfúggesztésónek kezdeményezésére.
Az intézmérryben folyó kuiatásban részt vevő érdekeinek védelméről az IKEB elnöke
által az IKEB tagjai közül kijelölt ftiggetlen, a kutatásban résrt nem vevő orvos
gondoskodik. A kijelölt orvos folyamatosan figyelemmel kíséri a kutatás menetét,

továbbá rendszeres kapcsolatot tart a vízsgáIatba bevont személyekkel, részükre
tájékoúatást, szakmai tevékenységet nyújt. Tevékenységéről jegyzőkönyvet vesz fel,
melyet 7 napon belül eljuttat az IKEB elnökéhez.
Az IKEB esetében az ügyrendet a területileg illetékes Regionális Kutatásetikai
Bizottság hagvja jóvá.

5. Eljárási rend
Az orvosbiológiai beavatkozással kapcsolatos eljárási rend és annak biztosítása, hogy a klinikai
kísérletek lefolytatásához a különböző kutatásetikai bizottságok jőváhagyását megfelelő módon
beszerczzék.

A szabályzat megfelel az etikai bizottságokra vonatkozó rendelkezéseknek és alábbi törvények,
rendeletek előírásainak.
1991. évi CLN. törvény azegészségügyről
1991.évi XLVI törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védeiméről.
23l20O2.(V.9) EüM. rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
3 5 l 2005 .(VIII:26.) Eü_M. rendelet
23512009 (X.20. ) Korm. rendelet
33lZ009 ( X.20. ) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgáIatfuőL

5.1. Az orvosbiológiai beavatkozás célja
KízérőIag diagnosztikus, terápiás. megelözési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, új
eljárások kidolgozása. vaiamint a betegségek kóroktanának és patogenezisónekjobb megértése.

5.2. Orvosbiológiai beavatkozás

(



- beleértve a nem gyógyító, mege!őző célból végzei.t beavatJrozást is - a,l&or végeáető,
ha az közérdekű. tudományosan alátámasúhatő, a várhatő eredmény ellenőrizhető, a gondos

előkészítéshez az eredmény ellenőrzéséhez és értékeléséhez a szakmai, személ,yi ós tárgl,i,

feltéteiek nregvannalc. Az orvosbic,lógiai beavatkozásba bevotrt egészsége,s vagy gvírg./keze,lés;

ala.tt áIlő személy, egészségének védelmét és személ,riségi jogait. biztosír;n.i keli

5.!i, tsngedéIyezés
Az orvosbiológiai beavatkozást azIntézmény vezetője er;geclélyezl. Az engedéiyt csak etikai

szakmai vélernény birtokában az úban fogialt feltételek nreg,ralósítása esetén le}ret megadni.

,,Beavatkozással nem járó vizsgálat" (non-interrzeni"iona1 trial): amel;l sorátn a vizsgáIatt

készítményt a megszokott - a törzskönyvező hatóság álte,l enge délyezeü; - rr,iódon rendelik ;L

bel,egnek. A beteg vizsgálatba való bevonása nern előre elkészí.tett v,zsgálaii terv szerint

törtérrik, avizsgáIati készítmény rendelésére nem a betegnek a i,izsgálatba való tievclnása miatÍ:

kerül sor. A betegen semmilyen kiegészítő diagnosztikai vagy rrronitorirrg eljárást nem

alkalmaznak és az összegyűjtött adatok elemzésére kizaróLag epiderrriológiai nródszereket

alkal;maznak" - ezel7 rendelet kivételével minden eseiben az et;,gedélyezésí eijárás a kutatásr

terv benyújtásával és a kiilönböző szintű etikai bi.zottsiigok álta.l törtérrő ,téj.^-raényezésse].

kerülhet sor. Az ellárásta a23DOa2, ry.9). EüM rerlrleiet, 35/20t]5, Etih,tr rendeielt irán-yadó,

Az etikal szakmai engedéIyeztetési eLláráson túl a rendelet a:rról is rendel}iezik, Ircgy ,,aiegalább,
részben az egészségügyi alapból finanszírozott Eü, Irrtézrr:én3r vezetője a kl,rtatás n:regkezdéséi-

rcrcgel,őzően nyilatkozik az OE]]-nek a felmenilő többletköltségek intézmáryiviselésé;iől.

5.4i. Rendelkezési rész

A klinikai farmakoiógiai vizsgálatok az intézmén5rbet a 35lZCl05. Eiifui rendeiei. alapján az,

aiábbiak szerint végezhetők:

I. Lépés: A Rendelet 12.§ (2) szerint a Megbízó avizsgáIat.iterv .rragyar nyelvű összefoglalóját:

és az e!őzetes kalkulációt a vízsgálat költségeiről, nrelyet a Megb,ízó fedaz, ben;,újtja azlntézel:
ügyvezető igazgatőjáúloz. A Megbízó áLtal, az Intézetnek felajánlott összegnek fedezniekeL1, az

Intézetnek a vizsgál,attal kapcsola1.os összes költségét, ideértve az IKEts nrűiörJési feltételeit
biz;tosító tiszteletdíjakal is. ,dz összeg aSzerződésben ker,il végiegesítésr:e.

12§. (5) alapján a Y-őrház főigazgatőja dönt arról, hogv az tfGYI iövőbeU sr,geclélyónek

n:egiéte esetére előzetesen befogadja-e az Intétetbe a klinika,i vizsgálato,: / tsefogadí,

nyilatkozat
II. Lópés: A Befogadó nyiiatkozataláírása előtt kil,:érheti az IKEB ltasgqlglgmfuyé! a klini,kai
vizsgáiathoz szükséges tárgyi és személyi feltóteiek meglétóvel kapcsrrlatban l A,z IKEE} itt csak,

tanácsadó testületként szerepel. A döntés joga azfőigazga1:őé.

