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1. A 2016. 6vi miiktid6s f6bb jellemz6i

Piaci helvzet

A XIII. ker. Eg6szs6giigyi Szolgillat Kdzhasznri Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Trirsas6g) a
Budapest F6vriros XIII. ker. Onkormrinyzattat megkdtdtt Kiizszolgriltatrisi szerz6d6sben
foglaltaknak megfelel6en v6geae 201 6-ban is
- az alapelldtris (feln6tt hriziorvos, hazi gyermekorvos, fogorvos, iskola-ifiirs6gi orvos 6s
v6d6n6k, hiiziorvosi siirg<issdgi iigyelet) mtikdd6s6nek megszervez6s6t 6s
- a jrir6beteg szakellitris biztosiMset 30 szakteriileten, ezen tril
- kiils6 partner bevoniisrlval a sportorvosi alapelliiuist is a keriileti lakossdg ell6trisa 6rdekdben.
Szolg6ltat6sainkat a XIII. kertileti lakosok ig6nyeinek (morbiditasi adatok) megfelel<ien
alakitottuk ki 6s biAositjuk folyamatosan.
T6rsas6gunk 2016-ban is magas szinvonalon l6tta el a hozzitnk fordul6 betegeket, melyet a
rendszeresen vdgzett betegeldgedettsdgi felmdr6seink is visszaigazoltak.

Szem6lyi 6s

tdrryi felt6telek

A

betegek szinvonalas ell6trisrit biaosit6 szakembergiirda 2016-ben is rendelkez6sre allt
Trlrsas6gunkn6l, de egyre hosszabb id<ibe telik - az orvoshiiiny miatt -, hogy a t6ltink tavoz6
(betegs6g, nyug6llom6nyba vonul6s) orvosokat p6tolni tudjuk. Tov6bbra is orvoshidny van a
reumatol6gia 6s a b6rgy6gy6szat teriiletdn, vannak olyan szakrendel6sek is, ahol fij6llisri
orvosok mellett heti egy-k6t nap rendel6st v61la16 orvosokat tudunk csak foglalkoztatni
els6sorban v6llalkoz6i form6ban.
A radiol6gia teriilet6n trivleletezdsi szeruodes megkdt6se viilt sziiks6gess6 az id<iszakos
orvoshi6ny biaons6gos kezel6se 6rdek6ben.

2016-ban a kormiinyzat biztositotta tov6bbra is az iryazati b6remel6st az orvosok 6s
szakdolgoz6k r6szdre. Ez 6rintette a jrir6beteg szakell6tis, az egynapos sebdszet 6s a fogdszati
szakelltitrisban dolgoz6 orvosokat ds szakdolgoz6kat. A nem drintett tertileteken
adminisztrativ, mriszaki, igazgatAsi ds egydb kisegit6 feladatot ell6t6 dolgoz6k sztrnira az
Onkormtinyzat ebben az 6vben is biztositott kieg6szit<i juttat6st.
A 2012/2013-as iigazati b6remel6sen feliil (ami be6piilt a teljesitm6nyfinansziroz{sba 2016.
augusztus h6napt6l) 2016. szeptembert6l egy rijabb kdzponti b6remel6s val6sult meg az
orvosok 6s szakdolgoz6k resz6re, a fori{lisir orvosoknak egys6gesen havi brutt6 107.000 Ft, a
szakdolgoz6knak iitlagosan havi brutt6 40.000 Ft emel6s tdrtdnt.
A vdd<in<ik ds az iskolaorvosok rdszdre 2016. janurirj6t6l augusztusig terjed6 iddszakra
egyszei visszamen<ileges OEP kiegdszitb dijazi$ keriilt kifizetdsre. Szeptember h6napt6l rij
bdrp6tl6k keriilt megrillapitrisr4 a v6d6n6k teriiletdn az 6sszeg nagys6ga az ell tott kdrzet
rclsz{rl6I6l ffigg<ien vriltozik (26 e - 41 e Ft/f6), az iskolaorvosok esetdn egysdges a bdrp6tl6k
nagyshga (76 e Ft/f6).
Az dnkormrinyzat finanszirozds6ban megval6sult Visegr6di utcai szakrendel6 rekonstrukci6ja
2015.02.23-n befejezciddtt. 2016-ban szii{etett ddnt6s arr6l, hogy e telephelyen is v6rv6teli
hely kialakitfua sziiks6ges, amit a Szegedi riti laborat6rium ktizbeszerz6ssel megval6sul6
kiszervezdsdvel prirhuzamosan v6gztink.

2

A

l6trehozand6 CT/MR Centrum a Visegr6di utcai Szakrendel6ben t6rt6n6 kialakitasa
6rdekdben orvosszakmai 6s gazdasrigi szak€(6k bevonris6val, a pdnziigyi kalkul6ci6k
elkdszites6vel az elso fel6vben megkezd6d6tt. A racionilis iizemeltetds 6rdek6ben kdszitjtik a
centrum mtikddtetdsdt mag6ban foglal6 ktils6 kdzremrikdd6 dltali tender anyagdt is.
2016. I. f6l6v6ben kdzbeszerz6si eljarris kertilt kiinisra:
CTA,IR k6sztil6kek beszerzds6re 6s a Visegr6di utcai szakrendel6ben kialakitand6 CTA4R
centrum kialakitiisiira;
- a labort 6rint6 k6miai reagensek beszerzds6re;
- a lejdr6 gy6gyszertender szerz6d6s miatt rij gy6gyszerbeszerz6sre;
- a labor kiszervezett form6ban tdrt6n5 mrikddtetdsdre vonatkoz6an.

-

A labort 6rint6

reagensek beszerzds6re 6s a gy6gyszerekre a szerz6d6sek al6irdsra keriiltek. A
CT/lvlR k6sztil6kek beszerz6s6re 6s a labor kiszervezds6re vonatkoz6 tenderek folyamatban

vannak.
Szint6n folyamatban vannak a III. negyeddvben kiirt kdzbeszerz6si eljrirasok: egy uol6giai
cytoskopos torony 6s urol6giai UH berendez6s (Visegnldi utcai urol6gia), egy miit6asztal
(egynapos seb6szet), valamint 5 db sterilizitor berendezds.
Ezen kiviil a CTlIr4R centrum iizemeltet6s6re vonatkoz6 kdzbeszerzdsi tender kiir6sa
folyamatban van.

Az 6nkorm6ny zat az idei 6vre is lehet6v6 tette az ingyenes sztir6vizsgrilatokat a keriileti

lakosok r6sz6re 5 szaktertileten: mammogr6fia, hasi ultrahang, szem6szet, urol6gia ds
b6rdaganat szfirds teriilet6n. Ugyancsak megval6sult az els6 f6l6vben n6h6ny feln6tt
hiiziorvosi kdrzetben a szakrendel6 intdzet stroke megelozri programj6ban a mobil nyaki
ver66r UH sztir6vizsgrilat is. A mrisodik f6l6vben a szem6szeti zdld h6lyog sziirdst a lakoss6g
ig6ny6nek megfelel6en felvaltofiuk a nyaki ver66r UH vizsgiilattal, mely most mar a teljes
lakoss6g szimii.Lra rendelkez6sre 6ll a Szegedi 6ti Szakrendel6ben.

