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A. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, 

INFORMÁCIÓK 

 

 

A.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) hatálya kiterjed a Békés Megyei 

Központi Kórház (továbbiakban BMKK) valamennyi közalkalmazottjára, szervezeti egységére, 

valamint az Intézménnyel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársakra, 

szervezetekre. 

 

 

A.2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

 

A.2. l. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 

 

Önálló jogi személy, mely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi 

feladatait. 

 

A.2.2. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

A.2.3. AZ INTÉZMÉNY ELNEVEZÉSE 

 

Békés Megyei Központi Kórház   

 

A.2.4. AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓI 

 

Törzsszám:   833954 

 

A.2.5. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE 

 

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

 

A.2.6. AZ INTÉZMÉNY TELEPHELYEI 

 

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. (hrsz: 795/6) 

5700 Gyula, Dob u. 3. (Gyula hrsz: 4290) 

5700 Gyula, Kárpát u. 11. (Gyula hrsz: 4793) 

5700 Gyula, Semmelweis u. 6. (Gyula hrsz: 3120/1) 

5700 Gyula, Tiborc u. 54. (Gyula hrsz: 8539/1) 

5700 Gyula, Szentháromság u. 14/b. (Gyula hrsz: 3640/4) 

5700 Gyula,Várkert u. 2. (Gyula hrsz: 660) 

5700 Gyula, Sitka tanya 1. (Gyula hrsz: 0922/2) 

5820 Mezőhegyes, Szent György tér 4-5. (Gyula hrsz: 707) 

5520 Szeghalom, Szabolcs vezért u. 9. (Gyula hrsz: 529/1) 

5520 Szeghalom, Ady Endre u. 1. (Gyula hrsz: 497) 
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A.2.7. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÓJA 

 

Emberi erőforrások minisztere 

1055 Budapest, Akadémia u.3. 
 

A.2.8. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÓ SZERVÉNEK NEVE ÉS SZÉKHELYE 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1054 Budapest, Akadémia u.3. 

 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERVÉNEK NEVE ÉS SZÉKHELYE 

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

 

A középirányító szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a miniszter 

hatáskörébe nem tartozó fenntartói jogokat, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 

27/2015. (II.25.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott jogokat gyakorolja. 

 

A.2.9. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Alapító okirat  száma: 45301-2/2016/JOGIEÜ 

kelte: 2016. október 25. 

hatályba lépése: 2016. április 01. 

  alapítás időpontja: 2016.04.01. 

 

A.2.10. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

 

Működési engedélyben meghatározott ellátási terület.  

 

A.2.11. KÖZFELADATA, TEVÉKENYSÉGEK 

 

Az intézmény közfeladata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, ellátási 

területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 

rehabilitációja és követéses gondozása. 

 

Ellátási területén feladatát képezi a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi 

ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása, ennek keretében fekvőbetegek aktív és krónikus 

ellátása, ápolása, rehabilitációja, járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos 

sebészeti és kúraszerű ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés 

következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése  

 

 

Az alaptevékenységekkel és az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb jogszabályok 

listája, a minőségügyi rendszer által követett intranetes rendszerben, belső szabályzatokat, 

munkafolyamatokat és munkautasításokat, előírásokat tartalmazó dokumentumok között, 

elektronikus formában található meg. A jogszabálylista évente egyszer, az utolsó negyedévben kerül 

aktualizálásra. 

 

A.2.12. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK SZAKÁGAZATI SZÁMA ÉS 

MEGNEVEZÉSE 

 

861001 Fekvőbetegek aktív ellátása  

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
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073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 

073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 

073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása  

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

072240 Járóbetegek egynapos ellátása  

073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 

076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 

074060 Vér-, szövet-és egyéb kapcsolódó szövetbank 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

081071 Üdülőhelyi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés  

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

094130 Egészségügyi szakmai képzés 

095020 Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  

 

 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban:  

 

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási 

előirányzatának 30%-át. 

 

Az Intézmény rendszeres vállalkozási tevékenységet nem végez. 

Az Intézmény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés a)-e), valamint i) pontjai szerinti jogviszonyban 

foglalkoztatja dolgozóit, melyek az alábbiak: 

a) szabadfoglalkozás keretében, 

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c) társas vállalkozás tagjaként, 

d) közalkalmazotti jogviszonyban, 

e) munkaviszonyban, 

i) önkéntes segítőként. 

 

 

Tevékenységek finanszírozásának forrása: 

 

- Egészségbiztosítási Alap 

- Ellátottak térítése 

- Külföldön biztosított betegek, illetve biztosító intézeteik térítése 
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A.2.13. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI RENDJE  

 

A költségvetési szerv főigazgató főorvos ját és gazdasági igazgatóját pályáztatás útján kell 

kiválasztani. A főigazgató főorvos  és gazdasági igazgató kinevezését vagy megbízását, valamint 

felmentését vagy a megbízásának visszavonását a középirányító szerv készíti elő.  

 

A főigazgató főorvos t és a gazdasági igazgatót az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki vagy 

bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbízását, illetve, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve 

vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – 

a vezetővel munkaviszonyt létesít, azt megszünteti.  

 

A főigazgató főorvos  felett az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv főigazgató főorvos ja, 

a gazdasági igazgató felett a költségvetési szerv főigazgató főorvos ja gyakorolja azzal, hogy a 

gazdasági igazgató felett a díjazás tekintetében az ÁEEK főigazgató főorvos ja a munkáltatói jogkör 

gyakorlója.  

 

A pályáztatásra és foglakoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény – alapján, illetve a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.  

 

A főigazgató főorvos  felett a munkáltatói jogkör gyakorlója 

‒ a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, illetve – költségvetési szerv 

esetében, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

‒ egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató főorvos ja 

jogosult. 

 

A gazdasági igazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója 

‒ a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, illetve – költségvetési szerv 

esetében, ha a vezetővel a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelős miniszter, 

‒ az Eütv. 155. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezető tekintetében a díjazás 

megállapítása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgató főorvos jának hatáskörébe tartozik 

‒ az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Intézmény főigazgató főorvos ja jogosult. 

 

 

A.2.14. AZ INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 

SZÁMLASZÁM  

 

 Magyar Államkincstár: 10026005-00336035-00000000 

 

A.2.15. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Az Intézmény működését alapvetően meghatározó szervezetek, melyek a felügyeleti, 

tulajdonosi és finanszírozási feladatokat látják el.  

 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

 Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), valamint az ÁEEK Dél-Alföldi Térségi 

 Igazgatósága (D-A-TIG) 

 Nemzeti Népegészségügyi Központ 

 Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve 

 Nemzeti Egészségbiztosítási  Alapkezelő  
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 Felügyelő Tanács 

 

A.2.16. AZ INTÉZMÉNY KÖRBÉLYEGZŐJE, TARTALMA ÉS LENYOMATA 

 

A bélyegző szélén, körben felirat: 

 

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ   

FŐIGAZGATÓ FŐORVOS  FŐORVOS  

GYULA 

A bélyegző közepén a Szent koronával ékesített magyar címer látható. 

 

 Az INTÉZMÉNY képviseletét a főigazgató főorvos látja el. 

 

 

 

A.2.17. AZ INTÉZMÉNY CÉGJELZÉSE, CÍMERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.18. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LÉTREHOZÁSÁRÓL RENDELKEZŐ JOGSZABÁLY 

 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 

átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény. 
 

 

A 2.19. AZ INTÉZMÉNY FŐBB FELADATA, CÉLJA: 

Ellátási területére kiterjedően a járó-és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, 

rehabilitációja, és követéses gondozása. 

A nemzetközi normákhoz igazodó korszerű, hatékony gyógyítás. 

Színvonalas szolgáltatás, a minőség és a betegelégedettség folyamatos javítása. 

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, mely lehetőséget teremt az előzőek megvalósítására. 

 

B. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI 

FELÉPÍTÉSE 

 

 

Az Intézmény szervezeti ábrája az 1. sz. mellékletben látható. 

 

B.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERVEZETE: 

 

B.1.1. FŐIGAZGATÓ FŐORVOS  

 Az Intézményt a főigazgató főorvos , mint egyszemélyi felelős vezető irányítja.  

 

B.1.2. ORVOS IGAZGATÓ: 

A főigazgató főorvos  általános helyettese 
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B.1.3. ORVOS IGAZGATÓ HELYETTES 

 Az orvos igazgató helyettese valamennyi telephelyen (távollét vagy akadályoztatás, tisztség 

betöltetlensége esetén). A dr. Réthy Pál Tagkórházban előre egyeztetett ügyekben a főigazgató főorvos  

helyett eljár.   

 

B.1.4. GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

 

A gazdasági vezető a feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen vezetése és 

ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok tekintetében a költségvetési 

szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli.   

 

B.1.5. ÁPOLÁSI IGAZGATÓ 

 

A kórház ápolás szakmai vezetője. Távolléte, akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége 

esetén általános helyettese a helyettes ápolási igazgató helyettesíti az intézmény egészében.  

A dr. Réthy Pál Tagkórházban (Békéscsaba, Gyulai út 18. telephely) az ápolási igazgatót a dr. 

Réthy Pál Tagkórház ápolási igazgató helyettese helyettesíti ápolás szakmai vonatkozású 

ügyekben. .  

 

 

B. 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

 

B.2.1. FŐIGAZGATÓ FŐORVOS  KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 

EGYSÉGEK  

B.2.1.1. Főigazgató főorvosi titkárság 

B.2.1.2. Belső ellenőr  

B.2.1.3. Döntéselőkészítő osztály 

B.2.1.4. Humánpolitikai és titkársági osztály 

B.2.1.5. Jogi osztály 

B.2.1.6. Stratégiai Projektiroda 

B.2.1.7. Minőségbiztosítás 

B.2.1.8. Kórházhigiéne 

 

 

B.2.2. A BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 18. SZ. ALATTI TELEPHELYEN AZ ORVOS IGAZGATÓ 

HELYETTES ALÁ RENDELT EGYSÉGEK 

 

B.2.2.1.1. Belgyógyászati osztály profiljai, ambulanciái és szakrendelései (2.-3.-4. 

Belgyógyászat osztály, 1. Endokrinológia osztály, 1. Nephrológia osztály és 2. 

Gasztroenterológia osztály) 

B.2.2.1. 2. Sebészeti osztály, és szakrendelések 

B.2.2.2. 1. Traumatológiai osztály, és szakrendelések 

B.2.2.3. 2. Szülészeti–osztály, ambulanciák és szakrendelések 

  1. Nőgyógyászati osztály, ambulanciák és szakrendelések 
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B.2.2.l1. 2. Gyermek- csecsemő osztály, ambulanciák, és szakrendelés 

B.2.2.6. 2. Fül-orr-gége osztály ambulanciák, és szakrendelés 

B.2.2.4. Ortopédiai osztály, ambulancia, és szakrendelések 

B.2.2.7. 2. Intenzív osztály, és anaesztesiológiai ambulancia 

B.2.2.15. Neurológiai osztály és szakrendelések 

B.2.2.3. 1. Sürgősségi betegellátó osztály 

B.2.2.9. 1. Krónikus belgyógyászati osztály 

B.2.2.l0. 1. Rehabilitációs osztály, nappali kórház és szakrendelés 

B.2.2.12. Patológia 

B.2.2.13. Központi laboratórium 

B.2.2.14. Központi radiológia 

B.2.2.17. Egynapos sebészeti osztály 

  B.2.2.17.1. Általános sebészet 

  B.2.2.17.2. Nőgyógyászat 

  B.2.2.17.3. Szemészet 

  B.2.2.17.4. Traumatológia 

  B.2.2.17.5. Kézsebészet 

  B.2.2.17.6. Szájsebészet 

  B.2.2.17.7. Fül-orr-gégészet 

  B.2.2.17.8. Ortopédia 

B.2.2.18. Önálló szakrendelők, gondozók, 

B.2.2.16. Szájsebészeti szakrendelés és fogászati röntgen 

  B.2.2.18.1. Urológiai szakrendelők 

  B.2.2. 18.2. Pszichiátria szakrendelők, és gondozók 

  B.2.2. 18.3. Bőrgyógyászati szakrendelők, és gondozók 

  B.2.2. 18.4. Tüdőgyógyászat szakrendelő, és gondozó 

  B.2.2. 18.5. Reumatológia szakrendelők 

  B.2.2. 18.6. Foglalkozás egészségügyi szakrendelő  

  B.2.2. 18.7. Szemészeti szakrendelések 

B.2.2.19. Klinikai szakpszichológus 

B.2.2.20. Intézeti gyógyszertár 

 

B.2.3. Az orvos igazgató alá rendelt osztályok a Pándy Kálmán Tagkórházban   

   

Belgyógyászati mátrix  

1. Belgyógyászat 

Angiológia Haematológia 

2. Endokrinológia 

1. Gasztroenterológia 
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2. Nephrológia 

Kardiológia 

Allergológia és klinikai immunológia 

1. Csecsemő és gyermekgyógyászat valamint a gyermekgyógyászat specialitásai (PIC, gyermek-

tüdőgyógyászat, gyermek-gasztroenterológia, gyermek fül-orr-gégészet, gyermek – neurológia, 

gyermek intenzív ellátás) 

Bőrgyógyászat 

1. Neurológia 

Stroke osztály és örző 

Rheumatológia 

Fertőző osztály és Gyermek fertőző osztály 

Pszichiátria aktív, krónikus és nappali ellátás 

Addiktológia aktív ellátás 

Gyermek – és ifjúságpszichiátria 

Klinikai onkológia és sugárterápia 

Tüdőgyógyászat aktív és krónikus ellátás 

2. Sürgősségi Betegellátó Osztály 

2. Krónikus belgyógyászat (Gyula) 

3. Krónikus belgyógyászat (Szeghalom) 

4. Krónikus belgyógyászat (Mezőhegyes) 

Felnőtt hospice – palliatív ellátás 

Pszichiátria E egység 

2. Ápolási Osztály (Gyula) 

3. Ápolási osztály (Mezőhegyes) 

 

Sebészeti mátrix 

1. Sebészet 

Érsebészet 

2. Traumatológia 

Idegsebészet 

1. Szülészet 

2. Nőgyógyászat 

1. Fül-Orr-Gégészet 

Szemészet 

Urológia 

Arc- állcsont és szájsebészet 

1. Aneszteziológiai és Inzentenzív osztály 

 

Rehabilitációval kapcsolatos szakmai feladatok  

 2. Mozgásszervi rehabilitáció (stroke) 

3. Mozgásszervi rehabilitáció (Kristály) 

4. Mozgásszervi rehabilitáció (Központ) 

 Kardiológiai rehabilitáció 

Addiktológiai rehabilitáció 

 Tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció 

 

Diagnosztikai mátrix  

Általános kémiai laboratórium , klinikai farmakológiai labor, mikrobiológiai labor 

Központi RTG, CT, MRI  

Nukleáris Medicina 

Pathológia 

Endoszkópos Laboratórium 

Vérellátó 

Gyógyszerészeti Osztály   
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Járó-beteg ellátási mátrix  

Ideggondozó 

Onkológiai Gondozó 

Bőrgondozó 

Tüdőgondozó 

Drogambulancia 

Gyógytornászok, fiziotherápia 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.4. GAZDASÁGI IGAZGATÁS SZERVEZETE 

 

B.2.4.1. Titkárság 

B.2.4.2. Pénzügyi-számviteli osztály 

B.2.4.3. Műszaki és informatikai osztály 

B.2.4.4. Gazdasági osztály  

B.2.4.5. Biztonságszervező és Üzemeltetési osztályok tagkórházanként 

 B.2.4.7. Élelmezési osztály 

  

B.2.4.8. Telefonközpont 
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B.2.5. ÁPOLÁSI IGAZGATÁS SZERVEZETE 

 

 

 
 

 

 

B.3. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI 

 

B.3.1. IGAZGATÓ TANÁCS 

 

Az Igazgató Tanács a főigazgató főorvos  tanácsadó szervezete. 

 

Tagjai: 

 főigazgató főorvos   

 orvos igazgató 

 orvos igazgató helyettes 

 ápolási igazgató, és helyettesei 

 gazdasági igazgató 

Az Igazgató Tanács működése 

A fontosabb főigazgató főorvos i döntéseket megelőzően véleményező, jóváhagyó, 

javaslattevő szerv. Véleményalkotásával részt vesz az intézmény összes folyamatában 

(gyógyítás, tervezés, gazdálkodás, fejlesztés, szolgáltatás, kutatás, oktatás) az optimális 

döntések előkészítésében és minden olyan kérdésben, amelyet a főigazgató főorvos  az 

Igazgató Tanács elé terjeszt. 
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Feladatai: 

Véleményező, jóváhagyó, javaslattevőként vesz részt az alábbi témakörök megvitatásában, 

döntéshozatalában: 

 az intézmény egészének szakmai fejlődése, struktúraváltás, közép- és hosszú távú szakmai és 

egyéb tervek, tervkoncepciók, stratégiaalkotás, 

 éves operatív tervek (szakmai, kutatási, fejlesztési, beruházási, gazdasági, pénzügyi, oktatási, 

bér és létszám) és ezek évközi korrekciója, beszámolás azok végrehajtásáról, 

 az alaptevékenység és állami feladatok végrehajtása, a betegellátás koncepcionális kérdései, 

 a finanszírozási rendszerben az intézmény működésének értékelése, elemzése, 

 vezetői kinevezések, 

 az osztályok munkájának értékelése,  

 az intézményen belüli munka koordinálása, 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Kollektív Szerződés módosítása. 

 

Működése: 

 Az Igazgató Tanács üléseit a főigazgató főorvos  hívja össze és vezeti. 

 Üléseit heti rendszerességgel tartja. 

A napirendet és a meghívottak körét a főigazgató főorvos  határozza meg. Az ülésre – témától 

függően – bárki meghívást kaphat. 

 A testület operatív szervezése, előkészítése, a dokumentumok iratkezelése a főigazgató 

főorvos i titkárság feladata. 

 

Vezetőségi átvizsgálás 

 

 Az intézmény vezetése évente legalább egy alkalommal elvégzi a minőségmenedzsment 

rendszer és az intézmény teljes működésének átvizsgálását. 

 Értékeli az intézmény éves, illetőleg időszakos tevékenységét, a korábbi feladatok 

végrehajtását, meghatározza a következő időszak tennivalóit, konkrét feladatait és 

követelményeit. Az értekezleten a főigazgató főorvos , gazdasági igazgató, orvos igazgató, 

orvos igazgató helyettes , ápolási igazgató, minőségbiztosítási osztály képviselője vesz részt. 

 Az értekezletről jegyzőkönyv és intézkedési terv készül, amelyet az irattárban meg kell őrizni 

és az ellenőrző szervek rendelkezésére bocsátani. 

 

 

B.3.2. SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET 

 

Tagjai:  

• orvos igazgató,  

• orvos igazgató helyettes 

• ápolási igazgató,  

• az intézmény szakmai osztályainak vezetői (osztályvezető főorvosi 

kar) 
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Az SZVT ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek: 

• főigazgató főorvos  

• gazdasági igazgató 

• ápolási igazgató vagy az általa megbízott helyettese 

• a fenntartó képviselője,  

• SZMSZ-ben meghatározott vezető helyettesek. 

 

Az SZVT által megjelölt egyéb - jogszabály szerint nem kötelező -  meghívott  -tagok: 

• főgyógyszerész, 

• járóbeteg rendelések által delegált tagok. 

A Szakmai Vezető Testület az Intézmény szakmai tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve. 

Meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. 

Tagjai közül elnököt választ. 

Az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente kétszer. 

Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a Vezető Testület legalább 1/3-a írásban 

kezdeményezi. 

Részletes szabályait az SZVT működési és ügyrendje tartalmazza, mely szerint : 

A szakmai vezető testület határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza, az alábbi 

esetekben egyetértési jogkörökben a döntéshez az összes tag több mint felének egyetértő szavazata 

szükséges.  

