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Els6 fcjezet: Az int6zm6ny alapvet6 adatai

I. Az int6zm6ny azonosit6 adatai

l. Azintdzmdnymegnevez6se: SzakorvosiRendel6intdzetSzigetszentmikl6s

2. Az intdzmdny idegen nyelv[i megnevez6se:

2.t. -

3. Az intdzmdny szdkhelye 6s telephelyei:

3.1 . Sz6khely:

o cim: 2310 Szigetszentmikl6s Viola utca l.

. helyrajzi sz6m: HRSZ: 12016

o postafi6k: 23 l0 Szigetszentmikl6s 3. Pf.: 8.

3.2. Telephelyek:

r megnevez6s Batthyriny Krizmdr C imnrizium ( Iskola-eg6szsdgiigy)

- cim: 2310 Szigetszentmikl6s, Csokonai u.6-14.

- helyrajzi szrim: HRSZ:3476/2

o megnevezds: Csonka J6nos Miiszaki Szakkdzdpiskola 6s Szakiskola

eg6szsdgtigy)

- cfm: 2310 Szigetszentmikl6s, Csonka J6nos u.5.

- helyrajzi sz6m: HRSZ:12014

o megnevez6s: Bocskailstv6nOktat6siKdzpont(lskola-egdszsdgiigy)

- cim: 2314 Hal6saelek, Riik6czi u. 17.

- helyrajzi sz6m: HRSZ: I 2 I 7/ I

o megnevezds: Ideggondoz6

- cim: 2310 Szigetszentmikl6s, Viola u.l/a.

- helyrajzi szrim: I-IRSZ: l20l 8

. megnevez6s: DunaharasztiN<igy6gytiszat

- cim: 2330 Dunaharaszti, Gy6rkdz u.l.

- helyrajzi szrim: HRSZ:3754

4. Az int6zm6ny egy6b azonosit6 adatai:

o NEAK finanszirozrisi k6dja: 122057
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TB trirzssziima: lntdzm6nyiink csak trirsadalombiztosit6si kifi zetri
helyi azonosit6val rendelkezik
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3933 86
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5. Az int6zm6ny el6rhetos6gei:

o levelez6si cime:

o ktizpont i telefonsz6ma:

o kdzponti e-mail cime:

o kdzponti honlapja:

3. Az alapit6 okirat:

o kelte:

o sorsz6ma:

23 l0 Szigetszentmikl6s Viola utca I .

06-24-524-148

rendelointezet@szszri.hu

http://www.szszri.hu

lI. Az int6zm6nv jog:ilLisa, miiktid6si kdre, k6pviselete

Az int6zmdny besoroliisa az iilami fenntartast, eg6szsdgiigyi szakelkit6st nytijt6 egdszs6giigyi
szolg:iltat6k ir6nyit6srinak a veszdlyhelyzetben alkalmazand6 szabrilyai16l szol6 50712020. (Xl.
17.) Korm. rendelet 2. g ( l) bekezd6se szerint:

o v6rosi intdzmdny

2. Az intezmdny feletti alapit6ijogok gyakorl6jrinak:

o megnevezdse: beliigyminiszter

o cfme: 105 I Budapest, J6zsef Attila utca utca 2-4

2022.08.15.

A-435-112022.

5. Amennyiben az intdzmdnyt jogszabrily hozta l6tre. ajogszabrily teljes megiel6l6se: -

,+

r mrik6d6si enged6ly szrima:

. statisztikaisz6mjele:

o ad6sz6ma:

. tdrzskdnyvi azonosit6 szrim (PlR):

o banksziimlasz6ma:

4. Az alapitAs id<ipontja: 1980.0 I .0 I .
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6. Az intdzmdny irrinyit6 szervdnek:

o megnevezdse: Beliigyminisa6rium

o cime: l05l Budapest, J6zsefAttila utca 24

Az intdzmdny kiizdpir6nyit6 szervdnek:

. megnevezdse: Orsz6gos Korhitzi Foigazgat6s6g (a tovebbiakban: OKFO.l

o cime: ll25 Budapest. Di6s 6rok 3.

A k6zdpir6nyit6 szervet az Orsz6gos K6rhiizi Foigazgat6siig feladatair6l sz6l6 516/2020. (Xl.

25.) Korm. rendelet .leltilte ki, ds az e rendeletben, valamint a Kormiiny iiltal kiikin

rendeletben meghatiirozott fenntart6i 6s ininyitrisi jogokat gyakorolja'

A hat6lyos jogszabrllyok alapjin az intdzmdnyt ir6nyit6. valamint az ott meghaterozott szakmai

f-enntart6i jogokat gyakorl6 ir6nyit6 megyei int6zm6ny megnevez6se:

.Ddl-pestiCentrumk6rh6z-orsz6gosHematol6giai6slnfektol6giailntdzet

9. Az intdzm6ny szakmai feliigyeleti szerv6nek:

o megnevez6se: OKF6

o cime: I125 BudaPest, Di6s 6rok 3'

IIl. Az int6zm6n1' jogitLisa, tev6kenys6gei, feladatai' funkci6i:

Az int6zm6ny jogill6sa:

Az llamhlztartirs kdzponti alrendszerdbe tartoz6 kdzponti k6lts6gvet6si szerv, mely az Alapit6

Okiratban meghat6rozott kdzfeladat ell6tiis6ra l6trejdtt jogi szem6ly'

2. Az intdzmeny gazd6lkod6si besorol6sa:

Sajrit gazdasrigi szervezettel nem rendelkezo kdltsdgvetdsi szerv'

3. Az intdzmdny riltal elkitott kdzfeladat:

Az egdszsdgiigyrol sz6l6 1997.6vi CLIV. ttirvdny alapjrin. ell6trisi tertilet6re kiterjedoen a

jer6beteg;k dia;nJiztikus 6s terripi6s szakorvosi elkiLtiisa, rehabilitrici6ja 6s kiivet6ses gondoz6sa'

i sz6ma 6s megnevezdse:

8
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862200 Szakorvosi jri16beteg-el I6tris

5. Az int6zmdn al tevdken einek korm6n zati funkci6k szerinti besorol6sa:

6. Az intdzmdny mi.ik6ddsi engeddlydben meghatiirozott szakmai teriiletek:o dltal6nosbelgy6gy6szat
. reumatol6gia
o fizioteriipia (gy6gytorna, gy6gymassztizs,

asszisztensi tevdkenys69kdnt)
o endokrinol6gia. anyagcsere 6s diabetol6gia
o gasztroenterol6gia
o allergol6gia 6s klinikai immunol6gia
o iiltaliinos seb6szet
o 6ltal6nostraumatol69ia
o iiltal6nosszi.il6szernogy6gy6szat
o 6ltaliinos csecsem6- ds gyermekgy6gyriszat
. 6ltal6nos fiil- orr-g6g6szet
o audiol6gia
. 6ltalanos szem6szet
o iiltaliinos b<ir- 6s nem ibeteg-elLit6s
o iiltal6nosneurol69ia
. ortopddia

magnetoteriipia, ldzerterepia. fizioterripia

6

Szakri zati szim ti t'unkci6 szerinti besoroliisKormdn

072210 J616bete it6 szakellit6sak o

072220 ek rehabi I it:ici6s szakel LitrisaJ616bete

072230 J:i16bete dozdsak r6

072240 Jri16bete e lLitrisan

07231I lLitrisFo orvosi ala

072313 orvosi szakelliitiisFo

072420 i laborat6riumi szol tatesokE

072130 Kd alkot6 dia ()sztikai szol mtesok

012450

073 t60 aE

iris szol ItatrisFizikote

s sebdszeti elliitris

0740 r I e ILitdsFo ulalkozris-e eszse

074012 iszakelkiriiszseFo lalkozris-

074020 elete. ellenorzdseSISC uS ortol6k s MZS rilata. feli.i

074032 dozSs-eusa SZSE uI



. urol6gia

. oszteopo162isrendel6s

. pszichi6triaiszakellet6s

. ti.id6gy6gy6szati szakell6tris
o riltal6noskardiol6gia
o 6ltaliinosrdntgendiagnosaika
. mammogr6fia
o ultrahangdiagnosztika
o riltakinos laborat6riumidiagnosztika
. ii0srig-egdszsdgtigyi elldt6s
o foglalkozas-egdszsdgifgyi alap-dsszakell6tis
o j6r6betegek gy6gyit6 gondozlsa (b6r- 6s nemibeteg, pszichi6triai 6s tiid<igondoz6s)

o j6r6betegek nappali ell6t6sa
. egynapos seb6szeti ell6ttis

7. Az intdzmdny kdpviselete:

Az int6zm6ny az int€zmdny foigazgat6ja k6pviseli.

Az intdzm6ny rendszeresen ell6tott vrillalkozisi tev6kenys6gei (TEAOR sz6m megieltil6ssel): -
8

9. Az intezmdny v6llalkozrisi tevdkenys6g6nek m6rtdke: -

A vrillalkoz6si tev6kenys6g m6rt6ke nem haladhatja meg a kdlts6gvetdsi szerv m6dositott

kiadrisi eloi r6nyz atanak 3 loh' at

10. Amennyiben van. azon gazdalkod6 szervezetek r6szleles ielsorokisa, amelyek tekintet6ben a

kdltsdgvet6si szerv alapit6i, tulajdonosi (tagsrigi' 16szvdnyesi) jogokat gyakorol: -

Az int6zmdny finansziroz6sa, a tev6kenysdgek fornisa:

Az intdzm6ny a tev6kenys6g6t finanszirozasi szerzod6s alapjin az Egdszsdgbiztositrisi Alapb6l a

Nemzeti Egdszs6gbiztositasi Rlapkezel6 (a toviibbiakban: NEAK) biztositja, tov6bbA intdzm6nyi

sajrit bev6telekkel rendelkezik.

ll

12. Az int6zmdn.v mtik6d6si tertilete:

A koltsdgveldsi szerv illet6kessdge, mtikiiddsi terlilete: az orsz6gos tisztifoorvos 6ltal- hozott

hatiirozatll megrillapitott, 6s az egdszs6giigyi ell6t6rendszer fejlesa6s6r6l sz6lti.'006. 6vi

CXXXII. ttirvdny alapj6n vezetetr k6rhiteles nyilv6ntartrisban szereplo elkitiisi teriilet."

13. Az int6zm6ny vezet5i, vezet6helyettesei 6s egy6b foglalkoztatottjai fetetti munkriltat6i jogok

7
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13. I . Az int6zm6ny vezetrij e tekintet6ben - az iriinvit6 mesyei intdzmdnvi f(iigazqat6
iavaslat6ra - a vezetrii megbizris ad6s6nak ds visszavondsdnak jogk<lr6t az orsz6gos k6rh6zi
f<ii qazgat6 gyakorol.ia.

13.2. Az int€zm€ny vezet6je feletr az alapvet6 6s az egy6b munk6ltat6 jogokat - a 13.1.
pont szerinti kiv6tellel - az irinyito megyei intdzm6ny ft|igazgatoja gyakorolja.

13.3. Az intlzm€ny orvosigazgat6ja, ripokisi igazgat6j a d.s az intdzmdn).vezet6 iiltalinos
vagy szakmai helyeftese felett, valamint az intdzmdny egy6b foglalkoaatottjai lelett az
alapvetri munkriltat6i jogokat az ir:inyit6 megyei intdzmdny fi5igazgat6ia, az egy6b
munkriltat6i jogokat az intdzmdny friigazgat6ja gyakorolja.

14. Az intdzm6nyndl alkalmazisban iill6 szemdlyek az aLibbijogviszonyokban foglalkoztathat6k:
o eg6szsdgtigyi szolgrilarijogviszonyban,

o kdzremfikiid<ikdnt,

o dnkdntessegit<ikdnt.

16. Az int€zmdny szervezeti fel6pftdse:

Az intdzmdny szervezeti fel6pitds6t az SZMSZ I . szrimti melldklete tarlalmazza.

I 5. Vagyonnyilatkozat-tdteli k6telezettsdg:

Az egyes vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettsdgekr<il sz6l6 2007.6vi CLII. t6rv6ny alapjrln a
vagyonnyilatkozat tdtel6re kdtelezett munkakdr6ket 6s feladatk<jrtiket, valamint a
vagyonnyilatkozat-t6tel rdszletes szabrilyait kiildn szabiilyzat taftalmazza.

8



Mrisodik fejezet: Az int6zm6ny szervezete 6s vezet6se, feladat- 6s hatisktiri rendszere

I. Az int6zm6ny szen'ezeti fel6pit6s6nek 6ltakinos szabilyai

2

Az int6.zm6ny egyes tevdkenysdg6t. illetve tertileteit - a jrir6beteg szakellattist, az egynapos

sebdszeti 6s a nappali ell6t6st - a foigazgat6, az orvosigazgat6, az Apolflsi igazgat6 irdnyitja 6s az

ir6nyft6 megyei intdzmdny koordinSlja. feliigyeli.