A gyermek popul6ci6

eg6szs6gmeg6rz6s6t szolgalta 6s a prevenci6s lehet6s6gek kiterjeszt6s6t

tette lehet6vd a prevenci6s kdzpontban a R6v6sz utcai gyermekrendel<i orvosai ds vdd6n6i
6ltal szewezell ,,Csal6di nap", amelyen szrirrivizsgalatok 6s az eg6szs6gtudatos 6letm6d
er6sitds6t szolgal6 el6ad:isok hangzoftak el. A program az Onkormiinyzat Szocialis osztalya
6s az Eg6szs6giigyi Szolg6lat szoros egyiittmiikdd6s6ben val6sult meg.

A mult 6vben indultak el a Szegedi irti Szakendeltin6l

hriziorvosi rendel6ndl
a kertdpitdsi 6s az udvar 6talakitdsi munkalatok dnkormanyzati segits6ggel, ezen munk6latok
2016. tavaszara befej ez<idtek.
6s a R6vdsz utcai

A

N6vdr utcai tuiziorvosi rendel6 feltjit6sa az els6 f6l6v folyam6n befejez6ddtt, eprilis
h6napban tudt6k birtokba venni a fehijitott rendel6t az ott dolgoz6 kolldgdk.
Az Esktivo kdzi h6ziorvosi rendel6 r6szleges feltjilisa augusztus 1-t6l elindult 6s varhat6an
okt6ber v6g6re rltadrisra keriil.

A

gy6gyilis llrgyi felt6teleit 2016-ban maraddktalanul biaositani tudtuk.
ig6nybev6tel miatt mriszerparkunk javitisi 6s karbantarkisi ig6nyei ndvekedtek.

A

jelent6s

J

Likviditdsi helvzet
Tarsasigunk likvidilisrit dnkormrinyzati tamogatassal 2016-bat folyamatosan biztositani
tudtuk ds jelenleg sincs lejrirt sz6llit6i tartozisunk. Az Onkormrlnyzat 2016-ban is a likvidit6s
alapri finaaszirozist alkalmazta Trirsas6gunknril mind a mriktiddsi, mind a fejleszt6si
trimogatris 6tutaLisa sor6n.

A

gy6gyitashoz sztiks6ges szakmai anyagok €s gy6gyszerek folyamatosan rendelkez6sre
6lltak a klinikai szakmrik r6sz6re a megbizhat6 6s magas szintti ellitris 6rdek6ben.

Miikdd6si k6riilm6nyek
A jrir6beteg szakell6tas finansziroziisi rendszer6ben 2016. 6we vonatkoz6an is megrnaradt a
TVK (Teljesitm6ny Volumen Korl6t) rendszere, havi leosztiis alapjin. Ez 6rv6nyes mind az
egynapos sebdszet, mind a laborat6rium vonatko"iis6ban is.

meghatrirozott 6ves TVK keretet - az egynapos seb6szet 6s a jar6beteg
szakell6trisban - szezon6lis index alapjaln az OEP-hez eljuttatott k6relem kapcsiin m6d volt
vdltoztatni 2015. december h6napban, igy a 2016. jamuir-okt6ber h6napokra a szezonalitiist
6rvdnyesiteni lehetett a pontok jobb kihasznrilisa drdekdben.

Az OEP rlltal

2016. jrilius 31-ig a n6met pont{Ft szorz6 6rt6ke maradt a tavalyi 1,50 FVpont, az egynapos
sebdszeten a HBCS sulyszrim 150.000 Ft 6rt6kben.

Az OEP finansziro"isi rendszereben 2016. augusztus 1-t6l vdltozas t0rt6nt, a 201212013-as
bertrimogat is nagysiigrendje be6ptilt a teljesitrn6ny finanszirozlsba (ezt eddig kiiltin
bertrimogatrlsi soron biztositotta az OEP minden h6napban), ami annyit jelent, hogy az
orszigos alapdijak - a 2016. augusztus havi teljesitmenyek elsziirnolisiit6l kezd6d6en - az
aLibbiak:
a jrir6beteg szakell6uis teljesitmdnyegysdgdnek forint6rt6ke a kordbbi 1,50 Ft/pont 6rt6k6l
1,80 FVpont;
b, a fekv<ibeteg szakell6tas teljesitm6nyegysdgdnek forint6rt6ke 150.000 Ft-r6l 180.000 Ft
Iefl.
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Augusztus 1-t6l a jrir6beteg TVK-I 8,33 o%-kal cs6kkentett6k az OEP 2016. 6vi finanszfrozisi
id6szakrinak utols6 negyeddvdre. Az eddigi 6ves TVK nagys6ga v6rhat6an 2017 -re l0 Vo-kal
fog csdkkeni. Az egynapos seb6szet TVK nagysrlga is v6ltozott az OENO k6dok
sflyszimainak viltoztatisa miatt. A miitdtes HBCS-k eset6ben emelt6k a srilyszimokat 4,33

%-kd.
A degressziv finanszirozhs sonin a TVK 0-10 %-os trill6p6se eseten az alapdij csupdn 30 %Aval frnanszirozzil< a teljesitm6nyt, 10-20 % tulldp6se eset6n 20 %o mfu csak az alappont
6rt6ke.

Az egynapos seb6szet teriilet6n a TVK 0-10 %-os trill6p6se eset6n 30

%o

a fttansztroz{s

nagys6grendj e.

Az Onkormanyzat

bels<i ellenrirzdse az

6v folyamrin ellen6rzdst v6gzett Tiirsasiigunk 2015.

6vi kdzbeszerz6seit illet6en 6s a kozzdt€teli kdtelezettsdgek teliesit6sdre

vonatkoz6an,
valamint a 2014. 6vi gazdilkodris penztgyi 6s szabdlyszenisdgi teriilet6t illet6en. A meglett
6szrevdtelekre intdzkeddsi tervet adtunk ki. Az ellenorzds pozitivan 6rt6kelte miiLkdd6siinket.