 A szakmai vezető testület egyetértése szükséges:  

a)  a intézmény szakmai tervéhez,  

b)  a intézmény fejlesztési prioritásainak meghatározásához,  

c)  a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek alóli felmentéshez,  

d)  a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő 

szerv-, szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez,  

e)  a minőség politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló 

szabályzat elfogadásához,  

f)  más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési 

rendhez,  

g)  a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt egyéb döntésekhez.  

 

A szakmai vezető testület a fentieken kívül: 

a)  részt vesz a z intézményszervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, 

valamint a jogszabályban előírt belső szabályzatainak előkészítésében,  

b)  véleményezi, illetve rangsorolja a vezetőhelyettesi és a szakmai osztályok vezetői 

munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat,  

c)  a fenntartó, illetőleg a főigazgató főorvos  felé javaslattételi joga van, illetve  

d)  a fenntartó, illetőleg a főigazgató főorvos  felkérésére meghatározott szakmai 

kérdésben véleményt nyilvánít.  

A főigazgató főorvos  köteles kikérni a szakmai vezető testület állásfoglalását  

a)  jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a 

megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,  
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b)  a z intézményszakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása, valamint  

         c) a szervezeti és működési szabályzatában előírt esetekben.  

 

B.3.3. INTÉZMÉNYI FELÜGYELŐ TANÁCS 

Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 156. § (1)-(4) 

bekezdései, a 23/1998. (XII.27.) EüM rendelete, valamint a fenntartó 448-1/2014/19 ikt. 

számú iránymutatása alapján a Békés Megyei Központi Kórházban újraalakult 2019. 09.18-án 

a kórházi Felügyelő Tanács. 

Tagjai:  

A Felügyelő Tanács 9 tagból álló testület. A tagok egyszerű többségét az intézmény ellátási 

körzetében, az egészségügy területén működő civil szervezetek, egyesületek küldötteiből kell 

delegálni. A bizottságban a társadalmi szervezetek, egyesületek küldötteinek száma 5 fő. 

 A Felügyelő Tanács többi tagját – egyenlő arányban – az intézmény választott küldöttei és a 

fenntartó által delegált tagok alkotják. 

Az Intézményi küldötteket a Közalkalmazotti Tanács választja meg. Az intézményi küldöttek 

delegálása során lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a különböző szakképesítésű dolgozók 

képviselve legyenek a Felügyelő Tanácsban. Az intézményi küldöttek száma 2 fő.  

A fenntartó által delegált tagok száma 2 fő. 

 

Elnöke: a civil szervezetek  tagjai közül kerül megválasztásra. 

Működése: 

 A Felügyelő Tanács, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó szerv, az 

intézmény működésével, fenntartásával összefüggő kérdésekben. 

 Megbízása négy évre szól. 

Munkáját az elfogadott ügyrend alapján végzi. 

Feladata: 

 Az Intézmény működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben 

ellenőrzés, véleményezés, javaslattétel, 

 Az Intézmény vezetése és az érintett lakosság közötti kapcsolattartás biztosítása. 

 Figyelemmel kíséri az Intézmény működését. 

 Képviseli az érintett lakosság érdekeit az Intézmény működésében  

Hatásköre nem korlátozhatja az Intézmény vezetőinek az ágazati jogszabályokban, a 

munkaügyi jogszabályokban előírt jogainak és kötelességeinek érvényesülését. A Felügyelő 

Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök 

hívja össze. A Felügyelő Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Az ülésről hangfelvétel készül, mely jegyzőkönyvnek minősül. 

 

Részletes szabályait a mindenkor hatályos Kórházi Felügyelő Tanács szervezeti működési szabályzata 

tartalmazza. 
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B.3.4. KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS 

 

A Közalkalmazotti Tanács a közalkalmazotti részvételi jog gyakorlásának szervezeti formája, 

melynek elsősorban a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak 

nevében jóléti, szociális érdekekkel összefüggő kérdésekben van jelentős szerepe. 

Az Intézmény vezetésével Közalkalmazotti Szabályzatot alkot, munkája végzéséhez ügyrendet 

készít. 

Feladata: 

 Véleményezi a munkáltatói döntést megelőzően: 

 a munkáltató gazdálkodásából származó eredmények felhasználásának tervezetét, 

 a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedések tervezetét, 

 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, 

 a munkarend kialakítását. 

 A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben 

meghatározott jóléti célú eszközök, intézmények, pénzeszközök hasznosítása, 

felhasználása tekintetében. 

 Törvényben meghatározott jogainak gyakorlásával összefüggő kérdésekben tájékozódási 

joga van. 

 Az Intézmény vezetése köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot legalább félévente 

a bérek intézményi szintű átlagos alakulásáról, a gazdasági helyzetet érintő kérdésekről. 

 A Közalkalmazotti Tanács feladata ellátása érdekében együttműködik az Intézmény 

vezetőjével, az Intézményben működő munkavállalói és szakmai érdekképviseleti 

szervekkel. 

 Az Intézmény biztosítja a Közalkalmazotti Tanács részére szükséges működési feltételeket 

és költségeket. 

 

B.3.5. EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETÉNEK 

ALAPSZERVEZETE 

 

A szervezet a 2012. évi I. törvényben –  A Munka Törvénykönyvéről – valamint az 1992. évi 

XXXIII. törvényben – A Közalkalmazottak jogállásáról (Kjt). – foglaltak szerint működik. 

Az alapszervezet munkavállalói érdekképviseleti szervezet, melynek célja a munkavállalók 

érdekeinek képviselete és védelme. 

B.3.6. AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN MŰKÖDŐ SZAKMAI KAMARÁKRÓL  

 

szóló 2006. évi XCVII. törvény az egészségügy területén szakmai kamaraként 

 Magyar Orvosi Kamarát, 

 Magyar Gyógyszerészi Kamarát, 

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát nevesíti. 
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Szervezetét és működését a fenti törvény és az egyes kamarák Alapszabályai tartalmazzák. 

Az etikai eljárásra a szakmai kamarák által kidolgozott etikai kódexet kell alkalmazni. 

 

B.3.7. MUNKABIZOTTSÁGOK, MUNKACSOPORTOK 

 

A bizottságok a főigazgató főorvos , illetve az Igazgató Tanács által javasolt témákkal 

foglalkozó tanácsadó jellegű szervek. Tevékenységük célja az intézményben a korszerű 

klinikai – diagnosztikai, tudományos és oktató munka fejlesztése, hatékonyságának növelése, 

a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek jobb kihasználásával.  

A bizottságok feladatai: 

 a kompetencia körükbe tartozó terület fejlődésének elősegítése,  

 adott feladatokkal kapcsolatos információk gyűjtése, elemzése, 

 állásfoglalás kialakítása, véleményezés, tanácsadás, annak aktív képviselete, 

továbbadása a főigazgató főorvos  és az Igazgató Tanács részére, 

 átruházott hatáskörben operatív tevékenységek. 

A bizottságok működése: 

 a bizottságok éves terv alapján működnek, 

 a főigazgató főorvos  ad hoc bizottságot is létre hozhat, 

 a bizottságok működéséhez szükséges információkat valamennyi intézményi egység 

vezetője köteles megadni. 

 

B. 3.7.1. Tudományos Bizottság 

B. 3.7.2. Gyógyszerterápiás Bizottság 

B.3.7.3. Etikai Bizottság  

B.3.7.4. Intézeti Kutatásetikai Bizottság (IKEB) 

B.3.7.5. Decubitus, krónikus sebek, sztóma ellátását koordináló team 

B.3.7.6. Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) 

B.3.7.7. Közbeszerzési Munkacsoport (KBMCS) 

B.3.7.8. Intézményi Várólista Bizottság  

B.3.7.9. Táplálkozási Munkacsoport 

B. 3.7.10. POCT Bizottság (Point of Care Testing)  

B. 3.7.11. Onkoteam 

B. 3.7.12. PÁNDY KÁLMÁN EMLÉKBIZOTTSÁG 

B. 3.7.13. Szervdonációs Bizottság 

B. 3.7.14. Rehabilitációs Bizottság 

B. 3.7.15. Minőségfejlesztési és Dokumentációfejlesztési Bizottság 

B. 3.7.16. „PÁNDY-NŐVÉR” Bizottság 

B. 3.7.17. AD HOC Bizottság 

B. 3.7.18. Transzfúziós Bizottság 

B. 3.7.19. Szakdolgozók tanácsadó Testülete 

 

Fenti bizottságok és teamek működési szabályzata a minőségbiztosítási előírásoknak megfelelően az 

intézmény belső intranetes hálózatán elérhető.  
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ad B.3.7.2. Gyógyszerterápiás bizottság 

 

A 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet alapján a gyógyszerellátási feladatok összehangolt működése 

érdekében Gyógyszerterápiás Bizottságot működik. A bizottság feladat: betegbiztonsági és 

gazdaságossági szempontból gyógyszerterápiás elvek alkalmazására javaslatot tesz, elemzi és értékeli 

a gyógyszerfelhasználást, gyógyszerbeszerzést. Véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások 

bevezetését és meghatározza az ehhez szükséges gyógyszer igényt. Ellenőrzi a  gyógyszerellátással 

kapcsolatos minőségbiztosítási feladatait, a szolgáltatások minőségét és az esetleges hiányosságok 

esetén javaslatot tesz azok megszüntetésére.  

Elnöke az orvos igazgató, titkára a főgyógyszerész. Tagjai az alábbi klinikumi területek megbízottjai: 

belgyógyászati, sebészeti, gyermekgyógyászati, tüdőgyógyászati, infektológiai, klinikai laboratóriumi 

diagnosztika (orvosi mikrobiológia) szakemberei. A bizottság 9 főből áll.   

 

ad B.3.7.3. Etikai Bizottság  

 

Eütv. 156 § (6) d) A kórházi etikai bizottság feladata 

a) az intézményen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás, 

b) a betegjogok érvényesítésében való közreműködés, 

c) a szerv- és szövetátültetés e törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása. 

 (7) A kórházi etikai bizottság 7 tagú testület. Tagjait az egészségügyi intézmény vezetése kéri fel 

azzal, hogy a bizottság összetétele biztosítsa a bizottság elé kerülő ügyek sokoldalú (orvosi, 

pszichológiai, jogi, vallási stb.) megítélését. 

 

 

ad B.3.7.6. Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) 

 

 

20/2009. (VI.18.) EüM r.10.§ alapján az intézményben működő Infekciókontroll és Antibiotikum 

Bizottság az intézmény vezetését szakmai tanácsadó testületként segíti, javaslattételi, véleményezési 

joggal. Elnöke a főigazgató főorvos, titkára az intézményen belüli infekciókontroll tevékenységet 

irányító szakember  (Kórházhigiénés osztály vezetője). A bizottság tagjai: orvos igazgató, ápolási 

igazgató, infektológus, orvosi mikrobiológus, intézeti főgyógyszerész. 

Klinikumok képviselői: gyerekgyógyász, sebész, szülész-nőgyógyász, intenzív szakorvos, 

belgyógyász. 

A bizottság ülésein meghívottként részt vesz: gazdasági igazgató, pathológus, kórházhigiénés 

szakszolgálat munkatársai. 

A Bizottság feladatai: 

- a nosocomiális fertőzések megelőzése szempontjából szükséges feltételek biztosításában a hygiénés, 

illetve epidemiológiai szempontból megfelelő intézményi viszonyok kialakításában és fenntartásában 

való segítségnyújtás; tevékenységek ellenőrzése, értékelése, fejlesztésekre vonatkozó javaslattétel.  

- ellenőrzi a gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó rendelkezések betartását, a terápiás 

irányelvek alapján elsősorban az antibiotikumok és nagy értékű gyógyszerek vonatkozásában. 

 

 

ad B. 3.7.11. Onkoteam 

 

Az onko-team-et a sokszakmás onkológiai ellátást végző egészségügyi intézmény 

(szolgáltató) klinikai onkológiai osztályának szervezeti egységeként működteti, szükség esetén más 

intézmény/intézmények (szolgáltató/szolgáltatók) szakorvosainak bevonásával. Az onko-team 

javaslatai az adott egészségügyi intézményben történő betegellátásra hatályosak.  

Az onko-team-en történő megbeszélésnek daganatos megbetegedés szakmai szabályok 

szerinti vizsgálatokkal megalapozott vélelmének esetén, vagy diagnózisának felállítását követően, de a 

definitív kezelés megkezdése előtt kell megtörténnie. Sürgősségi beavatkozás szükségessége esetén a 

beteg ellátása természetesen az onko-team előzetes véleményének kikérése nélkül elvégezhető, de 

ebben az esetben is szükséges a következő onko-team ülésen a beteg kórtörténetének ismertetése, 
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valamint a sürgősség tényének és okának az onko-team dokumentációjában való rögzítése. A 

„sürgősség” fogalmára külön jogszabályok és a szakmai szabályok az irányadók. Alapelvként az 

Egészségügyi törvényben szereplő definíciót kell tekinteni: „sürgős szükség: az egészségi állapotban 

bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a 

beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne” 

 
 

 

B.3.8. MUNKAÉRTEKEZLETEK 

 

B.3.8.1. Gazdasági igazgató vezetői értekezlete 

Résztvevők: gazdasági igazgató, gazdasági osztályvezető, műszaki és informatikai 

osztályvezető, pénzügyi és számviteli osztályvezető, üzemeltetési menedzser (Gyula és 

Békéscsaba), valamint szükség szerint a humánpolitikai és titkársági  osztályvezető, és a jogi 

osztályvezető.  

A vezetői értekezletet a gazdasági igazgató hívja össze, heti rendszerességgel. 

A vezetői értekezlet feladata:  

Az intézmény gazdálkodását (és háttértevékenységét) érintő kérdések megtárgyalása, a 

felmerülő műszaki, üzemeltetési, anyaggazdálkodási, pénzügyi (és munkaügyi) jellegű 

problémák, aktualitások, feladatok áttekintése. Feladatkijelölés és beszámoltatás, az érintett 

területek koordinációjának elősegítése.  

 

B.3.8.2.  Főnővéri értekezlet 

Az ápolási igazgató hívja össze szükség szerint. Feladata az intézmény egészét érintő ápolási, 

gondozási tevékenység kérdéseiben döntés előkészítés, az ápolás fejlesztés elveinek 

kidolgozása, gyakorlatban való adaptálás előkészítése, betegvélemények, visszajelzések 

értékelése, a minőségi munkaerőképzés alternatív lehetőségeinek kutatása, javaslattétel 

újításokra, ezek bevezetése, aktualitások megbeszélése.  

 

B.3.8.3. Osztályértekezletek, megbeszélések  

A napi rendszerességgel tartott referálások az osztályvezető főorvos, az osztályos orvosok és a 

főnővér közreműködésével történnek.  

Az osztályértekezletek megtartása az osztályvezető vezetésével évente minimum két 

alkalommal és az általa szükségesnek tartott időpontokban történik az osztály valamennyi 

dolgozójának részvételével. A megbeszélések fő témakörei – a betegellátással, a 

munkaszervezéssel és egyéb fontos teendőkkel kapcsolatos aktuális feladatok. 

Az értekezletek időpontjairól a főigazgató főorvos  főorvost az osztályvezető főorvos 

előzetesen tájékoztatja. 

 

B.3.8.4. Dolgozói fórumok 

Az Intézmény életében bizonyos rendszerességgel felmerülő, az Intézmény valamennyi 

dolgozóját érintő, aktuális kérdések megbeszélését szolgálja, ahol előadóként az Intézmény 

felső vezetése és/vagy az adott témakör felkért szakértője vesz részt.  

A munkaértekezletek az intranetes rendszeren kerülnek közzétételre, körlevél 

formájában.   
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C. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

C.1. INTÉZMÉNY VEZETÉSE  

 

 

Feladata: Az Intézmény szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag hatékony 

működtetése. E feladatának az Intézmény vezetése szakmai önállósága alapján a hatályos 

jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg a fenntartó határozatainak 

figyelembevételével tesz eleget 

 

C.1.1. FŐIGAZGATÓ FŐORVOS  

 

C.1.1.1. Feladatai 

 

 Szervezi az alaptevékenység körébe tartozó tevékenységek ellátását. 

 Koordinálja az orvosi, ápolási, gazdasági, műszaki, stratégiai, minőségbiztosítási, jogi 

és humánpolitikai, valamint a központi irányítási tevékenységeket. 

 Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az Intézmény szervezeti egységeinek munkáját, 

részben közvetlenül, részben az illetékes igazgatókon keresztül. 

 Meghatározza a minőségpolitikát, az Intézmény küldetését és jövőképét. 

 Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások tervszerű fejlesztésére a szakterületek 

vezetőivel szakmai tervet készíttet öt éves időtartamra. Meghatározza az intézmény 

stratégiáját, melynek alapján összeállítja a közép, és hosszú távú tervet, 

minőségpolitikai célokat, az éves munkaprogramot. 

 Vezetőségi átvizsgálásokat végez a minőségmenedzsment rendszer és az intézmény 

működésének eredményességéről, fejlesztéséről. 

 Feladata a fejlesztési és rekonstrukciós tervek előzetes összeállítása, fenntartóval való 

egyeztetése. 

 Az Intézményi költségvetési terv elfogadása, a végrehajtás folyamatos ellenőrzése. 

 Az Intézmény gazdálkodásának, számviteli, pénzügyi folyamatainak nyomon 

követése. 

 Feladata elkészíttetni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, a szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjét, a kockázatelemzéseket. 

 Biztosítja az Intézményen belüli teljes körű belső ellenőrzés működését. Feladata a 

belső és külső szervek által végzett ellenőrzések megállapításainak értékelése, a feltárt 

hiányosságok megszűntetésére az intézkedések megtétele. 

 Az Intézmény anyagi és szellemi erőforrásainak hatékony felhasználása és 

gyarapítása, az intézmény vagyonkezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű 

használatának biztosítása. 

 Gondoskodik az Intézmény működésének alapjául szolgáló hatósági engedélyek 

beszerzéséről, érvényességükről, a szükséges biztosítások megkötéséről. 

 Megköti a finanszírozási szerződést, biztosítja az egészségügyi finanszírozási rendhez 

szükséges adatszolgáltatást. 

 Elkészíti az Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát. 

 Megköti a Kollektív Szerződést a munkáltatói oldal képviseletében. 
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 Eleget tesz az Intézmény közérdekű adatszolgáltatási kötelezettségének.  

 Működteti a belső kommunikációs csatornákat, amelyek képesek a követelmények, 

célok és az elért eredmények hatékony közlésére.  

 Kapcsolatot tart az alapítóval, a fenntartóval, a D-A-TIG-el, az Intézmény működési 

területén élő lakosság képviselőivel, Önkormányzattal, Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálattal, egészségügyi szolgálatokkal, társintézményekkel, 

érdekvédelmi szervekkel, orvosi egyetemekkel, egyéb érdekelt felekkel, és a sajtóval. 

 Ellátja az Intézmény külső képviseletét. 

 Kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat a törvényben rögzített módon 

és megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 Feladata a törvények maradéktalan érvényesülésének, az etikai követelmények 

megtartásának biztosítása. 

 Elkészítteti a vezető beosztású közalkalmazottak munkaköri leírását. 

 Felügyeli az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működését  

 Együttműködik a Közalkalmazotti Tanáccsal és az intézményben működő 

Szakszervezetekkel, Magyar Orvosi Kamarával, és a Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamarával a Munka Törvénykönyvében, valamint a Közalkalmazottak 

jogállásában előírt egyetértési, véleményezési, tájékoztatási jogkörök figyelembe 

vételével. 

 

C.1.1.2. A főigazgató főorvos  kizárólagos hatásköre, jogköre 

 

 Munkáltatói jogköre kiterjed, az alapvető munkáltatói jogok vonatkozásában, az 

intézmény valamennyi munkavállalójára. Alapvetői munkáltatói jogkörön értjük a 

jogviszony létesítését, megszüntetését, az illetmény megállapítását és jogszabálytól 

eltérő módosítását, valamint minden olyan munkáltatói intézkedést, ami a jogviszony 

módosítását kívánja meg. 