III. Lépés: Az esetleges IKEB j_c§,zőkönyvben rögzrc$ véleményének,kézhezvétele és annak
mérlegelése után azIntézet főigazgatőja a i2.§ (5) szerinl. a j<lirrikai vizs,gáLd;oí szóban forgó,

rendelet 1. számú mellék]ete szerinti adatlap alapján mielőbb befogadja, nyiiatkozil; arról, hogy
az Intézmény rendeikezík a vizsgáLathoz szükséges iárgyi és szeméIyi feltételekkel. Ezt"

követóen az IKEB-et tájékoztatja a vizsgálat befogadáséről" ia befogadő nyil,at!;ozat másc,lati
péidá-nyának megküldés év ell .

IV Lépés: A 14.§ (3) és (5) szerint aMegbíző az OGYI klinikai vizsgái,atró}. szó]ió hatfuozatfu(\i.

értesíti azírúézet főigazgatőját, a-z IKEB-et, valar.nint a\IizsgáIatvezetőt, E r-i.c,kumentumot,
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valamint avizsgálati terv magyar nyelvú összefogla|őját az IKEB-nek a vizsgálat megkezdését

megelőzően küldi nreg a Megbízó.
V. Lépés: Szerződéskötés. 12.§ (6) szerint a Megbízó és az kúézet közötti, a vizsgálati

készítmény klinikai vizsgáIatáta irányuló szerződés" az engedélyezési eljárás előtt is

megköthető" azonban érvén)ressé8ének feltétele a klinikai vizsgálat hatósági engedélyezése.

Ebben kerül véglegesítésre a Megbízó által az Intózetnek, a klinikai vizsgáIat költségére

fizetendő díi
VI. Lépés: Költségfelosztás.
A vizsgálati díj a vizsgáIattényleges költségeire, avizsgálatvezető és a vizsgálatban résávevő

munkatársai tiszteletdíjára, valamint a kórház bevételeinek növelésére fordítandó, az intézet

főígazgatój a által rne ghatáro zat| oÁ -b an.

VII. Lépés: i8.§ (1), (5) szerint avízsgáIatrnegkezdését követő vizsgálati terv módositáshoz

újabb OGYI engedély szüksóges. Ennek hiányában az eredetí terv szerint kell folytatni a

vizsgálatot,
V[I.Lépés: IKEB a vizsgáLat teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri, hogy a klinikai

vizsgáIataz OGYI engedélyben, illetve avizsgá|ati tervben előírtaknak megfelelóen folyik-e.

A vizsgálat alatt az IKEB az észtevételeit a Vizsgálatvezetővel és azIntézetfőigazgatójával is

közölheti, továbbá észrevételeit megküldheti az ETT KFEB-nek is.

Az intézet főigazgatőja, iiletve az IKEB panasszal fordulhat az OGYI-hoz, ha megítélésük

szerint a klinikai vizsgálatot az ettgedéIyben, illetve a vizsgálati tervben előírtaktól eltérően

folytadák / 19.§ (5) /.

IX Lépés: 21,§ (1) szerint a Vizsgáló minden súlyos, nemkívánatos eseményről haladéktalanul

értesíti aMegbízőt és az IKEB-et. Ezt követően írásos jelentést is küld aMegbízőnak és az

IKEB-nek.
X. Lépés: 24.§ (21 szerint a YízsgáIőnak ós az IKEB-nek a klinikaí vizsgálatra vonatkozó

dokumentumokat a vizsgálat befejezését követően legalább öt évig meg kell őiznie, és oly

módon kell archiváLnia, hogy azok könnyen fellelhetőek legyenek.

A Bizottság intézményi kutatásetikai feladatai keretében mind új kutatásengedélyezósi

eljárásban, nrind engedéIyezettkutatás kutatási tervének módosítása iránti eljarásban:

3.1. az enrberemvégzettorvostudományi kutatásokrót szóló 23l20a2.(V.9.) EüM rendelet

hatálya aIá tartoző kutatások tekintetóben:
o véleményezi az intézményben folyó orvostudományi kutatásokat abból a

szempontból, hogy az intézmény személyi és tárgyi feltételei a kutatás végzés&e

megfelelőek-e;
. figyelemmel kíséri. hogy a kutatást az engedélyben és a kutatási terven eiőírtaknak

nregfelelően r,égzik-e |e, atészvetőtájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat megfelel-

e a jogszabályban foglalt követelményeknek, a vizsgáLatban résztvevők

kiválasztásának módja az engedélyben foglaltaknak megfelel-e, a résztvevők

személyes adatai kezelésénél jogszeruen járnak-e el, a cselekvőképteien vagy

korlátozottan cselekvőképes kiskoru és cselekvőképességében az egészségügyi

ellátással összefuggő jogok gyakorlása tekintetében, valamint valameiy vagyoni

(



jeilegű ügycsoport tekintetében részlegesen korlái-ozott személy bevonásával tervezett
kutatás esetében a jogszabályban foglaitak maracéktalanul megvalósulnak-e;

ojelzéssel él az engedélyező felé, ha a Bizottsrig megíté|ése szerin,i a kut.atást az
engedélyben, illetve a kutatási tervben elóírtaktó] eltér:őerr foil,t61.15tr,

c az intézményben folyó kuí,atásban résávevók érdekeínek r,édelrrréről a,z Bizottsó.g

elnöke áltaí a Bizottságta§ai közül kijeiölt független, a kutatásban részt nem vevő
orvos gondoskodik. A ldjelölt orvos folyamatosan íigyelernmel kísér:i a kutatás
menetét, tavábbá rendszeres kapcsolatot tart a. vizsgálatba bevont izeméiyekkel,
ré s zükre tít1 éko ztatás t, s z akmai s e gíts é g et rr y ílj t ;

e az engedéIyező a kutatás ídőtartama alart ellcnőrzi" Llog't a kutal:ást a szaklnzú.