A tev6kenys6g-teriiletek t6bb szakteriiletet foglalnak magukban, melyekkel kapcsolatos

t'eladatokat Onri{16 szervezeti egysdgek l6tnak el. fognak 6ssze. Az 6nril16 szervezeti egysdgek

oszdlyk6nt mfkddnek. e,z osii ry meghatiirozott alaptevdkenys6g, illetve ahhoz kapcsol6d6

tunkcionrilis tev6kenys6g vagy ktizpontositott szol96ltatas ell6tes6ra kialakitott szervezeti

egysdg.

Az oszt ly a ieladat megosztes{inak megfeleltien r6szlegre vagy csoportra tagoz6dhat, amelyek

azonban nem min6siilnek dn6lt6 szirvezeti egysdgnek. A r6szlegek, illetve csoportok

munkamegoszt6s irt az oszthly miikdd6si rendje tartalmazza'

Az dn6ll6 szervezeti egysdgek mfktid6si rendjdr a szervezeti egys6g vezet6inek a jelen szMsz-

ben meghat6rozott szeivezeti egys€gek teriilet6re, a rdgzitett elvek alapj6n kell elkdsziteni Az

igy elkZszitett mtikdddsi rendei irasba kell foglalni ds azr a feliigyeletet ell6t6 igazgat6

elyet6rt6sdvel a foigazgat6 hagyja j6v6. A miik6d6si rendet a munkahely dolgoztiival

iJnertetni kell. illetvJbiztositaniGll. hogy a dolgoz6k sz6mira b6rmikor hozzrif6rheto, el6rhetri

legyen.

II. Az int6zm6ny vezet6s6re vonatkoz6 6ltakinos szabilyok

l. Az int6zm6ny vezet6s6nek feladara az int6zm6ny szakmai kdvetelmdnyeknek megfelel6,

iolyamatos 6s hat6kony mi.iktidtetese. E feladatrinak az int€zm,ny vezet6se a szakmai 6nrill6s:iga

uiup.lan u hat6lyos jogszab6lyok, a ielen szab1lyzat. illet6leg az inrdzm1ny feletti alapft6i.

uutlrint irrinyii6si jogokkal fetruh6zoa ir6nyit6 szervek hat6rozatainak, egyedi utasit6sainak

fi gyelembev6tel6vel tesz eleget.

2. Az intdzmdn,4 egyszem6lyi feleltis vezetokdnt a foigazgat6 vezeti'

3.Af.oigazgat6tfeladatainakellrlt6s6banazalribbivezet6.helyetteseksegitik:

3.1. orvosigazgat6

3.2. ripokisi igazgat6

4. A vezet6-helyettesek a foigazgat6 kdzvetlen iranyitasa mellett leitjrik el az int6zm6ny orvos-

szakmai, 6poirisi tev6kenyrjgei-nek ir6nyitas6t. A vezet6-helyettesek kdtelesek az.i*inyitasuk 6s

itrugy.r.tiir. al6 tartoz1 egy-s6gekben v6gzett tev6kenysdgek vezet<ii ellenorzds6re. tovribbrl a

belsE- kontrollrends.er m-iiktiJ6s6nek siervez6s6re 6s irinyitris6ra, amelyrol rendszeresen

kdtelesek beszrimolni a foigazgat6nak.

5. A vezeto-helyettesek r6szletes feladat6t. hataskdrdt ds felel6ssdg6t, helyettesitdsiik rendj6t aielen

szab6lyzatbanmeghat6rozottrendelkezdsek,azSZMsZ2.melldklet6benmeghatarozott
helyetiesit6si rend, valamint a munkakdri leirisok tartalmazzik'

6. Az eg6szs6gtlgyi szolgrilati jogviszonyr6l sz6l6 2020..6vi C. t6rv6ny (tov6bbiakban: Eszjtv') l6'$"' 
btp"'*j" srlerint.agiaUU veiet6nek min6siil az eg6szs6giigyi szolg6ltat6 vezetoje 6s helyettese,

.+
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valamint az egdszsdgiigyi szol96ltat6
feladatot elkit6 vezet<i.

miikdddse szempontjrib6l meghat6roz6 jelentos6gri

7. Az eg€szs6giigyi szolg:ilati jogviszonyr6l sz6l6 2020.6vi C. t6rvdny v6grehajtris6r6l sz6l6
52812020. (XI.28.) Korm. rendelet (ovdbbiakban: vhr.) 5. d (l) bekezddse szerint. magasabb
vezetoi megbiziisnak min6siil

7 .l . az intdzm|nyvezetdsre adott megbizris,

7.2. az orvosigazgat6i (szakmai int6zm6nyvezet6-helyettesi).

7 .3. ttpol{si.i gazgar6i feladatok el l6tds6ra adott megbizris, val ami nt

7.4.a2 int€zmdnl/ezet5 6ltaliinos vagy szakmai helyettesitdsdt mag6ban foglal6 vezet<ii
megbizris. ha a munkakdrnek az int6zm6ny szervezeti 6s miik<iddsiizab{ vzai^ban r6rt6n6
Idtrehozrisrit az orszigos k6rhin-foigazgat6 el<izetesen j6vrihagyta.

8. A 7. pontban meghatarozottak szerint a foigazgat6 6s vezet6 helyettesei magasabb vezet6nek
mintisiilnek.

9. A foigazgat6 helyettesei felett az alapvet6 munkriltat6i jogokat - amennyiben azok gyakorldsrit
nem ruhiizra 6t - az iranyito megyei intdzm6ny foigazgai6j-a, mig az egy6b munkiilratiijogokat a
loigazgatl gyakorol ia.

l0' Ha jogszab6ly vagy jelen szablryzat m6sk6nt nem rendelkezik, a foigazgat6 tan6csad6
testiiletekdnt miikddik 6s a jogszabrilyb an, az intlzm€ny ininyitiisrit 6s feltigyeietdi vdgz<i szervek
d6ntdseiben. valamint jeten szabilyzatban meghatiirozott feladatokat - az Intezmeny'vezetesevet
egyi.ittmr.ik6dve - letja el:

l0.l . a szakmai vezet6 testtilet

III. Az int6zm6ny vezet6i,6s az dltaluk ir6nyitott tev6kenys6gek

Foigazgat6

l.l.Az int6zm6nyt - egyszem6lyi ferer6s vezet6k6nt - a ftiigazgat6 vezeti. Az intdzmdny
k6pviseletdre a frii gazgat6 jogosu lt.

1.2. Az orsz6gos k6rhaz-f6igazgato az inr6zm6ny vezer6-helyettesei ds egydb fograrkoaatottjai
feletti alapvet<i munkriltat6i jogok gyakorrris 6t az int€zmlny orvoJigazgatila es aforasi
igaryat6ja lelett gyakorort.arapvetti munkrirtat6i jogok kiv6teidve r * lmi. iny u".i616,"
itruhbaa. Frre figyelemmer az arapvet<i munkriltatoijogotut - u. o*orig-guiJ i, - ,iporar;
igazgato kiv6teldvel - a f6igazgat6 gyakorolja.

f '3' A f<iigazgat6 feladata ds feleltissdge azjntlzmdny Alapit6 okirataban el6irt tevdkenysegekjogszabrilyban. intdzm6nyi k6lts6gvet6sben fogialtaknak, illetve az iranyito szeri- attal
meghat6rozott kdvetelmdnyeknek ds fbltdtelekn& megfeleld elkit6sa. Ktil6nosen idedrtendti
az.intdzmenyben a megrerer<i szakmai elr6tris biaoiit6sa, a gazdasrigossrig, u i..u"r"rr,
tri.i6koztatrisi kd,telezettsdg hiteles teljesit6se, 6s a sziiks6ges ettendrzeset itveglese.
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1.4. A loigazgat6 feladatkdr6be tartozik az intdzmdny stratdgiai tervezdsdnek 6s fejlesztds6nek

kialakitasriban val6 rdszvdtel az irflnyit' megyei intdzmdny irinymutatiisai alapjan, a

fejlesztdsi projektek nyomon ktivet6se. valamint az orszagos intdzm6nyi m6dszertani

tevdkenys6ggel 6sszefii996 tevdkenysdg irrinyitrisa 6s feliigyelete'

1.5. A foigazgat6 feladatk6rdbe tartozik az int6zm6ny fejlesadsi programjainak kialakitris6ban.

kidolgoz6sriban val6 r6szvdtel. Javaslatot tesz az intdzmdnyi fejlesztdsi programok

kialakit6s6ra, pitlyizatok 6ssze6llitrisrira. R6szt vesz az intdzm,,ny szakmai anyagainak

6ssze6llitrisriban.

1.6. A foigazgat6i munkaktir betdltetlens6ge eset6re, valamint ha a f6igazgat6 a feladatainak

elletriiba"n brirmely okb6l tart6san akadetyo^atva yan, az akad1ly megsziin6sdig - vagy ha a

helyettesir6sre okoi ad6 ktiriilmdnyek korribbi idtipontban sziinnek meg, addig az idopontig

az orvosi gazgat6 helYettesiti.

f .7. A foigazgat6t r6voll6re, tart6s akad6lyoztat6sa, illetve az Avr. 13. $ (l) bekezd6s g) pontja

alapjri"n"atisztsdgideiglenesbetiiltetlens6gdnekesetdnteljesjogk6rrel_-a'tart6s
kOtelezettsdgv6llalis 6s a i6igazgat6i hatriskdrbi tartoz6 munkrlltat6i joggyakorl6s kiv6teldvel

- az 1.6 poniban meghaterozitt iezet6, mint a foigazgat6 6ltal6nos helyettese helyettesiti.

1.8. Amennyiben valamely iratokkal kapcsolatban a {6igazgat6 a kiadmiinYozasi .jogot
fenntaiotta magrlnak, illetve jogszabily vagy bels6 szabitlyzat azt a foigazgat1 kiz6r6lagos

kiadmrinyoz6si logk6r6be ,iulL, .ruk t*gf"l"l6.n dokumentalt 6s igazolt rendkiviili

.i:i.gOrrel eset66en'6s kizar6lag akkor kiadm6nyozhat6 helyettesitdsi jogktirben' ha annak

elmaradiisa helyrehozhatatlan k6rral jrirna.

I .9. A f<iigazgat6 ktizvetleniil irtinyfda:

o Inform6ci6biaonsrlgitev6kenysdget'

o Integrit6sitevdkenys6get,

o Megyei ddnt6s el<ik6szit6st 6s koordineci6t,

o F6igazgat6ititk6rs6gitevdkenysdget,

o Adatv6delmitisavisel6tev6kenysdg6t,

r Min6sdgir6nyittisitev6kenysdget,

r Orvosigazgat6tevdkenYs6g6t,

. Apolisi igazgat6 tev6kenys6gdt,

r Jogi feladatok ell6t6s6t,

. Komyezet-. munka- 6s tiizvddelmi tev6kenysdget

2. Orvosigazgat6

2.l.Azorvosigazgat6feladatkdrdbetartozikazint€zmlnyorvos-szakmaitev.6kenys6g6nek
feliigyelete 6s e tev6kenys6gek fejlesa6se, -u: ".C.y"t 

r6sztevdkenys6gek dsszhangjiinak

ioryiiru,o. monitorozasa, a" min6s6gi ell6tris biaositrls6hoz sziiksdges intdzked6sek

meghozatala, illetve azok meghozatal6nak kezdemdnyez6se'

ll



2.2. Az orvosigazgat6i munkaktir betdltetlens6ge esetdre, valamint ha az orvosigazgato a
feladatainak ellritris6ban b6rmely okb6l tart6san, vagy eseti jelleggel akad6lyozva van, az
6lkis betdltdsdig. illetve az akadrily megsziin6sdig - vagy ha a helyettesit6sre okot ad6
kdrtilmdnyek kor6bbi idiipontban sziinnek meg, addig az id<ipontig a fijigazgat6
helyettesiti.

2.3. Az orvosigazgat6 feladatainak el|itrlsa sor6n egyaittmrikddik kiildntisen a ftiigazgat6val. a
vezetohelyettesekkel, tovribbri az int6zm6ny valamennyi vezet<! beosztiisti dolgozojaval.

3. Apokisi igazgat6

3.1. Az ripokisi igazgatl az int6zmdnyben foly6 j6r6beteg szakell6t6s, betegirrinyftris. porta 6s
takarftd szem6lyzet tevdkenys6gdt valamint a gy6gyszerelkitrisi tevdk-enysiget irAnyitja.
feltigyeli a lbigazgat6 kd,zvetlen irrinyitrisa 6s ellenrirzise mellett.

3.2. Feladatkrirdbe tanozik az.Intd,zm6ny riltar nytjtott ripolesi tevdkenysdg feriigyelete 6s e
tevdkenysdgek dsszehangoliisa. E min<is6g6ben a foigaz,gat6 ripolassza[maI herye"aese.