4

A

Visegnidi utcai telephely ftildszintj6n 2013-ban kialakitott rekreiici6s szoba tovebbra is
ingyenesen vriLrja a kertileti krirtyrival rendelkez6 lakosokat, m6gnes rigyak, massz6s fotelek 6s
eszkdztik 6ltali kezeldsi lehet6s6gekkel. Az arryagi fedezetet a mtikdd6shez az Onkormrinyzat
folyamatosan biztosida a Tiirsasdg szirndra.
Atlagosan havonta 170 kezelds t6rt6nik.
2013. jtlius 1-t6l a Szegedi riti 6s a Visegnidi utcai szakrendel6 tiirsashrizk6nt mrikiidik,
melynek feltdteleit fo lyamatosan biaosfduk.
2. Vdrakozisok a2017. 6vi felt6telrendszer tekintet6ben

Piaci helyzet
Annak ellen6re, hogy a jrir6beteg szakell6tiis jelent6s szakmai 6s finanszirozdsi el6nyt hordoz
a fekv6beteg int6zm6nyi ellitrissal szemben, mdgsem tdrtdnt meg a szakrendel6 int6zetek
Sllami finansziroz{sinak prioizalasa. Az iinall6 jrir6beteg szakell6t6 int6zm6nyek nem
kapnak tdbb TVK-I, annak ellendre sem, hogy a koriibban kiosztott kapacitrisokat egyes fekv6
int6zetek nem hasznri[j6k ki. A jrir6beteg szakellatds igy miir 6vek 6ta fon6shiannyal kiizd.
A labor TVK{ a feladatok 6s sziiksdgletek vdltozasa alapjrin a val6s 6s indokolt p6nziigyi
teljesithet<is6ghez kellene igazitani, a tdnyleges k6lts6gek fi gyelembev6tel6vel.

Uzleti tervtinket ajelenlegi szervezeti strukturanak 6s fel6pit6snek megfelel6en k6szitettiik el,
azzal, hogy 2017. janluttr l-t<il kiszervezett formiiban fog mtkddni a laborat6rium, kiildnkiil6n v6rv6teli hely biaosiuls6val mind a Szegedi, mind a Visegriidi utcai Szakendel6ben.
A Visegnidi utcai Szakrendel6ben megval6sul6 CT/Ir4R Centrum kiils6 tizemeltetSvel tdrt6n6
miik6d6se eseten nullszald6s k6ltsdgtervezdst vetiink figyelembe.
Inform6ci6ink sTsrinl tzzal szimolunk, hogy:
o Az OEP finansziro"iisi rendszer6ben 2016. augusaus 1-t6l tdrtdnt viltozits alapjrin a
2012/2013-as MrtrimogaUis nagysigrendje bedpiilt a teljesifin6ny finanszirozisba (ezt
eddig kiiliin bdrt6rnogatrisi soron biaositotta az OEP minden h6napban), ami annyit
jelent, hogy az orszlgos alapdijak - a 2016. augusztus havi teljesitmdnyek
elszirnokis6t6l kezd6d6en - az al6bbiak:
a. a jrir6beteg szakell6tiis teljesitrndnyegys6g6nek forint6rtdke a kor6bbi 1,50 Ft/pont
6rt6k6l 1,80 FVpont;
b. a fekv6beteg szakelliuis teljesitrn6nyegys6gdnek forint€rt6ke 150.000 Ft-r6l
180.000 Ft lett.
Augusztus I -tdl a j6r6beteg TVK 8,33 %-kal csdkkent az OEp 2016. 6vi
finanszirozisi id6szakrlnak utols6 negyeddvdre 6s megszfint a szezonalitds. Az eddigi
6ves TVK nagys6ga vrirhat6an 2017 -re 10 %-kal csdkken. Az egynapos sebdszet TVK
nagys6ga is viiltozott az OENO k6dok srilyszrimainak v6ltozasa miatt, a miit6tes
HBCS-k eset6ben a srilysz6rnok megemel6sre kertiltek 4,33 %o-kal.
o A laborat6riumnril szint6n 8,33 %-kal csdkkent augusztus ltcil a TVK nagys6ga az
utols6 negyed6we vonatkoz6an, valamint vriltozatlan a lebegtetett Ft/pont 6rt6k, ami
messze nem fedezi a felmeriil6 k6lts6geket. A laborat6rium kiszervezett formtlban
tdrt6n6 mrik6dtet6se soriin megsziinnek a helyben vdgzett mtiszeres vizsgflatok,
ugyanakkor v6rv6teli hely miikddik mind a Szegedi, mind a Visegridi utcai
szakrendel6kben. A feladatott ell6t6 kdzlemriktidi) c€g az OEP bevdtel meghatiirozott
anlny6ban miikddteti a laborat6riumot, a szemdlyzet ds az tizemeltetds teljes k6rii
6tv6tel6vel, valamint b6rleti dij fizetdse mellett a teriiletek hasznalat 5tt.
5

-re tewezziik a Visegr6di utcai szakendel6ben a CT/MR Centrum indulasrit.
Ktils6 c6g eltali mdkddtet6s sor6n az iizemeltetds kiiltsdgeinek teljes k6r6t a nyertes
v6llalkoz6 viseli. igy kalkuklci6nkban nem szimoltunk sem bevdteli, sem kiadrisi
2017

dsszegekkel, egyediil az 6rt6kcsdkkendsi leinis nagys6grendje szerepel szamainkban 6s
ennek bevdteli oldala a pdnzforgalom ndlkiili egy6b bev6tel t6telben jelenik meg.
A Szegedi fti 6s a Visegr6di utcai telephelyek 6ptilete 2013. 07 .01-t6l Trirsashrizk6nt
mrikddik. A 2016. 6vi r6szletes dvi terviinkndl M egyes kdltsdgek (pl. kiizmtvek) az

rin. ,,kdzds kdlts6gben" fognak megielenni, melyet a Trirsasiig fog fizetni a
Tdrsash6znak. Ez azt jelenti, hogy a Ttirsasrignril ezek a k6lts6gek nem fognak
kiizvetleniil felmeriilni, el6zetesen szrirnitott vdrhat6 6rt6ktik 98.015 e Ft lesz
a

6ves

szinten.
2017 -ben az alirbbi rendel6kben terveztink fehijitasi munktilatokat:
a. Karikris F. u. hiiaiorvosi rendel6 fest6s ds klima;
b. Titra u. hriziorvosi rendel6 festds 6s klima;
c. Bdke u. rendel6 fest6s;
d. Szegedi fti szakrendel6 egynapos seb6szeti miit6 b6vitds;
e. Szegedi riti szakendel6 gy6gltoma teriilet6nek b6vit6se.

A

2016. dvi tapasztalatok 6s a vrirhat6 2017. 6vi tendenciiik alapjrin terveaiik meg a
betegforgalmat 6s az egyes szakteriiletek teljesitmdnyeit. Ebbe a munkriba bevontuk a
szakendel6sek f<iorvosait, akik konkr6t javaslataikkal segitettdk a tervezesi munk6t.
Az egyeztet{s alapjin
- a j6r6beteg szakellitris tertilet6n min. 459.830 e pont ds max. 509.651 e pont kdzdtti
teljesitm6ny el6r€sdre ldtunk lehet6sdget,
- az egynapos seb6szetn6l 1.250 db mtit6ttel szamoltunk 6s 757 HBCS sirlyszim el6r6s6t
tiiaiik ki c6lul.
Szemdlyi 6s tdrryi felt6telek