szabályoknak. vaiamint az engedélyben és a kutatási teruben íoglaltaknak.
megfelelően végzik-e. Az engedélyező a feladatkönii<et érintő szakkérdés
felmerülése esetén - bevonja az etlkai bizottságot vagy a Bizottságot az ellenőrzés
lefolytatásába. Az etikai bizottság és a Bizottság közreműködik az ellenőrzés
lefolytatásában;

o a kutatás vezetője a kutatás megkezdésé.től kezdve mirrden év véeén, ,va]anrint 
zi

kutatás befejezését követő 15 napon beliil jelerrtést kütd a Ftizottságirak, lnelyber,
beszámol a kutatás tapasztalatairól, a ténylegesetr berlonc bel.egell számérőI, az,

előfordult nem kívánatos és súlyos nem kír,ánatos eseményekről. A. kutatás akkc,r
tekinthető befejezettnek, ha minden beteg - kutatási tp-rv szeriirti - utolsó észlelése
megtörtént;

az emberi fetrhasznáIásra kerülő vizsgálati lrészítrnérlrye k klinLiraí vizsgállatáró! és al

helyes klinikai gyakoriat aikalmazásáről sz,ónő ':,5l2,eí5. §rL 26.) ']ü}{ rendeiei.
hatálya alá tartoző kutatások tekintetében:
o feladata annak ellenőrzése és figyelemmel kísérése. hrrgy az erqedélyezetr és etikai

szempontból elfogadott kutatás megvalósítása során biztosítva vanna!.-e a személ;,i,

és tárgyi feltételek, és betartják-e a krrtatási tervben foglait előírásokat, etikal
követelményeket, különö s tekintettel a kutatásba bevontak vérj,eimére;

o a vízsgáIati aianyok jogainak, bíztonságának véclelnre érdekéL,e n figyele;rrmel kísó:ii
a vizsgálati tervben előíilak végrehajtását" a huLősági engedél;vben, iiletve az ETT
KFEB véleményében foglaitak heiyszíni me gv aló s ítá.ső.t:

. panasszal forduihat az OGYÉI-hez, ha rnegítélése szerint a kjillikai vizsgáIatot az
engedélyben, illetve a vizsgálati tervben előírlaktól eltérően foiytatjak; észrer,éteieit er

vizsgálatvezetővel és a szolgáltatő vezetőjével is közölheti. rováb,bá É;szrevótelei|
megküldheti az ETT KFEB-nek, anrely ind,okol:. esetben az OGYÉI-]rél ellenőrzést.
kezdeményez;

' a vízsgáIő az adott vizsgá.lati helyszínen eiőforduió minden súlyos iremkívánatc,s
eseményről haladéktalanul értesíti, majd részletes ír:ási:eli jelentést küld a Bizottság
részére 1 , kivéve azokat, amelyek a vizsgáLati terv vagv a vizsgáLők részére
összeállÍtott ismertető szerint nem minősülnek azonnal jelentendőklrek, ezeket a
Bizottság figyelemmei kíséri;

(

1Az értesítésben és az írásosjelentésben a, vizsgálati alany ktzár1'lagegyeoi kódjávai azcrnosítható.



. a yizsgálati alany bejelentett halála esetén a vizsgáIő minden további igónyelt

tájékoztatást biztosít amegbíző és a Bizottságszámfua;
o az emberi felhasználásra kerülő vizsgáLati készítmények klinikai vizsgáIataról és a

helyes klinikai gyakorlat alkalmazásátő], szőIő 35lZ005. (Vm. 26.) EüM rendelet

hatálya aIátartoz| klinikai vizsgálatok tekintetóben a Bizottság engedéLyt, véleménYt

nem ad ki.

3.3. az orvostechrrikai eszközök klinikai vizsgá|atáról szóló 3312009. (X. 20.) Eü]VI

rendelethat áIy a a|á tartoző kutatások tekintetében:

. a vízsgá|ati alanyok jogainak, biztonságának védelme érdekében figyelemmel kíséri

a vizsgálati tervben előírtak végrehajtás át, az OGYEI hatósági engedélyében, illetve

azETT TUKEB szakhatósági állásfoglaiásában foglaltak helyszíni megvalÓsítását;

. a megbízó, rlagy a meghatalmazott képviselő, vagy a vizsgálatvezető (illetve az

egtiszségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vezetője), vagy a Bizottság haladéktalanul, de

legfeljebb három napon beliil köteles bejelenteni az engedélyező OGYEI részére az

klinikai vizsgálatra szánt eszközzel összefüggésben bekövetkezett váratlan

eseménnyel, balesettel kapcsolatos adatot;

. befogadja azokat a klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközökkel folytatott

klinikai vizsgálatokat, amelyeket olyan szolgáltató kíván végezni, amely az EÜtv.

értelmében nem minősül egészségügyi intézménynek, abban az esetben, ha a

r.izsgálatot r,égezni kívánó egészségügyi szolgáltató székhelye a kórház sürgősségi

eliátási területén talállrató.
. az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgáIatáxól szóló 33lZ009. (X. 20.) EüM

rendelet hatáTya aIá tartoző klinikai vizsgálatok tekintetében a Bizottság engedélYt,

véleményt nem ad ki.

4.A Kórházban az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok aBizotísághoz tör|énŐ, a

jogszabályban előírt, kötelező bejelentés után kezdhetők meg.

5. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23lZ002.(V.9.) EüM rendelet

hatá|ya a!átartoző kutatások tekintetében kutatás vezetője a kutatás megkezdését megelŐzően

benyújtja
- a kutatási engedélyt,

- a magyar nyelvú kutatási tervet.

Az emberi fellrasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatárói és a helyes

klinikai g},akorlat alkalmazás fuő! sző|ő 3512005. (Vru. 26.) EüM rendelet hatálya aIá tartoző

kutatások tekintetében amegbízó a vizsgálat megkezdését megel őzően benyújtja az

- OGYEI engedélyt,

- amagyaí nyelvű protokoll összefoglalót.

Az orvostechnikai eszközök klirrikai vízsgáIatáról szóló 33l2a09. (X. 20.) EüM rendelet

hatálya aIá ta:rtoző kutatások tekintetében a megbíző a vizsgálat megkezdését megelŐzően

betyűjtja az
- OGYEI engedélyt,

- avizsgáIati terv magyar nyelvú összefoglalóját.

(



6,ABizottság mint etikai bizottsá.g feladatai [<özé tartozik., hog3, ur|ánllij.i,el_ési e§árást
vezes§en be valamerrnyi jóváhag5'ott vizsgálat előrehaladásának momito,rozásár,a a kutatás
elkezdésétől kezdve annak befejeződéséig.

a) Az utánkÖvetésíeljárás kapcsolattartó szeméi,vei; a Bizottság elnöke, titkára és az eredetí
kérelmező.

b) A kutatási engedélY taftalmazza a vizsgáIat közben éslvagy a r,izsgálai lezárásakor zt

Bizottságnak küldendő j eleniés időpontj ait.
c) A Bizottságilak megküldöti jelentést a vi;rsgálat\,€zE:í|j raellel1_ a vizsgálat men,.i€il.

felÜgYelŐ, fiiggetlen orvosnak is aláírásával ke]l ellá:nia egyetér-tése: esetén.
d) Az engedélYezett vizsgáIat során bekövetkező nern várt eseményt a Fiizottságnak.

jelenteni szÜkséges. HasonlÓ módon az eredetileg engedélyezett protokoiltól való eltérési:
- beleértve annak módosítását - a vizsgáló jelezni köteles a Bizottságnak^

e) A visszajeizés, illetve a rövid lezárő értékelés elmu].as,ztása, fbihivásra sem történő
elkészítése olYan tény, mely szükségessé 1-eireti az e\lenőrzés szentél-yes fonnáját.,
valamint lehetővé teszi, hogy a Bizottsága vizsgálri kör,etkező kérelmének
engedélyezés ét a felülvizs g á taí. elv égzés éi g felfü g ges sze,

12, A Bizottságüléseit szükség szeúnt, de évente legalább 4 alkalommal tartja.
A Bizottságülését az elnök hívja össze írásban, az ülést megelőzően legalább eg;, héttel.
ArnennYiben a bizottság tagjainak -gy harmada rend^kív;jli ülés összehíl,ásá.t kezdeinényezlL
Írásban az elnöknÓl, az elnök köteles az ülést 15 napori belül ciss;zehíi,rri.
Az Ülést a Bizottságelnöke vezeti, akadályoúatása esei_én a le,yezető eirök a Bizr:,ttság titkar.a.
Az Ülésen akérelmező is résá vehet, a tagok llozzá kérdést intéziretnek, azonl,an a s;zavazá,s
során nem lehetjelen.
A levezető elnÖk az Ülés megkezdésekor megállapítja a.hatírozatképességet. A ts jzoíitság akkor.
hal:ározatkéPes, ha az ülésen legalébb 3 fő résávesz, es ebből legaiább 1 nem oí-/os tag.
A beérkezett kutatási részbeszámolókat és zárője},en.téseket az elnök_ álta1 kijeiölt referens
véleményezi.
13, A dÖntés meghozatalához egyetértés szükséges. Egyetértés hiánya esetén az ellenvéleményí:
indokolni keli. A döntéshozatalhoz ilyen esetben a. jelenlévők felének, plusz egy főnek a
SZaYaZata szÜkséges. A tagok szavazatijogukat csak személyesen gyakoroihatjak_.
14. A. Bizottságdöntéseit írásba kell foglalni. A döntést az alnőkírja alá.
15. A BizottságÜléseiről jegyzőköriyv készül. A jegyzőkönyv tanalmazz.aazüjés heiyét, ide.jét,
a jelenlévők nevét, a megtát'gyalt ügyeket. a bejelen.tett összeférrretotle,nséget, z:,

hozzászŐIásokat, vélenrényeket, vala-mint a szavazásol," eredrrr ényét, A jegyzőköiq,\zet az ;l,ési:
levezető elnök írja aLá, és a Bizotts ág által választott személy vagy a titls-ár hitelesíti.
16. A Bizottság tagjait a Bizottságtevékenységével kapcsoiatb,an tudonrásukra jutotl:
infonnációk tekintetében titoktartási kötel ezettség terheli, erre vonatk azóar, a Bizottság
elnökének és tagjainak titoktartási nyilatkozatot kell tenniük.
17" A Bizottság aZ eljfuásával kapcsolatbarr keletkezett iratokat, jegyző,k.önyveket, az
oniostudománYi kutatásokkai kapcsoiatos dokumenturnokat, clöntéseket,
beszámolójelentéseket és egyéb iratokat működési b.elyén, a F.esálrell,íK.őrházban }<ezeli, és a
kőrház adatvédelmi szabáLYzata, iiletve iratkezelésí szabűyzata szerint tar.t|a nyi.lván és
selejtezi.