3.3' Az dpokisi igazgat6i munkakd,r bettiltetlens6ge esetdre, valamint ha az 6pordsi igazgato a
feladatainak elkltris6ban b6rmely_ okb6l rarr6san, vagy eseri jelleggel u*^aatyiruZ uun, -rill6s betriltdsdig, illetve az akadrily megszlindsdig - ,ugy 

-hu 
a=-helyettesitdsre okot ad6

k<iriilmdnyek koriibbi idripontban szrlinnek meg, addig-'az id<iponiig _'i.- irte.meny
heiyettesit6si rendjdben meghatarozott vezet6 - i meghatiirozott vezetd t6voll6te esetdn a
ftiigazgat6 helyetresiti.

3.4. Az ripol:isi igazgat6 k6zvetleniil irrinyfda:

. csoportvezet6asszisaenseket.

. gy6gytorndsz.gy6gymassz6rtevdkenysdgdt,

. beregiranyit:istevdkenys6g6t,

. porta- 6s takarit6 szemdlyzetet

4. Bizottsrigok. testiiletek

4.1. Az int6.zm6ny vezet6s6nek munkrij6t
j avaslattdtel I e I az alitbbi testii letek segfti k:

o Szakmai vezet6i testiilet

taniicsadiissal, vdlemdnyezdssel, iilkisfoglakiLssal,

4'2' Az int€zmeny vezet6sdnek munkrijrit tandcsad6ssal. vdlem6nyezdssel, :ilkisfoglal6ssal,
.javaslattdtel lel az al:ibbi bizottsrigok sigitik:

4'3' Az intdzm6ny mLikdd6sdt segft6 testiiletek, szervezerek ds bizottsegok m[k<tddsi szabrilvait 6sfeladatait az SZMSZ 3. sz6mLi melldklete tanalmazza.
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IV. Az int6zm6ny feladat- 6s hatisktiri rendszere

l. A foigazgat6 feladat- 6s hatrisktirei:

l.t. A f<iigazgat6 kiz6r6lagos hatiisk6rdt a 4312003. (vll. 29.) ESZCSM rendelet 9. { (2)

bekezd6se, illetve az egy6b hat6lyos jogszab6lyok hat6rozzrik meg. Ennek alapirin kiz616lagos

hatriskdrdbe tartozik:
o jogszabrily elt6ni rendelkez6s6nek hi6nydban az intdzeti szab6lyzatok kiadrisa.

o az intdzeti szervezeti ds mtiktid6si szab6lyzatban kiz6r6lagos hatesk6rk6nt

meghatiirozott egydb leladatok elLitrisa,

. a gy6gyint6zet tevdkenys6ge elleni ir6sban megtett panasz kivizsg6lisa' v6laszadiis.

. mindaz. amit jogszab6ly a foigazgat6 kiz6r6lagos hatiiskdr6be utal'

I .2. A foigazgat6 hatrisktirdbe tartozik tovAbb6:

o tervezi, szewezi, irrinyida ds ellen6rzi az lntezmeny szakmai 6s gazdilkod6si

tev6kenysdgdt,
o biaosftja az Int6zm6ny miikdd6s6hez sziiks6ges szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleket,

o folyamatosan 6rt6keli a vezetds. a szervezeti egysdgek, az lnl6zm6ny tevdkenys6gdt

miiktid6si mutat6it.
. tanulm6nyozza az int'zm€ny miikt d6si teriiletdn 616 lakossrig morbidit6si. mortalitrisi

jellemz6ii. drt6keli az arra vonatkoz6 statisztikai adatokat. ds ezek alapj6n elk6sziti az

intdzmdny szakmai fejlesadsi terv6t, ir6nyftja 6s ellen6rzi annak megval6suliis6t'

o gyakorolja az 6t megilleto munkriltat6i jogokat'

I"lugy"tit"t gyalorol az Intdzmdnyndl ktizremiikdd6i szerz<id6ssel foglalkoztatott

.gyJni e, tur*, urillalkozrisok iiltal v6gzett eg6szs6giigyi tevdkenysdg ftiltitt.

. .ilatlu az lnt€zmeny mrikddds6t 6rint6 jogszabrilyokban, a vezet6 r6sz6re eloirt

feladatokat'
o elk6sziti/etkd szitteti az tntdzmdny SZMSZ-61, ktitelez6en eltiirt szab6lyzatait, tovabbll

az Intdzm6ny mIkdd6s6t segitd egydb szabiilyzatokat, rendelkezdseket'

.gondoskodikabels6ellenorzdssorrinfelt6rthi6nyoss6gokmegsziintet6sdrSl,
o rendelkezik az intdzet kezel6s6ben illetve haszn6lat6ban ldvo eszkdzdk vddelmdhez'

rendeltetdsszerii ds gazdas6gos hasznrilat6hoz sziiksdges intdzked6sek megt6tel610l

o belso kontroll rendszert miik6dtet,
o ir6nyitja 6s folyamatosan fejleszti az intdzet min6sdgiigyi rendszerdt. biztositja a

minLsigtigyi rendszer hat6kony miikddds6hez sziiksdges feltdteleket'

. megvizig6lja az lnrdzet miiktidds6vel kapcsolatos panaszokat. dszrevdteleket.

kdzdrdekiinekmin6sii16bejelent6seket,6smegtesziasziiksdgesint6zked6seket.
. kapcsolarot tart a 6rsintdzmdnyekkel. helyi, teriileti 6s orszagos szakmai

szervezetekkel, intdzm6nYekkel,
.tamogatjaaz|ntlzfienymunk6jritsegitotestiiletek.szervezetek.k6ziiss6gek

tevekenYS6g6t,
o kdpviseli az Int6zetet ktilso szervek elott.

oelliitjaaZlnlezm,nydolgoz6inakjutalmaziis6valkapcsolatosfeladatokat'
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2. A filigazgato kdzvetlen ir6nyitrisa aki tartoz6 szervezeri egys6gek feladatai:

. Megyei ddntds ekikdszitds 6s koordinrici6

Az intdzmdnyben a bels<i ellen6rzdsi feladatokat munkamegosztiisi megiillapodiis
alapj6n a Ddl-Pesti Centrumk6rhriz egdszsdg gyi szolgrilati jogviszonyban ldv<i
munkaviillal6ja kitja el.

Foigazgat6i titkArseg

lntegritrisi tevdkenysdg
k6zremilkddds az lntezet m0k6ddsdver kapcsoratos integrit6s 6s korrupci6s
kockrizatok felmdrdsdben
kiizremrik6dds az integrit6s ds korrupci6s kockr2atok kezeldsdre szolgiil6 intdzked6si
terv, valaminr a vdgrehajtrisrir6l sz6l6 integritris jelent6s elkdszit6s6ben
az lntdzet mtikdd6sdvel 6sszeftigg6 integritrisi 6s korrupci6s kockiizatokra
vonatkoz6 bejelentdsek kivizsg6liisa

Titkrirsrigi tev6kenysdg
az int'zmeny r6sz6re drkez<i postai kiildemdnyek aw6tere, 6rkeztet6se ds bers6
szervezeti egysdgekbe val6 tovribbftrisa meghatalmazis alapjrin
e-mailben bedrkez<i levelek rendszerezdse. sziiksdg 

"r"tdn 
u,ilu., i.isa. toviibbi

iigyintdzdse
int6zm6nyen beliili k6relmek ritv6tele, iigyint6zdse a munkat6rsak r6szdre, toviibbit6sa
illetdkes igazgat6nak vagy csoportvezet6;ek a foigazgatl taj€koaatrisa mellettcr el<ijegyzds tovabbitesa a cdlintdzm6nyekbe, a v-isszadrkez6 reletek e rj uttatrisa a
szakrendeldsekre
az intdzmeny szakorvosai receptrendel6sdnek iigyintdzdse az NEAK fel6
a.sz6beli ds ir6sbeli betegpanaszok tigyintdzdsdbin var6 rdszvdter kompetencirin beli.ir
hivatalos levelek eliik6szit6se, elkdsziidse
a bedrkez<i ds kimenri dokumentumok iktat6sa. irattriraz6sa
adattov6bbit6s nyi lvrintartiisa
mdsoliis, scannel6s
a fiigazgato ti.oll6tek enged6lyeaet6sdver kapcsoratos iigyintdz6s bonyoritrisa,
a 

-foigazgat6 
riltal j6v6hagyott szakorvosi trrvoi6tek nyilvrilitartrrsa, ugyint6z6se

tArgyal6sok egyeztetdse
jegyz<ikdnywezetds a szakmai vezet6testiileti iil6seken. egy6b trirgyaLisokon
rendezvdnyek, int6zm6nyen beltili tovribbk6pz6sek szerveidse
reprezentiic i6s feladatok

Az irinyit6 megyei intdzmdnnyel folyatott rendszeres egyiittmiik6d6s segit6se
a v6rosi int6zm6nyi igdnyek megfogalmazrisa
a feladatok elkit6s6hoz sziiks6ges kapcsolattartiis
az elsz6moliisok naprak6sz miik6dtet6se
a v6rosi int6zm6nyi gazdrilkod6si d6nt6sek trimogat6sa.
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Adatv6delmi tisavisel6
ellen6rzi a GDPR-ban foglaltak teljesiil6s6t a szervezetn6l (informrici6t gytijt az

adatkezeldsi tevdkenysdgek meghat6roz6sa drdekdben, elemzi ds ellentirzi ezek

megfelelos6g6t, t6jdkoztat{ist, szakmai tan6csad6st ny'ijt 6s ajrinl6sokat bocs:it ki az

adatkezel<i, vagy az adatfeldol9oz6 r6sz6re.

bizonyos esetekben vdlem6ny 6s tanAcsot ad a Rendeletben ekiirt adatv6delmi

hat6svizsgdLlathoz
kapcsolattart6k6nt egyiittmijkddik a feliigyeleti hat6srigokkal; lehetovd teszi a

f'eiiigyeleti hat6s6g sirimrlra, hogy Attekint€st kapjon a szem6lyes adatok kezelds6vel

kapcsolatban a szervezet 6ltal v6gzett valamennyi tev6kenysdgr6l

feiadatait az adatkezel6si mriveletekhez fUz6d6 kockrizat megfelel6

figyelembevdtel6ve vdgzi, az adatkezel6s jelleg6re, hat6kdr6re. ktiriilm6ny6re 6s

c6ljrira is tekintettel
t6j;koztat6st 6s tan6csad6st vegez az adatkezel6 6s az adatfeldolgoz6 rdsz6re

eien<irzi az adatkezelo vagy az adatf'eldotgoz6 itltal az adatkezel6si tevdkenys6gekr6l

vezetett nyilvantart6st .

M inos6gir6nyit6si tev6kenYs6g

az ellirt 6s elviirhat6 k6vetelm6nyeknek megfelel<i szolgriltatrls nyirjtiis6hoz. az

ir6nyitrisi rendszer folyamatainak eredm6nyes tervezdsdhez, miikoddsdhez,

szabtiyozits hoz, fejlesa6idhez sziiks6ges min<is6girrinyitrisi rendszer meghatiroz{sa

a stratigia c6tokb6l lebontott min6s6gtigyi programok tervez6se ds megval6sit6sa.

az MS-Z EN ISO 9001:2015 szabv6ny alapt ISo irrinyit6si rendszer szakszerti

miiktidtet6se. ds folyamatos fej lesa6se

a beteg- ds a dolgoz6iel6gedettsdg nyomon kdvet6se 6s fejlesztdse

belso 6s kiilso audit el6k6szitdse, r6szv6tel ezek vdgrehajtris6ban

j avasl attdtel folyamatfej lesztdsi projektekre 6s azok v6grehaj tris6ra'

Orvosigazgat6
- i fi;gurgut6 tiivoll6te eset6n a megbizott orvos-igazgat6, mint a friigazgat6

6ltal:inos helyettese tev6kenykedik
- irrinyitja az intdzmdny orvos-szakmai tev6kenysdgdt

- e en6rzi az iriinyitasa ds feliigyelete al tartoz6 egysdgekben (szakrendeldsek)

vdgzett orvos-szakmai tev6kenys6get

- irri"nyitja 6s ellen<irzi az int6zm6nyi infekci6kontroll ds a sterilizalasi tevdkenysdget

- ellenorzi ds feliigyeli a szakrendel6sek egdszsdgtigyi dokument6ci6jrinak

szabrilyszerii vezet6sdt 6s a dokument6ci6 szakmai tartalm6t az ripokisi igazgat6val

egytitt
- siewezi 6s ellen6rzi a belsti kontrollrendszer miikdd6s6t

- folyamatosan figyelemmel kisdri a betegjogok 6rv6nyesiilds6t

- ellenorzi a hrizirendben foglalt rendelkez6sek vdgrehajtisft

- fenti tev6kenysdgeirol rendszeresen besziimolni a foigazgat6nak'
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Apokisi igazgat6
- irrinyitja. szervezi ds ellen<irzi. valamint dsszehangolja az intdzetben foly6

eg6szs6giigyi szakdol9oz6i 6s takarit6i tev6kenysdget
- gondoskodik a gy6gyszer-. vegyszer- ds kdtszerigdnyldsek idoben t6rr6nd

teljesit6s6r6l, feliigyeli ezek felhasznril6srit
- elkdszlti a szakdolgoz6k 6s a takarit6k munkak<jri leir6srit
- ellen6rzi, feltigyeli 6s nyilv6ntartja az lnt6zm6nyi szakdolgoz6k mIk6d6si

nyi lvrintartrisrinak drvdnyessdg6t
- a fiiigazgat6 j6vrihagyrisrival folyamatosan felmdri az aktuiilis jogszabrilyok szerinti

szakmai minimumfeh6teleknek megfelel<i szakdol9oz6i ldtszrim- di kdpes(t6s
szerinti igdny. ernil trijdkoaada a f<iigazgat6t 6s a hum6npolitikai elciad6t- dsszesitiazasszisztensekszabads6gigdnydt

- gondoskodik a szabadsrigolisok 6s egy6b trivoll6tek idej6n az asszisztensek
helyettesitds6rril

- elkdsziti az asszisztensek heti/ havi munkabeosztdsiit
biaosftia 6s feliigyeli a gy6gyint6zetben ripol6i ds egy6b egdszsdgiigyi
szakdol 9oz6i munkak<jrben foglalkoztatott egdszsdgtigyi dolgoz6k tov6bbk6pzdseit
rendszeresen 6rtdkeli
magatart6s6t

a szakdolgoz6k, takarft6k szakmai munk6jrit. is etikai

a.z 
_orvosigazgatdval egyiitt ellen6rzi ds feliigyeli a szakrendeldsek egdszsdgiigyi

dokumentrici6jrinak szabiilyszerii vezet6sdt 6s i dokumentrici6 szakmai iartalm-dt-'
folyamatosan figyelemmel kisdri a beteglogok 6rv6nyesiildsdt
ktizremIk6dik a betegek dltal bejelentett sz6beli panaszok kivizsgrikisriban
foJyamatosan figyelemmel kisdri a gy6gyintdzet higi6nds rendjdt.
el lenorzi a hrizirend ben foglalt rendelkezdsek v6grehajtrisrit
k6zvetfen kapcsolatot tart a foigazgatoval.

