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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ Igazgatója a kardiológiai szakrendelés óraszámának 
módosítása érdekében kereste meg önkormányzatunkat. 

A járóbetegellátó intézmények az egyes orvosi rész-szakmák tekintetében az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal által meghatározott területi ellátási kötelezettség (TEK) keretén belül 
meghatározott heti óraszámban, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 
által meghatározott havi ellátható volumenkorlát (TVK) figyelembevételével láthatnak el 
betegeket. 

Az elmúlt évek betegellátási tendenciáit megfigyelve a Tormay Károly Egészségügyi 
Központban is megállapítható, hogy a belgyógyászati jellegű megbetegedések közül egyre 
növekszik a diabetológiai és a kardiológiai betegségek száma. 

Az Intézet jelenleg - kettő szakorvos részvételével - összesen heti 17 órában tudja 
működtetni a kardiológiai szakellátást, illetve további heti 6 órában végeznek szív-ultrahang 
(Echo-cardiographiai) vizsgálatot. 

Hazánkban évente mintegy 65 OOO halálesetet okoz a keringési zavar. 40 éves korban 
férfiaknál 3:2, nőknél 2:1 arányú esély van arra, hogy bármely cardiovascularis betegség 
bekövetkezzen. Magyarországon hátrányosabb a helyzet, a várható élettartam emiatt 
férfiaknál 8, nőknél 6 évvel elmarad az európai átlagtól. A cardiovascularis halálozás 45%
kal nagyobb az európai átlagnál, mely az összes halálozás 54%-át teszi ki. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ ellátási területéhez 12 település tartozik, az 
ellátandó lakosságszám 116. 5 08 fő, mintegy 100 háziorvosi körzetbe szervezve. 

A háziorvosok többsége általános belgyógyászati szakvizsgával rendelkezik. Végzettsége miatt 
a belgyógyászati sürgősségi eseteket könnyedén felismeri, így a betegek többségét nem az 
általános belgyógyászatra, hanem közvetlenül a szakiránynak megfelelő járóbeteg 
szakambulanciára utalj a. 

A jelenleg érvényes ''Járóbeteg-szakellátási Szabálykönyv" az általános belgyógyászati 
szakrendelés keretében meghatározott szakmai kompetenciaként csak egy szűkebb 

betegellátási formát tesz lehetővé, illetve tovább kell utalnia a felismert kardiológiai jellegű 
betegségben szenvedőt a kardiológiai szakellátásra. Ez még tovább hosszabbítja az adekvát 
szakellátáshoz jutás idejét. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ az általános belgyógyászat tekintetében jelenleg heti 
60 szakorvosi órával rendelkezik. Bár jelenleg vannak szünetelő óráik, a belgyógyászati 
szakrendelésre történő várakozási idő még így is jelentősen rövidebb, az életveszélyeket rejtő 
kardiológiai esetek szakrendelésre történő várakozási idejénél - ajelenleg működő kevés (heti 
17) szakorvosi óra miatt, melynek keretében valamennyi eszközös vizsgálatot is elvégzik -, 
ami 2,5-3 hónap az 1. vizsgálat tekintetében és még csak ekkor derül ki, hogy melyik, illetve 
mennyi vizsgálati továbblépésre, további várakozásra van szükség. 
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(Általános tapasztalatok szerint a szzvzzom izotóp vizsgálathoz jutás várakozási ideje 
átlagosan 1 hónap, szív MR vizsgálaté 3 hónap, szív CT vizsgálaté 6 hónap.) 

A fel nem ismert kardiológiai betegségek többsége életveszélyes vagy súlyos életminőség 
romlást, tartós kórházi kezeléseket, akár egész életre szóló rokkantságot idézhet elő. 

Rendszeres kardiológiai gondozás szükséges a betegek tartós tünetmentessé tétele, és az 
újbóli cardiovascularis történések kivédése érdekében. 

Mindezen túl a kardiológiai szakrendelésen történik az extrém magas vérnyomás kezelése, a 
stroke prevencio (30% szívritmuszavar következménye), rejtett szívritmuszavarok szűrése, 
koszorúér betegségek felismerése, szívinfarctusok megelőzése, veleszületett vagy szerzett 
szívbetegségek, szívbillentyű betegségek műtétre küldése, Pacemaker implantatio 
szükségességének megállapítása, Pacemaker működési zavarok elhárítása, a szív
szívbelhártya fertőzések felismerése. 