(

(

18. A Bizottsága jelen ügyrendet, valarnint a tagok nóvsorát továbbítja a RKEB-hez jőváhagyás

végett. Az ügyrend a RKEB jóváhagyásával lép hatályba.

19. A Bizottság mirrden olyan terriezett változást, ami a RKEB álta1 jóváhagyott ügyrendben,

illetve a RKEB által jóvátragyott tagnévsorban történik, jőváhagyás végett bejelent a RKEB-
nek.

s. rónr,,lpnnvízrós grzorrsÁc

A kórlaprevíziós bizottság tagjait az intézmény főigazgatő nevezi ki, megbízatásuk

visszavonásig érvónyes.

A KóRLApREvízóS BzoTTsÁc rBr-eDATAI

A célja, hogy bixosítsa aú. a folyamatos ellenőrzési rendszert, ami az orvosi-egészségügyi

dokumentáció hiányrrélküli és megfelelő formai illetve tartalmi elvárásaink, előírásainak

megfelel (azIntézményben a kórlap formai és tartalmi előírásait a melléklet tartalmazza).



É,vente minimum két alkalorrunal (áttalánosságba,n 6 havonta, de; a.d }rcrc bármi}ior) mind,en
osztályról vizsgál a Bizottság 5-5 kórlapot. Az 5-bő1 2 kórlap bent fekr,ő betegé, 3 pedig rnál
távozott betegé Az ellenőrzés során a formai és tarta]mi eivárásokrrak, valamint az előírásoknak
vaió nregfelelőséget tekintik át.

Ac! hoc vizsgálatokat - előzetesen írásbarr megjeiöLt céllal és egvéb fejtitelek ponto,:r

rögzítéséve| - az orvosigazgató is kezdeményezhei.

Minden vizsgálatról feljegyzés készül, amit az orvosigazgató és az osztá|yl,ezetők kapnak
kézhez. Az orvosigazgató és a bizottság elnöke együttesen dönthet arról, hogl a súiiyosabb
triányosságok esetén milyen lépéseket javasolnak inegtentii, ezen esetei,ib,en a feljegyzés(ek_e'lt.

és atewezett intézkedés(ek)ről afőigazgatót írásba.n téjékoztetni szükség,:s,

6. gyoGYSZER TEBAPIAS BIZOTTSAG

1.1 . A Gyógyszerterápiás Bizottság a főigazgató tanácsad.ó testüleí.e, amelil javaslattél.eli"
r,éleményezési j o gkönel rend,elkezik.

Az Itlrtézeti Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke a. kőrház szakmai veze,t(,úe, vagy az
áItala megbízott főorvos, titkára az intézeti fógyógyszerész. Tagjait a főigazgató jelöii
ki, amenrryiben a szakmai vezetető a feladatot delegálni kívárya, úgy r*Zt e\őzőleg i,r

főígazgatővaL egyezteti, a ielkérést tudtával hczza meg. IVíínd,nyájarr főigazgatőt
felkérés aiapján Iátjak el a feladatukat.

(
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I.3. Azintézetígyógyszerellátást szabá7yozó 4Il2007.(IX.19.)EüM rendelet (EüK 2O07l21 sz.)

35§ alapján működő Gyógyszerterápiás Bizottság a Kőrház külön jogszabályokban

meghatározott gyógyszerellátási feladatainak az összehangolása érdekében

tevékenykedik.

A bizottság üléseit az elrrök hívja össze, s határozza meg annak napirendjét. Az ülésről
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányéLt a főigazgatőnak kell megküldeni. A
jegyzőkönyv készítéséről, arurak ós mellékleteinek megőrzóséről a titkár gondoskodik.

A bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

I.3. A bizottság feladatai:

- A gyó g y s zer ellátási szab áIy zat v é1 emény ez és e.

- A korszeni, gazdaságos gyógyszerterápiás eljárások intézményben történő

érvényesítésérrek az elősegítése.

- A betegdokumentáciő elemzése és értékelése alapján figyelemmel kíséri az

intézményben folyó gyógyszerterápiás tevékenységet és gyógyszerfelhasználást.

- Az e\emzések alapján esetlegesen felmerülő problémák megoldására javaslatottesz.

- Az év végi összefoglaló kimutatások alaplán a gyógyszergazdáIkodás elemzése.

- A korszerűr gyóg5,szerterápiás elvek érvényesítésére j avaslattétel.

- A gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó rendelkezések betartásának

ellenőrzése.

- Az antibiotikum felhasznáIás irányelveinek a kidolgozása.

- Kábítószer nyilvántartás és kezelés ellenőrzése.

- Javaslatokat dolgozkjahatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápíás eivek

érvényesítésére.

- Szakmaí és gazdasági szempontból elemzi és értékeli akőrház gyógyszerbeszerzését,
gyógyszerfelhasználását és javaslatot tesz az esetleges hiányok kiküszöbölésére és az

indokolatl annak minő sít etr b eszerzé sek és felhas ználások csökkentés óre,

- Véleinényezi azűj g.vőgyszerterápiás eljárások kórházon belüli bevezetését és

szakszerűségét, valamint me ghat ár ozza az i| gy ő gyszerterápiás elj árások

gyógyszerszükségletét.

- Az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel, javaslatot tesz a kőrbáz
gyógyszerkészletének összetételére.

- Ellenőrzi a kőrhé.z gyóg,vszerellátással kapcsolatos minőségiranyítási feladatait, a

szoIgá|tatások minőségé, és az esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok
megszüntetésére.

(*



Ellenőrzi a racionális gyógyszergazdálkodással kapcsolatbair hozott intézkedések_

végrehajtását.