Jogi feladatok el kit6sa

Az intdzmdny kiils6 szolg6ltat6val kittatja el ezeker a feladatokat.

Kdrnyezet-, munka- 6s trizvddelmi tev6kenys6g

Az int6zm6ny kiils6 szolg6ltat6val llttatja el ezeket a feladatokat.
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Harmadik fejezet: A megyei i16nyitis koordinrici6s 6s feliigyeleti feladatainak int6zm6nyi

trlmogat6si rendje

l. A ktilts6gvetds gazdrilkodrisi, illetve p6nztigy-szrimvitel feladatok magukba foglalj6k az

int6zmdny gazdashgi esemdnyeinek ds a ktilts6gvet6s6nek a jogszabrilyok szerinti rtigzit6sdt. 6s

az adatoi strukturrl{t feldolgoz6srit. A teriilet resze a pdnztfiri feladatok ell tisa, az analitik6k

elorillitrisa, valamint a fenntart6i szinten megfogalmazott adatszolgAltatesok teljesit6se.

2. A k6ltsdgvetds gazd6lkodasi, illetve p6nziigy-sz6mvitel feladatok tekintet6ben az alitbbi

feladatokat az intdzmdny kitja el:

2.1. A k6lts6gvetdssel kapcsolatos ig6nyek fr6sban rtigzitdse 6s megkiilddse az irrinyit6 megyei

intdzm6ny r6sz6re.

2.2. Rdszv6tel a sz6veges indokol6s elkdszitdsdben.

2.3. Kiilts6gvetdsi dokument6ci6 akiiriisa.
2.4. EloirAnyzatok szabdlyszerfi felhaszniil6sa.

2.5. Sziiks6g eset6n a kdlts6gvetdsben elfogadott eloiriinyzatok m6dosit6senak I

6tcsoportositrisiinak kezdem6nyezdse.

2.6. A binki ritutalisok biaositisa drdekdben az intdzmdny f<iigazgat6ja a szimla f'elett

rendelkez6si jogot biztosit az irdnyit6 megyei int6zm6nynek'

2.7. A vev6i r.a.i6L fiattitas6hoz, valamint a kifizetdsek elrendel6sdhez sziiks6ges adatok.

infbrmiici6k, dokumentumok, bizonylatok megktitd6se az irrinyit6 megyei intdzm6nynek.

2.8. A munkamegosztrisi meg6llapodrisban rdgzitett feladatok teljesit6s6hez adatszolg6ltat6s.

infbrmiici6 izolg6ltat6s 
- 

k6r6se, illetve nyfjtrisa a meghat6rozott adattartalommal.

meghat6rozott hat6rid6ben, m6don 6s formriban'

Z.S. flnitlO bdrgazdrllkod6si jogktirrel rendelkezds, a szakmai ds szakmai munk6t segit6

alkalmazottainak szem6lyi iuttatrisok 6s l6tsz6m eltiirriLnyzat6val a munkajogi eloirrisok

fi gyelembe v6tel6vel tinriLll6 gazdilkodris.

2.10. Az int6zm6ny vezetolhelyettese ds foglalkoztatottjai felett az egydb munk6ltat6 jogok

gyakorl6sa, az int6zieddsek16l 6s d6nt6sek16l folyamatos t6jdkoztatiis adiis.

2J;- A rendszeres 6s nem rendszeres kifizetdsek sz6mfejt6s6hez sziiks6ges adatokr6l az

el6irt hat6rid6re. az irinyiro megyei int6zm6ny riltal meghatrirozott formeban ds rdszletezett

tartalommal adatszol 96ltat6s biztositiisa.

2.12. Nyilv6ntart6s ve zet€se az alkalmazottak szemdlyi anyagair6l. - l6tszrlmdsszet6telr<il

munkakd16nk6nt'
2.13. Adatszolgriltat6s a szdmviteli. nyilvrintartrisi feladatok elv6gzds6hez sziiks6ges dsszes

bizonylat megk0ldds6vel.
2.14. Adatsiolgriltatis a kdlts6gvetdsi jelent6sek, idok6zi m6rlegielent6sek 6s dves

kdlts6gvetdsi beszimol6k elk6szit6sdhez'

2.|5.AdatszolgdltatriLsahavi,negyed6ves6sdvesad6bevall6sokelkdszitds6hez.
2.16. Az int6zm6ny fligazgat6ii - vagy az lltala felhatalmazort - a jogszab6lyok ds a bels6

szabriLlyoz6 eszkdz6l el6lraiit betartvi gyakorolja ktitelezetts6gv6llakisi, teljesitdsigazolesi.

valamint az utalvrinyoz6si jogktirt.

2.17. A sz6mvitelt, kdnYvvitelt,
elk6sz(t6se. kiadm:inYoz6sa.

2.18. A szakmai tev6kenYs6ggel
mtikddtetdse.

pdnztigyeket. a vagyonkezeldst 6rinto szabilyzatok

kapcsolatos kock6zatkezel6si rendszer kialakitdsa 6s
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2.19. Kialakida ds mtikddteti a szakmai tevdkenys6ggel kapcsolatos inibrmrici6s 6s
kommunikrici6s rendszert

3. A kontrolling ds finanszirozdsi feladatok magukba foglaljek az eg6szs6gi.igyi szolg6ltat6k
kontrolling 6s vezet6i inform6ci6s rendszerdnek miik6dtet6sdt. valamint i finansziroziisi
jelentdsek e l<jrillitrisrit, azok javitdsrit. A feladatok r6sze a kapcsolattartas tbnntart6val ds a
finansziroz6val.

4. A kontrolling ds ilnanszfroz6si feladatok tekintet6ben az akibbi feladatokat az intdzm1.ny lAtja el:
4. I . A kontrolling elemzdsi ig6nyek meghat6rozrisa.
4.2. R6szv6tel a kontrolling elszrimoliisok kialakit6siiban.
4.3. Kontrolling kimutatrisok drtelmezdse. az adatok lelhasznril:isa a gazdrilkodiisba.
4.4. Egyedi kontrolling elemzdsi igdnyek megfogalmaziisa.
4.5. Keretgazdrilkodris mIk6dtet6se, keretek kiosaiisa ds rdgzit6se.
4.6. Cy6gyit6 elLirisok szabrilykd,nyv szerinti k6doldsa.
4.7. R6szv6tel a finanszirozdsi hibrik javitrisriban.
4.8. Tervezett dves keret intdzmdnyi felosaiisa, figyel6se.
4.9. Tervezett dves kereten beli.il 6tcsoportosltiis kezdemdnyezdse.

5' A szemdlyiigyi feladatok elkitrisa magriba foglalja a munkavrillal6k kiv6lasztiisrival.
alkalmaz6srival 6s a munkaviszony l6tesitds6nek 6s megsz0ntet6sdnek kezdem6nyez6sdvel
kapcsolatos feladatokat. A feladat magriba foglalja a kimutaiiisok. statisaikai adatszoli:iltatrisok
elvdgzdsdt.

6. A szemdlyiigyi feladatok tekintetdben az ali,fr,bi feladatokat az int6zmdny kitja el:
6. I . Munkai.igyi nyilv6ntartrls vezet6s6nek adatszolgriltatrisi t6mogatrisa.
6.2. Szem6lyi anyagok triror6sa az ir6nyit6 megyei intdzmdny iiltal meghatrirozott rendben.
6.3. Adatszol96ltat6si. dokumentumkezel6si- ds tiirorrisi feradatok ell6trisa.
6.4. Statisztikrik. kimuhtesok, adatszolgriltatdsok k6szft6se a szemdlyiigyi teri.ilet vonatkozaseban

_ az iriinyit6 megyei intdzmdny ir6nymutatiis6nak megfelekien.
7' A beszerzdsi 6s k6zbeszerzdsi feladatok magukba folaljrik a bels<i (k<iz)beszerzdsi szab6lyok

megfogalmazrlsiit, a beszerzdsi, kdzbeszerzdsi igonyet< .eghaierorasat. az eljdr6sok

^ kezdemdnyezdsdt, az eljiinlsok lebonyolft6s6t, a kapcsoi6d6 adminisirrici6s feladatok elliitiisrit.8' A beszerzdsi 6s ktizbeszerz6si feladatok tekintetdben az aliflbi feladatokat - lnt"rreny ilt;u .t,8'l' Krizbeszerz6si ds beszerzdsi ig6ny meghatrirozrisa. eljrinls kezdem6nyez6se. iz irtnyit6
megyei intdzm6ny a lebonyolit6, az intdzrndny az aj6nlatk6r6, a szerzodo f6l 6s a
szdmlakiegyenlitti valamit a teljesit6s igazol6. Az intdzm6ny a kdzbeszerzdsi elj6r:ls sordn
szakmai tdmogatiist nyrijt: szakmai igdny meghatiiroz6sa. bir6l6 bizottsrigb, td.besz..zds
targya szerinti szak6(elemmel rendelkez6 tag delegrikisa, ddntdshoz6 t;tiilet eset6n tag
de leg6kisa.

8.2. vis maior beszerzesi ig6ny meghat6roziisa, erj6riis kezdemdnyez6se 6s lebonyoritrisa.
8.3. Keretszerz<id6sb6l. keretmegrillapodasb6l t6rt6n6 megiendel6s (int6zmdnyi rehivris

kezdem6nyez6se' megrendel6s elki.ild6se) illetve kdzpontositon rendszerekb<;t torteno

^ - megrendel6s amennyiben nem k.zbeszerzdsi elj6*ist igdnyer (k<izvetren megrenJerJsy.
8'4' Jo-gszabriLlyi ekiinis alapj6n a kd,zbeszerzds totetezensigvatlaliisainak 

"ng.ieiy"Jr." ,onen,;
eloterjesztdse

8.5. K<izbeszerzdsi ds beszerz6si terv elkdszitdse.

1.9. 
Az a.niaS, eszkdz ig6ny rdgzftdse, s a bels<i elj6nisrend szerinti megkiilddse.

8'7 A raktrirb6l szervezeti egysdgre kiadott, lelhaiznrilhat6 anyagok k6szletez6se, trirolisa.
8'8' A konszignrici6s k6szletekhez kapcsol6d6 anyag felhasinrikis. p6tl6s lejelent6se a szrillft6

f'eld.
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8.9. Lelt6rfelel<isdk megnevez6se, rdszv6tel a lelt6roz6si folyamatban.

8.10. Ddntds a selejtezend<i anyagokr6l 6s eszkdzdkrtil.
8.1 L Az int6zm6nyi gy6gyszert6r 6s ktizforgalmri gyogyszertttr kdszlet 6s

rakt6rgazd6lkodrisi feladatainak az ell6trisa.

8.12. A kdszletszintek meghat6roz6sa, dtint6s a kdszletek visszap6tkis6r6l, a megrendeldsi

mennyis6gek16l.
8. I 3. Az igdnyelt elLitmdnyok ritv6tele.

9. Az 6piilet, gdp-mtiszer iizemeltet6s, javitris ds nyilvrintart6s sz6les feladatrendszert foglal mag6ba,

amibe beledrtjtik a mtiszaki tizemeltetds, zdld feliilet gondoz6s, portaszolg6lat 6s parkolis-

energetikai ds ingatlan fejleszt6si, valamint vagyonv6delmi feladatokat.