 A gazdasági-műszaki és az ápolás területén dolgozó munkatársakra vonatkozóan az 

egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a gazdasági és az ápolási igazgatóhoz delegálta.  

  A gazdasági igazgató kivételével a vezető helyettesek megbízása, a megbízás  

  visszavonása, illetve valamennyi vezető helyettes felett az egyéb munkáltatói jogok 

  gyakorlása, azzal, hogy a gazdasági igazgató esetében a díjazás megállapítása  

  tekintetébe az ÁEEK főigazgató főorvos ja gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 A mindenkor hatályos Áht. alapján általános helyettese távollét (pl. szabadság), tartós 

akadályoztatása és a tisztség ideiglenes betöltetlensége miatt esetén teljes jogkörrel az 

orvos igazgató. Amennyiben mindketten távol vannak vagy akadályoztatásuk merül 

fel, vagy a tisztség átmenetileg nincs betöltve az orvos igazgató helyettes helyettesíti.  

 Az Intézmény szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása. 

 Az Intézményi szabályzatok kiadása.  

 Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kizárólagos hatáskörként 

meghatározott egyéb feladatok meghatározása, ellátása. 

 Az Intézmény tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, elintézése. 

 Mindaz, amit jogszabály a főigazgató főorvos  kizárólagos hatáskörébe utal.  

 A Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályokban meghatározott képviseleti, az 

Áht. szerinti kötelezettségvállalási jogkört lát el, mint egyszemélyi felelős vezető. 
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 Az Intézmény képviseletében kizárólagos aláírási joga van. 

 Használja a „Békés Megyei Központi Kórház Főigazgató főorvos” feliratú 

bélyegzőket. 

 Döntési, ellenőrzési, utasítási és beszámoltatási joga, illetve kötelezettsége van az 

Intézet egész területén. Hatáskörébe tartozik minden olyan utasítás, intézkedés 

megtétele, amely biztosítja az intézményi feladatok maradéktalan, gazdaságos és 

határidőre történő végrehajtását. 

 Jogosult és köteles munkaköri leírás formájában meghatározni a közvetlen irányítása 

alá tartozó vezetők feladatkörét, hatáskörét és felelősségét, munkájukat rendszeresen 

ellenőrizni, továbbá a munkaköri leírásokban szereplő feladatokon túlmenően egyedi, 

eseti megbízást adni. 

   

 Kötelezettség vállalási jogosultsággal a főigazgató főorvos  rendelkezik. Ezen 

jogosítványát írásban átruházhatja helyetteseire. Részletes szabályozását a 

minőségirányítás által követett, az Áht., és az Ávr. szerinti gazdálkodási, 

kötelezettségvállalási szabályzatok tartalmazzák. 

 Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogkörök 

gyakorlása főigazgató főorvos i hatáskör: 

o Kinevezés. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel, 

áthelyezéssel, felmentéssel, azonnali hatállyal a próbaidő alatt, valamint 

elbocsátással.  

o Áthelyezéshez hozzájárulás, a munkavégzés alóli felmentés engedélyezése 

 Illetménymódosítás, átsorolás főigazgató főorvos i hatáskör a gazdasági igazgató 

ellenjegyzésével. 

 Jutalmazás főigazgató főorvos i hatáskör a gazdasági igazgató ellenjegyzésével.  

 Tanulmányi szerződés megkötése főigazgató főorvos i hatáskör, a szakmai igazgatók 

javaslata alapján 

 Rendkívüli szabadság engedélyezése. 

 Támogatások, juttatások – Kollektív Szerződésben nem szabályozott esetekben 

főigazgató főorvos  hatáskörében, gazdasági igazgató ellenjegyzésével. 

 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése főigazgató főorvos i hatáskör, a szakmai 

igazgatók véleményének kikérése után. 

 A soron kívüli  foglalkozás egészségügyi  vizsgálat elrendelése. 

 Kiadmányozási (aláírási) jog, melyet delegálhat az orvos igazgatónak.  

C.1.1.3. Felelőssége 

 

Felelős: 

 Az Intézmény működéséért, a jogszabályban, SZMSZ-ben, szabályzatokban 

meghatározott tevékenységek megvalósulásáért. 

 Az egészségügyi törvény és egyéb törvények, jogszabályok, valamint az etikai 

rendelkezések betartásáért. 

 Az Intézmény munkájára vonatkozó intézkedések időbeli megtételéért, a szabályozási 

munka koordinálásáért A törvényesség betartásáért, betartatásáért, a munkáltatói 

intézkedésekért, a dolgozók jogainak érvényesüléséért. 
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 Az Intézmény gazdálkodásáért, működésének ellenőrzéséért. 

 Az Intézményi Közalkalmazotti Tanács és Szakszervezet működési feltételeinek 

biztosításáért. 

 Az SzMSz-ben és a Kollektív Szerződésben foglaltak érvényesüléséért. 

 Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés létrehozásáért, 

működtetéséért és tovább fejlesztéséért.  

C.1.2. ORVOS IGAZGATÓ 

 

C.1.2.1. Feladatai  

 

 A főigazgató főorvos  távolléte, akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén  

ellátja annak tevékenységét és gyakorolja hatáskörét, jogkörét. 

 Összehangolja és felügyeli az Intézményben végzett orvosi és intézeti gyógyszerészi 

tevékenységet. 

 Összehangolja az Intézmény orvos-szakmai szervezeti egységeinek munkáját, az 

ehhez kapcsolódó működési szabályzatok elkészítését. 

 Felügyeli az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát.  

 Részt vesz a minőségbiztosítási tevékenységben, az intézményben nyújtott 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségfejlesztésében,  

 a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőség-

ellenőrzése 

 az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és 

felügyelete ,. 

 az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete, 

 Figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. 

 Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 

 Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. 

 Felügyeli az Intézményben az orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók továbbképzését. 

 Megszervezi, felügyeli az orvos-egészségügyi vonatkozású jogszabályok és utasítások 

végrehajtását. 

 A klinikai vizsgálatok befogadásához szükséges előkészületi feladatok lebonyolítása. 

 Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. 

 Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását. 

 Biztosítja és felügyeli az Intézmény higiénés rendjét. 

 Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatokat. 

 

C.1.2.2. Hatásköre, jogköre 

 

 Főigazgató főorvos  főorvosi tevékenység helyettesként való végzésekor annak 

hatáskörét, jogkörét, teljes jogkörrel gyakorolja.   
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 Aláírási joga van az intézmény orvos-szakmai, gyógyszerészi munkájával 

kapcsolatban, továbbá: 

- az alapvető munkáltatói jogokhoz tartozó főigazgató főorvos i döntést 

követően,  a dokumentumok aláírásának joga delegálásra kerül 

  - felügyeleti területüket érintő és szakirányítási körükbe tartozó elvi  

  összefoglalók, értékelések, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek munkakapcsolatát  

  meghatározó intézkedések és utasítások megtétele, 

  - a feladatok koordinálására történő intézkedések megtétele, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek szabadság  

  engedélyezése, erkölcsi és anyagi elismerésére javaslattétel, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek és munkatársainak 

  továbbképzésének elrendelése, 

  - szakmai értekezletek tartásának elrendelése, 

  - a felsoroltakon túl írásbeli megbízás alapján, az abban meghatározottak 

  szerint rendelkezik aláírási joggal.  

 

C.1.2.3. Felelőssége  

 

Felelős 

 A gyógyító munkára vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért, a belső munka 

koordinálásáért. 

 Az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért. 

 A minőségirányítás rendszerének működtetéséért. 

 A főigazgató főorvos  által a hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséért, ellenőrzéséért. 

 

C.1.3. Orvos igazgató helyettes  

 

C.1.3.1. Feladatai  

 

o Az orvos igazgató helyettes a Békéscsaba, Gyulai út 18. sz. alatti telephelyen 

helyettesíti a főigazgató főorvost, annak távollétében, akadályoztatása, vagy a tisztség 

betöltetlensége esetén. Az orvos igazgatót helyettesíti, annak távolléte, 

akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén valamennyi telephelyen.  

o Részt vesz az orvos-szakmai szervezeti egységek munkájának, az ehhez kapcsolódó 

működési szabályzatok elkészítésének összehangolásában. 

o Felügyeli az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát.  

o Részt vesz a minőségbiztosítási tevékenységben, az intézményben nyújtott 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségfejlesztésében. 

o Felügyeli az orvosi dokumentáció szabályszerűségét, pontosságát, az adatvédelmet. 

o Felügyeli az ügyeleti tevékenységet. 

o Figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. 

o Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 

o Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. 

o Felügyeli az Intézményben az orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott 

egészségügyi dolgozók továbbképzését. 
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o Megszervezi, felügyeli az orvos-egészségügyi vonatkozású jogszabályok és 

utasítások végrehajtását. 

o A klinikai vizsgálatok befogadásához szükséges előkészületi feladatok lebonyolítása. 

o Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. 

o Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehatását. 

o Biztosítja és felügyeli az Intézmény higiénés rendjét. 

o Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatokat. 

 

C.1.2.2. Hatásköre, jogköre 

 

 Aláírási joga van az intézmény orvos-szakmai, gyógyszerészi munkájával 

kapcsolatban, továbbá: 

- az alapvető munkáltatói jogokhoz tartozó főigazgató főorvos i döntést 

követően,  a dokumentumok aláírásának joga delegálásra kerül 

  - felügyeleti területüket érintő és szakirányítási körükbe tartozó elvi  

  összefoglalók, értékelések, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek munkakapcsolatát  

  meghatározó intézkedések és utasítások, 

  - a feladatok koordinálására történő intézkedések, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek szabadság  

  engedélyezése, erkölcsi és anyagi elismerésére javaslat, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek és munkatársainak 

  továbbképzésének lrendelése, 

  - szakmai értekezletek tartásának elrendelése, 

  - a felsoroltakon túl írásbeli megbízás alapján, az abban meghatározottak 

  szerint rendelkezik aláírási joggal.  

 

C.1.2.3. Felelőssége  

 

Felelős 

 A gyógyító munkára vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért, a belső munka 

koordinálásáért. 

 Az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért. 

 A minőségirányítás rendszerének működtetéséért. 

 A főigazgató főorvos  által a hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséért, ellenőrzéséért. 

 

 

C.1.4. GAZDASÁGI IGAZGATÓ 

 

Irányítja, szervezi, és ellenőrzi az Intézmény gazdálkodását, pénzügyi, számviteli és műszaki 

munkáját és mindezekkel összefüggő adminisztratív feladatokat. 

C.1.4.1. Feladatai 

 Gondoskodik az Intézmény gazdálkodási, pénzügyi és műszaki (orvostechnikai és 

informatikai) anyaggazdálkodási, bér-és munkaügyi, biztonságszervező és 

üzemeltetési feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről, ellenőrzi 

végrehajtásukat. 
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 Megoldja a költségvetés tervezésével, előirányzat felhasználással, a hatáskörébe 

tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat. 

 Elkészíti a jogszabályokban meghatározott időben a költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolókat. 

 Jóváhagyja az Intézmény könyvviteli, számviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási 

és bizonylati rendjét. 

 Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, értékeléséről, a 

hatékonyság, az ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. 

 A gyógyászati szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkáihoz irányítást ad és 

ellenőrzi betartásukat. 

 Részt vesz az Intézmény finanszírozási szerződésének előkészítésében. 

 Gondoskodik a folyamatos leltárellenőrzési feladat ellátásáról. 

 Irányítja a közbeszerzési eljárások lefolytatását és a közbeszerezési munkacsoportot. 

 Irányítja és ellenőrzi az SzMSz-ben feltüntetett, hozzá rendelt szervezeti egységek 

munkáját. 

 Gazdasági jellegű kérdésekben ellátja az Intézmény jogszabályi keretek közötti 

képviseletét. 

 Meghatározza a hozzá beosztott dolgozók feladatait, elkészíti munkaköri leírásukat. 

 A főigazgató főorvos  távollétében, akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége 

esetén a helyette általános helyettesként eljáró orvos igazgatónak gazdálkodási 

kérdésekben szakmai segítséget nyújt. 

 Ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat. 

 

C.1.4.2. Hatásköre, jogköre 

 A főigazgató főorvos i kiemelt jogkörök közül a kötelezettségvállalás és utalványozás 

ellenjegyzésére jogosult, illetve kötelezettségvállalásra a vonatkozó belső szabályzat 

alapján. 

 Gazdasági jellegű további feladatokkal kapcsolatban aláírási jogkörrel rendelkezik. 

 Aláírási joga van az Intézmény gazdálkodásának irányítása körében hozott belső 

utasítások, szabályok tekintetében. 

 Feladatok ellátása kapcsán a felügyelete alá tartozó szabályok felett beszámoltatási, 

ellenőrzési, utasítási és aláírási joga van. 

 Információt, tájékoztatást kérhet gazdasági, pénzügyi kérdésekben valamennyi 

szervezeti egység vezetőjétől. 

 Általános helyettese a pénzügyi-számviteli osztályvezető, aki távolléte, tartós akadályoztatása, 

illetve a tisztség ideiglenes betöltetlensége  esetén, teljes jogkörrel  helyettesíti.  

 

C.1.4.3. Felelőssége 

Felelős: 

  Az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért. 

 A gazdálkodással kapcsolatban hozott intézkedéseiért, belső utasításaiért. 
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 A vezetői ellenőrzés elvégzésért és elvégeztetéséért, a gazdálkodási folyamatokba 

épített automatikus ellenőrzési rendszer működéséért, a talált hiányosságok 

megszűntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért. 

 Felelős a gazdasági- műszaki ellátó szervezet munkájáért. 

 Felelős a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. 

 

C.1.5. ÁPOLÁSI IGAZGATÓ 

Irányítja és ellenőrzi az Intézményben folyó ápolási tevékenységet.  

 

C.1.5.1. Feladatai 

 

 Gondoskodik az SzMSz-ben meghatározott járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátásban, 

dolgozó szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkájának irányításáról, az egységek 

munkájának összehangolásáról, folyamatos ellenőrzéséről. 

 Gondoskodik a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetéséről, a 

dokumentáció szakmai tartalmát felügyeli.  

 Biztosítja az ápolási tevékenység területén folyó tudományos munka 

feltételrendszerét. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését. 

 Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. 

 Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 

 Ellenőrzi a higiénés követelmények betartását, együttműködve az orvos igazgatóval.  

 Ellenőrzi az intézményi házirend betartását. 

 Biztosítja és felügyeli az Intézmény ápolási-gondozási tevékenységét ellátó 

szakdolgozók képzését és továbbképzését. 

 Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatait. 

 Javaslatot tesz a betegellátás tárgyi feltételeinek javítására. 

 Eleget tesz szakterületén külső és belső jelentési kötelezettségének. 

 Rendszeresen ellenőrzi a szakdolgozók és ápolási kisegítő személyzet szakmai 

munkáját és etikai magatartását. 

 Felügyeli a hatályos jogszabályok és intézményi szabályzatok szakdolgozókra és 

kisegítőkre vonatkozó előírásainak végrehajtását, ellenőrzi ezek érvényre jutását. 

 Felügyeli az intézmény szakdolgozóinak ügyeleti-készenléti rendszerét és 

tevékenységét. 

 Közreműködik az egészségügyi szakdolgozók munkaköri leírásának elkészíttetésében. 

A főnővérek és vezető asszisztensek munkaköri leírását az osztályvezető főorvossal 

közösen vagy önálló hatáskörében készíti el. 

 Közreműködik az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés szerinti szakmai 

gyakorlatok előkészítésében, lefolytatásában, adminisztrációjában, és koordinálja 

azzal kapcsolatos teendőket.  

 Felügyeli az Otthonápolási Szolgálat működését. 
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 Közreműködik a minőségügyi előírások kidolgozásában és felügyeli azok betartását. 

 Biztosítja a szakdolgozók működési nyilvántartásba vételéhez szükséges 

továbbképzéseken való részvételt. 

 Működteti a: 

o Szakdolgozók Tanácsadó Testületét, 

A Krónikus Sebkezelési Team-et, 

o Betegbiztonsági munkaértekezletet, 

 A főnővéri értekezletet havi rendszerességgel. 

 

C.1.5.2. Hatásköre, jogköre 

 A főigazgató főorvos  által feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, 

beszámoltatási, ellenőrzési, aláírási joga és kötelezettsége van az intézmény egész 

területén. 

 Ápolás-szakmai kérdésekben, képviseleti jogköre van külső szerveknél a főigazgató 

főorvos  főorvos megbízása alapján. 

 A főigazgató főorvos  képviseletében jár el a számára egyedi megbízással hatáskörébe 

utalt kérdésekben. 

 Aláírási joga van az intézmény ápolás-szakmai munkájával kapcsolatban, továbbá azokban a 

feladatokban, amire megbízza a főigazgató főorvos : 

- az alapvető munkáltatói jogokhoz tartozó főigazgató főorvos i döntést 

követően,  a dokumentumok aláírásának joga delegálásra kerül 

  - felügyeleti területét érintő és szakirányítási körébe tartozó elvi  

  összefoglalók, értékelések, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek munkakapcsolatát  

  meghatározó intézkedések és utasítások, 

  - a feladatok koordinálására történő intézkedések, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek szabadság  

  engedélyezése, erkölcsi és anyagi elismerésére javaslat, 

  - a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek  vezetőinek és munkatársainak 

  belföldi kiküldetésének elrendelése, 

  - szakmai értekezletek tartásának elrendelése, 

  - a felsoroltakon túl írásbeli megbízás alapján, az abban meghatározottak 

  szerint rendelkezik aláírási joggal.  

 

 

 

C.1.5.3. Felelőssége 

 Felelős az intézet ápolás-szakmai tevékenységéért, a hatáskörébe utalt feladatok 

ellátásáért. 

 Felelős az intézményben folyó ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásáért és betartatásáért. 

 Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 
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 Felelős azért, hogy az ápolás színvonalának emelése érdekében minden lehetséges 

intézkedést megtegyen és gondoskodjon a hibák feltárásáról, ezekre az illetékes 

munkahelyi vezetők figyelmét felhívja. 

 Felelős az irányítási területén a belső ellenőrzés elvégzéséért, elvégeztetéséért, az 

észlelt hiányosságok jelentéséért, megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre 

vonásáért. 

 Felelős az etikai szabályok betartásáért. 

 Felelős a higiénés szabályok betartásáért. 

 Felelős a vezetői testületi értekezlet által az ápolási igazgató hatáskörébe utalt 

feladatok végrehajtásáért. 

 

C.1.6. Ápolási igazgató általános helyettes  

 

Feladata: 

 Segíti az ápolási igazgató munkáját az ápolási célok kialakításában.  

 Szakmai felügyeletet gyakorol az intézmény valamennyi szakdolgozója felett az 

ápolási igazgató megbízásából, annak távollétében.  

 Szervezi és ellenőrzi az intézményben folyó, ápolás területén végzett munkát.  

 A napi ügyviteli feladatok végzése. 

 Működteti, ellenőrzi a központi szakdolgozói szolgálatot 

 Koordinálja, segíti a Centralizált Takarítószolgálat vezetőjének munkáját. 

 Segíti az intézeti szintű ápolásszakmai tenderek előkészítő munkáját a főigazgató 

főorvos  megbízása alapján. 

 Koordinálja az osztályokra kipróbálásra bocsátott ápolásszakmai anyagok, 

eszközök véleményezését. 

 Koordinálja, segíti a beteghordó csoportvezetőt a beteghordói ügyeletek zavartalan 

biztosításában (cserék, helyettesítések). 

 Az ápolási igazgató által szervezett rendezvények lebonyolításában aktívan részt 

vesz. 

 Iránymutatás a meghatározó szakdolgozói munkaköri csoportok munkaköri 

leírásának elkészítése tekintetében. 

 Segíti az új, korszerű ápolási munkamódszerek megszervezését, bevezetését. 