A

ldtszim tekintetdben 2017 -re 264 ftit vesztink alapul a labor kiszervez6s6nek hatrls6t
figyelembe vdve, szemben az el6zi5 6v 287 fi5jdvel.
A szem6lyi juttatrisok tertilet6n a jelenleg drvdnyes jogszabrilyi el6inisok alapjrin vetttik
figyelembe kiadrisainkat, ami azt jelenti, hogy Uzleti tervtinkbe be6pitettiik a kor6bbi 6s a
2016-ban vdgrehajtott rlgazati bdremeldsek hatris6t a jrir6beteg szakellilis teljes teriilet6n,
tov6bb6 a vdd6n6i, illetve az iskolaorvosi b6remeldseket is.
Terviinkben szerepel a 2016. szeptember l-t<il adott rijabb kdzponti bdremelds vrirhat6
nagys6grendje az orvosok 6s szakdolgoz6k r6sz6re.
Be6pitettiik terviinkbe a nem eg6szs6giigyi v6gzettsdgri 6s nem eg6szsdgtigyi feladatokat
ell6t6, valamint az igazgatis szitlo:Lara 2014. janurir l-t6l biztositott dnkormrinyzati fon6sb6l
tdrtdn6 illetmdnykiegdszitds nagys6grendjdt.
Szinten szerepel terviinkben a jelenlegi 100.000 Ft/fi5 cafetdria juttat6s 200.000 Ft-ra tdrt6n6
emel6se, valamint az eg€szsegijgyet 6rint6 rillami plusz juttatasb6l nem rdszestil6 dolgoz6k
r6sz6re l0olo-os alapb6r emel6s nagys6grendje. Ezen emel6sek forrisht az iinkormrinyzat
biztositja Tri.rsas6gunk 16sz6re.
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2017. 6vi Uzleti terviirftben 63 M Ft miiszerfejleszt6st tervezilnk 6s
tartalmazzz a fejleszt6seket e Ft-ban kimutafva.

az alibbi t bllzat
6rt6k e Ft

Visegriidi u SzSjseb6szet

Kezel6sz6k

6 500

ODM g6p

24 000

0t FLil-orr-96ge
Szegedi 6s Visegriidi u Fizik6

Kezel6 egys69

10 000

Egynapos seb6szet

Storz kieg6szit6k

3 000

Jii16beteg szakell;itds

H6l6g berendez6sek osztd lyokra

1 500

kelliitiis
Jdr6beteg szakelliitiis

K6zim tlszer beszerz6s

s 000

20 db szdmit6g6p + monitor + nyomtat6

6 000

20 db szoftver Windows + Office

2 000

Szegedi

,t

ODM

Szeged i

Jii16beteg

sza

U

ltra hang k6szUl6kek, l6zerzuhany

Mindosszesen:

5 000

63 000

A miiktid6si kiiriilm6nyekben jelentdsnek tekinthet6 vdltozisok
Folyamatosan t<ireksztink az egyes szakrendel6sek 6ltal termelhet6 pontszamok TVK
plafonhoz kdzeli teljesit6s6re a maximiilis k6zfinanszirozas eldrdse c61i6b6l.
T6rsasdgunk folyamatosan tdrekszik a jelenleg vesztes6gesen mtik6d6 tevdkenys6gek
rentabilit6senak fokozrisriLra a lakoss6g eg6szsdgtigyi elldtrlsa szinvonalinak megtarulsa
mellett.
Az OEP frnanszirozla szakrendeldsi idStartamokon tul, az egyebkdnt iires rendelSkben
lehet6s6get bizlositunk a priv6t orvosi ell6tisnak az tntdzeli bevdtelek ndvel6se 6rdekdben
(gasztroenterol6gi4 b6rgy6gy6szat).
A lakoss6g k<ir6ben a n6pszerii l6zerseb6szet lehet6s6geit b5vitjiik, valamint iewezziJk az
egynapos sebdszet teriilet6n a mrit6 b6rbeadris6t.
Tdbb hazai 6s kiilfttldi gy6gyszerhatiist vizsgril6 c6ggel sikeriilt szerz6ddst kdtntink, melynek
eredmdnyek6ppen a kiil6nbdz6 szakm6k 6ltal (diabetol6gia, szajsebdszet, b6rgy6gy6szat)
vdgzett klinikai kutatrisok r6v6n Trirsasigunk tdbbletbev6telre tehet szert.

A

laborat6rium kiszervez6se kapcsiin a legnagyobb minusz termel6 klinikai egysdg sajAt
tizemeltet€se megsztintet6s6vel, az e feladatra kapott OEP finanszirozis ttibb sz5zal6knyi
megsp6rolis6val tdbb m6s teriilet miik6d6se javithat6. A megmarad6 laborat6riumi teriilet
hasznositr4srira a vdrvdteli hely kialakit6srit ktivet<ien kertil sor.

A CTA,IR berendez6sek sikeres kdzbeszerzdsi tender6t kdvet6en 2017-ben elkezd6dik
mindk6t k6palkot6 rendszer diagnosaikai tev6kenysdge a Visegr6di u. 47lC-ben. Miutan az
OEP nem biztosida e berendez6sek k<izfinanszirozds6t, ennek ellen6re a keriileti lakosok
sziimara ingyenesen lesz el6rhet6 e szolg6ltalis. A CT/MR kdzpont villalkozis-szeni
tizemeltetdsdnek kell biaositania a teljes kiini folyamatos miik<iddst. Az Onkormrinyzat 6ltal
megviisifuolt berendezdsek mtikddtet6se €s az ehhez kialakitott infrastruktura kezel6se foga az
tizemeltetdsre kiirt k6zbeszerz6si tender nyertesdnek feladat6t k6pezni.
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3. A gazdflkodds f6bb adatai

A,glt{delkodts f6bb adatai (e Ft)

,Sor

Megnevezes
Osszes nett6 bev6tel

1

3

Szemdlyi jellegri
r6fordftris
Anyagj ellegii r6forditas

4

Ert6kcs<ikkends

5

Egy6b rrifordiris

6

Uzemi tev6kenysdg
eredm6nve

7

Pdnziigyi tev6kenysdg
eredm6nye*

2

Szokasos

8

v6llalkozisi

eredmdny

2016.6vi terv
1 793 000

1 993 500 r... t,.i,iir,11;18.

|

222 &60

138693i7

13,42

558 240
125 000

s80 995

4,08

187 500

50,00

11 900

i9 000

59,66

-125 000

-t80 932

44,75

-125 000

-180 932

44,7s

90 000

162 500

80,56

-35 000

-18 432,

-35 000

-t8 432

Pdnzforgalom n6lkiili
egy6b bevdtel

9

Ad6zis ekitti eredm6ny
Ad6fizet6si

10

1t

kdtelezettsdg
M6rleg szerinti
eredm6ny

t2

2017.6vi terv.

*kdrem hasznriljon negativ el6jelet, amennyiben a penztigyi tevdkenys6g
r6forditasa nagyobb, mint a bev6tele

2017 .

6vi Uzleti terviinkben 1.993.500 e Ft bevdtellel sz6molunk.

jellegti rdforditrisokat 2017 . 6vben 580.995 e Ft-ra tervezziik, ami 4,08 %-kal
magasabb a 2016. 6vi tervezeth6l, figyelembe v6ve a labor kiszervez6s hat6s6t mind az

Az

arryag

anyagktiltsdg, mind a szolgriltat6sok soron.