10. ez 6piilet, gdp-mriszer iizemeltetdsi, javitasi 6s nyilv6ntartesi feladatok tekintetdben az alitbbi

f'eladatokat az int6zmdny l6tja el:

10.1. Igdnyek, probl6m6k jelzds e az irinyit6 megyei intdzm6ny r|sz€rc'

10.2. iz- irinyit6 megyei int6zm6ny kdr6sdre r6szvdtel bizonyos beszerz6sek.

megrendel6sek 
-eliik6szitEidben. 

illetve a feladatok ellen<irz6s6ben. a teljes(tdsek

igazokls6ban.
10.3. Kiildnleges jogrend, veszdlyhelyzet. kahsar6fahelyzet eset6n. amennyiben az it6nyit6

megyei int6zmd.-nyi iiiemeltet6s rdszben vagy teljesen nem tudja ell6tni feladatait ds azt m6s

intdzm6ny nem veszi 6t, az intezmeny 6n6ll6an intdzkedhet'

10.4. A beruhrizrisok, fel0jitrisok sor6n az intdzm6ny orvosszakmai vezetdse az

eg6szsdgiigyi szakelkiLttisokat tervezetten az kinyit6 megyei beruhrizrisi ir6nyitrishoz igazitja.

t t. ez in"formalik-a magriba foglalja az adatkozpontok, virtualiztici6s megoldtisok, wAN eszkiizdk ds

hril6zati vdgpontot , rtuiauid atkalmazrisok, ment6si rendszerek. desktopok, nyomtat6k

tizemeltet6s6i. Az informatikai feladatrendszer rdsze az informatikai biaons6gi rendszerek

mIkddtet6se. az irodai eszkdzdk ds mobil eszkdz6k iizemeltet6se'

12. Az informatikai feladatok tekintet6ben az alirbbi feladatokat az intdzmdny litja el:

12.1. Informatikai hibabejelent6sekelj6r6srend szerinti bejelentdse'

12.2. Informatikaiig6nyekelj6riisrendszerintimegkiild6se'
12.3. Infbrmatikaiszolg6ltat6sielv6r6sokmegfogalmaz6sa'
12.4. Fe.lleszt6si ig6ny& meghat6roz6sa a megyei informatikai szolgriltat6 bevoniisfval.

12.5. Szakrendszerekkulcsfelhaszn6l6ifeladatainakazelkit6sa'
12.6. Informatikai szolgiltat6sokvdgrehajtris6nak igazol6sa'

12.7. Hozzrif6r6siigdnyek(ogosultsegok)meghat6roz:isa'
12.8. Az informatit<ai fejlesztdsekben a felhasznrll6 oldali feladatok elhit6sa.

l3.A szrillitrisi feladatok ,ugukbu foglaljrik az egdszs6giigyi szolgriltat6k 6ltal saj6t g6pj6rmiivel

ell6tott szem6ly-. beteg- 
-ds 

6ruszZllitasi feladatokat. valamint a kiilso partner 6ltal vdgzett

rendszeres szrlilit6si siolgriltatrisokat. A feladat rdsze a gdpjrirmtipark iizemeltetese' s az

adminisztr6ci6s feladatok 
-ellit6sa. A g6pj6rmripark iizemeltetdse mag6ba foglalja a jrirmiipark

karbantart6s6t. cser6j6t. az id<iszakos m6iiaki vizsg6aates garanciAlis hibajavitris. tizemanyag 6s

kenoanyag utenp6tLis biztosit6s6t, a gdpjrlrmiivek ripotris6t, a flottamenedzsment feladatok

elLitdsrit.
14. A szdllitrisi t'eladatok tekintetdben az alitbbi feladatokat az intdzm6ny kitja el:

14.1. A sz6llftisi igdnyek idoszakos megtervez6se'

14.2. Az eseti szrillit6si igdnyek bejelentdse'

14.3. A szem6lyes hasrnZlatiu 6tvitt g6pj6rmiivekhez kapcsol6d6 adminisztrAci6 ell6t6sa'
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15.Az opcionrilis feladatok k6r6be azon feladatok tartoznak, ahol az intdzmenynek az irrhyit6
megyei intdzm6nnyel megrillapodva egyedi ddntdsi joga van arr6l, hogy a feladat iitkeriil-e
megyei el kitrlsba. vagy megmarad vrirosi feladatel Litiisban.

I 6. Az opcionrilis f'eladatok tekintetdben az akibbi feladatokat az intd.zminy l6tja el:
16. I . Sterilizril6s.
16.2. Jogi feladatok ell6trisa, nem beledrtve a k6zbeszerz6seVJtez tartozS szerz<idds

el6k6szit6s ds azok megktitds6nek a feladatait.
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Negyedik fejezet: Az int6zm6ny mriiktid6si szabr{lyai

I. Int6zm6nyi szintrii bels6 szab6lyozis

l. A jogszabrilyokban meghatiirozott, valamint az alapito vagy fenntart6 riltal el6irt belso

szabrllyzatok elkdszittetdsdrol a foigazgato gondoskodik a kdzdpir6nyit6 szerv ir6nymutat6sainak

megf'elel6en.

2. A szab1lyzatok tervezet6t egyeztetni kell a szab6lyzat tiirgya szerint drintett valamennyi vezet6-

helyettesiel. akik gondoskodnak arr6l. hogy az irrinyit6suk alan riLl16 szervezeti egys6gek a

szab6lyzatok tervezet6rol v6lemdnlt mondhassanak.

3. A belso szabrilyzatok - ha jogszabrily m6sk6nt nem rendelkezik - a loigazgato j6vrihagyris6t

kiivettien viilnak drv6nyessd ds hat6lyossti.

4. Minden szab6lyzatot. amely az lntezmeny szolgriltatrisait igdnybe vev6kre, illetve az Intdzmdny

teriiletdn tart6ikod6kra is rendelkezdst tartalmaz. valamennyi 6rintett sz6miira hozzrif6rhet6vd

es megismerhetovd kell tenn i.

II. A szervezeti egys6gek mtktid6si rendje

l. Valamennyi szervezeti egys6gnek rendelkeznie kell mtikt d6si renddel. A szervezeti egysdg

mtk6d6si rendj6nek *.guttoiarae.t 6s karbantart6s6drt a szervezeti egys6g vezetdje tartozik

felelossdggel.

2. Az egyes szervezeti egysdgek mfikdddsi rendie tartalmazza az adotl szervezeti egys6g:

2.1 . munkarendjdt,

2.2. rdszletes feladatait,

2.3. a szeryezeti egysdg vezet<ii struktlrrij5t. a vezetok ds a dolgoz6k helyettesit6sdnek rendjdt.

2.4. a mIkddds6vel kapcsolatos, jogszab6ly riltal eloirt rdszletszab6lyokat,

2.5. a munkafolyamat leirdLsokat, valamint az ellenorzdsi nyomvonalakat'

3. A miiktiddsi rend j6v6hagy6srit kdvetoen a szervezeti egys6g vezet6je gondoskodik a dolgoztrk

munkaktiri leir6s6nak elkdszit6sdr6l. m6dosit6srir6l 6s a dol9oz6 r6sz6re tdrtdn6 6tadris6r6l.

Ill. Az int6zm6nyen beliili kommunikrici6s f6rumok szab:llyai

Az Int6zmdnyben mijkiido kommunik6ci6s f6rumok mfiktiddsi szabrilyait 6s feladatait az S7'MSZ 4

sz6mt mel ldklete lafialmazza.

IV. A ktizremiiktid6k int6zm6nyen beliili miik6d6s6nek, kapcsolatrendsze16nek rendje

Az int6zm6ny a miikdddsi engeddly6ben szereplo eg6szsdgiigyi szolgriltatriLsok -teljesitesehez 
m6s

egdszs6gt.igyi' szolgriltat6 kOzremiik6des6t veheti igdnybe, erre ir6nyu16 szerzod6s a1apji,,. Ha az

iniezrne'n/" az iltala nytjtott szolgriltatrisok teliesit6sdhez mris egdszsdgiigyi szolg6ltat6

kozremrjktid6sdt vesz ig6nybi. a kdzremiiktid6 int6zm6nyen beliili mIk6ddsdre. kapcsolatrendszerdre

az SZMSZ 5. sz. mell6klet6ben foglaltak ir6nyad6k.
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V. A betegiogok biztositrisa

l. A betegelkit6s sor6n a betegek szdmrira biaosftani kell, hogy jogszabrilyban meghatilrozott
jogaik maraddktalanul drvdnyesiiljenek. E kdrben biztosltand6 jogok az al6bbiak:

l.l. az eg6szsdgtigyi elkit6shoz val6jog,

1.2. az emberi mdlt6srighoz val6 jog,

I .3. a kapcsolattartris joga,

I .4. az intdzmdny elhagyrisrinak joga.

I.5. a tdjdkoaatrishoz val6 jog.

I .6. az Onrendelkezdshez val6 jog.

I .7. az eg6szsdgiigyi dokumentrici6 megismerdsdnek joga,

I .8. az orvosi titoktartdshoz val6 jog,

I .9. a bereg panasadteli joga.

2. A beteg az egdszs6giigyi szolgiiltatiis igdnybevdtelekor kdteles a jogszabrilyban eloirt m6don
kdtelezetts6geinek eleget tenni, igy:

2. I . a vonatkoz6 jogszabrilyokat 6s intdzmdnyi rendet tisaeletben tartani,

2.2. a jogszab lyban el6(rt m6don eg6szs6gtigyi elliitrisa tekintetdben relev6ns kdriilm6nyekr<il
trijdkoaatrist adni,

2.3. a gy6gykezel6sdvel kapcsolatosan kapott rendelkezdseket betartani.

2.4. az int€zml.ny hSzirendjdt betartan i,

2.5. az eloirt t6rit6si dijat megfizetni,

2.6. jogszabdlyban ekjirt szemdlyes adatait hitelt 6rdemkien igazolni.

3. A beteg 6s hozzatartoz6i jogaik gyakorl6sa sor6n kdtelesek tiszteletben tartani mris betegekjogait. a beteg ds hozzAtartoz6i jogainak gyakorkisa nem s6rtheti az egdszsdgiigvi dolgoz6knak
tdrv6nyben foglalt jogait.

4. A betegjogok gyakorliis6nak modjfit az Int6zmdny Hrlzirendje szabiiyozza.

VI. Az eg6szs6giigyi dokument6cid vezet6s6nek rendje
l' Egdszsdgiigyi dokumentiici6nak min6stil minden. a beteg elletesa sor6n keletkezett irat, lelet,

k6palkot6 diagnosztikai eljrinis sonin k6sztilt felvdtel.

2' Az eg|szsegiigyi dokument6ci6 vezet6s6nek rendjdt az SZMSZ 6. szrimf melldklet e hat1rozza
meg.
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VII. Az int6zm6nyi v616lista, betegfogadisi lista vezet6s6nek rendje

l. Az int6zmdnyben az intdzmdnyi v6r6lista vezetdsd6rt, valaminta betegfogadrisi listiit vezeto

szem6lyt a l'<iigazgat6 jeltili ki.

2. Az intdzmdny vrir6lista vezet6sdert az egynapos sebdszet kordinritora. a betegfogad:lsi lista

vezetds66rt a rendszergazda felelos.

3. A vrir6lista. betegfogad6si lista vezet6sdnek rendj6t az SZMSZ 7. sziimi melldklete rendezi.

4. A vrlr6list6ra tdrtdno betegfelv6tellel kapcsolatos f'eladatok ell6trisrira - az intdzmdnyi v6r6lista

vezetdsddrt f'elelos szemdlyen t0l az SZMSZ-ben m6s szemdlyek is kijel6lhetoek'

VIII. A fekv6beteg-szakelkitis eljdrisrendje

l. Az intdzmdny a fekv6beteg-szakell6t6s eljririisrendj6t bels<i szab6lyzatban alkotja meg.

2. A MagyarorszAg teriilet6n tart6zkod6, eg6szsdgtigyi szolgriltat6sra a tersadalombiztosites

keret6b-en nem logosult szemdlyek eg6szsdgiigyi elLitasrinak. valamint az egdszsdgiigyi

szolgiiltat6s biaositrisara kdt6tt megellapod6s egyes szabalyair6l sz6lo 2812020. (VIII. 19.)

EMi4l rendelet 2. li (6) bekezddse szerinti elj6r6srendet az SZMSZ 8. szrimri mell6klete

tartalmazza.

IX. A jri16beteg-szakelLitfs eljrirrisrendje

Az intdzm6ny a j6r6beteg-szakelliitiis eljrir6srend.l6t belsri szabrilyzatban alkotja meg.