 Rendszeresen ellenőrzi a szakfelügyelet előírásaiban, protokolljaiban, módszertani 

körleveleiben foglaltak betartását. Betartja és betartatja az egészségügyi 

törvényben, továbbá annak végrehajtási utasításaiban, valamint az intézmény 

Szervezeti- és Működési Szabályzatában, Kollektív Szerződésében, a főigazgató 

főorvos i rendelkezésekben (körlevelek, utasítások stb.), egyéb belső 

szabályzataiban foglaltakat. 

 Az ápolási igazgató irányítása mellett biztosítja az osztályokon az 

ápolásszakmához kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer követelményeinek 

megvalósulását. Biztosítja a helyi szabályozások, protokollok kidolgozását és 

működését ápolásszakma tekintetében.  
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C.1.7. Ápolási igazgató helyettes (Békéscsaba, Gyulai út 18. sz. telephelyen) 

Feladata: 

 Segíti az ápolási igazgató munkáját az ápolási célok kialakításában.  

 Szakmai felügyeletet gyakorol a tagkórház valamennyi szakdolgozója felett az ápolási 

igazgató megbízásából. 

 Szervezi és ellenőrzi az intézményben folyó, ápolás területén végzett munkát.  

 Elvégzi a napi ügyviteli feladatokat, eleget tesz az ápolási igazgató által elrendelt 

jelentési kötelezettségeknek. 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését a tagkórházban 

 Szükség esetén közreműködik az orvos igazgatóval együtt a betegek által bejelentett 

panaszok kivizsgálásában. 

 Ellenőrzi az intézményi házirend betartását 

 Ellenőrzi a higiénés követelmények betartását, együttműködve az orvos igazgatóval. 

 Segíti az intézeti szintű ápolásszakmai tenderek előkészítő munkáját a főigazgató 

főorvos  megbízása alapján. 

 Javaslatot tesz az ápolási igazgató felé a betegellátás tárgyi feltételeinek javítására 

 Koordinálja az osztályokra kipróbálásra bocsátott ápolásszakmai anyagok, 

eszközök véleményezését. 

 Rendszeresen ellenőrzi a tagkórházban a szakdolgozók és a kisegítő személyzet 

szakmai munkáját és etikai magatartását.  

 Segítséget ad a meghatározó szakdolgozói munkaköri csoportok munkaköri 

leírásának elkészítése tekintetében. 

 Segíti az új, korszerű ápolási munkamódszerek megszervezését, bevezetését. 

 Az ápolási igazgató irányítása mellett biztosítja az osztályokon az 

ápolásszakmához kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer követelményeinek 

megvalósulását. Segíti a helyi szabályozások, protokollok kidolgozását és 

működését ápolásszakma tekintetében.  

 Segíti az ápolási igazgató munkáját a képzési, továbbképzési és oktatási célok 

kialakításában. 

 Segítséget nyújt a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakdolgozói számára a működési 

regisztrációs kártyájuk ügyintézésében. 

 Ellátja a fekvő- és járóbeteg-ellátás továbbtanuló szakdolgozóinak képzéssel 

kapcsolatos feladatait.  

 Irányítja az egészségügyi képzésben résztvevő, intézményünkben szakmai 

gyakorlatot töltő hallgatók oktatását.  

 Továbbképző programokat szervez, illetve segítséget nyújt a szakdolgozóinak a 

továbbképző tanfolyamok, rendezvények szervezésében, valamint azok 

továbbképzési pontjainak meghatározásában.  

 Koordinálja, segíti a beteghordó csoportvezetőt a beteghordói ügyeletek zavartalan 

biztosításában (cserék, helyettesítések). 
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 Kapcsolatot tart a külső szolgáltatókkal: az élelmezés területén és a takarítás területén 

megjelölt képviselőkkel. A felmerült esetleges problémákat és a javító intézkedéseket 

a főigazgató főorvos  felé jelenti 

 Az ápolási igazgató és a tagkórház által szervezett rendezvények lebonyolításában 

aktívan részt vesz. 

 Rendszeresen ellenőrzi a szakfelügyelet előírásaiban, protokolljaiban, módszertani 

körleveleiben foglaltak betartását. Betartja és betartatja az egészségügyi 

törvényben, továbbá annak végrehajtási utasításaiban, valamint az intézmény 

Szervezeti- és Működési Szabályzatában, Kollektív Szerződésében, a főigazgató 

főorvos i rendelkezésekben (körlevelek, utasítások stb.), egyéb belső 

szabályzataiban foglaltakat. 

 

C.1.8 Intézetvezető szakoktató  

Feladata: 

 Segíti az ápolási igazgató munkáját a képzési, továbbképzési és oktatási célok 

kialakításában. 

 Összefogja, koordinálja és ellenőrzi az intézeti szakoktatók/oktatással megbízott 

szakdolgozók munkáját.  

 Segítséget nyújt a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakdolgozói számára a működési 

regisztrációs kártyájuk ügyintézésében. 

 Ellátja a fekvő- és járóbeteg-ellátás továbbtanuló szakdolgozóinak képzéssel 

kapcsolatos feladatait.  

 A napi ügyviteli feladatok végzése. 

 Az ápolási igazgató által szervezett szakmai rendezvények lebonyolításában 

aktívan részt vesz. 

 Az ápolási igazgató irányítása mellett biztosítja az osztályokon az oktatáshoz 

kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megvalósulását.  

 Irányítja az egészségügyi képzésben résztvevő, intézményünkben szakmai 

gyakorlatot töltő hallgatók oktatását.  

 Továbbképző programokat szervez, illetve segítséget nyújt a szakdolgozóinak a 

továbbképző tanfolyamok, rendezvények szervezésében, valamint azok 

továbbképzési pontjainak meghatározásában.  

 Felügyelete alá tartoznak: 

– intézeti szakoktatók/oktatással megbízott szakdolgozók 

– fekvő- és járóbeteg-ellátás szakdolgozói a fent nevezett feladatok tekintetében 
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C.2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 

összefoglalva 

  

 

Helyettesítendő személy A helyettesítésre kijelölt személy  

  távollét esetén betöltetlen állás esetén 

Főigazgató főorvos  Orvos igazgató Orvos igazgató 

Gazdasági igazgató 

Pénzügyi-számviteli 

osztályvezető  

Pénzügyi-számviteli 

osztályvezető  

Orvos-igazgató Orvos igazgató helyettes Orvos igazgató helyettes 

Ápolási igazgató 

Ápolási igazgató általános 

helyettes 

Ápolási igazgató általános 

helyettese 

 

  

 

 

C.2.1. A FŐIGAZGATÓ FŐORVOS  KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 

EGYSÉGEK MŰKÖDÉSE 

 

C.2.1.1. Humánpolitikai és Titkársági osztály  

 

 Az osztályon belül működő személyügyi munkacsoport, munkaügyi-, bérügyi- és információs 

munkacsoport, iratkezelési csoport, a főigazgató főorvos i titkárság, valamint a fényképész és 

az orvosi könyvtáros közvetlenül a főigazgató főorvos  alárendeltségében működik. 

 

 Célja, feladata: Az emberi erőforrással való hatékony gazdálkodás, az intézmény alapító 

okiratában meghatározott feladatok ellátásához szükséges szakember állomány biztosítása, a 

hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben. A foglalkoztatottak képzése, 

továbbképzése, karriergondozása, a vezetői feladatok támogatásához a megfelelő szakmaiság 

és a belső kommunikáció biztosítása. A napi ügyek gyors, pontos intézése, az igazgatói 

tevékenységek, feladatok szervezése, koordinálása. Az igazgatói írásos munkák előkészítése, 

az iratforgalom lebonyolítása, iratkezelés, iktatás, továbbá a főigazgató főorvos i irattár 

rendben tartása.             Az intézmény kommunikációs tevékenységének folyamatos alakítása. 

Szervezi és összefogja az Intézet adminisztratív tevékenységét. 

Felügyeli az irattár munkáját. 

 

Feladatai: az Osztályos Működési Rend szerint. 

 

C.2.1.2. Döntéselőkészítő osztály 

Tevékenysége során az alábbi ellátások finanszírozási rendszerbe történő elszámolását 

biztosítja:  

- Fekvőbeteg szakellátás teljesítményének elszámolása 

- Járóbeteg ellátás teljesítményének elszámolása 

- Otthoni szakápolás 

- Menekültek és menedékes ellátás teljesítményének elszámolása 

- Esetfinanszírozással kapcsolatos elszámolások: esetfinanszírozott eszközök és 

gyógyszerek 

- Betegszállítással, halott-szállítással kapcsolatos elszámolások 
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- Mozgó Szakorvosi Szolgálat tevékenységének elszámolása 

- Nemzetközi szerződés alapján valamint a Közösségi Szabály alapján történő ellátás 

elszámolása 

Finanszírozási feladatain túl biztosítja a várólista vezetéssel kapcsolatos feladatok, a 

kötelezően vezetendő regiszterekkel kapcsolatos adatszolgáltatások valamint a térítéses 

betegellátással kapcsolatos tevékenységek végzését. A várólista vezetésért felelős személy a 

Döntéselőkészítő osztály vezetője.  

A kontrolling feladatok ellátása a fenntartó által meghatározott egységes módszertan alapján 

történik. A kontrolling feladat tartalmazza a tervezés, ellenőrzés, elemzés, beszámolás 

rendszerét, amit a fenntartó előírásainak megfelelően minimum negyedéves gyakorisággal 

teljesít.  

Informatikai jellegű tevékenységek során a végzi a betegadminisztációs rendszer 

funkcionalitásának támogatása, teljesítmény elszámolással kapcsolatos kódellenőrzések, 

hibajavítások és összesítések elvégzése, teljesítmény adatok rögzítésével kapcsolatos 

informatikai tanácsadás az érintett osztályok, szakrendelések, ambulanciák részére. Biztosítja 

a finanszírozással és kontroling elszámolással kapcsolatos adatköröket a Vezetői Információs 

rendszer működéséhez.  

Működteti az osztályos egyeztetések rendszerét, ellátja a pályázatokkal, szerződésekkel 

kapcsolatos feladatokat.  

Ellátja az intézményben tervezett klinikai vizsgálatok, új eszközök és tevékenységek 

befogadásával kapcsolatos feladatokat 

 

C.2.1.3. Belső ellenőr 

 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

 (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 23. § (1) bek. b) pont alapján a kinevezéshez szükséges az 

 irányító szerv egyetértése. 

Feladata annak vizsgálata, hogy a vezetés által kialakított és működtetett kockázatkezelési, 

ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek:  

 A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a szervezet 

kockázatkezelési rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni; 

 Az egyes vezetők és vezetői csoportok közötti együttműködés megfelelő; 

 A pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és 

beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak;  

 Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt 

rendelkezéseknek (beleértve mind a hazai, mind az EU jogszabályok által előírt 

beszámolási kötelezettséget is), valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott 

standardokkal, és a pénzügyminiszter által közzétett iránymutatásokkal és módszertani 

útmutatókkal; 

 Az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a 

vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak; 

 A kidolgozott programok, tervek és célkitűzések megvalósulnak; 

 A költségvetési szerv munkafolyamataiban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer 

minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított;  

 A rendszerek és eljárások – beleértve a fejlesztés alatt állókat is – teljesek és biztosítják, 

hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb 

veszteségek elkerülésére, valamint, hogy az eljárások összhangban vannak a szervezet 

átfogó céljaival és célkitűzéseivel; 
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 A költségvetési szervet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok 

változásaira a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál. 

C.2.1.4. Jogi osztály 

 

Közreműködik a kórház szakmai, pénzügyi, gazdasági döntéseinek jogi vonatkozású 

előkészítésében. Jogi hátteret biztosít a szerződések-, belső dokumentumok, szabályzatok 

véleményezésében, jogszabályfigyelés, jogtanácsadásban, munkavállalók munkajogi 

kérdéseiben. 

Kapcsolatot tart az intézmény jogi képviselőjével, részt vesz a peres ügyek előkészítésében. 

Közreműködik a betegpanaszok kivizsgálásában, közbeszerzések lebonyolításában. 

Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat és tájékoztatja a vezetést. Az Intézmény 

működéséhez szükséges jogi hátteret biztosítja, a változó jogszabályi, működési, szervezeti 

környezetnek megfelelően, a vezetés igényei szerint folyamatos jogi segítséget nyújt, tanácsot 

ad. 
 

C.2.1.5. Stratégiai Projektiroda 

 

Felügyeli és koordinálja a lezajlott EU-s pályázatokat a fenntartási időszakban. Felelős valamennyi 

lezárt pályázat fenntartással kapcsolatos szükséges adatszolgáltatás határidőben történő megküldéséért. 

Felelős a pályázati ellenőrzések előkészítéséért, koordinálásáért és az ellenőrzéseken aktívan részt 

vesz. Az ellenőrzéseket követően írásban és szóban tájékoztatja a főigazgató főorvos .  

 

C.2.1.6. Higiénés osztály  

Ellátja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételéről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 16.) EüM rendeletben előírt feladatokat. 

Ellátja továbbá az infekció kontroll és antibiotikum bizottság ügyrendjébe foglalt feladatokat: 

 higiénés szemlék, 

 nozokomiális fertőzések megelőzése, 

 rovar - és rágcsálóirtás, 

 fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos járványügyi tevékenység, 

 nyilvántartások, jelentések naprakész vezetése, 

 élelmezés-egészségügy területén az étkeztetéssel kapcsolatos folyamatok higiénés 

nyomon követése, 

 kémiai biztonság és munka-egészségügy területén az egészséges munkahely 

fenntartásának felügyelete. 

 

C.2.1.7. Minőségirányítási osztály 

 

Az intézmény minőségbiztosítási, minőségfejlesztési és környezetirányítási tevékenyégének tervezése, 

koordinálása, a működő folyamatok ellenőrzése, eredmények prezentálása a felső vezetés felé. 

 

Kiemelten: 
• Aktív közreműködés a kórház minőségügyi- és környezetirányítási és HACCP rendszerének 

kialakításában, mely biztosítja a gazdaságos, hatékony, rugalmas működést és megfelel a 

minőségpolitikában és az MSZ EN ISO 9001:2015 , az MSZ-EN ISO 14001-2015 

szabványokban, A HACCP és a BELLA  által meghatározott követelményeknek. 
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• A minőségbiztosítási- és környezetirányítási feladatok végrehajtásának folyamatának és a 

feladatok felelőseinek minőségbiztosítási-és környezetirányítási eljárás-utasításokban történő 

szabályozása. 

• Az ellátó egységek minőségügyi, környezetirányítási és környezetvédelmi tevékenységére 

vonatkozó utasításokat központi szabályzatok, igazgatói körlevelek tartalmazzák. 

• A minőségügyi-és környezetirányítási követelmények teljesítésének, teljesülésének igazolása 

minőségügyi és környezetirányítási feljegyzésekkel. 

• Elektronikus adatbázis feltöltése a Főigazgató főorvos  Főorvos utasításainak megfelelően, 

használatával kapcsolatos ismeretek oktatása az intézmény dolgozói számára. Az elektronikus 

dokumentumelosztás bonyolítása. 

• A minőségügyi-és környezetirányítási dokumentumok elkészítésében aktív közreműködés, 

változás esetén módosítás. 

• Az intézmény szabályzatainak, eljárás-utasításainak elkészítésében közreműködés, azonos 

szintű elérhetőség biztosítása valamennyi szervezeti egységben, ahol a rendszer hatékony 

működése szempontjából lényeges műveletet végeznek. Az érvénytelenné vált és/vagy elavult 

dokumentumok és adatok használatának kizárása, visszavonás koordinálása. 

• Protokollok elkészítésében aktív közreműködés, elektronikus adatbázisba történő beillesztés. 

• Az intézményben használatos bizonylatok összegyűjtése, Bizonylati Album összeállítása, 

Bizonylati album folyamatos karbantartása. 

 

C.2.2. AZ ORVOS IGAZGATÁS MŰKÖDÉSE 

 

C.2.2.1. Az orvos igazgató helyettes alá rendelt szervezeti egységek a Békéscsaba, Gyulai út 18. 

sz. alatti telephelyen 

 

Sebészeti osztály szakrendelés 

Az osztály az általános sebészet tárgykörébe tarozó megbetegedésekkel felvett betegek 

kivizsgálását, konzervatív és műtéti kezelését, ápolását végzi. Gondoskodik azon betegek 

elhelyezéséről, akik műtéti ellátása speciális centrumot igényel. 

Az osztály orvosai látják el napi 6 órában a sebészeti szakrendelés, heti 12 órában a 

coloproctológiai szakrendelés, illetve az osztály érsebészeti szakorvosa heti 2 órában az 

érsebészeti szakrendelés feladatait.  

Traumatológiai osztály szakrendelések 

 Az osztály feladata a friss és krónikus sérülések, sérülés utáni állapotok és mozgásszervi 

betegségek, elváltozások kivizsgálása, műtéti és konzervatív kezelése, utókezelése. Speciális 

diagnosztikus és terápiás lehetőségeket igénylő betegeket más szakintézetekbe, speciális 

osztályokra irányítja, áthelyezi. Szakkonzíliumot ad a kórház többi osztályának. Biztosítja a 

járó beteg szakellátást. 

Sürgősségi Betegellátó Osztály     

Az osztály a sürgősségi ellátást indokoló betegségek és állapotok ellátására szerveződött 

egészségügyi szolgáltató egység, amely magába foglalja az akut betegségek és a krónikus 

betegségek hirtelen állapotromlásának diagnosztikáját és kezelését. 

Az osztály beutalóval és beutaló nélkül is fogad minden sürgősségi ellátást igénylő pácienst. 

Szakmai tevékenységét részben önállóan, részben a kórház egyéb szakellátó osztályaival való 

szoros együttműködésben végzi. 

Az év minden napján és minden napszakban azonos intenzitással és folyamatosan működik és 

ellátja a feladatát képző orvosi, ápolási és diagnosztikai munkát. 

A betegek fogadására egy triage egység szolgál melynek feladata a betegek súlyosság szerinti 

besorolása, ellátási sorrend felállítása. 
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Az osztály fekvő részlege 12 fekvőbeteg ággyal rendelkezik, amelyből 4 ágy monitoros 

megfigyelő egységgel, szubintenzív feladatokat képes ellátni. A sürgősségi betegek ellátására 

6 vizsgáló helység szolgál, ebből 2 magas szintű felszereltséggel I. és II. súlyossági 

kategóriába tartozó betegek ellátására alkalmas. 

 

Ortopédiai osztály, ambulancia, szakrendelések 

A fekvő beteg ellátás keretében az osztály profiljába tartozó betegek kivizsgálása, műtéti és 

konzervatív kezelése, ápolása.  

Gerincgyógyászati-rendelést, osteoporosis rendelést, csípőficam szűrést az osztály dolgozói 

által ellátott járó-beteg szakellátás keretei között végzik. 

  

Szülészet-nőgyógyászati osztály, ambulanciák, szakrendelések  

Az osztály a nőgyógyászat tárgykörébe tarozó megbetegedésekkel felvett betegek 

kivizsgálását, konzervatív és műtéti kezelését, ápolását végzi. Gondoskodik azon betegek 

elhelyezéséről, akik műtéti ellátása speciális centrumot igényel. 

A szülészeti részleg a területéhez tartozó terhespopuláció terhességgel és szüléssel kapcsolatos 

ellátását biztosítja. Tevékenységéhez tartozik a pathológiás terhességek felismerése, kezelése, 

illetve szülések levezetése, indokolt esetben császármetszés elvégzése. Az osztály orvosai 

látják el a speciális szakambulanciákat - UH, meddőségi, klimax ambulancia – illetve a 

szülészet-nőgyógyászat osztály, integrált részeként működő rendelőket, terhesgondozó, 

nőgyógyászati szakrendelő, onkológia. 

 

Fül-orr-gége osztály, ambulanciák és szakrendelés 

Az osztály fül-orr-gégészeti és fej-, nyaksebészeti tevékenységet folytat. Ellátja a fül-orr-

gégészeti, fej-, nyaki megbetegedéssel jelentkezők kivizsgálását, konzervatív és műtéti 

kezelését, ápolását. Az egyszerű fül-orr-gégészeti műtéteken kívül hallásjavító, endoscopos és 

külső orr-, orrmelléküreg műtéteket, laryngomicrochirurgiás beavatkozásokat végez. Operálja 

az otogen, rinogen, nyaki szövődményeket, parciális gégeresectió kivételével a fej-, nyaki 

lokalizációjú tumorokat, traumatológiai eseteket. Kiemelten foglalkozik csecsemő- és 

gyermek fül-orr-gégészeti megbetegedésekkel. 