Az drt6kcsdkken6s m6rt6kdt 2017-ra 187.500 e Ft-ban terveztiik, ami tartalmazza a Visegrridi
utcai szakrendel6be tervezett CTIN4R berendez6sek tervezett drtdkcsdkken6si leiras6t.

A p6nzforgalom n6lktili egydb eredm6ny 2017 . 6vi tervezett nagys6grendje 162.500 e Ft, ami
a rendkiviili bevdtelt jelenti jelen esetben, ez a tdtel a kor6bbi dvekben fejlesztdsi
t6rnogatrisb6l - a mdrlegben halasztott bev6telkdnt szerepel a passziv id6beli elhatdrol6sok
kdzdtt - vrisrlrolt eszktizdk elszimolt amortizaci6jrinak megfelel6 visszak6nyvel6sb6l ad6dik.
A legnagyobb t6telt a fejlesztdsi tlimogatasokb6l jelen esetben a 2013-ban megval6sitott
rdntgen diagnosztikai beruhiz.is adja, valamint a tervezett CT/Ir4R berendez6sek beruhrizrisa.
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2017. €vi terviinkben a bev6telek 6s kiad6sok ered6jek6nt
sz:irnoltunk.

A

-

18.432 e Ft-os vesztesdggel

likvidit6si terv betartasa 6rdekdben rendkiviil szigoru 6s fegyelmezett

gazd6lkodas

sziiks6ges mind a bevdtelek megszervez6se, mind a kiad6sok iitemez6se tertiletdn.

A

bevdtelek havi alakuldsa nagymdrt6kben fiigg az OEP rlltal finanszirozott tevdkenysdgek
teljesitmdnyeinek alakulls6t6l, a b6rleti dijak befizet6seit6l, stb. A kiadrlsok viszont havonta
Utemezetten meriilnek fel, bdrek 6s jrirul6kaik, k6ziizemi szolgdltafiisok 6s a folyamatos
mrikiiddshez sziiks6ges egdszs6g0gyi szakmai anyagok, stb.
A bev6telek 6s a kiadrisok havonta elt6r6 egyenleg6nek kezel6se operativitast ig6nyel a
T6rsasiig minden v ezetojdtol.

A

Tarsas6g gazd6lkodris6val kapcsolatosar megjegyezni kivanjuk, hogy jogszabrilyi
kdtelezettsdg miatt a TArsaseg hil6n szimki.n kdteles vezetni az OEP finanszirozis bev6tel6t.
Az OEP finanszirozis felhaszn6Lisa szint6n kdtdtt - azE alap terh6re elsz6molhat6 kdlts6gek
6s niforditasok kdre pontosan meghatrfu:ozott, amit a jogszabriLlyi eltiinisoknak megfelel6en a
finansziroz6 rendszeresen ellen6riz, rigynevezett 6tfog6 OEP ellen6rz6s formrlj6ban. Tov6bb6
az igynevezell kasszinkdnti OEP finanszirozisban sincs a ktil6nkiz6 tertletek kdzdtt
dLtj6rhat6s6g, vagyis az esetlegesen ,,nyeresdgesen" mtikddtethet6 szalcteriilet megtakaritrisa
nem fordithat6 a vesztesdgesen miikiidtetett finansziroz6sara. A laborat6rium mindenkori
OEP finanszirozasdval szint6n az el<iinisoknak megfelel6en kell elszamolni, amennyiben az
OEP finanszirozis 6s az elszimolt ktilts6gek pozitiv egyenleget mutatnak, a megtakaritrisnak
az OEP sz6mltln k6szpdnzben meg kell maradnia.

A

Tarsas6g kiiliin sz6m16n .vezeli az Onkormrlnyzatt6l kapott tiimogatdst, helys6gb6rleti
dijakat, illetve a fogorvosi, hriziorvosi praxisok tizemeltet6si dij6t, 6s egy6b saj 6t bev6telt.
Ezen bev6telek terh6re elsz6molhat6 szem6lyi jellegii rdforditiisok 6s anyagjellegii
r6forditrisok kdre is meghatrirozott, az adott teriiletekhez kapcsol6d6 t6telek szlmolhat6ak el.
triblrizat Onkorminyzati szarnl jinak adataib6l l6that6, hogy amennyiben teljes
mdrt6kben realizil6dnak a tervezetl sajrit bevdtelek, rigy a terv szerinti liforditrisok
fedezhet6k 155.000 e Flos dnkormrlnyzati tlmogatrisi szint mellett.

A likvidiuisi
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3.1 Az 6rbev6tel tisszet6tele
bevezet6 r6szben kifejtetttik, hogy milyen finanszirozrisi v6ltozas vrirhat6 2017-re mind a
pont6rtdkek, mind a TVK teriilet6n.
Ennek figyelembev6tel6vel a TVK v6ltozrisa 2017-ben
a j6r6beteg szakell6tr{snril 432.000 e pont,
az egynapos sebdszetn6l 757 HBCS srilyszim, mig
a laborat6riumn Al7 4.424 e pont
keriil 100 %-os 6rt6ken (1,80 Ft/pont, illetve 180 e Ft HBCS srilyszim) kifizet6sre.

A

.
.
.

Uzleti tervtinkben ezen TVK keretekkel 6s TVK-n tuli fiilteljesitdssel
lehet6s6gein beliil - terveztiink.

-

a degresszi6s hatas

2017.6vi bevdteleinkn6l, ktildndsen az OEP bevdtelekn6l a jelenlegi informrici6ink alapjrin a
cs6kkentett TVK volumen a megemelt alapdijal figyelembe vett teljesitm6nyek keriiltek
berlllit isra. Jelen helyzetben a kor6bbi b6rt6mogatris nagys6ga bedptilt a
telj esitm6nyhnan szirozisb4 ezdrt is emelkedtek az alapdijak. El6zetes kalkul5ci6nk szerint a
teljesitmdny frnanszirozissal dsszekdtdtt b6rbe€pit6s, a mintegy l0 %-os TVK csiikkentds 6s
a 20 Vo-os alapdij emel6s egyiitt azt eredmdnyezi, hogy m6rt6k6t tekintve az OEP bev6tel
eldgtelen lesz az gazati b6remel6s vri{tozatlan mdrt6kii kifizet6s6hez. Vrirhat6an mintegy 2530 milli6 Ft m6rtdkii forr6shiriny keletkezik az ilgazati b6remel6s 6s az egy6b bdrp6tl6kok
teljesitrn6nyfinanszirozlsba t6rt6n6 be6pit6sdt kdvet<ien.