X. A betegellitris biztonsrigit fokoz6 betegazonosit6 rendszer miiktidtet6se

A betegazonosit6sra vonatkoz6 rdszletes rendelkez6seket az intdzm6ny Betegazonosit6 rendszer

szabil.vzata tartalmazza. amely az SZMSZ 9. sz6m[ melldkletdt kdpezi'

XI. A t6rit6si dij ellen6ben ig6nybe vehetS eg6szs6giigyi szolgiltatisokra vonatkoz6 szabilyok

A Mag"varorsz6g teriiletdn tart6zkod6. egdszs6giigyi szolg6ltatAsra a tiirsadalombiztositds keret6ben

ne,, iogorrlt siemdlyek. a nem biztoiitottak elkit6srinak, tov6Lbbri a biztositottak 6ltal is csak

tdrit6sse'i igdnybe veheto egdszsdgiigyi szolgiiltat6sok rdszletesen kidolgozott szabdlyait az

intdzmdny Tdritdsi Df i szabiily zata rartalmazza.

XII. Az int6zm6nyi panaszkezel6s szabdlyozlsa

Az int6zm6ny tev6kenys6g6vel kapcsolatosan beny[jtott panaszok iigyintdz6se az inlezm'ny

Panaszkezel6si Szabily zala szerint tdrt6nik.
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Zirt'r rendelkez6sek

Az SZMSZ a Ddl-pesti Centrumk6rhriz - Orszdgos Hematol6giai 6s Infektol6giai Intdzet
ir6nyft6 megyei int6zmdny - mint az intdzm6ny fenntart6i jogai gyakorlis6ra kijei6lt szerv -j6v6hagyrisrival I6p hat6lyba.

Az SZMSZ folyamatos karbantart6srir6l a fi5igazgat6, illetve az 6ltala kijeldlt szem6lyek
gondoskodnak.

Az SZMSZ hdrom eredeti p6ldiinyban k6sztil, amelynek egyik pdlddnyrit az inrdzmdny
f6igazgat6siigrin. a mrisik pdldrinyrit a mintis6gininyit6si tdrr;dokumentici6ban. harmadik
p6ldriny6t az fenntart6nel kell meg6rizni. fttbb rendelkezdseit az drintettekkel
munkadrtekezleteken kell ismertetni.

A hatrilyos SZMSZ el6rhet6sdg6t a hatrilybal6pdst kdvet6en a bels6 informatikai hril6zaton is
biztositani kell.

Az SZMSZ ismerete minden dolgoz6 munkakdri kdtelessdge, ezert az adofi bels6 szervezeti
egysdg vezet6je kdteles a szabilyzatba az itlland6 betekintds jogrit a dolgoz6knak biaositani.
Az SZMSZ hat6lyba l6p6sdvel egyidejiileg a 2021. okt6ber 29. napjim j6v6hagyou SZMSZ
hatrily6t veszti.
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Mcll6kletek

l. Az int6zm6ny szervezeti fel6pit6se

2. Az int6zm6ny helyettesit6si rendje

3. Az int6zm6n-v m,iikiid6s6t segit6 testiiletek, szervezetek 6s bizottsrigok miiktid6si szab{lyai
6s feladatai

4. Int6zm6nyben miikiidtetett kommunikici6s f6rumok miiktid6si szabrilyai 6s feladatai

5. Ktizremiiktid6k int6zm6nyen beliili miiktid6s6nek, kapcsolatrendszer6nek rendje

6. Eg6szs6giigyi dokument6ci6 vezet6s6nek rendje

7. Vrir6lista, betegbefogadisi lista vezet6s6nek rendje

8. Az eg6szs6giigyi szolgdltatis biztositis{ra ktittitt megrlllapodds egyes szabilyair6l sz6l6

28t2i20. tVIIi. fS.l iMMI rendelet 2. S (6) bekezd6se szerinti, a tirsadalombiztositis
keret6ben nem jogosult szem6lyek egeszs6gilgyi ell6trls6nak eljrirrlsrendje

9. Int6zm6nyi Betegazonosit6 rendszerszabilyzata
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l.szim( mel16klet

Az int6zm6ny szervezeti fel6pit6se
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Az int6zmdny vezet6inek helyettesft6si elj6rrisrendje a vezetok iitmeneti vagy tart6s akad:ilyoztatds

esetdn (szabadseg. beteg6llomriny. tart6s t6voll6t. stb.) az al6bbiak szerint tdrtdnik:

2.szimfi mel16klet

Az int6zm6ny vezetdinek helyettesit6si rendje

Hel! ettesitendo szcm6ly A ki.ieltilt szcm6lv

t6voll6t eset6n bctiiltetlen illis eset6n

Friigazgato Az orvos-igazgat6 Az orvos-igazgat6

A fbigazgat6 A foigazgat6

Fpol6$ igazgat6 Az ripol6si igazgat6 ir6sban

kiieliilt vezet<i asszisztens

A foigazgat6 riltal ir6sban

kiiel6lt vezet6 asszisztens
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Az int6zm6ny miikdd6s6t segit6 testtilet a szakmai vezet6restiilet

Tagjai:

. iipokisi igazgato
o az lntdzmdny elhl felkdrt 5 f6orvos
o meghivottak.

A szakmai vezet6restiilet elntike a testi.ilet altal a tagjai kiiztil vrilasztou szem6ly.

A szakmai vezet6testiilet drtekezletdt az eln6k hivja dssze a tagoknak. illetve a r6szv6telre jogosult
egydb szem6lyeknek megkiildiitt inisos meghiv6val.

Az elndk k6,teles <isszehfvni a testiilet iil6s6t:

o f6ldvente legakibb egyszer.

' olyan probldma felmeriildsekor, melynek megold6sa r6szben. vagy egdszben a testiilet
feladata.

o abban az esetben, ha ezt a vezetl testiilet legal6bb egyharmada ir6sban kezdeminvezi.
A szakmai vezet6testiilet iil6s6n tan6cskozrisi joggal rdsa veier a fenntart6 kdpvisel6je. a Eigazgat6.
valamint a megbizott helyettesek.

A szakmai vezet6testiilet iil6se akkor hatrirozatk6pes, ha tagiainak t6bb mint a fele jelen van. A
szakmai vezet6testiilet haterozatait a jelen ldv6 tagok tdbbsegi szavazatlval hozza, iz igyetdrt1sijogkrirdkben a ddntdshez az <isszes tag t6bb mint felEnek egyet6rt6 szavazata sziiksdges.

A szakmai vezet<itest[i ler feladatai:

o riszt vesz az intdzm6ny szervezeti ds mi.ik<iddsi szabt yzatinak, hrizirendjdnek. valamint
bels6 szab6lyzatainak el<ikdszit6s6ben.

o vdfemdnyt nyilviinit az. intdzm'nyt drint<i egdszsdgiigyi elkitrisi szerzodds megkdtdsdre
irinyulo pitly 6zat elbinil6sa sorrin.

o drtdkeli ds szakmai szempontb6l rangsorolja a krizremrikdd6i szolgiiltatdsokra bedrkezert
ptrlyizatokat,

. a fenntart6, illet<ileg a foigazgato fel6 6l javaslatt6teli jogrival,

' a fenntart6. illet<ileg a fi5igazgato felkdr6s6re meghat6rozott szakmai kdrddsben vdlemdny
nyilvrinit.

A szakmai vezet6testtilet egyet6rtdse sziiks6ges

o az Intdzmdny szakmai tervdhez.
. az lntezmeny fej lesadsi priorit6sainak meghatiiroziisiihoz,
o orvosvezet<i-helyettesi, ripoJdsi igazgat6i kinevez6sekndl a kiir6n jogszabiiryban

meghatiirozott felr6telek al6l i f'elment6shez,
o mds egdszsdgiigyi szolg:iltat6val val6 szakmai egytittmiik6ddsi ds konzilium-k6r6si rendhez.

J.szrimri nrel16klct

Az int6zm6ny miikdd6s6t segitS testiiletek, szervezetek 6s bizottsrigok miiktid6si szab:ilyai
6s feladatai
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4.szrimI mel16klet

Int6zm6nyben m ii ktidtetett kommunikrlci6s f6rumok miiktid6si szab6lvai 6s feladatai

A televizi6, a rridi6 ds az irott sajt6 k6pvisel<iinek adott mindennemti felvil6gos(tris nyilatkozatnak

minosiil.

A felvil6gositris-adris, nyilatkozattdtel eset6n be kelltartani a kdvetkezo el<iir6sokat:

o Az Intdzmdnlr drinto kdrd6sekben a t6jdkoaadsra. illetve nyilatkozatadiisra a ftiigazgat6.

vagy az 6ltala esetenkdnt megbizott szem6ly jogosult'
o A k6z6lt adatok szakszenis6g66rt 6s pontossrigddrt, a tdnyek objektiv ismertetdsddrt a

nyilatkoz6 felel.
o A nyilatkozatok megtdtelekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktart6sra

vonatko26 rendelkezdsekre. valamint az lntdzmdny jo hirnevdre 6s 6rdekeire.

. A nyilatkozaftevonek joga van arra. hogy a vele k6szitett riport kdsz anyagiit a kdzlds eltitt

megismerje. Kdrheti az [js6gir6t, riportert, hogy az anyagnak aA a r6szdt, amely az o szavait

lartalmazza. kdzl6s elott vele egyeztesse.

o Kiilfttldi sajt6szervek munkat6rsainak nyilatkozat csak a ffiigazgat6 engeddly6vel adhat6.
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5.szfmI mcl16klet

Ktizremiiktid6k int6zm6nyen beliili miiktid6s6nek, kapcsolatrentlszer6nek rcndje

A kiils6 szakdrt6k olkalmazdsdnak feltdteleir1l sz6l6 eljdrdsrend [a tovebbiakban: eljdrdsrend]
c6lja a Szakorvosi Rendel6 Szigetszentmikl6s [a tovdbbiakban: Int6zm6ny] a kiils6 szak6rt5k
ig6nybev6tele egys6ges rendi6nek meghatdroz6sa, ezlltal az ig6nybev6telb6l ered6
legjelent6sebb integrit6si kockezatok csokkent6se, az Int6zm6ny integritdsinak er6sit6se.

I

2

a) Az eljdrSsrend szem6lyi hatilya kiterjedaz eg6szs6giigyi szolgilati jogviszonyr6l
sz6l6 2O20. 6vi C. torv6ny [a tovibbiakban: Eszi.] alapj6n alkalmaiotti
jogviszonyban ill6 alkalmazottakra [a tovdbbiakban: alkalmazott],

2.1

3.1

3.2

Az eljdr:isrend tirgyi hatilya a kiils6 szak6rt6kkel kritend6, szellemi tev6kenys69
elliitis6ra vonatkoz6 megbizSsi szerz6d6sekre teried ki.

3

felen eljdr5srend alapiiit az al6bbi f6bb iogszab6lyok 6s szabiilyzatok k6pezik:

a) az AllamhAztartdsr6l sz6l6 Z}tt.6vi CXCV. tdrv6ny (AhL)
b) az AllamhAztartisr6l sz6l6 trirv6ny v6grehait6sir6l sz6l6 a 36g/2071. (x11.31.) Korm.sz.

rendelet
cl a ktilts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendsze16r61 6s bels6 ellen6rz6s616l sz6l6

37 O / 20 I 7.(Xll.31.l Korm.sz.rendelet
d) az eg6szs6giigyi szolgilati iogviszonyr6l sz6l6 zo20.6vi c. t<irv6ny [a tovebbiakban:

Eszj.l
e) a munka ttirv6nykrinyv6r 6l sz6l6 Z0lZ.6vi I. t6rv6ny (Mt.)
f) az lnt6zm6ny Szervezeti 6s M(kr,d6si SzabAlyzata (SzMSzJ
g) az lnt6zm6ny Alapit6 Okirata
h) az Int6zm6ny Krizszolg6lati Szabiilyzata [KSZ)i) az Int6zm6ny Etikai Szab6lyzata.

A ktils6 szak6rt6k alkalmazisa sorfn az <isszef6rhetetlens6gi szabalyokat 6s az etikai
krivetelm6nyeket a vonatkoz6 jogszabfryok 6s szabdryzatok, az Int6zm6ny Etikai
Szabdlyzatinak figyelembev6tel6vel kell alkalmazni, 6rv6nyesiteni.

A jelen elj;irdsrendet 6s az rnt6,m6'y kdtelezetts6gviillar6s, utalvdnyozds, e enjegyz6s,
6rv6nvesit6s 6s szakmai reljesit6s igazolis rendl616l sz6l6 szaialyzatanan' r7gtatt
el6irisokat egytittesen kell alkalmazni.

3.3.
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3.4 Amennyiben a beszerz6s jellege vagy 6rt6ke kozbeszerz6si el.i6r6s lefolytatisdt teszi

sztks6gess6, (ry jelen eljirdsrend rendelkez6seit a kijzbeszerz6si torv6nyben, a

krizbeszerz6si szabAlyzatban, valamint a ktjtelezetts6gvillalis, utalvanyozas,

ellenjegyz6s, 6rv6nyesit6s 6s szakmai teljesit6s igazolSs rendj616l sz6l6 szabiilyzatban
foglalt el6irasokat egylittesen kell alkalmazni.

4.1. A szervezeti egys6gek feladataikat a munkat6rsak 6ltal kritelesek ellStni. Az orvosi

feladatokat f6szab6ly szerint eg6szs6giiryi szolgilati jogviszonyban ktitelesek ellStni.