Az osztály orvosai látják el a fül-orr-gégészeti szakrendeléseket és szakambulanciákat is. 

A Gégészeti Szakambulancián történik az onkológiai utógondozás. A korszerűen felszerelt 

Audiológiai Szakambulancián és Szakrendelésen végzik a halláscsökkenések diagnosztikáját, 

az újszülöttek, iskolások hallásszűrését, és a hallókészülék ellátást. A szédüléssel jelentkezők 

vizsgálata az Otoneruológiai Szakambulancián történik, amennyiben osztályos kezelés 

szükséges, a felvétel biztosított. 

A fül-orr-gégészeti szakrendelés a járóbetegek szakellátását végzi, beutaló nem szükséges, 

területi ellátási kötelezettségen túl, bárkit fogad a szakrendelés. Időpont egyeztetés szükséges, 

de az akut ellátást igénylők is ellátásban részesülnek. 

 

Intenzív-anaeasthesiológiai terápiás osztály és ambulanciák  

Általános intenzív betegellátás, általános és vezetéses érzéstelenítés, szakorvos és szakdolgozó 

képzés, oktatás, aneszteziológiai ambulancia működtetése, fájdalom ellenes kezelés, 

reanimációs szolgálat megszervezése és működtetése az intézmény egész területén, 

donorgondozás. 

Az aneszteziológia biztosítja az intézmény egész területén az általános és regionális 

érzéstelenítést az operatív osztályok számára. Elvégzi az érzéstelenítés előtti beteg- 
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vizsgálatokat, szervezi a laboratóriumi és műszeres vizsgálatokat. Megszervezi az akut és 

programozható műtétek érzéstelenítését, valamint a posztoperatív fájdalomcsillapítást. 

 

Belgyógyászati osztály, szakrendelések 

 A belgyógyászati osztály három részlegre osztva működik. 

1. Belgyógyászati és Nefrológiai Osztály:  

Fekvőbeteg osztály, Kardiológiai Ambulancia, EKG-Holter Diagnosztika, Echokardiográfia 

Ambulancia, Nefrológiai Ambulancia és Hypertonológiai Szakrendelés. 

 A fekvőbeteg osztályon a profilba tartozó betegek működési rendben, illetve az SzMSz –ben 

általános rész szerinti fekvőbeteg ellátás folyik. 

 A szakrendelésen a feladatok különösen: 

A nefrológiai betegség gyanúja miatt beutalt betegek kivizsgálása. 

 Az ambulancián és/vagy a részlegen kivizsgált nefrológiai betegek gondozásba vétele, ezt 

követően rendszeres időközönkénti ellenőrzése és szükség szerinti kezelése.  

 A kórház bármely osztálya, ambulanciája vagy szakrendelése kérésére nefrológus szakorvosi 

vizsgálat végzése vagy konzílium adása. 

A B.Braun Avitum Egészségügyi Szolgáltató Zrt. 5. számú Békéscsabai Dialízis központjában 

tartós hemodialízis kezelés alatt álló betegek havi rendszerességgel történő vesefunkciós 

paraméterek laboratóriumi ellenőrzése, és az eredmények alapján szükség szerint kezelésük 

módosítására irányuló javaslattétel. 

A vese transzplantáción átesett, egyébként korábban a fenti Dialízis központban ellátott 

betegek gondozása és ellenőrzése a Szegedi Sebészeti Klinika Transzplantációs 

Ambulanciájával együttműködve. 

Hypertonia betegség gyanúja miatt a szakrendelőbe beutalt betegek kivizsgálása és 

gyógykezelése, a szakrendelésen kivizsgált betegek közül azon betegek gondozásba vétele, 

akik a specialista rendszeres ellenőrzését igénylik, a kórház bármely osztálya, ambulanciája, 

szakrendelése kérésére hypertonológiai szakvizsgálat végzése vagy konzílium adása.  

 

2. Belgyógyászati és Diabetológia-endokrinológia osztály 

Fekvőbetegek és a szakrendelésen járó betegek ellátása történik. Ellátásra kerülnek a felnőtt 

korú-és időnként gyermekkorú betegek is, amennyiben utóbbiak speciális szakterület 

szakértelmet igénylik - bármely betegséggel kerülnek az osztályra. Egyidejűleg ellátják az 

endocrinológiai, valamint a diabeteses betegeket is. 

 

3. Belgyógyászati és Gastroenterológiai részleg 

Fekvő beteg osztályon ellátásra kerülnek a felnőtt korú-és időnként gyermekkorú betegek is 

amennyiben utóbbiak speciális szakterület szakértelmét igénylik – bármely betegséggel 

kerülnek az osztályra. 

Egyidejűleg ellátjuk a gastroenterológiai betegeket és valamennyi endoscopos vizsgálatot 

beleértve az operatív endoscopos megoldásokat is. A hepatológiai ambulancia keretében 

gondozzuk a májbetegségek valamennyi formáját. 

Szakrendelésen a profilba tartozó betegek járó-beteg szakellátása történik. 
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Krónikus Belgyógyászati osztály 

Az aktív osztályokon már kivizsgált, de általános állapotuk miatt még haza nem bocsátható 

belgyógyászati betegek, valamint a korábban már kivizsgált, újabb vizsgálatokat nem igénylő, 

de kórházi kezelésre szoruló betegek ellátása történik. 

 

Mozgásszervi rehabilitációs osztály és szakrendelés   

Fekvő-beteg osztályon a profilba tartozó betegek orvosi gyógykezelése, logopédiai és 

fizioterápiás kezelés a megye egész területére kiterjedően. 

Tevékenységek: stroke-rehabilitáció, amputáltak rehabilitációja, posttraumás állapotok 

rehabilitációja, ortopédiai- illetve reumatológiai mozgásszervi betegségben szenvedők prae- 

illetve postop. Rehabilitációja, idegsebészeti műtéteken átesett betegek postoperativ 

rehabilitációja, egyéb mozgásszervi fogyatékossággal járó krónikus betegségekben szenvedők 

rehabilitációja illetve gondozása. 

 

Csecsemő- Gyermekosztály, ambulancia és szakrendelések 

Fekvőbeteg ellátás és  általános ambuláns és szakambuláns (pulmonológia, endokrin, 

nephrológia), járó-beteg ellátást végeznek a szervezeti egységen belül.  

Általános gyermekosztály lévén ellátják a bármely betegséggel érkezõ 0-18 éves korú 

betegeket, a Szülészeti Osztályán született egészséges és pathológiás újszülötteket, valamint 

bármely osztályon fekvõ 18 év alatti betegeket. 

Kiemelten foglalkoznak cukor-, endokrin-, pulmonológiai- és nephrológiai betegekkel. 

 

Patológiai osztály  

Boncolások, kórszövettani és citológiai munkák ellátása érvényes jogszabályok szerint a 

magas színvonalú betegellátás, illetve diagnosztikus tevékenység szellemében.  

Az osztály feladatait a mindenkor érvényes egészségügyi törvény, a hatályos jogszabályok és 

ezen kívül az érvényben lévő módszertani levelek utasítása, valamint az osztály önmaga által 

meghatározott szakmai protokolljai szerint végzi, figyelembe véve a szakirodalom fejlődését 

és annak beépítését a diagnosztikus munkába. 

A patológiai osztály orvosainak a diagnosztikus munkán kívül feladata a szakmai munka 

minőségének ellenőrzése, a gyógyító-megelőző ellátás keretében bizonyos terápiás 

következtetések levonása, és a klinikai osztályok konzultáns feladatainak ellátása. A 

konzultációk lényege: esetleges műtétek, terápiás beavatkozások indikációjának megvitatása, 

abban közreműködés.  

 

Központi Diagnosztikai Laboratórium 

Laboratóriumi vizsgálatok a kórház fekvő-és járó betegei részére, főbb területei: 

 klinikai kémia, 

 haematológia, haemosztazeológia, 

 immunológia,  szerológia, 

 TDM, toxikológia  

 "kislaboratóriumi" vizsgálatok  
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Központi Radiológia       

Az osztály Békéscsaba város és vonzáskörzetének lakosságát látja el. Az alapellátó orvosok, 

ambulanciák, szakrendelések és gondozók, valamint a kórházi osztályok által beutalt 

páciensek röntgen, ultrahang, CT és mágneses rezonanciás vizsgálata történik. A területileg 

szervezett lakossági emlőszűrés kérdéseivel az MU 07-07/05 Emlőszűrés munkautasítás 

foglalkozik. 

 

Neurológiai osztály és szakrendelések    

Fekvőbeteg ellátás keretében a stroke betegeket (az agyi érkatasztrófákat az agy vérellátási 

zavara következtében létrejövő működészavarokat jelenti), valamint a neurológiai beteget (az 

idegrendszer organikus (szervi) megbetegedéseinek diagnózisával és kezelése. 

Leggyakoribbak a különböző jellegű zsibbadások, bénulások, látászavarok, szédülés, 

egyensúly és mozgáskoordinációs zavarok, fájdalomszindrómák, görcsök, eszméletvesztések, 

a gondolkodás egyes zavarai, emlékezési problémák kezelése. 

Neurológiai szakrendelések 

A járóbetegek, a sürgősségi osztályos betegek, valamint a kórházi fekvőbetegek neurológiai 

vizsgálata. Az utóbbi, előzetes telefon megbeszélés alapján, vagy a konzílium kérőlap 

eljuttatásával történik rendelési időben. A sürgős konzíliumok ellátására soron kívül kerül sor.  

 

Szájsebészeti szakrendelés. 

A járó betegek valamint a kórházi fekvőbetegek igény szerinti szájsebészeti vizsgálata. Az 

utóbbi, előzetes telefon megbeszélés alapján, vagy a konzílium kérőlap eljuttatásával történik 

rendelési időben. 

A sürgős konzíliumok ellátására soron kívül kerül sor. 

Sürgősségi esetekben behívásos ügyeleti rendszer működik.  

 

Egynapos sebészeti osztály      

Az egynapos sebészeti tevékenység az engedélyezett kereteken belül szemészeti, 

nőgyógyászati, ortopédiai, baleseti sebészeti, kézsebészeti, szájsebészeti, sebészeti, és fül-orr-

gégészeti feladatokra terjed ki. 

A nőgyógyászati, sebészeti, ortopédia, baleseti sebészeti, kézsebészet, szájsebészet, fül-orr-

gégészeti feladatok egynapos sebészeti ellátása a fekvőbeteg osztályon történik.  

Amennyiben a beteg állapota nem teszi lehetővé az osztály zárásakor az elbocsátást, a 

beteg további ellátása az adott szakma aktív fekvőbeteg osztályán folytatódik.  

A tevékenység a beavatkozáson túl magába foglalja a preoperatív ellátást, a korai és késői 

postoperatív szakot valamint a beteg elbocsátását is. 

A szemészet fekvőbeteg hátterét a progresszivitásnak megfelelően a Szemészeti osztály, 

valamint az SZTE ÁOK Szemészeti Klinika adja. 

A beavatkozás előtt el kell végezni az egynapos beavatkozáshoz a sebészeti és preoperatív 

aneszteziológiai protokollban előírt vizsgálatokat. Az eredmények, valamint a szakorvosi 

vélemények javaslatok alapján történik a műtéti érzéstelenítés típusának megválasztása, a 

műtéti terv elkészítése. 

Az egynapos sebészeti műtétek helye a központi műtőben. 
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Önálló szakrendelések 

 

Urológiai szakrendelő  

A járó betegek, valamint a kórházi fekvőbetegek urológiai vizsgálata és kezelése. A 

progresszív betegellátás elvét figyelembe véve, szakmai indokoltság esetén további 

diagnosztikus, terápiás vagy fekvőbeteg szakellátásra a beteg az Urológiai osztályára, illetve a 

Szegedi Egyetem Urológiai Klinikájára küldhető tovább. 

 

Pszichiátriai szakrendelők és gondozók 

Pszichiátriai szakrendelés és gondozás: Békéscsaba és vonzáskörzete, területi beosztás szerint, 

konzíliumok adása 18 éven felüli betegeknek – rendkívül sürgős esetben kedd és csütörtöki 

napokon, ORSZSZI kérésére szakvéleményeket, összefoglaló vélemények adása, gépjármű 

vezetés alkalmasságok véleményezése pszichiátriai szempontból, keresőképtelenség 

véleményezése, keresőképtelen állományba vétel, addiktológiai gondozás 

 

Bőr- és nemibeteg gondozó 

A gondozó feladata Békéscsaba és vonzáskörzetének bőr- és nemibetegeinek szakellátása. 

Az intézet, ezen tevékenységeken kívül allergológiai vizsgálatokat és bőrsebészeti 

beavatkozásokat végez. A harmadik rendelés megindulásával heti két alkalommal a kórház 

központi műtőjében bőrsebészeti beavatkozások történnek részben hagyományos sebészeti 

technikával, részben CO2 laeser segítségével. 

 

Tüdőgondozó 

Az Intézet tevékenysége többrétű, ami gondozásból, szűrésből, szakrendelésből, Calmett 

hálózatból, konziliárusi tevékenységből áll. A tüdőszűrés, és a diagnosztikus felvétel digitalis 

rendszerű, számítógéppel vezérelt röntgen berendezéssel történik. Az elkészített felvétel, 

monitoron jelenik meg, és azok tárolása, archiválása CD-n történik. Filmen való megjelenítése 

száraz laeser nyomtatón készül el.  

Allergológiai vizsgálatok: allergia teszt, légzésfunkciós vizsgálat folyik Intézetünkben. 

 

Reumatológiai szakrendelés I. II. 

A járó betegek valamint a kórházi fekvőbetegek reumatológiai vizsgálata és kezelése. 

Reumatológiai szakrendelés III. a gyermekek reumatológiai vizsgálatát és kezelését végzi. 

 

Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés 

A foglalkozás egészségügyi szakrendelőben megjelent ügyfelek vizsgálata, mely történik a 

27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás egészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó 

szolgálatként az 5.§ szerinti feladatokat látja el. A foglalkozás egészségügyi szakellátás 

alapszolgáltatást is nyújthat, ha a külön jogszabályban (2) foglalt szakmai minimum 

feltételeknek megfelel. 

  

Szemészeti szakrendelés I., II, Gyermekszemészeti szakrendelés 

A járó betegek valamint a kórházi fekvőbetegek szemészeti vizsgálata és kezelése. 
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Klinikai szakpszichológus: 

A pszichológiai munka célja a kórházi rendszerbe bekerülő betegek-fekvőbetegek 

pszichológiai ellátása, krízis intervenciója, a kórházban dolgozók mentálhigiéniai ellátása, 

valamint a dolgozók tudományos és tanulmányi ismereteinek segítése. Feladata, hogy feltárja, 

kutatja, megismeri, leírja, definiálja, a rendellenes lelki jelenségeket, és diagnosztizálja 

(pszichodiagnosztika) azokat. A megállapított rendellenességtől függően pszichikai 

intervencióval, beavatkozó korrekcióval és reedukációval segíti elő a pszichikai és életviteli 

egyensúly helyre állítását.  

Az intervenciós tevékenységet a megelőzés, mint elsődleges prevenció, pszichoprofilaxis, 

továbbá a gyógyítás (pszichoterápiás eszközök) és a rehabilitáció (harmadlagos prevenció) 

területén alkalmazza. 

 

Intézeti Gyógyszertár 

Intézeti gyógyszertár a Törzskönyvezett gyógyszerek beszerzését, eltartását, raktározását, 

galenusi és magisztrális gyógyszerek, parenterális oldatok készítését, osztályos kiszolgálást, 

valamint közvetlen lakossági gyógyszerellátást (Aranymérleg gyógyszertáron keresztül) 

végez, gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek/szakasszisztensek és kisegítő 

személyzet által. 

 

 

Az intézményben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre 

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közalkalmazott aki - önállóan vagy testület 

tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 
 

 közbeszerzési eljárás során, 

 feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az 

állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített 

állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi 

támogatási pénzkeretek tekintetében, 

 egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás 

lefolytatása során, vagy 

 állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a 

felhasználással való elszámoltatás során. 

 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek: 

- Közbeszerzési Munkacsoport tagjai-a Beszerzés és Beszállítók értékelésének 

folyamata  

● Előkészítő bizottság tagjai, 

● Döntő bizottság tagjai, 

● Bíráló bizottság tagjai, 

● felkért eseti szakértők. 

 

Költségvetési, állami, önkormányzati pénzeszközök, támogatások felhasználásával 

összefüggő  feladatokkal kapcsolatosan: 

 

• Főigazgató főorvos , orvos igazgató, orvos igazgató helyettes, gazdasági igazgató 

• A szakmai részlegek, egységek, járóbeteg szakrendelések vezetői, 

• osztályvezető főorvosok, 
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• intézeti vezető főgyógyszerész 

• anyaggazdálkodási osztályvezető 

• pénzügyi osztályvezető 

• műszaki osztályvezető 

• belső ellenőr 

 
Részletes szabályait a Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat tartalmazza. 

A vagyonnyilatkozat őrzéséért a  Humánpolitikai és titkársági osztályvezető a felelős. 

 

 

Iratkezelés általános követelményei 

 

18/2013. EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, 

valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól 

5. § (1) A helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentumok készítése az adott egészségügyi szakmai 

irányelv ajánlásainak az adott egészségügyi szolgáltató helyi ellátási adottságainak 

figyelembevételével történik, az adaptáció szabályainak megfelelően. Egészségügyi szakmai irányelv 

hiánya esetén az adott ellátási helyzet tevékenységeinek helyi szabályozása a bizonyítékokon alapuló 

szakmai irányelvfejlesztés szabályai és a minőségmenedzsment általános módszertani elvei szerint 

történik. 

(2) A helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentum elkészítése az egészségügyi szolgáltató 

vezetésének feladata és felelőssége. Az egészségügyi szolgáltató a szervezeti és működési 

szabályzatában rendelkezik a helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentumnak az egészségügyi 

szolgáltató minőségügyi rendszerébe való beépítéséről.  

Az intézményben érvényes betegdokumentáció formai és tartalmi követelményeit a minőségügyi 

rendszer szabályozza, az intranet hálózaton folyamatosan frissített eljárás-utasításokban, dokumentum 

mintákban, stb. foglaltak szerint.   

Az intézmény iratkezelése a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint a minőségügyi rendszerben nyomon követett 

Iratkezelési Szabályzat szerint történik. 

 

Az iratkezelés szervezete 

A Békés Megyei Központi Kórház az iratkezelést a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak szerint, a szervezeti tagozódásnak, valamint iratforgalomnak megfelelően vegyes 

iratkezelés szerint végzi.  

Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az egyes ügyviteli 

területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén az illetékes levéltár 

egyetértésével lehet. 

Az ügyiratkezelés az intézmény székhelyén, valamint az 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. telephelyen 

történik. Az  iratkezelési csoport a székhelyen 2 fő munkatárssal, a tagkórházban 0,5 fő munkatárssal 

működik. A főigazgató főorvos i titkárság feladatait a székhelyen 1 fő munkatárs, a tagkórházban 2 fő 

munkatárs végzi. Az iratok érkeztetését az iratkezelési csoport szervezetéhez közvetlenül nem 

tartozóan a főigazgató főorvos  titkárságain, az ápolási igazgató és helyettese titkárságain, valamint a 

gazdasági és orvos igazgató és helyettese titkárságokon dolgozó titkárnők végzik.  

 

Az iratkezelés felügyelete 

Az egységes és szabályszerű ügyirat-kezelési gyakorlatot a Békés Megyei Központi Kórház 

főigazgató főorvos  felügyeli.  
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C.2.2.1.1. FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS 

 

A fekvőbeteg szakellátás orvosi javaslat alapján végzett gyógyítás és ápolás, amelynek során a 

beteg az egészségügyi intézményben tartózkodik, és hotelszolgáltatásban is részesül. 