A kiszervezett form6ban miikt d6 laborat6rium bev6tel6t 2017-ra 155.000 e Ft-tal terveztiik,
atm a 201 6. 6vi tervszimmal megegyezik.
Ez a szaktertilet a legrosszabbul finanszirozott r€sze az eg6szsdgiigyi ell6trisnak. Eves szinten
a vrirhat6 teljesitm6nyekbitl (220.000 e pont) minddssze 33,8 % (74.424 e pont) keriil
megfinanszitoziisra teljes 6rt6ken. Az e feletti r6sz elszimoLisi 6rtdke havonta valtoz6, ami
2016-ban egyszer sem haladta meg a 0,35 Ft/pont 6rteket, de jellemz6en a 0,19-0,25 Ft/pont
kdzdtti 6rtdkek voltak a meghatiiro zbak. Ez az dsszeg nem fedezi a vizsg6latokhoz felhaszndlt
reagensek 6sszeg6t sem, mivel azok beszerzdsi drt6ke Altaleban 0,40 FVpont.

A fentiek alapiin az OEP-t6l szirmazo bev6teleinket 2017-ben 1.655.520 e Ft-ban tervezttik,
ami I 1,4 %-kal magasabb a2016. 6vi tervtinkn6l, ani a 2016. szeptembert6l bevezetett rijabb
bdremelds fedezetet tzxtalmazza az elozetes kalkul6ci6k alapjin az eg6szs6giigyi dolgoz6k
(orvosok, asszisztensek) r6sz6re (168 M Ft).

A

kdvetkez<i r6szletes tilbl{zatbil megrillapithat6, hogy 2017-re tervezett dsszes
bev6teliinkb6l a legmagasabb r€szar6nyt (83,05 %) az OEP bev6telek jelentik, melyhez
7

,78 %o-os rdszaranyu dnkorm6nyzati temogat6,st terveziink a tulajdonost6l.

Uzleti tervtinkben a saj6t betegell6tas teriilet6n a 2016-ratewezett nagys6grenddel sz6molunk.
A b6rleti dijak teriilet6n emelked6st terveziink a 2016. 6vi tervhez k6pest, az egynapos
sebdszeti miit6 6s egyes szakrendel6sek 6ltal haszn6lt rendel6k b6rbe adas6val.

A hr2iorvosok

Az

6s fogorvosok praxisiizemeltetdsi

dnkormtinyzati titmogatis 6sszeget

dijait szerz<idds szabiiyozza.

a likviditris

alapri finansziroz{s alapjin

2017 -re

155.000 e Ft-ra tervezztik.
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Osszes tervezett bev6teltink a fentiek alapjrin
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5
6
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ll6ziorvosi

praxbtlEnEfetes

'1,81
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82,9t

l0

Ossresen

v6tods

:?1<;
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l

Risatdry

lerv
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-0,03
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.

,,.,,:83:05.,

t .:

(o/o)

.

0,14

4l
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l,90

5l 200
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3,40
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-0,34

t5 977

0,89
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-0,12
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0,73

13 000

0,65

-0,07

0,06

I 000

0.0s

-0.01
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201 7.Cvi

6ssEg

2.31

pnxbiiunnbetds
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4. K6lts6gek 6s

I

6.d!i terv

140 000

sa!6ftat5s
8

I

o/o
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20
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I

000

1 793 000

I
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500
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riforditdsok

4.1 Szem6lyi jellegff

riforditisok

4.1.1 Megfontolisok, tervezett szervezeti v{ltozdsok, jdvedelempotitika
2017 -re 264 f<is teljes munkaid6s

ldtszimmal szimolhurk.

szemdlyi juttat{sok teriilet6n visszautalunk a ,,Szem6lyi es ta{gyi felt6telek" t6makdr6ben
leirtakra.

A

A kor6bbi dvekben bevezetett cafetdria rendszert 201'7 -ben is biaositani kivrinja Tri.rsas6gunk
dvente 200.000 Ft/fti 6rt6kben, melynek igdnybevdteli jogcim6t, jogcimeit a hatalyos ad6zisi
jogszabdlyok al apjinhatitrozz* majd meg.
,A

geryflyi jellegii r{fordlt{sok
r.r,lt2016.dvi

Sor I Megnevezes

terv

2Afi.6vila;iii.1:,:',

1

Atlagos 6llomiinyi l6tsz6m

287

264

.8,,01

2

Atlagos alapbdr (e Ft/fl6,4r6)

243

292

20"24

281

347

23,33

45 770

69 835

52,58

029 739

11,51

3

Atlagos alapkereset

(e

Ft/ft'lh6)

4

Egy6b szem6lyi j ellegii
kifizet6s (e Ft)

5

B6rkdltsdg (e Ft/6v)

923 454

6

Kdaerhek (e Ft/6v)

253 636

287 363

13,30

7

Osszesen:

222 860

1386937

13,42

1

t

t2

Atablzat adatai azl mutatjAk, hogy 2017-re ter.vezell szemdlyi jellegti niforditasaink m6rt6ke
1.386.937 e Ft, mely 13,42 %o-kal haladja meg a 2016. 6vi terviinket az rijabb OEP 6ltal
induk6lt bdremelds, valamint a cafet6ria megemel6se 6s a nem eg6szs6giigyi dolgoz6k r6sz6re
adott l0oZ-os alapb6r emel6s miatt.
4.2 Anyag jellegii riforditdsok

4.2.I Megfontol6sok
2017. 6vi anyag jellegii niforditasaink tervez6s6ndl figyelembe vetttik a 2016. I-III. n. 6ves
tdnyleges felhaszndl6sunkat, valamint a hosszabb trlvf - tenderek - szerz6ddsekben
meghauirozott tdteleket.
Csdkken6ssel szirnoltunk az anyagkdltsdgek terUleten a labor teriilet6t 6rint6 nagys6grenddel.

Az egdszsdgtigyi szakmai anyagokra 6sszesen 54.000
. egynapos sebdszet anyagai
. j6r6beteg szakelliitiisok szakmai anyagai
. egy6b teriiletek felhasznrildsa

terveztiink biaositani, melyb6l
24.000 e Ft
27.000 e Ft
3.000 e Ft.

e Ft-ot

Az ig6nybevett szolgrlltatrlsok tervezett m6rt6ke 2017 -ben 499.995 e Ft, melynek szerkezete
jelent6sen megv6ltozott a Visegrridi utcai, illetve a Szegedi riti szakorvosi rendel6k
tiirsashdzkdnt val6 miikddtet6se miatt. A trlrsashizak ftzetik az 6piiletekkel kapcsolatos dsszes
kdztizemi szolgrlltatlsok diiiLt (gi\z, t6vh5, 6ram stb.), valamint az 6piiletek mtikddtetds6hez
igdnybe vett kiil<inbdz6 szolgaltatasokat (takaril{s, lift karbantarris, vagyonv6delem stb.).

Az igdnybe vett szolgiiltatiisok drtdkndvekeddst mutatnak, melynek oka a labor kiszervez6se
kapcsiin a ktizemiik<id<i cdg az OEP finanszirozis meghatlrozott Yo-€rt val6 mtikddtet6s
vrillalasa.