,,7. INTEZMENYI INFEKCIOKONTROLL ES ANTIBIOTIKgM B{ZgTTíi,dG
fiIAB)

t.i. AzIntézeti Infekciókontrollés Antibiotikunr Bizottsága2al2009.(\'I.18",iEüM rendelet:

10. § alapján jött létre, mely az intézmény vezetésének javilslattóteii" r élemény,:zési jogga;

rendelkező szakmai tanácsadó testülete.

Az latézeti Infekci.ókontroll és Antibiotikurn Bizr:ttság elnöke az orvosigazga1:,ő, titkára a

kőrházhígiénikus. Tagiait a főigazgató jelöli ki, amerut_,.,iben a szaknrai vezető a feladatoi:
delegálni kívánja, űgy ezt előzőIeg az úgyvezető i.gazgúővaI egyeúeti. a felkérést tudtávai
hozzameg. Mindnyájan ügyvezett, igazgatői feikérés alap,;án Látiákel feladatul-_at.

(
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A bizottság üléseit az elnök hívja össze, shatátozza meg annak napirendjét.

Az ülésről jegvzőkönyvet kell felvenni, melynek 1 példárryát az igyvezető igazgatőnak meg
kell küldeni.

A jegyzőkönyv készítéséről, annak és mellékleteinek megórzéséről az elnök gondoskodik.

A bizottság szükség szerint, de legalább fólévente ülésezik.

I.2. A bizottság 7 főbőI áll.

A bizottság tagjai: orvos igazgatő,kőrházhigiénikus, ápolási ígazgatő, főgyógyszerész,
főorvos, laborvezető, szakápoló

I .3, Az Intézeti Infekciókontroli és Antibiotikum B izotts ág fel adatai :

. a kórházi fertőzések felügyelete; A nosocomiális fertőzések megelőzése
szempontjából szükséges feltételek biztosításában, a higiénés, illetve epidemiológiai

(. szempontból megfelelő intézményi viszonyok kialakításában és fenntartásában való
segítségnyújtás.

. a mikrobiológiai-, antibiotikurn rezisztencía-, antimikrobiális szerek felhasznáIásának
és hasznosításának felügyeletében közreműködés és a nyert adatok elemzése;

. a fertőtlenítés folyamatainak szabályozása, a megvalósítás monitorozása és

felügyelete;

. a sleril anyag-eszköz ellátás módjának, folyamatainak szabályozása, a végrehajtás

feiügyelete;

. környezetiinfekciókontroll;

. a bejelentendő fertőző megbetegedések, sporadikus nosocomiális fertőzések
regisztrálása, az egészségügyi ellátással összefiiggő fertőzésekjarványügyi

/ kivizsgáIása, a szükséges járvárryügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának
t' felügyelete;

. a halmozoftan előforduló fertőzések kivizsgálása, a járványok
megelőzése/felszámolása, a szükséges j árványügyi intézkedések megtétele,
vé grehaj tás ának felügyelete ;

. az egészségügyi ellátás folvamatainak elemzése, afertőzés kialakulása kockazati
tényezőinek rneghatározása, akockázatok minimalizáIására iranyuló helyi szabályozás
kialakítása, bevezetése és a végrehajtás ellenőrzése;

o & nl€gelőző óvintézkedések és azizoláciő szabáIyainak kidolgozása, a megvalósítás
monitorozása és felügyelete;

. közreműködés a helyi antibiotikum politika kialakításában;



a az egészségügyi kártevőnek minősülő rova1,ok és rágcsálók elleni védekezés

felügyelete;

. katasztrófa- és pandemiás tervek kidolgozásiá,ban rr:lszr,étel:

. Szakmai ismeretekkei segít az egészségigyí igazga:tási fela,latok ellátásába.n;

" szoros együttműködés az intézeti minőségbiaosítási, kömyezetvédelmi, tűz- és

munkavédelmi szakemberekkel ;

. közreműködés az egészségügyi dolgozók irrfekcióliontroil tevék enységelJ<el

kapcsolatos kópzésében, továbbk épzésében.

1. Feladatai, működése:

- a betegek megfelelő étkezésének biztosítása érdekében létrehozott munkacsopori"
- vezetője diabetológiai szakvizsgávaI rendelkező szakor,ros, koordinátora zL

dietetikus, további tagla az ápolási ígazgatő de7egáI:tja.

- a táplálási terápiának, mint a gyógykezelés részének a beteg szül:ségietei szer.inll
biáosításával kapcsolat,cs tanácsadó, .l-.oordináló, elienőrző. t,:l,ékerrJ,ség

- a győgyélelmezés bizrosítása érdekében ,végzi. a szezolális étlapo,t ;;etvezését

(

("

8. BLBLnrBZÉ§És rÁprÁlÁsr MUNKACSOPORT



- részt vesz a parenterális tápláláshoz kapcsolódó protokollok kidolgozásában

- e]emzi az élelrniszerekkei, más táplálékfonásokkal és az ételek elkészítésével
l,1illcsolatcs adatokat, j nfornrációt

- ligyeleinrnel kjséri a betegek tápláIkozási állapotfelmérésén alapuló

étkeztetés ének me gv aló sulás át, a beteg étkeztetés ek kulturálts ág át

- kidolgozza. az élelrnezéssel kapcsolatos elégedettségi kérdőívet, a célvizsgálatoll
eredméirl7ét értékeli

- javaslatot tesz afőigazgató felé az éIelmezési és konyhatechnikai fejlesáésre
- abízottsilg sziikség szerint, iegalább negyedévente ülésezik, ajánlásait, javaslatait

szótötrbséggel hozza cis foglalja jegyzőkönyt,be, a munkacsopor1 vezetője áIta|

iritelesített j egyzőköny vet a főigazgatónak átadja

\

l



(

(



4. sz. melléklet

Az intézményben működtetett kornmunikációs fórumok működési szabályai és feladatai

1. ERDEKEGYEZTETO FORUM

T.t.Az Érdekegyeáető Fónrrn a munkahelyi szakszervezetek, érdekvédelmi szewezetek és

a nrunkáltató közötti érdekegyeáetés,'kölcsönös információcsere fórumaként működik.
Tevékenységét akkor fejti ki, ha az intézmény működését, a dolgozők szélesebb körét
érintő döntés szükségessége merül fel.