A fekvőbeteg szakellátás lehet: 

 Sürgősségi betegellátás a sürgősségi ellátást indokló betegségek és állapotok ellátására 

szerveződött Sürgősségi Betegellátó Osztály által, amely magába foglalja az akut és 

krónikus betegségek hirtelen állapotromlásának diagnosztikáját és kezelését. 

Folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, 

rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás. 

 Olyan egyszeri vagy többszöri (kúraszerű) ellátás, amelyet követően csak 

meghatározott, – általában rövid - idejű megfigyelés szükséges, és ennek során, 

szükség esetén a további azonnali egészségügyi ellátás is biztosított. 

 

Betegek felvétele 

A betegek felvételét részletesen a minőségirányítás által követett Fekvőbeteg szakellátás 

folyamata, valamint az Fekvőbeteg ellátás ápolási tevékenysége folyamatleírás szabályozza. 

A legfontosabb általános szabályok a következők: 

 A kórházba történő felvételhez a beteg hozzájárulása szükséges.  

  A felvétel történhet előzetes helybiztosítással, arra jogosult orvos javaslatára, illetve 

az orvos javaslata nélkül is, sürgősségi ellátást igénylő esetekben.  

 A sürgős ellátásra szoruló beteg felvételét ott kell biztosítani, ahol a sürgős ellátásra, 

az életveszély elhárításának megkezdésére a feltételek a legkedvezőbbek.  

 Ha a felvett beteg közvetlen életveszélyben van, a felvevő orvos köteles az életveszély 

elhárításához szükséges – az adott körülmények között lehetséges orvosi ténykedést 

elvégezni, illetve megkezdeni, felettesét haladéktalanul értesíteni és a szükséges 

szaksegítséget (intenzív konzílium) kérni.  

 Külföldi beteg felvétele esetén a minőségirányítás által követett 'A KÜLFÖLDI ÉS  

BELFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ BETEGEK ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN 

ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉSEK MÓDJÁRÓL' című szabályzatban   

részletesen leírtak szerint kell eljárni.  

 A felvevő orvos minden beutalt, illetve felvételre jelentkező beteget köteles 

megvizsgálni, és a vizsgálat, valamint a rendelkezésre álló egyéb orvosi leletek 

alapján az osztályvezető főorvos által leadott hatáskörben dönt a beteg felvételéről. 

 A beteget fogadó és megvizsgáló orvos a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet 

úgy is, hogy a beteget nem kell felvenni kórházi osztályra. Ebben az esetben ambuláns 

betegként látja el az osztályok működési rendjében leírtak szerint. 

 A beutalt beteg felvételét csak az a szakorvos, illetőleg ügyeletes orvos utasíthatja el, 

akit – képzettségét figyelembe véve- az osztályvezető főorvos ezzel a hatáskörrel 

felruházott. A felvétel elutasítását a felvevő orvos köteles az előírt nyilvántartásban 

rögzíteni, és az osztályvezető főorvost (helyettest) utólag tájékoztatni. 

 Fertőző megbetegedés gyanúja esetében a beteget fertőző osztályra kell utalni. 

 A felvevő orvos megállapítja a felvételi diagnózist, elvégzi a kapcsolatos 

adminisztrációt és önállóan vagy szakmai felettesével együtt, dönt a beteg ellátásának 

módjáról.  
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 Sürgős esetben a beteg ellátását soron kívül kell elvégezni.  

 Ha a sürgős ellátás csak más egészségügyi intézményben oldható meg, akkor az 

osztályvezető főorvos, vagy az intézkedésre jogosult szakorvos előzetesen tájékoztatja 

a fogadó intézmény illetékes osztályának vezetőjét, vagy az intézkedésre jogosult 

szakorvost a beteg állapotáról és megegyeznek az átvétel időpontjában.  

 A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a 

társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának 

egyes szabályairól szóló 87/2004. (X.4.) ESzCsM rendelet 4.§-a szerint:  

  Külföldi beteg az Intézményben történő ellátásáról a Főigazgató főorvos t, vagy az 

  Orvos igazgatót tájékoztatni kell. Az ellátó osztály a bemutatott személyazonosságot 

  igazoló okmányok alapján azonosítja a külföldi állampolgárt. A biztosítást igazoló 

  iratok alapján a Döntéselőkészítő osztállyal  közösen, megállapítják hogy a beteg 

  térítésmentes vagy fizetőköteles ellátásban részesíthető.  A külföldi állampolgárral 

  magyar nyelven szerződést kell kötni az ellátásról, a felmerülő költségekről, illetve a 

  fizetés módjáról. A szerződést az Intézmény részéről átruházott jogkörben fekvőbeteg 

  ellátás esetén az osztályvezető főorvos, járóbeteg szakellátás esetén a szakrendelés 

  vezetője írja alá. Az ellátást végző a fizetendő térítési díjról köteles az ellátás  

  megkezdése előtt az ellátást igénybe vevő részére tájékoztatást adni. Az orvos a  

  vizsgálatot megelőzően köteles a beteget - amennyiben állapota lehetővé teszi -  

  tájékoztatni, ha a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját meg kell téríteni. A 

  tájékoztatás során ki kell térni a díj várható összegére, a végső számlát módosító 

  tényezőkre, a nyújtott szolgáltatás mértékére, a fizetés lehetséges módjaira és helyére, 

  a nem fizetés szankcióira. A dokumentáció megegyezik az Intézmény Dokumentációs 

  szabályzatában leírtakkal. 

 

Betegek elhelyezése és nyomon követése a betegellátó osztályokon 

 Az osztályra érkező új betegeket a szolgálatban lévő ápoló fogadja, és a 

minőségirányítás által követett Fekvőbeteg ellátás ápolási tevékenysége 

folyamatleírás szerint jár el.  

 A felvevő orvos megállapítja a felvételi diagnózist, meghatározza a beteg ellátási 

formáját, elrendeli a szükséges vizsgálatokat, dönt a beteg gyógykezelésének helyéről. 

Tevékenységét részleteset a minőségirányítás által követett Fekvőbeteg szakellátás 

folyamatleírása szabályozza. 

 Az Intézményben a betegellátás biztonságát fokozó betegazonosító rendszer 

működik. Ez ellenőrizhetővé teszi, hogy valóban az adott betegen végezzék el a 

számára szükséges vizsgálatot, beavatkozást. Hozzásegít ahhoz, hogy azok a betegek, 

akik az intézmény területén eltévednek, bárhol rosszul lesznek ellátásuk érdekében 

személyüket, ill. a felelős osztályt azonosítani tudják. 

Az azonosítás formája csuklószalag, melynél az olvashatóság, praktikusság, 

egyszerűen kezelhetőség, kényelmesség, biztonságosság, és a diszkrimináció-

mentesség szempontjai érvényesülnek. 
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A karszalagon a beteg egyértelmű azonosítása érdekében rögzítésre kerül a beteg 

nevének monogramja, TAJ száma és az ellátó osztály megnevezése. A karszalag 

feliratozásáért az első felvevő/észlelő szakdolgozó a felelős.  

A karszalag alkalmazásáról a felhelyezés előtt a beteget a felvevő szakdolgozó 

tájékoztatja. A beteg beleegyezését aláírásával igazolja az ápolási dokumentáció 

megfelelő rovatában.  

Sürgős szükségben, ha a beteg kommunikációra képtelen vagy a kommunikációban 

akadályozott, a beteget minden esetben indokolt ellátni a karszalaggal. Egyéb esetben a 

betegnek lehetővé kell tenni, hogy az azonosító karszalagról való tájékoztatás után - 

különös figyelemmel az invazív beavatkozás előtt állókra - a karszalag alkalmazását 

kérje. Amennyiben a beteg igényli a karszalag használatát, ennek tényét a 

betegdokumentációban dokumentálni kell és ezt a beteggel alá kell íratni. 

 

A betegazonosító karszalag fekvőbeteg szakellátás esetén abban az esetben kerül 

felhelyezésre előzetes tájékoztatás és beleegyezés nélkül, ha  

- a beteg az ellátás kezdetén eszméletlen, zavart tudatú, vagy az ellátás során 

hirtelen eszméletlenné, zavarttá válik, valamint sürgős szükség esetén. 

Kiskorú beteg esetén a törvényes képviselő tájékoztatását követően a karszalag 

felhelyezésre kerül a fekvőbeteg osztályokon. 

 Különös gondot fordít az intézmény a karszalag felhelyezésének fontosságára, ha a 

beteg invazív beavatkozás előtt áll, illetve a beteg ellátásra során narkózisra, 

érzéstelenítésre kerül sor. 

A karszalag beszerzéséért az osztályvezető főnővér / vezető asszisztens, az osztályon 

történő megfelelő alkalmazásért az osztályvezető főorvos a felelős.  

Beavatkozások elvégzése előtt a karszalag és a betegdokumentáció adataiban 

fellelhető eltérés esetén az észlelő személy a vizsgálatot, illetve beavatkozást kérő 

osztályt azonnal, a beavatkozás elvégzése előtt, értesíteni köteles. A beavatkozás csak 

a beteg egyértelmű azonosítása esetén kezdhető meg. A karszalag adataiban fellelhető 

eltérés esetén az észlelő szakdolgozó az egyeztetést követően új karszalagot helyez a 

betegre.  

Személyi adatokkal nem rendelkező – ismeretlen – beteg ellátása esetén a karszalagon 

az ismeretlen férfi / nő megnevezés, és egy egyedileg képzett jelige szerepel. A 

karszalag tartalmát a betegdokumentációban rögzíteni szükséges. A beteg 

azonosítására szolgáló adatok egyértelmű meghatározása esetén a karszalagot a valós 

adatokkal ellátott másik karszalagra kell cserélni. A csere időpontját a 

betegdokumentációban rögzíteni kell.  

A főnővér folyamatosan figyelemmel kíséri a betegek azonosítását. Az észlelt eltérést, 

és a megtett  intézkedést az ápolási dokumentációban rögzíti. 

A beteg otthonába távozásakor a karszalag levételéért az elbocsátó szakdolgozó 

felelős. A levett karszalagot a szemétégetőbe kerülő veszélyes hulladékgyűjtőbe 

szükséges dobni. 

 

A betegazonosítás biztonságát fokozó eljárások (betegkarszalag) alkalmazását 

ugyanezen elnevezésű minőségirányítás által követett munkautasítás részletesen 

szabályozza.   

 A beteg állapotának nyomon követése, folyamatos észlelése a felvételtől az 

elbocsátásáig az orvosnak és az egészségügyi szakdolgozóknak egyaránt alapvető 

kötelessége.  
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A betegek kivizsgálásának rendje 

Vizsgálatok 

 

El kell végezni, mindazokat a vizsgálatokat, amelyek, - a járóbeteg ellátás keretében már 

elvégzett vizsgálatokon túlmenően- a betegség megállapításához a beteg állapotának 

megítéléséhez, a gyógykezelés eredményességének értékeléséhez szükségesek. 

A betegek vizsgálatának tervét az érvényben lévő szakmai irányelvekkel összhangban az 

osztályos orvos közvetlen felettese, indokolt esetben az osztályvezető főorvos (helyettese) 

határozza meg. A vizsgálati rend megtartásáért az osztályos orvos felelős, aki gondoskodik a 

vizsgálatok tervszerűen, kellő időben történő végrehajtásáról és ezzel biztosítja, hogy a 

kivizsgálás időtartama a beteg felesleges terhelése nélkül a legrövidebb legyen.  

A beteg vizsgálatát lehetőleg az erre a célra kijelölt külön vizsgálati helyiségben kell 

elvégezni. Az osztályos orvos a felvett, illetve átvett beteget sürgős esetben azonnal, egyéb 

esetben a lehető leghamarabb (néhány órán belül) köteles megvizsgálni.  

Az osztályos orvos felettese az újonnan felvett beteget közvetlen életveszély esetén azonnal, 

egyébként a következő orvosi vizit alkalmával köteles megvizsgálni, a megkezdett kezelést a 

bejegyzett adatokat ellenőrizni, szükség szerint módosítani és a további vizsgálatokat, 

gyógykezelést elrendelni.  

Az osztályvezető főorvos (helyettes) a sürgős és súlyos betegeket szükség esetén, soron kívül, 

akár naponta többször is köteles megvizsgálni, ellenőrizni. 

 

Orvosi vizitek 

Az orvosi vizit a betegvizsgálatnak, információszerzésnek, továbbá a beteg és a gyógyító 

személyzet rendszeres személyes kapcsolatának egyik fontos, betegágy melletti formája 

A vizitek rendje eltérő lehet, részletes szabályozása az Osztályos Működési rendekben 

található. 

A vizitek időpontját úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a betegek folyamatos észlelését, 

de ne zavarja a betegek egyéb ellátását (étkezés, délutáni pihenő, látogatás, vizsgálati anyagok 

levétele, osztályátadás). 

A vizit során a vizitelő orvos minden beteget a szükséges mértékben megvizsgál, állapotát, 

ellátását (gyógyszerelés, diéta, ápolás, kötés stb.) és a korábbi utasítások megtartását ellenőrzi, 

valamint megadja a további utasításokat. 

Az osztályvezető főorvos által tartott viziten a beosztott orvos ismerteti a betegek klinikai 

adatait. Az osztályvezető főorvos szükség szerint, már vizit előtt tájékozódik a beteg 

állapotáról. 

Az ügyeletes orvos, ha az osztály munkarendje előírja, az esti órákban valamennyi 

betegágynál vizitet tart, hogy a betegeket ellenőrizze, ellássa, esetleges kívánságaikat 

meghallgassa és intézkedjék.  

Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, az ügyeletes orvos az osztályos orvosnál előírtak 

szerint vizitel ezzel is biztosítva az ellátás folyamatosságát.  

Törekedni kell arra, hogy a vizit ne váljék formálissá, ne sértse meg az orvosok közötti, illetve 

az orvos-beteg kapcsolat etikai és titoktartási szabályait.  

 

Osztályok együttműködése, konzílium kérés rendje 
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A kórisme, a gyógykezelési terv megállapításához, valamint a gyógykezelés 

eredményességének értékeléséhez igénybe kell venni a betegellátó és központi diagnosztikai 

osztályok által végzett szakvizsgálatokat. Részletes szabályozás található a minőségirányítás 

által követett A diagnosztikai tevékenységek folyamata folyamatleírásában. 

A szakvizsgálat célzottan történik. A vizsgálatra felkért osztállyal közölni kell a kért vizsgálat 

nemét (a vizsgálat módját, a szakvizsgálatot végző osztály osztályvezető főorvosa/szakorvosa 

határozza meg), a feltételezett diagnózist, továbbá minden olyan klinikai adatot, amely a 

szakvizsgálat elvégzésének hatékonyságát biztosítja. 

Az országos intézmények által kiadott módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül 

elvégzendő, vagy ajánlott szakvizsgálatokat lehetőleg az intézménybe utalás előtt a járóbeteg 

ellátás keretében kell elvégezni, és azokat megismételni csak megfelelő szakmai indok alapján 

szabad, minőségirányítás által követett Járóbeteg szakellátás folyamata folyamatleírás 

szerint történik. 

Szakvizsgálatot csak orvos kérhet (kivétel ápolási osztály, ahol sürgős esetben, az orvos 

akadályoztatása esetén, a szakvizsgálat/konzílium megkérésére a felelős szakdolgozót 

utasíthatja). 

Az osztályos orvos a vizsgálat eredményéről, szakvéleményéről lelet formájában értesül. A 

diagnosztikai vizsgálatok leletei a kórtörténet részét képezi. A beteg előkészítéséről a 

szakvizsgálatot kérőlap megfelelő kitöltéséről az osztályos orvos, a beteg szükség szerinti 

szállításáról, kiséréséről, a vizsgálaton való pontos megjelenéséről az osztályos nővér 

gondoskodik.  

Amennyiben a betegség megállapításához, a célszerű gyógykezelés megítéléséhez, bonyolult, 

vagy többirányú szakvizsgálat látszik szükségesnek, ennek elbírálása céljából az illetékes 

szakorvos(ok) bevonásával szaktanácskozást (konzíliumot) kell tartani.  

 

Konzílium kérés rendje 

Az osztályvezető főorvos (távollétében helyettese), ügyeleti időben az ügyeletvezető 

szakorvos által kezdeményezett két vagy több szakorvos bevonásával folytatott orvosi 

tanácskozás, megbeszélés, amely a beteg vizsgálata és a rendelkezésre álló vizsgálati 

eredményei alapján hivatott a beteg további sorsáról dönteni, diagnosztikus és/vagy terápiás 

szempontból. A konzílium eredményét írásba kell foglalni, a kórtörténetben el kell helyezni, 

amelynek adott esetben az egymástól eltérő véleményeket is tartalmaznia kell.  

Az osztályvezető főorvos (helyettese) a beteg ill. közvetlen hozzátartozó kérésére is 

kezdeményezhet konzíliumot, ha a kérelmet indokoltnak tartja. Elutasítás esetében a beteg 

vagy hozzátartozója kérelmével az intézmény vezetőjéhez fordulhat.  

Konzílium kérés esetén az osztályos orvos gondoskodik a beteg megfelelő előkészítéséről, 

felvilágosításáról és biztosítja, hogy a tanácskozáson a betegre vonatkozó minden 

kórelőzményi, vizsgálati, gyógykezelési adat a résztvevő orvosok rendelkezésére álljon.  

A konzílium lezajlása utána az osztályvezető főorvos (helyettese) dönt a beteg további 

vizsgálatáról, kezeléséről. Amennyiben a tanácskozás nem vezetett megnyugtató eredményre, 

célszerű, ha az osztályvezető főorvos az osztálya felett szakmai felügyeletet gyakorló szak-

főorvostól vagy az intézménynek az adott szakterületen jártas orvosától(orvosaitól) 

konzíliumot kér, illetve a beteget előzetes helybiztosítás után annak osztályára vagy 

szakintézményébe áthelyezi. 

Az Intézmény betegellátó és központi diagnosztikai osztályainak tervszerű jó együttműködése 

a magas színvonalú betegellátás egyik döntő feltétele. Az együttműködést úgy kell 

megszervezni, hogy a szakvizsgálatok, konzíliumok a beteg állapotától függően, azonnal, 

sürgősen (3 órán belül), vagy halaszthatóan (néhány napon belül) megtörténjenek. Az említett 
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esetmegbeszéléseket, konzultációkat, az osztályok jellegétől függően hetente egy-két 

alkalommal az osztályok működési rendjében rögzített helyen és időpontban kell megtartani.  

 

A terápia megválasztásának rendje 

Terápiás tevékenység a minőségirányítás által követett Fekvőbeteg szakellátás folyamata c. 

folyamatleírásban is szabályozott.  

A betegek gyógykezelésének tervét – az érvényben lévő szakmai irányelvekkel (módszertani 

levelekkel, protokollokkal) összhangban – az osztályos orvos közvetlen felettese, indokolt 

esetben az osztályvezető főorvos (helyettese) határozza meg.  

A diagnózis megállapításához - hasonlóan a beteg gyógykezelési tervének meghatározásához – 

szükséges az osztály orvosainak és más társosztályoknak, központi diagnosztikai, terápiás 

osztály orvosainak együttműködése, kollektív munkája 

A betegek gyógykezelését elsősorban az osztályos orvos végzi, felettese közvetlen irányítása 

ellenőrzése mellett. Az olyan kezelési eljárásnál, beavatkozásnál, melynek elvégzéséhez az 

osztályos orvosnak nincs kellő tapasztalata, gyakorlata a felettesnek jelen kell lennie, illetve a 

beavatkozást a felettesnek kell elvégeznie. 

Törekedni kell a gyógyító munka arányos és tervszerű elosztására.  

 

Az ügyeleti ellátás szabályozása a minőségirányítás által követett Ügyeleti szabályzat 

elnevezésű szabályzatokban található. 