A 2013. 07. 01. 6ta eltelt id6szakban felmeriil6 t6nyleges t,irsashazi kdlts6gek alapj6n 2017ben a Tarsasrig 6ves szinten 98.015 e Ft kdziis kdlts6get tervez frzetni. Ebb6l 43.783 e Ft a
Visegnidi $cai,54.232 e Ft pedig a Szegedi riti kdzds krilts6g 6sszege.
A tarsash6zak rdsz6re megfizetett kdzds kdltsdgekkel csdkkennek a Tdrsas6gunkn6l felmer0l6
szolgriltatrisok nagysrigrendjei, amik az 6piiletek miiktidtet6s6re vonatkoznak. Az dpiiletekkel
kapcsolatban gyakorlatilag a feln6tt hiiziorvosi, a hiizi gyermekorvosi 6s a vdd<in6i rendel6k
(amik nem a Visegradi telephelyen vannak) mtikddtet6s6vel kapcsolatos k6lts6gek maradnak
meg.

A

k6t tarsashaz 2017. €vi bev6teli ds kiadesi tervdt melldkeljtik (1-2. sz. Melldklet)

Ttlrsas6gnnk 2017. €vi Uzleti tervdhez, tekintettel arr4 hogy azokat is a K6pvisel6-testiilet
hagyj

a

j 6v6.

l3

4.2.2 Az anyagjellegii rriforditrisok tisszet6tele

t&

Az

(e

2016.dvi terv

.Sor

['t)

2017.{vitew

I

Anyagk6lts6g
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2
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3

Ig6nybevett szol 96ltatris
Egy6b szolg6ltat6s (kdzvetett)

6 000
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5

558 240

lOsszesen:

580 995

4,08
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1
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2
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I
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3
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4

|

-20,00

Az ig6nybbvett szolgdltatrisok f6bbr'a6telei
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Sor I Megnevezes
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rit,

Visegrddi

u
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t blilzatbol megdllapithat6, hogy 2017-ben dsszesen 499.995 e Ft szolgdltatris
ig6nybev6tel6t tervezztik, melyen beliil legnagyobb r6szar6nyt az aliLbbi szolgdltatasok

A

k6pviselik:

. laborat6rium mrikddtetdse
. Szegedi irti 6s Visegr6di utcai trirsashazak kiizOs k6lts6ge
. feln6tt hriai 6s hrizi gyermekorvosi [gyeletek
. egdszs6gtigy i szol galtatrisok
. miiszaki karbantart{is, takaritds
. kiiztizemi szo lg6ltatrisok
. informatikai szolgeltatrlsok
. kommunik6ci6s szo lgiiltat6sok
. egy6b szol galtatrisok

29,t%
19,6%

t3,8%
12,7 %

10,4%

3,8%
4,1 %

1,2%
5,3%

A tervezett 75.000 e Ft-os anyagfelhasznriklsunkb6l legragyobb rdszarAnlt az egdszsdgiigyi
szakmai anyagok kdpviselik (72 %) 6s 14 o%-os ardnyt j elent a gy6gyszerek felhaszn6lSsa.
Az irodaszerek 6s nyomtatvrinyok teriiletdn cstikken6st terveziink 2017-re 6.000 e Ft-ot. A
miiszaki anyagok teriiletdn, valamint az egy6b anyagk6lts6gekndl szintdn csdkken6st
tervezttink.
4.3 Egr6b

rdforditlsok
Az egrdb

Sor iMegnevezes
K6lts6gek, rrifordilisok
1

ellent6telez6se

rifordltisok fdbb
20l6.evi

terv

I

t€tetei {e

?t)

2017.6vi terv

Y{ltazAs

2 400

2 500

2 000

2 000

500

500

7 000

14 000

100,00

11900

19 000

59,66

o/o

4,17

Ktilts6gvetdssel
2

.J

elszimolt
illetdkek
T6rgyi
6rt6kesit6s
kivezetds

4

Egydb r6forditas

5

Osszesen:

ad6k,
eszkd,z

nett6

Aa egygb r6forditasok m6rtdk6t 19.000 e Ft-ra tervezttik.
Az egy6b rrifordit6sokn6l ntivekeddssel sziirnoltunk, mivel egy hrLiorvosi praxisban tart6s
helyettes mrikddik a Rdvdsz utcai hiiziorvosi rendel6ben, a finansziroz6sa az Eg6szs6giigyi
15

Szolgrilaton keresztil t<irt6nik, eredm6nyre gyakorolt hatrisa nincsen, mert az OEP-t6l
megkapott finansziroziis teljes d,sszege 6tutalA6ra keriil a hriziorvosi praxis sz6mara.
5.

Eryszeriisitett eredm6ny kimutatis
Kiilts6gek 6s reforditesok
sor

201

7-ben

6rt6k (e Ft-ban)

megnevez6s

75 000

1

anyagk0ltseg

2

ig6nybevett szolgeltatas

499 995

alvallalkoz6i teljesites
4

egyeb szolgaltatas

5

ELABE

6

anyagjellegI riforditis

7

atlagos allomanyi letszam

8

atlagber

I

berk0ltseg

10

egy6b szemelyi ielleg0 rafordlt6s

11

berjarulek

12

szem6lyi jellegfi rifordit6s

13

egyeb raforditas

14

<isszes

6 000

580 995
264 f6

292
1 029 739

69 835
287 363
1 386 937
19 000

rifordltis

1 986 932

Eredm6nykimutaEs

sor

megnevez6s

6rt6k (e Ft-ban)

1

dsszes bev6tel

2

0nkormanyzati tamogat6s

155 000

3

anyagjellegrj reforditas

580 995

4

szem6lyi jellegri refordites

5

egyeb refordltas

19 000

6

6rtekcs0kkenes

187 500

7

ozemi tev6kenys6g eredm6nye

8

penzUgyi tev6kenys6g eredmenye

o

szok6sos vallalkozAsi eredm6ny

10

penzforgalom nelk0li egyeb bevetel

162 500

11

ad6zes el6tti eredmeny

-18 432

12

ad6f izetesi kotelezettseg

1 838 500

1 386 937

-180 932

-'180 932

l6

13

m6rleg szerinti eredm6ny

-18 432

A

r6szletes felm6r6sek 6s sz6mitrisok alapjrin tisszerillitott bev6teli tervtink 6s vri.rhat6
kiaddsaink alapjrin Trirsasrigunk - 18.432 e Ft-os vesztesdggel szrimol.
6. A villalkoz{s mffk6d6s6nek saj6tos kiadisai

6.1 A munka szakmai szinvonaldnak emel6s6re ir{nyul6 tervek, hat6konys{got javit6
int6zked6sek

A

Tirsas6g keretein beliil miik6d6 jar6beteg szakell6tas szakmai struktir6ja jelenleg 30
gy6gyitrisi szaktertilettel 1.710 szakorvosi 6rasz.i,m,/h6ttel, 480 nem szakorvosi 6ralhdttel
kialakult.
Az egynapos sebdszet szakmai spektruma kialakult, ugyanakkor egge tttbb mris int6zrn6nyndl
dolgoz6 szakorvos szeretne bel6pni kdzremflkdd6i szerz6d6ses formiban e Tarsas6gunk riltal
mffk6dtetett szolg6ltatisi rendszerbe.
TArsas{igunk miik6d6s6ben 6s az dnkormrin}zati feladat ell6trisban meghataroz6 szerepet
jitszik az egdszsdgtigyi alapell6tris megszervezdse, melyek ktiztil
. a tertileti v6ddn6i ell6trist
. az iskola-ifi ris6g-egdszsdgtgyi ell6t,ist 6s
. az otthoni szak6polist
ktizvetleniil tri.rsas6gunk v6gzi az OEP-pel megkiittitt finansziroz6si szerz<id6sek alapjrin.