4.2. Az lnt6zm,6ny feladat-6s hatiskrir6nek gyakorl6sival ktizvetleniil tisszefiigg6 feladat

ellit6sSra a Eszj. szabiilyai szerinti munkaviszony l6tesithet6.

4.3. Az Int6zm6ny munkatirsiival a feladatktir6be/munkak<ir6be tartoz6, feladatok

elI6t6s6ra szerz6d6s nem ktjthet6, r6sz6re ktiltin dijazis nem fizethet6'

5.1. Az lnt6zm6.ny az alaptev6kenys6ge ktir6be tartoz6 feladatok ellitiisara rendelkezik

megfelel6 k6pzetts6ggel, v6gzetts6ggel, szak6rtelemmel 6s tapasztalattal rendelkez6

munkat6rsakkal.
Abban az esetben, ha a feladat olyan speciiilis szak6rtelmet ig6nyel, mellyel a

munkatarsak nem rendelkeznek,6s amely feladat elv6gz6se a szabalyszerii m(kod6s 6s

feladatellitis biztositasa 6rdek6ben sz0ks6ges, a hiAnyz6 kompetenciit, szaktudiist

kiils6 szak6rt6 bevoniis6val Iehet elv6geztetni.

4

5

5.2.

5.3.

Legtipikusobb eset az intdzm'ny nem rendelkezik valamelyik szakrendeldsen megfelel6

vdgzet*dgfr sajdt, f6dlhisti orvossal.

Kiils6 szak6rt6 ig6nybev6tet6t az adott feladat ellitSsiival megbizott szervezeti egyseg

vezet6ie ir6sban kezdem6nyezheti az igazgat6nii. A kezdem6nyez6sben meg kell jelolni

az ellAtand6 feladatot, annak a speciilis szak6rtelemnek a felttntet6s6t, amely

indokolhatia a ktils6 szak6rt6 bevon6sit, valamint a me8bizas szlks6ges id6tartamit.

Az igazgat6 felel6ss6ge annak m6rlegel6se, hogy a kiils6 szak6rt6 i96nybev6tele noveli a

t oriupiiO vesz6ly6t iekintettel arra, hogy olyan szem6ly kapcsol6dik be az Jnt6zm6ny

feladalell6tisiba, akit a szervezet nem, vagy kev6sb6 ismer, vagy akivel szemben

kev6sb6 tudja saiet - risszef6rhetetlens6gi, etikai - ktivetelm6nyeit 6rv6nyes[teni.

Azonban ha olyan szak6rt6i szolsAltatiisr6l van sz6, amellyel szemben a iogalkot6 is

magas kiivetelm6nyeket t6maszt, a korrupci6 vesz6lyeztetetts6g is kisebb lesz.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

8.1.

6.

Szak6rt6i feladattal olyan szem6ly va$/ szervezet bizhat6 meg aki, vary amely az ahhoz
szi.iks6ges, megfelel6 szakmai felk6sztilts6ggel rendelkezik, valamint a vonatkoz6
rjsszef6rhetetlens6gi szabilyoknak 6s etikai kdvetelm6nyeknek megfelel.

A szakmai felk6sziitts6916l szem6lyes meghallgatiis vagr referencilk bemutatiisa
alapjdn, a megbizdsAt megel6z6en kell megry6z6dni.

A szem6lyes meghallgat6st az igazgat6, vagy az dltala megbizott igazgat6helyettes
vezeti. A meghallgatison az 6rintett szervezeti egrs6g vezet6je 6s az igazgat6 (ital
felk6rt szem6lyek vesznek r6szt.

Referenciak6nt az aliibbiak vehet5k figrelembe:
a) a szerz6d6skdt6st megel6z6 harom 6vben, hasonl6 tertileten folytatott
tev6kenys69 bemutatdsa,

b) szakmai ajrinl6lev6l 6llami vagy tinkorminyzati szervekt6l, vagy
c) szakmai ajinl6lev6l az adott foglalkozisi te^ileten miikrtd6 kamar6t6l,
6rdekk6pviseleti szervezett6l.

Nincs sztiks69 szem6lyes meghallgatdsra vagr referencia bemutatdsiira kiils6 szak6rt6
ism6telt alkalmazdsa eset6n.

7

A kiils6 szak6rt6 kiv6lasztesiinal kizAr6 t6nyez6
a) ha a szak6rt6 pdrtatlans:igdt szem6ryes kapcsorat, kordbbi vagy fennflr6, vary

informiilis munkakapcsolat akadAlyozza,
b) minden olyan t6ny, kortirm6ny, informici6, amely arapj6n a drint6shoz6

v6lem6nye szerint lehetetlenn6 teszi a szak6rt6 fiiggetlen, pertatlan
v6lem6ny6nek megfogalmaz6siit, vagy megbizAsAnak elvirt te[esit6s6t,

c) )ogszabilyba n, vaw az Int6zm6ny bers6 szabdlyzataiban meghatirozott kizi16 ok
dll fenn.

B

Kiils6 szak6rt6vel t6rt6n6 megbizdsi szerz6d6s megkdt6s6re kiikinrisen az alabbi
szellemi tev6kenys6gekkel 6sszefiigg6sben keriilhet sor:

a) kcizremiik6d6i szerz6d6s orvossal, eg6szs6gtigyi szolgdltat6val,
b) jogi k6pviselet 6s jogi taniicsadds,
c) ktizbeszerz6si eljirds tebonyolit6sa 6s ktizbeszerz6si tandcsadAs,
d) informatikai rendszer fejleszt6se,
e) tolmdcsolis 6s forditds,

fl pAlyAzatirAs,
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8.4. A ktls6 szak6rt6i tev6kenys6g6rt fizetend6 megbizisi dii piaci drnak val6 megfelel6s6t a

vonatkoz6 jogszab6lyoknak 6s az Int6zm6ny bets6 Szab6lyzatainak megfelel6en igazolni

sztiks6ges.

8.5. A rendelkez6sre ill6, az dsszef6rhetetlens6gi szab6lyoknak 6s etikai ktivetelm6nyeknek

megfelel6, 6rv6nyes ajdnlatok kdziil a legalacsonyabb risszegii ellenszolgdltatdst

tarialmaz6, vagy a legjobb 6r-6rt6k arinyt megjelen[t6 aiinlat fogadhat6 el'

8.6. A megbizSsi dij kifizet6s6re teljesit6sigazolds alaplin kertilhet sor az Int6zm6ny

gazdiilkodisi szabillyzata szerint. A teljesit6st a kiils6 szak6rt6 ig6nybev6tel6t

kezdem6nyez6 szervezeti egys69 vezet6je igazolja.

A jelen eljirisrendben nem szabilyozott k6rd6sek tekintet6ben a vonatkoz6 egy6b

jogszab6lyok 6s bels6 szab6tyzatok rendelkez6seit kell alkalmazni'

g) projektmenedzsment feladatok elliitdsa,

h) el6adAsok, oktatisok megtart6sa,

i) kiadvAnyszerkeszt6s 6s lektordl6s,
j) foglalkozis-eg6szs6gtigyi szolgiltatds
k) munka- 6s tfizv6delmi feladatok.

o.z A ktils6 szak6rt6vel megkiitend6 megbiziisi szerz6d6st a Ptk. 6s az Avr. szabAlyai szerint
kell elk6sziteni.

o, A megbiziisi szerz6d6sben - a megbiz6s t:irrydt6l is fiigg6en - rendelkezni kell az iizleti
titok megtartAsAnak kritelezetts6g6r6l, a szerz6i-6s felhasznilasi jogokr6l, valamint az

adatkezel6si 6s etikai szabdlyokr6l.

9.1

I
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6. sz:lmri mell6klet

Eg6szs6giigyi doku menticiri vezet6s6nek rendje

Eg6szs6g0gyi dokumentdci6nak minrisiil minden, a beteg ellStdsa sor6n keletkezett irat, lelet,
k6palkot6 diagnosztikai eljrinis soriin kdsziilt felv6tel.

A beteg vizsgrilatrival 6s gy6gykezeldsdvel kapcsolatos adatokat az egdszs6gtigyi dokumentrici6
lartalmazza.

Az egdszs6giigyi dokument6ci6t rigy kell vezetni, hogy az a val6srignak megfeleltie n tiktijzze az
elkit6s folyamatrit.

Az egdszsdgiigyi dokumentrlci6ban fel kell tiintetni:

- a beteg szem6lyazonosit6 adatait, figyelembe vdve a betegazonosit6s szab6lyait.
- a beteg telefonos ds/vagy e-mailes el6rhet6s6gdt, amennyiben ehhez a beteg

hozziti rulitsit adta
- a k6rel6zm6nyt, k6rtortdnetet,
- a beteg panaszait.
- azeliiz6vizsg6latokeredmdny6t/eredm6nyeit
- a diagn6zist,
- a gy6gykezeldsi tervet 6saza^ megalapoz6 vizsgiiati eredmdnyeket,
- a vizsgiilatok elvdgzds6nek id6pontjrit,
- az elkit6st indokol6 betegs6g megnevezds6t, a kialakukis6nak alapjriul szolgril6

betegs6get. kis6r6betegs6geket 6s sz6v6dm6nyeket,
- egydb, az ell6trist kdzvetleniil nem indokol6 betegs6g, illetve a kockizati t6nyez6k

megnevez6s6t, az elvdgzett beavatkozdsok idej6t 6s azok eredmdny6t,
- a gy6gyszeres 6s egydb ter6piiit, annak eredm6ny6t,
- abeteggy6gyszer+rildrzdkenysdgdrevonatkoz6adatokat,
- transzftzi6ravonatkoz6adatokat,
- a bejegyzest t6v6 egdszsdgiigyi dolgoz6 nev6t ds a bejegyz6s idopontjrit,- a betegnek. illet<ileg trij6koaatAsra jogosult mris szem6lynek nytjtott trij6koztatris

tartalm6nak 16gzitdsdt,
- a beleegyezds, illewe visszautasites tdnydt, valamint ezek idopontj6t,
- minden olyan egydb adatot ds tdnyt, amely a beteg gy6gyuliisrira belblyrissal lehet.

Az egdszsdgiigyi dokumentrici6 r6szekdnt meg kell 6rizni:
- a szakelkitdsra sz6l6 beutal6t
- az orvosi dokument6ci6t.
- Egynapos seb6szeten a z6r6jelent6st, az ripor6si dokument6ci6t, a bereegyez<i

nyi latkozatokat, betegt6j 6koztat6kat,
- az egyes vizsgrilatok6l kdsziilt leleteket.
- a gy6gykezelds 6s a konzilium sor6n keletkezett iratokat, leleteket,- a kdpalkot6 diagnosaikus eljrirrisok felv6teleit,
- a beteg test6b<ir kivett szdvetmint6k megnevezdseit, vizsgrilati eredmdnyeit

A szakrendel6seken az eg6szs6giigyi dokumentrici6 jogszerii, a szakma szab6lyainak meglelel6
vezetds66rt az osztilyvezetit f<iorvos a felel<is.

Az egdszs6giigyi dokumentrici6t az intdzm'ny Informatikai Bizonsrigi Szab lyzattban foglaltak
szerint kell elektron ikusan tiirolni.
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7. sz6mi mell6klet
Vri16lista, betegbefogadrisi lista vezet6s6nek rendje

Az intdzmdnyi vrir6listrira val6 felkeriil6st - a beteg megfelel6 trijdkoaatrison alapul6 beleegyezdse

ut6n - a beteg kezekiorvosa kezdem6nyezi.

A beteg trij6koaatrisrinak t6ny6t ds beleegyez6s6t dokument6lni kell.

A viir6listrira val6 felkeriildst az intdzet medikai rendszerdben vezeti, amely on-line kapcsolatban rlll

az Orsziigos V6r6listrival.

Az egyedi azonosit6 az orszdgos vrir6listin keresaiil keriil megadrisra 6s azt a viir6list6ra v6telt

kezdemdnyez6 kezeloorvos adja rit a beteg r6sz6re. Az egyedi azonosit6t 6s a beavatkoz6s viirhat6

idopontjrlt az Orsziigos Vrir6lista Szerv honlapjdn teszi kozze.

Betegfogadiisi list6t aj616 beteg szakelkit6st v6gz6 szakrendel6sek, ambulanci6k, diagnosaikai

egys6gek. rendel6senk6nt vezetik.

A listiik vezetdsdre az drintett szervezeti egys6gekndl a list6k karbantartAs66rt felel<is szemdlyt kell

kijel6lni. vatamint a munkakiiri leir6s6ban is szerepeltetni kell a feladatot 6s a hozzri kapcsol6d6

felekissdget.

A betegfogadrisi listera t6rt6n6 felkeriil6st a beteg, a beteg beleegyezdse esetdn h6ziorvosa vagy

kezel6orvosa kezdem6nyezheti szemdlyesen, telefonon vagy elektronikus titon.