 

Műtétek 

 

A betegek műtét előtti előkészítése 

A műtétet orvosilag indokolt esetben kell végezni. Jogszabály meghatározott műtét végzését 

megtilthatja, vagy külön feltételhez kötheti.  

A műtét javallatához szükséges vizsgálatok elvégzése (elvégeztetése), valamint a más 

intézményben, (osztályon) történt vizsgálatok leleteinek beszerzése annak az osztálynak a 

feladata, ahol a beteg fekszik.  

Amennyiben a beteg nem azon az osztályon fekszik, ahol a műtétet elvégzik, kezelését 

legmegfelelőbb osztályon kell biztosítani. 

Ha a beteg állapota olyan műtétet tesz szükségessé, melynek elvégzéséhez, illetve a műtét 

utáni korszerű ellátáshoz, a személyi, vagy tárgyi feltételek hiányoznak, az osztályvezető 

főorvos, vagy az általa megbízott orvos köteles – előzetes helybiztosítás után- a beteget a 

megfelelő intézménybe áthelyezni.  

Kapcsolódó minőségirányítás által követett osztályos működési rendek és osztályos 

munkautasítások: 

 Műtétes osztályok Osztályos működési rendjei 

 Egynapos sebészeti Osztály működési rendje 

 Központi műtő működési rendje 

 Nőgyógyászat műtéti előkészítés  

 Központi műtő takarítása 
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A betegek műtét utáni megfigyelése 

A beteget a műtét után állandó és rendszeres megfigyelés alatt kell tartani. 

Kisebb megterhelést jelentő műtét után a beteget a kórtermében kell elhelyezni. Nagyobb 

megterhelést jelentő műtét után viszonylag rövidebb ideig a beteg a műtőrészlegben kialakított 

külön helyiségben (ébredő-szoba) az aneszteziológus kezelése, megfigyelése alatt áll.  

Ezt követően a beteget a betegszobában, illetve a kritikus állapotban lévő vitális funkcióban 

károsodott beteget az intenzív betegellátó osztályon kell elhelyezni. Itt kell elhelyezni azon 

betegeket is, akiknek állapota a műtét utáni időszakban nem rendeződött. 

 

Műtő működése 

A központi műtő feladatait részletesen minőségirányítás által követett Központi műtő 

működési rendje, valamint Központi műtő takarítása c. osztályos munkautasítás 

tartalmazza. 

A műtét végzéséhez szorosan együttműködő munkacsoportot kell alakítani. E 

munkacsoportban a betegség természete szerint illetékes osztály részéről a műtőorvos és 

asszisztenciája, az aneszteziológus orvos és asszisztens, a műtőrészleg részéről a 

műtőasszisztens és a hozzá beosztott műtőssegéd vesz részt. A műtéti csoport szükség esetén 

egyéb szakágak (osztályok) képviselőivel is kiegészülhet.  

A műtéti munkacsoport a feladat, felelősség és hatáskör átruházása révén, a műtét ideje alatt 

önálló egységként végzi munkáját. Vezetője a műtőorvos, aki az osztályvezető főorvos által 

kijelölt orvos.  

Az érzéstelenítést csak aneszteziológus szakorvos végezheti. Az aneszteziológus asszisztens 

általános érzéstelenítést nem végezhet.  

A műtéti munkacsoporton belül az egyes szakágak képviselői (műtőorvos, aneszteziológus 

orvos, műtőasszisztens) tevékenységüket az adott szakma szabályainak megfelelően önálló 

felelősséggel végzik.  

Műtétet önálló felelősséggel, közvetlen életveszély kivételével, csak szakorvos végezhet. 

Amennyiben a műtőorvos nem szakorvos, a műtéti asszisztenciában legalább egy, a 

szakmában járatos szakorvosnak kell részt vennie, akinek feladata a műtét irányítása és 

szükség esetén annak elvégzése.  

A műtét menetének, valamint a beteg műtét alatti állapotának folyamatos észlelése, rendszeres 

dokumentálása az aneszteziológus, a műtét szakmai leírása, műtőnapló vezetése a műtőorvos 

feladata. 

A műtéti leírás, az altatási jegyzőkönyv orvos által aláírt formában, a beteg kórlapjába kerül 

megőrzésre. 

 

A betegek áthelyezésének és hazabocsátásának rendje 

Ha a beteg az adott osztályon gyógykezelésre, ápolásra, már nem szorul, vagy a további 

ellátásának feltételei nem biztosítottak, el kell bocsátani, illetve más osztályra, más 

intézménybe kell áthelyezni. Az áthelyezést a főorvos (helyettes) beszéli meg. A beteg 

elbocsátásával, áthelyezésével kapcsolatos tennivalókat – a felettes utasításának megfelelően – 

az osztályos orvos végzi. 

A beteget megilleti a kórházi ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása 

mások életét, vagy testi épségét veszélyezteti. Részletes szabályozása minőségirányítás által 

követett Eljárási szabály az egészségügyi ellátás visszautasítása esetén. c. 

munkautasításban található. 
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A betegek osztályról történő kiírását, hazabocsátásának rendjét minőségirányítás által követett  

A fekvőbeteg szakellátás folyamata c. folyamatleírásban részletesen szabályozott. 

 

Áthelyezés más intézménybe 

Ha az intézményben a beteg szükséges és korszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételei 

nem biztosítottak és nem az állapotának megfelelő az intézmény, intézkedni kell más 

megfelelő intézménybe történő haladéktalan áthelyezéséről, illetőleg az átvétel előjegyzéséről. 

Munkaidőben az áthelyezés kezdeményezéséről az osztályvezető főorvos, (távollétében 

helyettese) ügyeleti időszakban a rangidős ügyeletes orvos gondoskodik. 

A zárójelentést vagy kórlapkivonatot és a szükséges dokumentumokat, leleteket a beteggel 

együtt kell megküldeni az átvevő intézetnek 

 

Elbocsátás 

Ha a beteg önellátásra nem képes, úgy otthonába bocsátani csak a közeli hozzátartozó előzetes 

értesítése ( telefon, távirat, vagy más megfelelő módon) után szabad, amelyet a beteg kórlapján 

dokumentálni kell. Az elbocsátás időpontjának meghatározásánál a beteg, illetve a közeli 

hozzátartozók kérését lehetőség szerint figyelembe kell venni. 

 

A beteg szállítása 

 

Intézményen belüli szállítás 

Amennyiben a betegnek más osztályon, részlegen történő vizsgálata, kezelése, megjelenése 

szükséges a kezelő orvos határozza meg a szállítás módját. 

Részletes szabályozás minőségirányítás által követett Kórházon belüli betegszállítás c. 

munkautasításban található. 

Az intézeten belüli szállítás alkalmával a beteghordó, vagy a beteget kísérő személy a beteggel 

együtt valamennyi egészségügyi dokumentációját magával viszi. Átvételekor ellenőrzi a beteg 

személyazonosságát a beteg megkérdezésével, vagy az azonosító karszalag elolvasásával, és 

az adatokat egybeveti az egészségügyi dokumentációval. Mindenben a minőségirányítás által 

követett Betegazonosítás biztonságát fokozó eljárások alkalmazása c. munkautasítás szerint 

jár el. 

 

Intézeten kívülre történő szállítás 

A beteg más intézménybe, vagy szükség esetén hazaszállítása orvosilag indokolt esetben 

mentőszolgálattal, vagy olyan szállító szolgálattal történik, amely OEP/NEAK  szerződéssel 

rendelkezik. Az osztályos orvos a szállítást megelőzően 1 nappal gondoskodik annak 

megrendeléséről. A beteg ellátásáért az osztály a felelős mindaddig, amíg a mentőegység a 

beteget át nem veszi. 

AZ OMSZ –tól kért betegszállítás végrehajtása a minőségirányítás által követett  Fekvőbeteg 

szakellátás folyamatában leírt módon történik. 

 

Elhalálozás esetén a szükséges teendők rendje 
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A haldokló beteghez a szakápoló köteles orvost hívni. Amennyiben lehetséges, az orvos 

engedélyezi, hogy a hozzátartozók, illetve a beteg által kért személyek a beteget 

meglátogathassák.  

A halál beálltát orvosi halotti vizsgálattal kell megállapítani. Az elhunytat a halál 

bekövetkezése helyéről csak a halál beálltától számított 2 óra leteltével lehet elszállítani a 

prosecturára.  

Az elhunyt személyt meghatározott esetekben kórbonctani vizsgálat alá kell vonni. A 

kórbonctani vizsgálat elvégzésére a halott vizsgálatot végző orvos, az elhunyt személy 

kezelőorvosa, vagy az osztályvezető főorvos tesz javaslatot.  

A kórbonctani vizsgálatot a minőségirányítás által követett Pathológiai osztály működési 

rendjében leírtak szerint az osztály kórboncnok orvosa végzi. 

A hozzátartozóknak lehetőségük van kegyeleti okból, a boncolás mellőzését kérni. A kérés 

teljesíthetőségét a patológus főorvos és a kórház főigazgató főorvos ja, illetve orvos igazgató 

vagy annak helyettese dönti el.  

A halott vizsgálatot végző orvos, a vizsgálat során rendkívüli halált, pl. élet elleni 

bűncselekményt, balesetet, öngyilkosságot, altatás-érzéstelenítés, műtét, vagy vérátömlesztés 

közbeni, illetve azokkal összefüggésben bekövetkezett, vagy orvosi gyógykezelés hiányával 

kapcsolatos halálesetet, tisztázatlan halálokot észlel, köteles az osztályvezető főorvost 

értesíteni, aki gondoskodik a főigazgató főorvos  és a Rendőrkapitányság tájékoztatásáról. 

Amennyiben az intézmény területén olyan személy hal meg, akit az intézményben osztályra 

még nem vettek fel, az illetékes osztály, vagy ambulancia szolgálatban lévő orvosa, illetve - ha 

ilyen nincs – a főigazgató főorvos  (távollétében helyettese), ügyeleti időben a kórházi 

ügyeletvezető főorvos gondoskodik a halott vizsgálat elvégzéséről, proszektúrára való 

szállításáról, illetve szükség esetén hatósági boncolás elrendeléséről. 

Ezen szabályozás érvényesül az intézmény egész területén munkát végző (saját, vagy külső 

vállalatok, intézmények stb. dolgozói), vagy beteget látogató személyek halála 

bekövetkezésekor. 

Amennyiben a halál a rendelőintézetben, vagy gondozóintézetben következik be, annak 

vezetője (helyettese) végzi el a halott vizsgálatot és ezzel kapcsolatos teendőket.  

Az eset körülményétől függően el lehet tekinteni attól, hogy a halott két óráig a 

rendelőintézetben, gondozóban maradjon. Ezen esetekről az intézmény főigazgató főorvos ját 

(helyettesét) értesíteni kell. 

A halott ellátásával kapcsolatos adminisztratív teendők részletes szabályozása 

minőségirányítás által követett Fekvőbeteg szakellátás folyamata c. leírásban szabályozott. 

A kapcsolódó ápolói tevékenységek részletes szabályozása A halott ellátása és bemutatása c. 

munkautasításban található. 

 

A betegek és hozzátartozók tájékoztatása 

Az orvosnak tájékoztatni kell a beteget vizsgálati eredményeiről, betegségeiről, a tervezett 

kezelés módjáról, az esetleges műtét szükségességéről, a gyógyítás folyamán felmerült 

kiegészítő kezelésekről, a gyógyítás várható időtartamáról, a betegség várható kimeneteléről, 

javasolt életmódról. 

A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel 

állapotára, életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben 

megfogalmazott kívánságára. 

A cselekvőképes beteg tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie 

kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Erre az intézményben rendszeresített 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ megfelelő rovatának aláírásával van mód. 
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A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a 

gyógykezelésnek.  

A betegnek joga arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről, kiknek 

adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges, vagy teljes 

megismeréséből. 

A tájékoztatás időpontját általában úgy kell meghatározni, hogy az ne zavarja az osztály 

munkáját. Lehetővé kell tenni, hogy rendkívüli esetben a beteg által megjelölt közeli 

hozzátartozók, lehetőleg meghatározott időben távbeszélőn is érdeklődhessenek a beteg 

állapota felöl.  

Telefonon csak a beteg általános állapotáról adható felvilágosítás. A tájékoztatás rendjét a 

házirend és személyes közlés útján – a beteggel, illetve a hozzátartozókkal is ismertetni kell. 

Az osztály működési rendje határozza meg, hogy az osztály orvosai közül ki milyen esetben, 

milyen mértékben és mikor adhat tájékoztatást a beteg hozzátartozójának. Az orvos az adott 

tájékoztatásért szakmailag és etikailag felelős.  

Egészségügyi szakdolgozó csak a beteg általános állapotáról adhat felvilágosítást.  

A fekvőbeteg osztályok kötelesek a beteg hozzátartozóját telefonon, vagy táviratilag 

haladéktalanul értesíteni az alábbi esetekben: 

 ha a beteg hozzátartozóját a felvételről értesíteni bármilyen okból nem képes és erre az 

osztályt felkéri, vagy erről nyilatkozni nem tud. Az intézményi felvételről a beteg 

lakáscímére kell értesítést küldeni, amennyiben lakáscíme nem állapítható meg, a 

felvételről a rendőrség helyi szervét kell értesíteni.  

 a beteg váratlan, súlyos állapotrosszabbodása, életveszélyes állapot kialakulása esetén 

 ha a beteget más intézménybe áthelyezik és a beteg erről hozzátartozóját értesíteni 

nem képes. 

 a beteg halála esetén.  

A hozzátartozók értesítéséről az osztályos orvos, illetve az ügyeletes orvos gondoskodik.  

„A fegyveres erők és fegyveres testületek tagjaival kapcsolatban a fekvőbeteg osztályok 

kötelesek az állomány illetékes parancsnokságát, annak ügyeleti szolgálatát telefonon, vagy 

táviratban értesíteni az alábbi esetekben: 

 Ha az érintett személy kórházi beutalását, illetve beszállítását nem a fegyveres erők és 

fegyveres testületek végezték.  

 Az érintett személy váratlan súlyos állapotrosszabbodása, életveszélyes állapot 

kialakulása esetében, 

 Ha az érintett személyt más intézménybe helyezik át, vagy az intézményből 

elbocsátják. 

 Az érintett személy elhalálozása esetén 

 

C.2.2.1.2 Egynapos sebészeti ellátás  

A beteg vagy a beteg törvényes képviselőjének beleegyezésével végzett olyan, tervezett 

(elektív) beavatkozás, mely az orvos szakképesítése, jártassága, a kötelezően előírt és 

szükséges infrastruktúra, a beteg ambuláns kiválasztása és kivizsgálása szempontjainak 

függvényében az e célra kialakított egyéb feltételrendszerekkel működő fekvő beteg osztályon 

történik. A beavatkozás után a beteg néhány órás szakfelügyeletet igényel, mely a fekvő beteg 

osztályon történik. A szükséges megfigyelést követően a beteg otthonába bocsátható. A beteg 

adott intézményben tartózkodása nem haladhatja meg a 24 órát. 
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C.2.2.1.3 Járóbeteg szakellátás 

 

Szakrendelők és gondozók 

 

A járóbetegek ellátása a szakrendelőkben és a gondozókban történik a járóbeteg ellátó 

szakrendelések és gondozók vezető főorvosa irányítása alatt. A szakrendelések az intézmény 

járóbeteg szakorvosi ellátást biztosító részlegeiben működnek. Ezen részlegek működési 

rendjét az illetékes vezető főorvosok készítik el. A beteg beutalás mindig az érvényes 

rendelkezések értelmében történik.  

Az egyes szakrendelések térítésmentesen, az alapellátó orvos beutalójával vehetők igénybe.  

Beutaló nélkül igénybe vehető szakrendeléseket a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.  

 

Járóbeteg szakellátás folyamatában részletesen szabályozásra került: 

 a beteg fogadásának módja, 

 nyilvántartásba vétele, 

 szakvizsgálata, 

 diagnózis felállításának módja, 

 terápiás javaslat megalkotása, 

 kontroll vizsgálatra való visszarendelés rendje, 

 szakorvosi ellátás befejezésének módja, 

 visszairányítás az alapellátáshoz, vagy más szakrendeléshez, 

 átirányítás fekvőbeteg osztályra, 

 a járóbeteg-ellátással kapcsolatos dokumentációs kötelezettség, 

 az ellátás körülményeinek, szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

 

A betegfogadás rendje lehetőség szerint a szükséglethez alkalmazkodjon (pl. sz. sz. délutáni 

rendelés)  

A rendelési időt szakrendelések helyén, naprakész állapotban, jól látható helyen ki kell 

függeszteni. 

A vizsgálatra előjegyzett beteget a megadott időpontban kell ellátni. 

A betegek ellátása járóbeteg szakellátás esetén szakrendelésenként, a betegfogadási lista által 

meghatározott sorrendben történik.  

Betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben - amennyiben a biztosított 

egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét 

szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista. 

A betegfogadási lista vezetése szakrendelésenként történik. 

A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg háziorvosa vagy kezelőorvosa 

kezdeményezheti személyesen vagy telefonon. A betegfogadási listától eltérő ellátásról a 

szakrendelés szakorvosa dönt.  

Az intézménynek a diagnosztikai - ide nem értve a CT, MRI vizsgálatokat - ellátásai 

tekintetében nincs betegfogadási lista vezetései és jelentési kötelezettsége. 

A beteget a betegfogadási listáról törölni kell, amennyiben: 
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- az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap 

elteltével az ellátást nem vette igénybe  

- az ellátását igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem 

kezdeményezte,  

- a beteg egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás 

elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná 

teszi. 

Az intézményben működő betegfogadási lista vezetéséért a Döntéselőkészítő osztályvezető a 

felelős. 

 

Azokat a betegeket, akik a rendelési idő lejártáig jelentkeznek fogadni kell, és meg kell 

vizsgálni, állapotától függően el kell látni, illetve előjegyezni. Ha a rendelési időben a beteg 

ellátására nem kerül sor, úgy a beteg vizsgálatát indokolt esetben az osztályon kell folytatni.  

Járóbetegek fogadása fekvőbeteg osztályokon is történik, az osztályos működési rendnek 

megfelelően, egyaránt szolgálják a szakrendelést, a sürgősségi ellátást és az osztályok közötti 

konzíliumokat. 

A szakrendelések kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden szükséges segítséget 

megadni. 

A szakrendeléseken a beteg vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, 

akiknek állandó szolgálati helye a szakrendeléseken van, vagy esetenként képzésre, 

továbbképzésre beosztottak.  

Egészségbiztosítással nem rendelkező, illetve beutalóhoz kötött ellátást beutaló nélkül 

igénybevevő betegeket a térítési díj mértékéről a szakvizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni 

kell, kivéve sürgős ellátás igényét 

 

Fekvőbeteg ellátó osztályok ambulanciája 

 

A fekvőbeteg ellátó osztályok az osztály területén vagy központi rendelőben heti program 

szerint szakambuláns rendelést tartanak. 

Ezek célja az osztály szakmai profiljához tartozó betegek szakellátása, járó-beteg ellátás 

keretében. A betegellátáshoz beutaló szükséges, az osztályok működési rendjében 

meghatározott, hogy a vizsgálat előjegyzés alapján történik e, vagy érkezési sorrendben.  

 

Együttműködése 

 

A szakrendelések és ambulanciák kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden 

szükséges segítséget megadni. A szakrendelésen megjelent betegen nemcsak a kért szakorvosi 

vizsgálatot, hanem az azzal összefüggésben lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is el kell 

végezni, amely célzottan történik.  

Amennyiben a kiegészítő szakvizsgálatok elvégzésére az intézményben nincs lehetőség a 

beteget szükséges vizsgálatokra, az illetékes intézménybe kell irányítani.  

Azokat az ambulancián vagy szakrendelésen ellátott betegeket, akiknek kórlefolyásában 

probléma jelentkezik az osztályvezető főorvos, illetve a szakrendelés vezetője 

esetmegbeszélésre (konzultációra) jelöli ki. 