A cardiovascularis betegségek ellátása az alábbi alap vizsgálati módszerek rendelkezése 
esetén valósítható meg: 

~ EKG: hozzáértő elemzésből életveszélyes betegségek kivédésére van mód, akár a beteg 
várható élettartama is megállapítható. 

~ Holter monitorizálás: rejtett ritmuszavarok felderítése 
~ ABPM: primer, secunder hypertonia differenciálása, optimális vérnyomás beállítás, 

veleszületett, endocrin, központi idegrendszeri kórképek differenciálása. 
~ Cardiotens: ABP M és Holter monitorizálás egyidejű végzése 
~ Ergometria (kerékpár): fizikai erőnlét és oxygen felhasználás felmérése, terhelésre 

fellépő klinikai tünetek elemzése, ritmuszavarok kiváltása, koszorúér betegségek 
megállapítása. 

~ Echocardiographia: anatómiai eltérések, áramlásmérések, functiok felmérése, 
billentyűbetegségek, szívelégtelenség, acut történések diagnosztizálása, iránymutatás 
tüdőembolia, nagyerek repedései tekintetében, stb. 

A fentiekben részletezett kardiológiai szakmai munka tárgyi, technikai feltételeivel jelenleg is 
rendelkezik az intézet, a szakorvos az átminősítés esetén rendelkezésre fog állni. 

Nagy örömükre szolgál, hogy sikerült kardiológiai szakvizsgával és nagy gyakorlattal 
rendelkező szakorvost megnyerniük betegellátásra, így szeretnék az OTH-val az általános 
belgyógyászati óraszámukból heti 8 órát kardiológiai szakorvosi órává átminősíttetni, ezzel 
jelentősen csökkenne a szakterület betegeinek várakozási ideje, és javulna a betegellátás 
színvonala. 

Az előzőekben felvázoltak, illetve az alábbi táblázatban közölt ellátási adatok alapján a 
jelenlegi általános belgyógyászati szakorvosi óraszámukból heti 8 órát szeretnének 
átminősíttetni kardiológiai szakorvosi órává. 
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S orsz. Települések Lakosság száma 
(fő) 

1. Gödöllő 32 164 

2. Szada 5 070 

3. Veresegyház 18 255 

4. Erdőkertes 8 248 

5. Valkó 2 441 

6. Vácszentlászló 2 067 

7. Zsámbok 2 423 

8. Isaszeg 11 454 

9. Dány 4 374 

10. Kistarcsa 12 813 

11. Kerepes 10 414 

12. Mogyoród 6 785 

Összesen 116 508 

KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS 

SZAKRENDELÉS 
2018. január 01-i állapot Javasolt állapot 

Szerződött Működő Szünetelő 
Új Új Új 

MEGNEVEZÉSE 
óraszám óraszám órák 

szerződött működő szünetelő 

óraszám óraszám órák 
Belgyógyászat 60 47 13 52 44 8 

L Belgyógyászat - 30 30 0 30 30 0 
dr. Fodor Erika 

IL Belgyógyászat - 10 10 
dr. Szkalák Ilona 

IL Belgyógyászat - 30 4 
13 22 

1 
8 

dr. Oswald Patrícia 
IL Belgyógyászat - 3 3 

dr. Paulik Mária 
Kardiológia 19 17 2 27 27 0 

dr. Szabados Tamás 11 11 

dr. Havay Miklós 19 6 2 27 6 0 
dr. Oswald Patrícia 0 10 

Összesen 79 64 15 79 71 8 
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A szakorvosi óraszám átcsoportosítását követően nem romlana az általános belgyógyászati 
betegellátás várakozási ideje, sem az ellátás minősége, viszont a kardiológiai szakellátást 
igénylők várakozási ideje jelentősen csökkenne és életminőségük javulási kilátásai 
megnőnének. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a szakorvosi óraszám 
átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

Gödöllő, 2018. január " 

Határozati javaslat 

l)r~ qémesi György 
j(,._j j 

/ 

Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tormay Károly Egészségügyi 
Központban a kardiológiai szakrendelés 8 szakorvosi óraszámmal megemelkedjen, a 
belgyógyászat 8 szakorvosi órája terhére. 

Határidő: Nyilatkozat megtételére azonnal 

Felelős: dr. Gémesi György polgármester 
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