A

2016-ban kiadott jogszabrilyok hat6lybal6p6s6vel, amennyiben a vdd6n<ii m6hnyaksziir6si
tevdkenys6gre val6s lakoss6gi ig6ny mutatkozik 2017-ben, rigy erurek mind a targyi mind a
szem6lyi feltdtelek adottak, amelyeket az Eg6szs6gtigyi Szolgalat biaosit.
T6rsas6gunk alapvet<i c6lja a keriileti lakosok magas szinvonalt 6s 6sszehangolt egdszs6gtigyi
ellitisa, melynek 6rdek6ben 2017 -ben b6viteni kivrinjuk a szakmai 6s ismeretterjeszt6
munkrinkat.
Ezek sorin az al6bbiakat kiv6njuk elv6gezni:
a XIII. keriileti lakoss6g, a haziorvosok, illetve a jrlr6beteg szakell6Lls orvosainak jobb

.

a

.
o

.

titj6kozbdisa 6rdek6ben
t6rsas6gunk 6ltal mtik6dtetett klinikai szakmak ell6trisi
lehet6sdgeir6l folyamatosan k6szittink ismertet6 anyagokat;
a f6orvosi drtekezletek napirendjdbe beiktatjuk rilland6 programkdnt egy-egy kivd{asZott
orvosi kdrd6skdr rdszletes prezentAciqit az interdiszciplinrlris megktizelitds 6s a szakmiik
kdz6tti szorosabb egyiittmiik6dds javitdsa 6rdekdben;
a sikeresen megval6sult Szegedi Uti Akad6mia mrisodik 6v6t is elkezdjiik az ingyenes
szakorvosi, hiiziorvosi 6s asszisztensi tov6bbkdpz6s cdlj6b6l;
alkalmank€nt az alapelldtris szakembereivel f6rumot szerveztink, hogy lehet6sdg ad6djdk
konzultativ beszdlgetdsekre a jrir6beteg szakelkit,Ss szakorvosaival.

6.2 Eszkdzp6tkisok

eszkiiz<tk pitlitsit az orvos szakmai sziiksdgletek 6s m0szaki rillapot ff.iggv6ny6ben
szerepeltetjtik 63.000 e Ft 6rt6kben.

Az
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6.3 Lakossfgi kapcsolatok
T6rsas:igunk 2Ol7 -ben is folltatni kivrinja a lakoss6ggal val6 kapcsolat fejleszt6s6t, melyhez
minden kertileti forumot fel kivrin haszn6lni. Tematikus 6s aktuilis cikkek megjelentet6s6t
tervezztik a kertileti Hirn6k rijsrigban, valamint rendszeres megielen6st a TV 13-ban.

Honlapunkat 2017 -ben is folyamatosan kivrinjuk frissiteni a v6grehajtott fejleszt6sekkel 6s
vdltozdsokkal kieg6szitve annak 6rdek6ben, hogy a gy6gyulisi lehet6s6gekr6l a kertilet
lakossiiga min6l tdbb inform6ci6val rendelkezzen, 2017 -ben kiemelten a laborat6riumi ell6t6s
szinvonala folytonoss6gri,nak megtartrisrir6l 6s a Visegr6di utcai v6rv6teli hely rijrainditasrir6l.

A civil szervezetekkel egyiittrmiktidve el6adrisokat tartunk
k6rd6seir6l (t ipl6lkozris tudomiiny,
az Egdszs6giigyi Szolgalat orvosain

Az

az orvostudomdny legizgalmasabb

genomik4 fertSz6 betegsdgek lekiizd6se), bevonva ebbe
a keriiletiinkben lak6 neves szakembereket is.

kiviil

Onkormrinyz-at tirmogatdst:al ki6pitett
soninj6l ki tudjA& hasznalni.

WIFI rendszer nytjtotta el6nyriket

betegeink

t,Sjdkoz6dasuk

Trirsasrigunk 2017 -ben is biaositja az Onkorm6nyzat rlltal kezdem6nyezett sz[irdseket. Ennek
sonin a betegs6g megel6z6s 6rdek6ben valamennyi haziorvost drtesitiink a paciensen kiv[l
k6ros lelet eset6n irrisban is.

Folytatjuk a HPV oltrisok megszervez6sdben ds n6pszenisit6s6ben eddig is nyrijtott szakmai
trimogatasunkat az Onkormrinyzat, illetve a hazi gyermekorvosok, valamint ifiris6gi-orvosok
rfszdre.
T6rsas6gunk nyitott minden rij kezdemdnyezdsre, melyek n6velik az ell6tAs szakmai
szinvonalAt 6s b6vitik a civil szervezetekkel val6 kapcsolatainkat.
Maxim6lisan szem el5tt tartva keriilehink lakossrigrinak szinvonalas ds varakozisi id6 ndlhili
ell6tis6t, a nem teriileti betegek tulzott m6rt6kri bejelentkezdse eset6n is megkiildnbdztetett
figyelmet forditunk a XIIL keriileti p6ciensek folyamatos ellitisara.
6.4 Ery6b

Vdlelmezhet6, hogy a2017.6vi kdltsdgvetdsben szerepl6 eg6szsdgiigyi finanszirozdsi trendek
alapjrin nem viirhat6 n6veked6s az ellltrisok OEP finanszirozasitbn. S<it az id6n
szeptemberben megemelt szemelyi bdrp6tl6kok alapb6resit6se esetdn az OEP 6ltal biztositott
miiktidtet6s szem6lyi b6r oldala tirlzott mdrt6kben ndvekedhet a dologi kiadrisok rovasrira. igy
l6tfontoss6gri az 0nkormrinyzat mrikdd6si tiimogatrisa 6s azoknak a fejleszt6seknek a
megval6sitrisa, melyet az onkormrlnyzat vdgez az egdszsegiigyi ellatrisok feltdteleinek
megteremtds6ben a keriilet lakoss6grinak kiemelt szinvonahi ellitrisa 6rdek6ben.

Trirsasrigunk t6rekszik a bevdtelek folyamatos n6vel6sdre 6s a k<ilts6gek takar6kos
felhasznrfldsrir4 ezzel biilositva a szinvonalas mtikdd6s fenntartris6t, az eddigi szinvonalas
gy6gyit6 tevdkenysdget.
Budapest, 2016. november ,,
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