1.2.Összetétele:

S zakszerve zetek képvi selőj e
(' Mag_yaí Orvosi Kamara képviselője

Főigazgatő

Orvos igazgatő

Ápohsi ígazgatő

Áltatáno s főigazgatő-helyettes

A fórumot bármetyik tagkezdeményezése esetén vagy saját elhatátozása alapján az

Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének helyi képviselője hívja

össze.

( 1,3. Erdekegyeztető Fórum lratásköre:

1.3.1. Tájékozódás azintézmény müködését, illetve az alkaLmazottak szélesebb rétegeit érintő

munkáltatói irrtézkedésekről.

t.3.2. Az alkalrnazottak jelentős hányadának anyagi-szociális helyzetét közvetlenüi befolyásolÓ

munkáltatói íntézkedések tervezetének a megvitatása, ennek kapcsán felmerülő munkáltatói és

munkavállalói érdekellentótek egyeztetése, a teínezett intézkedóssel kapcsolatos

érdekképviseleti álláspont kialakítása.

Az Érdeke g7,eztető Fórum ülésein meghívottként, tanácskozási joggal részt vesznek a

napirendre kerülő témák által érintett szakemberek.

t.4.AzErdekegyeáető Fórum múködésénekszabáIyaitmagaa forum állapítjameg, üléseirŐl
jegyzőkönyv készül.



2. VEZETÓI ÉRTEIqDZLEJ
2,LAz intézmény működésével kapcsolatos kontrc,ét í.eladatoll rnegtargyalása, a clöntések:

elŐkészítése érdekében a főígazgató heti eg;,, alimlclmmal ví:zetői élíekezletet tarl.,
melYen aZ orvos ÍgazgatŐ,,az ápolási igazgatő és az általános foigazgal.ó,-helyettes vesz
tészt. A témától fiiggőe;r az érlekezleten részt v-esz az ügrl§g11 érintett vagy
kompetenciávai rendelkező vezető, intézmértyi dolgozó, külső szaktanácsadó.

2,2,Az intézmény vezetŐ-helyettesek, osztályvezetők a hatáskönikbe t.artoz(l iigyekberr, zr

döntések eiőkészítése, a hatékony végreirajtás érdel.:ében értekezletel. tarthaínak, A.
meghívottak körét, az értek.ezlet időpontj at sajühatáskörükbenhatározzákrneg.

2,3,Az értekezleteklőI az összehívó vezető döntése aiapjárr jegyzőkönyv készíthetó,

2.4. Avezetői értel,lezleten hozott határozatobőtr afői1azgató a.zér:ilrtetteket értesíti. (

(



(

5. sz. melléklet

A közreműködők intézményen belüli működésének, kapcsolatrendszerének rendje

1,A köz,ernűködők_kel kötendő nregbízási szerződéseket (személyes közreműködői

szerződéseket) a jogszabályi előírásokrrak. azíntézményi szabályzatban előírtaknak továbbá az

OKFO utasításban írtaknak megfelelő módon kell előkészíteni. A szerződéseknek

tartalmazniuk kell minden olyan rendelkezést, arnely a kőrház és a közreműködők

e gy üttrnúkö dé s ét, a b ete g e l l át ás zav artalanságát b i zto s ítj a.

2.A közremiiködők kötelesek betartani az intézményre votratkoző szabáIyzatokat. Működésük
során alávetik magukat az intéznrényi hierarchiának, szakmai kompetenciáknak. A
közrerrrúködők érdekeik érvényesítése érdekében kapcsolatot tarthatnak az intézmóny

érdekképviseleti szerveivel.

3.A közreműködők felé utasítási jogkörrel rendelkezők személyét és jogkörét, továbbá a

közreműködő intézményen belüli utasítási jogkörét intézményi szabáIyzatban, valamint a

megbízási szerződésekben kell szabáIy ozní.

4.A főigazgatő, az orvos igazgatő, és az ápolási igazgatő vezetői jog- és feladatkörét a

közrenrűködők vonatli ozásábar, értelemszerűen gy akorolj a.

5,A közreműködők, ilietőleg a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban (ideértve a tagi

viszonyt is) áltók szerződésszegése, egyéb jogellenes magatartása (vétkes kötelességszegésnek

tekintendő tnagatartás) esetén a felelősségi viszonyok tísúázása érdekében vizsgálatot kell
lefolytatni. Lz intézmény vezetőj e a vizsgálat eredményétől fuggően dönt a szerződés

felmondása, akártérítósi igény érvényesítése vagy egyéb jogi lépések megtétele tfugyában,

Amennyiben a közreműködő, illetve a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban áLIő a

vizsgáIatlefoiytatásában nem működik együtt, a felelősség kérdését az e nélkül megállapítható

tényállás alapján, a rendelkezésre álló adatok szerint kell elbírálni.

6.,{ közreműködők által igénybe vehető intézményi szo|gáItatások körét, az ellenszolgáltatás
mértékét intézményi szabáIyzat és a rnegbízási szetződés szabályozhatja, ennek hiányában e

kérdésekről a megyei itányítő intézrnérry gazdasági ígazgatőja dönthet.

