
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTER ES TÉS 

a Képviselő-testület 2018. november 22-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi óraszámainak 
átcsoportosítására 

Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Dunai György igazgató úr a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi 
óraszámainak átcsoportosítása iránti kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. 

Igazgató úr a szakrendelések kapacitásai felülvizsgálatát elvégezte, ennek eredményeként 
megállapítható, hogy az intézményben az engedélyezett 927 szakorvosi órából 189;5 óra 
szünetel szakorvosi hiány miatt. 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
(továbbiakban: Eftv.) 7. § (3) bekezdése és ennek végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) 
Kormányrendelet lehetővé teszi a jobb betegellátás érdekében az átcsoportosítást azzal, hogy 
az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásának száma összességében nem 
változhat. Az átcsoportosításhoz a fenntartó egyetértése szükséges. A felülvizsgálat 
megállapította~ hogy az angiológiai szakrendelés heti óraszáma az ellátási · igényeket 
jelentősen meghaladja. Az egy ellátási időre jutó minimum idő miatt a havi rendelési időbe 
csak bizonyos számú esetet lehet ellátni, így az elvégzett többletteljesítményt a NEAK nem 
finanszírozza. Ez az elmúlt egy évben körülbelül 1.800.000 Ft elmaradt finanszírozást 
jelentett. 
Igazgató úr javaslata, hogy az Intézmény havi teljesítmény volumen korlát keretét nem 
használj a ki maximálisan, az óraszám átcsoportosítására lehetőség lenne, és a fenti · 
teljesítmények így elszámolhatóvá válnának. Az átcsoportosítást az alábbiak szerint kívánja 
megvalósítani. 

Szakrendelés Engedélyezett Betöltött heti Szünetelő heti Tervezett heti 
heti óraszám óraszám óraszám óraszám 

Urológia 30 27 3 27 
Angiológia 12 12 0 15 

Az átcsoportosítás az urológia szakrendelés eddigi működését nem érinti, továbbra is heti 27 
órában 3 szakorvossal lenne biztosítva az ellátás. A jelenlegi heti 3 óra szünetelő, 

·kihasználatlan kapacitás keÍülne átcsoportosításra az angiológiai szakrendelés részére. 

Az átcsoportosítás megoldaná a fenti finanszírozási problémát, az engedélyezett összes 
szakorvosi óraszám nem változna, többletforrást nem igényelné. Az átcsoportosításhoz a 
személyi és a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy támogassák Igazgató úr kérését és a fenntartó 
részéről az egyetértést adják meg. 

Gödöllő, 2018. november „ ....... „ 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Képviselő-testülete egyetért és egyben kezdeményezi, hogy a Tormay Károly 
Egészségügyi Központban - az ellátási forma megváltoztatása nélkül - az egészségügyi 
szolgáltató kapacitása átcsoportosításra kerüljön az alábbiak szerint: 

Szakrendelés Engedélyezett Betöltött heti Szünetelő heti Tervezett heti 
heti óraszám óraszám óraszám óraszám 

Urológia 30 27 3 „ 27 
Angiológia 12 12. .. 0 15 

Felelős: dr. Gémes.i György 
Határidő: az egészségügyi államigazgatási szervhez történő benyújtásra 5 nap 