Az el<izetes id6pont egyeztet6s nem minosiil gy6gyit6, illetve diagnosaikai cdhi tal6lkozdsnak.
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8. sz6mI mell6klet

Az eg6szs6giigyi szolg:lltat6s biztositrisrira ktittitt megillapod:is egyes szabrilyai16l sz6l6
2812020. (VlII. 19.) EMMI rendelet 2. g (6) bekezd6se szerinti, a tirsadalonr biztositis

keret6ben nem jogosult szem6lyek eg6szs6giigyi elkltrisrinak elj:l16srendje

r jiir6betegszakrendel6inek rendel6sein
r gondoz6i egysdgek rendelesein
. fbglalkoz6s-egdszsdgiigyi rendeldsdn
. tbgiiszati 6s szrijsebdszeti rendeldsein.

A tdritdsi dij ellendben ig6nybe vehet6 egyes eg6szs6giigyi szolg6ltat6sok t6rir6si dij616l
s2616284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet l. g (6) szerint:
..Az eg6szsdgiigyi szolgdltat6 hat6sk6r6ben megrillapithat6 t6rit6si dijak megrillapit6sinak.
nyilvdnoss6gra hozatal6nak 6s befizet6s6nek rendjdt, valamint a szolg6ltat6 riltal meg6llapftott
tdrit6si dij mdrs6kldsdre, illetve elenged6sdre vonatkoz6 rendelkezdseket a szolgriltat6 - a
fenntart6 6ltal j6vdhagyott - szabdlyzatban rillapitja meg.,'

Szabilyzat hatiilya: A t6rit6si dij ellendben igdnybe vehet<i eg6szs6giigyi szol96ltatrisokr6l
sz6l6 szab6lyzatban (tov6bbiakban Szab6lyzat) iroftakat kell alkalmazni a Szakorvosi
Rendeltiintdzet Szigetszentmikl6s (tovribbiakban Int6zet)

)elen szabiiyzat kihirdetdsdt k<ivet<ien valamennyi intdzm6nyi egdszsdgiigyi szolgrilati
jogviszonyban alkalmazott, illetve az int6zm6nnyel egy6bjogviszony utrpjan .r"ooaeru.n
lev6 szemdly. aki a Szabiilyzatban meghat6rozott. tdritdsi dil ellen6ben vJgzendti ellit6st,
beavatkozdst v6gezhet, a Szabiiyzatban irottak szerint k6teies eljrimi tdrftEsk6teles
szolgriltatris v6gzdse, illetve annak bizonylato[6sa, adminisztr6liiia soriin.

A szabrilyzat hatrilya kiterjed minden. a szolgriltatrist ig6nybe vev6 szem6lyre. amennyiben a
kdtelezri egdszsdgbiaositris elliitrisai keretdben igdnybi nim vehet6 egdszidgiigyi ellitrist
vesz igdnybe az lntd.zetben.

I16nyad6 jogszabrilyok

1997 . 6vi Lxxxlll. ttirvdny a kcitelez6 eg6szsdgbiztositris elkltrisair6l. valaminr a
vdgrehajt6s6r6l szolo 2 17 I I 997 . (XI I. I .) Korm. rendelet
28411997. (X11.23.) Korm. rendeler a tdrit6si dij ellen6ben igdnybe vehet6 egyes
egdszs6gUgyi szolg:iltatrisok tdrit6si dijrir6l,
43/1999. (lll.3.) Korm. rendelet az eg6szsdgiigyi szolgiiltatrisok Egdszsdgbiztositrisi
Alapb6l tdrtdn6 fi nansziroz6s6nak r6szleres szabrilyaii6l.
30112007. (XI. 9.) Korm. rendeler a meneddkjogr6l sz6l6 2007.6vi LXXX. t6rv6ny
vdgrehajtiisri16l
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egdszsdgiigyi szakell6tris t6rsadalombiztositdsi
fi nansziroz6s6nak egyes kdrddseir<il.

T6ritdskdteles minden olyan eg6szs6g0gyi szolgriltatris, amelyet

a
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ajogszabdly r6szleges vagy kiegdszitS t6rit6si dij megfizetdse mellett igdnybe vehet6

egdszs6giigyi szolg6ltatrisokk6nt nevesit (1997. dvi LXXXlll. tv.23. -23lA. \)
ajogszabiily t6ritdskdteles szolg6ltatrisk6nt nevesit (1997. dvi LXXXIll. tdrvdny 18. $.
(6) e), (21711997. (XIl. l.) Korm. rendelet 5/B. $ (l))
az eg6szs6giigyi szol96ltat6 -jogszabrilyi felhatalmazris alapj6n - tdrft6si dij
megfizet6sdhez kdt.

Tdrftdsi dii tlzetds6re kdtelezettek kdre

azok a szem6lyek. akik nem min6siilnek biaositottnak. illetve egdszsdgiigyi

szolgriltat6sra egy6b jogcimen sem jogosultak. 6s nem kdtdttek megrillapodrlst a sajAt

egdszs6giigyi elkit6suk biztosftiisira a tart6zkodrisi helyiik szerint illetdkes

f6v6rosi/megyei kormdnyhivatal egdszsdgbiztositrisi p6nzt6ri szakigazgatiisi szerv6ndl

(magyar rillampolgrlrokn6l a jogviszony ellentirz6s alkalmrival az OEP TAJ ellenrirzo
rendszere a ..TAJ egy6b okb6l 6rvdnytelen" visszajelz6st adja)

ki.iltindsen veszdlyes (extr6m) sportoLis. sz6rakoztat6-szabadidos tevdkenys6g kiizben

bek6vetkezen baleset miatt sziiksdgessd v6lt elkit6sok

A t6ritdsi di.i nyilvrinossrigra hozataLinak m6dja

A tdrit6si dij ellendben igdnybe veheto szolgriltatrisok tdritdsi dij6t a betegek sz6m6ra

hozzifdrheto m6don kell nyilv6nossiigra hozni (1997. dvi LXXXlll. tv.25. $).

A Szab6lyzat teljes p6ld6nyrinak az lntdzet szolgriltat6st nyijt6 r6szlegeiben

megtal6lhat6nak. 6s a p6ciensek sztmhra hozz|tErhetonek kell lennie.

A vizsgrilat megkezddse el<itt a beteget sz6ban is t6jdkoaatni kell az elvdgeztetni

kiv6nt - nem dletmentdst szol9616 - vizsgrilat, gy6gykezel6s dij616l.

A Szabalyzatnak - a hatrilyba l6pdssel egyidejiileg - meg kelljelennie az Intdzet

hivatalos honlapj6n is.

A tdritdsi dij megfizet6s6nek ds dokument6ci6j5nak rendje

A tdritdsi dij megtizet6s6nek ds dokumentrici6jrlnak rendje a Szakorvosi Rendelointdzet

Szigetszentmikl6s Gazdrilkod6si Szab6lyzatriban, Pdnzkezeldsi Szabrilyzat6ban 6s Sz6mviteli

Pol itikrijriban foglaltak szerint tdndnik.

A t6ritdsi dij megfizetds6nek elj6rdsa

A megfizetett tdrit6si dij 6sszeg6r<il a ,.Pdnzkezeldsi Szab6lyzat"-ban foglaltak alapjrin

sz6ml6t kel I kirll I itani.

A szamliinak tartalmaznia kell:



. az ell tb intdzm6ny adatait (neve. cime, ad6szrlma)

. az igdnybe vev6 szem6ly adatait (ktilftildi rillampolgiir esetdn az ritlevdlszrimot is)
o az ig6nybe vett szolg6ltat6s SZJ szdm{t, megnevez6sdt, mennyisdg6t. annak dijszab6s

szerinti dsszegdt.

Egydb rendelkezdsek

A pdna6ri nyitva tartiisi id<iben a beteg 6ltal megfizetend6 dijat a p6nztirban. a
Rendel<iintdzet Pdnzkeze16si Szab6lyzatriban foglalt eltiir:isok szerint kell befizetni.

Intdzetiink lopdnztdrirhozkapcsol6d6an a rdnrgen oszt6lyon, a tiid6gondozdban, a fogiiszaton.
ds a belgy6gy6szaton is tdrtdnik a hatrilyos t6rftdsi dij szab6lyzatban tdtelesen meghat6rozott
t6ritdsi dij beszedds kdszpdnzfizetdsi sziimla ellen6ben.

Foglakoz6s-egdszsdgiigyi elkitrison a foglalkozris-egdszs6giigyi vizsg6latok tdrit6si diirinak
beszeddse tOrtdnik.

Fenti szakrendel6sek csak a kdszpdnzben teljesitett befizet6sek beszed6s6re jogosultak.

A pdnztfir zfu sa utrini rendel6si id<iben az al6bbi osztrllyokon tdrtdnhet a halilvos tdritdsi dij
szabhlyzatban tdtelesen meghatiirozott tdritdsi dij beszeddse kdszpdnzfizet6si sziimla
ellen6ben : riintgen. ttid6gondoz6, bel gy6gyiiszat.

A t6rit6si dij fizet6s6vel kapcsolatos elszemoliisi, befizet6si rend betartiisrit a megyei
irrinyft6 intdzm6ny 6vente szem6lyesen, vagy az lltala megbizott szemdly [tj6n
ellenorzi.
Az adou vizsgrilatot vd.gzo osztely I esetre jut6 kdzvetlen 6nkdlts6g6nek l0%-os
ndvekeddse esetdn a vizsgiilati dijak mdrt6k6nek feliilvizsgrilata sziiks6ges.
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A ldritdsi dij megfizetds6nek m6dja
A beteg elkitrlsrinak megkezd6se el<itt az 6rintettet tejdkoztatni kell a tdrit6si dij vrirhat6
m6rtdkdr<il. majd a P6nzkezel6si Szabrilyzatban rdgzitett jogosult a szolgriltatrist igdnybevev6
rdsz6re szdml6t 6llit ki az 5.1. alatt felsorolt tartalommal.
Ha az eg6szs6giigyi szolgiiltatrisok elvdgz6se hat6sdgi megkeresdsre t6rt6nik. a pdnziigyi
csoport a szolgriltat6st vegz6 egysd.gazonnalitrijdkoaatiisa. igazokisa alapjrin a t6ritdsi dijr6l
szdmlit ad a megkereso hat6s6g f'e16.

o a szimla l. p6ld6nya a betegd
c a szimla 2. pdldrinya a pdnariri befizetdst igazol6 nyugtdhoz csatolando
r a sz6mla 3. pdlddnya az ellittitsl vd.gzb szakrendelds bizonylata
o a szitmla 4. pdldiinya a tdmbben marad.



Az tljabb bevezetdsre keriil5 vizsg6lati ds ter{ipiris beavatkoziisok besoroliis6t ds

dijt6teleik meg6llapft6s6t a rendeldsek javaslata alapjiin folyamatosan el kell vdgezni.

A ..Szabrilyzatban" megdllapitoft t6rit6si dijak mdltrinyossiigi alapon ttindn6
m6rsdkldse, vagy elenged6se a Rende16intdzet foigazgat6jrinak hataskdrdbe tartozik.
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9.szimri mell6klet

lnt6zm6nyi Betegazonosit6 rendszer szabilyzata

Egynapos Sebdszeti Rdszlegiinkdn betegazonosit6 rendszer m[ikddik. amelynek c6lja. hogy

- fokozzuk az elliitiisra keriilo Priciensek biaonsrigrit.

- az ellitiis sorrin segftse az eg6szsdgiigyi dolgoz6kat a betegazonositiisban

Az azonositlts m6dszere'.

Egy csukl6ra rtigzitett sz:lag, amelynek kiils<i oldakin a beteg ttirzssz6ma szerepel.

-.1 belesu:lnos iti r c n d.s : e r I t u.s : n u I u I u

A r6szleg szakripol6jrinak trij6koztat6sa utiin k6rheti a beteg a csukl6szalag alkalmaziistit. amelyet
aliirrissal igazol.
Az elliit6s sor6n a piicienst sz6beli azonositris mellett a csukl6szalag adataival is azonositiuk a
mtit6ben. amennyiben ehhez a beteg hozz{jiruh.

A p6ciens dtinthet fgy is, hogy nem k6ri a csukl6szalag felhelyez6sdt. azonban ebben az esetben
is k6rj iJk. hogy frja ali a nyilatkozatiit.

Felhivjuk a p6ciensek figyelmdt arra. hogy sajrit biaonsiiguk vddelmdben stirg6s sziiksdg
eset6n sor keriilhet szem6lyi adataiknak betegazonosit6n t6rt6n6 kezel6s6re. Ez esetben a
gy6gyit6 team a csukl6szalagot szigortan csak az azonosltds c6ljrinak megfelel6 m6rt6k6ig 6s
ideig alkalmazza.

A piiciensek szemdlyes adatainak kezel6se az Adatv6delmi Tdrvdny el6irrisainak megfelel6en
ttirt6nik-

Minta

A csukl6szalag alkalmazisat

NEM KEREM

de tudomasul veszem a rendkivLlli alkalmaz6sat

A csukloszalag alkalmaz6s6t

KEREM

a l6 i16s datum alei16s d6tum

A betegazonositot felhelyezo
a le iras detum
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