7.A közreműködők a működésükkel összefiiggő felvetéseikkel, kérdéseikkel, panaszaikkai,
problémáikkal és javaslataikkal az ügyben illetékes igazgatőhoz fordulhatnak, akiknek a



hatáskörükbe tartoző kérdés esetén legkésőbb 30 napon belül kell a szükséges intézkedésí:
megtenniük. Amennyiben az adott ügy az irtézmény részérőtr kötelezettség:,álíaiással járna.,

akl<or az effe vonatkozó intézmén,li szabáIyzat rencleií<ezései szerint l<ell eljárrri, .,l megbízásí
szerződések nródosítására az intéztnény részérőIkizárőlag a főigazgató jogosult.

(

(



6. sz. meiléklet

)Egészségügyi dokurnentáció vezetésének rendje

1.A beteg, vizsgálatálral és gyigykezelésével kapcscrlatos adatokat az egészségügyi

dokumentáció t,artalmazza, A.-zt úg,,, kel1 vezetni,lrogy a valóságnak rnegfelelőentúl<rözze az

ellátás folyarnalát. A dokumentációban fel kell tüntetni:

- a beteg személyazonosító adatait,
- cseiekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve a gondnokság alatt

álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
- a kórelőzménvt, a kórtörténetet.
- az első ,,zizsgálar eredrnényét,
- a diagrrózisl. és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgáiati eredményeket, a

vizsgála-tok elvégzésének időpontj át,
- az ellátást indokoló betegség megnevezését és kódját a kialakulásának alapjául szolgáió

betegséget, a llísérőbetegségeket és szövődményeket kóddal ellátva
egyéh,, az ellértá"st közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők

t"'( megr|evezését,
- az elriég;2"rt ceavatkozások idejét és azok eredményét,
- a glógyszefes és egyéb teráplát, annak eredményét,
- abeteg gyógyszer-túlérzékenyságére vonatkozó adatokat,
- a bejegy,zésttévő egészségü-gyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
- a betegnek, illetőleg tájékoúatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoúatás

tartalrnának r ő gzítését,
- a beleegyezés" iiletve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
- mirlden oly6 egyéb adatot és tén51, ameiy a beteg gyógyulására befolyással lehet,

2.Az egészsd;gügyi cickr-tmentácró (kórlap) részekónt meg kell őúzni:

- a g:/ógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
- az egves vizsgálatokról készült leleteket,
- a kepalkotó diagnosztikus eijárások felvételeit, vaiamint
- a beteg testéből kivett szövetmintákat.
- az álpolási clc,krrrnentációt,

( - az adatlapot {crr,,,os áItaL aláíwa)\ - a zá.r(,jelentést
3.Több részter,ékenységból álló, összeftiggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteg-

gyógyintézetl ellátást követően írásbeli összefoglaló jelentést (zárójelentést) kell készíteni és

azt 2 péIdányban a betegnek ls át kell adni.

4,Az egészségügyi dokumentácló elkészítéséí, az azértvalő személyes felelősséget, az aláírást
jogosultságot és más e vonatkozást,an szükséges kérdéseket osztályszinten és egységszinten a

ftkvőbeteg ellátó osztályok vezeíői, a szakrendelések vezetői szabályozzák és ellenőrzik,

intézeti szinten az orvos ígazgatő és az ápalrási igazgatő szabályozzák és ellenőrzík.

S.További szabályckat - az iráriyadó jogszabályokon túl - az lntézmény iratkezelési,

adatkezelési és adatbiztons ági szab ály z atai tartaimaznak.
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1. sz. mellék]ei

Várólista, beúegfogadási lista vezetésének rendje

A kötelező egészségbiáosítás elllrtásairói szőIő 1997. évi LXXXIII. tv. intézetí várólista
,,,ezetésére vonatkozó előírásai az lrúézménynél nem állnak fenn. Amennyiben a törvényi
feltétetr bekövetkezik, rigy az Irttézet íntézetí várólista yezetésére kötelessé válik. Ebben az

esetben az iniézeti váió].ista vezetéséért az orvos-igazgatő felel.

C
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8. sz. meliék]et

A társadalombiztosítás keretében nem jogosult szemólyek egészségügyi ellátásánal:,

eljárásrendj ét az intézmén1, 16ri'Ur' díj szabíúyzatatafialmazza,

//('.

|/'
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9. sz. mellék]ei

Intézrnénryi b etegazcrnosító rends zen szabá|y zata

1.A betegazonosító rendszer a fekvőbeteg osztályra felvételre kenilÖ betegek azonositásáÍt

szolgália, figyelemn ei az el|átási biztonságra és a szeméiyes adatok jogszetőkezel,ésére.

12.A bstegazonosítás célját a beteg ftLvételekor csuklóra erősített, QR-kódot tafialmazó

karszalag szolgálja.

3.A fellrelyezés tényét az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell.

4.Knszalag alkalmazását mellőzni kell, amennyiben a beteg ahhoz nem járul l'nzzá, vag7'

egészségü.gyi státusza aú.nemteszi lehetővé. A mellőzés irrdokát a dokumentációban rÖgzítent

(,, keil.

5.A karszaiagot a beteg teljes bentfokvés alatt viseli,

ó.Távozáskor a kar-szalagot a beteg csuklójáró1 el kell távolítani és a veszélYes

lrulladákgyűj tőben ketrl elhel),ezni.

,/.,i\ betegazonrrsító retrdszer iLrfol,matikai tárnogatást élvez, és így teszi lehet ővé a beteg

azonosítását.

8.A kórlráz rnedikai rendszeréhez illesztett betegazonosító rendszer műkÖdésére vonatkozo

rés zleteseb b s zab ály otl_at a bete gazono sítási protokoll tartalmaz

(
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