 

Gyógykezelés, gondozás 
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A szakrendeléseken, gondozókban és ambulanciákon megjelenő betegek ellátását is a 

Járóbeteg szakellátás folyamatában meghatározott módon kell elvégezni, amely felöleli az 

anamnézis felvételét, a feltételezett diagnózist, az elvégzendő vizsgálatok meghatározását, a 

végleges diagnózist, a szükséges beavatkozások elvégzését, a terápiás, életmódbeli és diétás 

utasítások megtételét. 

 

C.2.2.4.4. Dokumentációs kötelezettség 

 

Az egészségügyi dokumentáció vezetése a 43/2003. ESzCsM rendelet 4.§ e) pontja alapján az 

online működő eMedsol medikai rendszerben történik.  

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi 

dokumentáció tartalmazza.  

Fel kell benne tüntetni   

 a beteg személyazonosító adatait, 

 a hozzátartozó elérhetőségét, 

 az anamnézist, 

 az első vizsgálat eredményét, 

 a diagnózist, és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a 

vizsgálatok elvégzésének időpontját, 

 kísérőbetegségeket, szövődményeket, 

 egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők 

megnevezését, 

 a decursust,  

 gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét,  

 gyógyszer túlérzékenységet, 

 a bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét,  

 a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás 

tartalmának rögzítését,  

 a belegyezés, illetőleg visszautasítás tényét, és ezek időpontját.  

 minden olyan adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet. 

 vizsgálati leleteket, konziliárus szakvéleményeket, 

 ápolási dokumentációt,  

 képalkotó diagnosztika felvételeit. 

Az ellátási folyamat végén, vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást követően írásbeli 

összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt a betegnek át kell adni. 

 

Veszélyes hulladék kezelése 

 

A hulladékgazdálkodás a kórház tevékenységének minden területén szabályozza a várható és 

tényleges hulladékok figyelésével, keletkezésével, azonosításával, elkülönítésével, 



59 

 

gyűjtésével, elszállításával bizonylatolásával kapcsolatos feladatokat, módszereket és 

felelősségeket.  

Az intézmény a veszélyes hulladékok gyűjtésére és tárolására speciális (hűtött), gyűjtőhelyet 

alakított ki. 

Ezen tevékenység részletes szabályozása a minőségirányítás által követett Kommunális, 

veszélyes hulladékok kezelési szabályzata szabályzatokban, valamint Veszélyes 

hulladékok gyűjtése és tárolása c. munkautasításokban található. 

 

 

C.2.2.1.5. Egyéb feladatok 

 

Oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés 

 

Az Intézmény feladata az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, valamint egyéb 

egészségügyi dolgozók és a gazdasági igazgatóság dolgozói – a vonatkozó jogszabályok és 

irányelvek szerinti – oktatás feltételeinek megteremtése (képzés, továbbképzés). A főigazgató 

főorvos  az orvosok képzését, továbbképzését a HPTO, a szakdolgozókét az ápolási igazgató 

közreműködésével bonyolítja le, részletes szabályozása minőségirányítás által követett 

Oktatás, képzés folyamatleírásban található. Az gyógyszerészek, gazdasági/műszaki terület 

dolgozóinak szakmai képzését, továbbképzését szintén ez a folyamatleírás szabályozza. 

Az Intézmény együttműködési szerződés alapján a Szegedi Tudományegyetem oktató 

kórháza. A törzsképzési gyakorlatukat töltő rezidensek képzéséért az osztályokon kijelölt 

tutorok felelősek. A beosztott orvostanhallgatók oktatása a rektor által jóváhagyott oktatási 

terv alapján történik. Az orvostanhallgatók oktatását, beosztását, elhelyezését, ellenőrzését a 

HPTO koordinálja. Ezen tevékenységéről köteles beszámolni a főigazgató főorvos nak. Az 

orvosok, gyógyszerészek továbbképzéséért, szakvizsgára való felkészítéséért az illetékes 

osztályvezető főorvos, ennek adminisztratív lebonyolításáért a HPTO a felelős.  

 

C.2.2.1.6. Munkaköri leírások 

 

Intézményünkben valamennyi munkakör felelősségi és hatásköre munkaköri leírásban személyre 

szólóan meghatározott. Elkészítése a 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet: 9. § (2) alapján a 

vezetőhelyettesek esetén a főigazgató főorvos  kizárólagos hatáskörébe tartozik, a további 

munkakörökre vonatkozóan az adott szervezeti egység vezetőjének kötelezettsége, legkésőbb a 

munkába lépés napját követő 10. munkanapjáig. A munkaköri leírás egy példányával a dolgozó 

rendelkezik, egy példánya összegyűjtött állapotban a szervezeti egységben található. Az újonnan 

felvett dolgozók esetében egy példány munkaköri leírás bekerül a dolgozók személyi anyagába.  

Az alábbiakban felsorolt beosztások leírásai nem helyettesítik a névre szóló munkaköri leírásokat, 

tájékoztatást adnak az általános feladatokról. 

Orvosi beosztások 

 

Osztályvezető és vezető főorvos 

 

Közvetlenül vezeti és ellenőrzi az osztály és az osztályhoz integrált ambulancia és/vagy a 

szakrendelés szakmai és gazdasági munkáját. 

Szakmailag irányítja az orvosok munkáját, felügyeli az osztályvezető főnővér által irányított 

és ellenőrzött egészségügyi szakdolgozók és kisegítő dolgozók munkáját. 
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Betartja és betartatja a vonatkozó jogszabályokban, az intézet belső működését szabályozó 

rendelkezésekben foglaltakat. 

Elkészíti az osztály működési rendjét, gondoskodik a dolgozók munkaköri leírásának 

elkészítéséről, kiadásáról, azok naprakészségéről. 

Folyamatosan ellenőrzi, értékeli az osztály teljesítményét, a dokumentációs és információs 

tevékenységét annak szakszerűségét.  

Felelős  

 gyakorolja a főigazgató főorvos  nem kizárólagos és kiemelt jogkörébe tartozó 

munkáltatói jogokat, és kötelezettségeket, 

 gondoskodik az irányítása alatt álló közalkalmazottak éves szabadságának kiadásáról, 

 az osztályra felvett betegek állapotuknak megfelelő magas szintű, korszerű gyógyító 

ellátásáért, 

 az osztály munkafegyelméért, valamint az etikai normák közvetítéséért, az elvárások 

betartásáért, valamint az orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért, 

 a gazdasági szempontú intézményvezetői utasítások betartásáért. 

 

Főorvos 

 

 Az osztályvezető főorvos megbízása alapján vezeti az osztály egy-egy ápolási 

egységét (részlegét). Munkáját az osztályvezető főorvos irányítja, és rendszeresen 

ellenőrzi. 

 A főorvos feladata az általa vezetett egység (részleg) vonatkozásában, megegyezik az 

osztályvezető főorvos feladatával. 

 Felelős a rábízott szervezeti egységben a gyógyító-megelőző ellátás szakmai 

színvonaláért, az elvégzett tevékenységek pontos, szakszerű dokumentálásáért. 

 Folyamatosan nyomon követi és az osztály munkájába beépíti a korszerű, tudományos 

bizonyítékokkal alátámasztott szakmai irányelveket, protokollokat 

 Felelős a hozzá beosztott orvosok, egészségügyi szakdolgozók képzéséért, 

továbbképzéséért.  

 Részt vesz az ügyeleti, készenléti szolgálatban, és szükség esetén, pl. sürgős esetben 

az ügyeletes orvos hívására köteles az intézményben megjelenni, és a feladatokat 

ellátni.  

 Köteles jelentést tenni az osztályvezető főorvosnak: 

o Azokról a betegekről, akiknek az állapota súlyos, vagy rosszabbodott. 

o A diagnózis és a gyógykezelés körül felmerült bizonytalanságokról. 

o Az elbocsátandó, valamint az áthelyezendő betegekről.  

o Betegek elhalálozásáról (rendkívüli halál esetén haladéktalanul köteles a 

jelentést megtenni). 

o A beteg által előterjesztett olyan elbocsátási igényről, amely szakmailag 

még nem indokolt. 

o Az osztályon felmerült minden rendkívüli eseményről.  

 Az osztályvezető főorvost távollétében külön meghatalmazás alapján helyettesíti, 

ekkor kötelezettségei megegyeznek az osztályvezető főorvos feladataival.  
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Adjunktus, szakorvos 

 

Az adjunktus és az szakorvos az osztályon, az osztály szakambulanciáján, szakrendelésen 

illetve az osztály egyéb részlegén végzi munkáját (ideértve a konzíliumot is) az osztályvezető 

főorvos által meghatározottak szerint. 

Kirendelés esetén a kijelölt intézményben lát el meghatározott orvosi feladatokat.  

Továbbképzésre és az intézmény működése érdekében más munkahelyre, vagy más osztályra 

beosztott adjunktus és szakorvos ellátja az ottani vezető által meghatározott feladatokat. 

Az adjunktus és az szakorvos jelentési kötelezettsége megegyezik a főorvoséval. 

Az adjunktus irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott szakorvos, az szakorvos pedig a hozzá 

beosztott szakorvos jelölt és orvos-gyakornok munkáját. 

 

Szakorvos jelölt 

 

A szakorvos jelölt az osztályvezető főorvosnak, ill. a munkáját közvetlenül irányító orvosnak 

(adjunktusnak, szakorvosnak) van alárendelve, munkáját felettesei által meghatározottak 

szerint végzi. 

Kirendelés esetén ellátja az intézmény működési területén, illetve a kijelölt gyógyító-megelőző 

más intézményben az ottani vezető által meghatározott orvosi feladatokat.  

Továbbképzésre, vagy az intézmény működése érdekében más munkahelyre, (más osztályra) 

beosztott szakorvos jelölt az ottani vezető által meghatározott feladatokat köteles ellátni.  

A szakorvos jelölt az osztályvezető főorvosnak, illetve a munkáját közvetlenül irányító 

(adjunktusnak, szakorvosnak) van alárendelve. Közvetlen felettesének köteles jelentést tenni: 

 azokról a betegekről, akiknek az állapota súlyos, vagy rosszabbodott 

 a beteg elhalálozásáról (rendkívüli haláleset esetén a jelentést haladéktalanul köteles 

megtenni.) 

Feladata a rábízott kórtermek betegeinek közvetlen, folyamatos orvosi ellátása. 

 

Rezidens 

 

Az első orvosi szakképesítés megszerzésére a mindenkor hatályos jogszabályok értelmében 

kerül sor, az egészségügyi ellátáshoz szükséges számú szakember biztosítása céljából.  

A szakmai tevékenységének végzéséhez a jelölt megfelelő felügyeletét megszerzett 

ismereteitől függően biztosítani kell. 

Szakmai felügyeletet gyakorol felette a kijelölt tutor. 

 

A tutor feladata:  

 kiosztja az osztályos feladatokat, 

 külön foglalkozik a rezidenssel,  

 állandó szakmai felügyeletet biztosít, 

 oktatói számonkérést valósít meg, 
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 biztosítja a más orvosokkal végzett önálló munka lehetőségét. 

 

Rezidens feladata: 

 ismeretanyagok megfelelő szintű elsajátítása, 

 megfelelő kapcsolat kialakítása a betegekkel, 

 munkatársaival udvarias, jó együttműködő készség kialakítása, 

 kezdeményezőkészség, 

 megbízható, felelősségteljes hozzáállás, 

 osztályos megbeszéléseken felkészült részvétel. 

 

A rezidensek intézményi oktatásával kapcsolatos részletes szabályozás a minőségirányítás által 

követett Oktatás, képzés folyamatleírásban található. 

 

Gyógyszerészi beosztások 

 

Főgyógyszerész 

 

Általános jogok és feladatok: 

 Vezeti az intézet gyógyszertárát, irányítja, összehangolja, ellenőrzi és értékeli a 

gyógyszertár dolgozóinak munkáját. 

 

Szakmai jogok és feladatok: 

 Tervezi, szervezi és irányítja az intézet hatékony, biztonságos és gazdaságos 

gyógyszerellátását a meghatározott gyógyszerek szerint. 

 Előkészíti a szükséges gyógyszerek beszerzését, illetve elkészítteti a betegellátó 

egységek által igényelt készítményeket. 

 Gondoskodik a legkedvezőbb árajánlatok felkutatása és a gazdaságosság 

szempontjainak figyelembe vételével történő gyógyszergazdálkodásról. 

 

Gyógyszerész 

 A gyógyszertár egyes részlegeinek vezetése.  

 Gyógyszer-expediálás, magisztrális, szemészeti gyógyszerkészítés, infúziókészítés és 

az ezzel kapcsolatos beszerzés, bevizsgálás tárolás lejárat, dokumentáció, analitikai, 

mikrobiológiai és gyógyszertári asszisztensi munkák felügyelete. 

 Kábítószer rendelés, tárolás, expediálás, dokumentáció vezetése. 

 Osztályos gyógyszerkészlet rendszeres ellenőrzése, ellenőrzési naplóban való 

rögzítése. 

 Folyamatos gyógyszerészi szakmai információ adása (igény szerint). 

 Kapcsolattartás a számítógépes rendszergazdákkal.  

 Állandó készenléti szolgálat. 
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 Szerepvállalás az egyetemi hallgatók graduális képzésében. 

 Gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek elméleti és gyakorlati képzésében 

való részvétel. 

 Különkeretes gyógyszerekkel való betegellátás és az ehhez kapcsolódó számítógépes 

programban készletvezetés, rendelés, adatszolgáltatás. Tételes elszámolású 

gyógyszerek kezelése. 

 Tudományos előadások szervezése. 

 Folyamatos továbbképzésben való részvétel. 

 

C.2.3. GAZDASÁGI IGAZGATÁS MŰKÖDÉSE 

 

C.2.3.1. Titkárság 

A gazdasági igazgató, valamint a gazdasági-műszaki szervezetek munkavégzését elősegítő 

csoport. Ügyvitel kapcsán ügyintézést, iratkezelést, határidők számontartását és iratkészítést 

végez. 

C.2.3.2. Pénzügyi – számviteli osztály 

Ellátja az intézmény pénzügyi erőforrásainak tervezését, megteremtését, annak célirányos 

felhasználását, az ezzel kapcsolatos gazdasági folyamatok lebonyolítását, a számviteli 

feladatok végzését, a leltározással kapcsolatos teendőket. Kiemelten kezeli a likviditás 

megőrzését, gazdasági partnerekkel szembeni kötelezettségek és követelések maradéktalan 

teljesítését.  

C.2.3.3. Műszaki és informatikai osztály 

Az intézményben a betegellátási feladatok végrehajtásához biztosítja az épület-építmény, 

orvostechnikai és telekommunikációs gép-, műszer-, és eszközállomány zavartalan működését. 

Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges hardver-szoftverháttér rendelkezésre állást. 

Gondoskodik az intézmény informatikai rendszerének folyamatos, biztonságos 

működtetéséről. 

C.2.3.4. Gazdasági osztály 

Logisztikai tevékenységével biztosítja az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységeinek 

vitelét, az előzetes igények, anyagszükségletek felmérése, illetve az intézmény pénzügyi 

helyzete alapján. 

Az intézmény működéséhez szükséges szállítási, gondnoki, mosodai feladatokat látja el, 

valamint a parkfenntartási tevékenységet végez. 

Az intézmény külső betegszállítási tevékenységét végzi. 

C.2.3.5. Telefonközpont 

A kórház bejövő és kimenő hívásforgalmát bonyolítja megszakítás nélküli, két műszakos 

munkarendben. Kezeli a kórház telefax és távirat forgalmát. 

  

C.2.3.6. Biztonságszervező és üzemeltetési osztályok 

Feladata az intézmény zavartalan és biztonságos működéséhez szükséges katasztrófa-, tűz-, 

munkavédelmi szabályok, előírások betartása és betartatása. A kórház zavartalan 

működésének biztosítása, az üzemelésbiztonsági rendszerek, szervezetek egy közös egységben 

való működtetése, ellenőrzése. Környezetvédelmi feladatok ellátása. 
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Az intézmény vagyonvédelmének és személyi biztonságának megteremtése, mind a 

munkavállalói, mind pedig a fekvőbeteg ellátás területén. Forgalomirányítási, tájékoztatási, 

rendtartási, és segélykérési (rendőrség, mentő, tűzoltó) feladatok ellátása. 

C.2.3.7. Élelmezési osztály  

A konyha működtetése, felelős a központi (gyulai) és a hozzá tartozó telephelyek 

(Mezőhegyesi részleg, Szeghalmi Fekvő- és Járóbeteg Ellátó Egység, Sitka 1. telephely) 

beteg- és dolgozói élelmezéséért.  

  

 

C.2.4. ÁPOLÁSI IGAZGATÁS MŰKÖDÉSE 

 

C.2.4.1  Ápolási igazgatás titkársága 

Az ápolási igazgató tevékenységével összefüggő napi ügyek intézése és iratkezelése. 

C.2.4.2. Főnővérek 

Az ápolási munka szakmai irányításáért, szervezéséért elsősorban az ápolási igazgató felelős, 

aki e feladat keretében összehangolja és ellenőrzi az osztályos vezető főnővérek ápolás-

irányítási és szervezési tevékenységét.  

Az ápolási munka közvetlen irányítója, ellenőrzője és összehangolója az osztályos vezető 

főnővér. 

Főnővér: az ápolási igazgató szakmai alárendeltségében működik, feladatait az osztályvezető 

főorvos közvetlen irányítása mellett végzi. 

Feladatait az érvényes munkaköri leírásban foglaltak alapján látja el. 

Munkaköri leírását az osztályvezető főorovos az ápolási igazgatóval közösen készíti el, mely a 

feladataikat tartalmazza. 

 

C.2.4.3. Szakoktatók  

A tagkórházban az oktatást a szakoktatók és az oktatással megbízott szakoktatók látják el. 

Saját szakmai területükön felügyelik, irányítják az intézményben szakmai gyakorlatot töltők 

munkáját. Ismerik a szakképesítés szakmai tartalmát irányító dokumentumok klinikai 

gyakorlatra vonatkozó követelményeit. Közreműködnek a minőségbiztosítási tevékenység 

kidolgozásában, fejlesztésében. A kompetenciakörükbe tartozó feladatokat elvégzik és azokat 

oktatják a szakmai ismereteiknek megfelelően. A központi programban/kerettantervben 

megfogalmazott követelmények alapján felelnek a szakmai gyakorlat alatt elvégzett 

tevékenységek szakszerű végrehajtásáért. 

Feladataikat az érvényes munkaköri leírásban foglaltak alapján látja el. 

 

C.2.4.4. Ápolók: 

Intézményünkben a képzési szinteknek megfelelően különböző ápolói munkakörök jelennek 

meg, melyek eltérő kompetenciájú feladatok ellátására jogosítanak. A feladatokat a munkaköri 

leírások tartalmazzák.  

Az ápolási munkában arra kell törekedni, hogy a beteg szükségleteinek figyelembevételével 

olyan munkacsoportok alakuljanak ki, amelyekben egyrészt az orvosok és egyéb egészségügyi 

szakemberek, másrészt az ápolásban résztvevő főiskolai, közép és szakirányú felsőfokú 

képzettségű, valamint szakképzetlen egészségügyi dolgozó a korszerű munkamegosztás 

szabályai szerint együttműködjenek. 
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Felelősségüket és kompetenciájukat a 66/2011. (XII.13.) NEFMI rendelet melléklete határozza 

meg, helyettesítés tekintetében a munkaköri leírás és szóbeli felettesi utasítás irányadó.  

 

A betegek ápolása: 

Az ápolás három fő tevékenységi csoporthoz köthető.  

 Független funkciók körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyeket az ápoló saját 

hatáskörében végez. 

 Függő funkciók az orvos utasítására végzett tevékenységek. 

 Együttműködő funkciók, amelyeket orvos utasítására az orvossal együtt az orvos 

felelősségére végeznek az ápolók.  

 Az ápolási tevékenység részletes szabályozása a minőségirányítás által követett 

folyamatleírások és szakápolási protokollok szerint történik. 

 

C.2.4.5. Asszisztensek  

 

Vezető szakasszisztens 

A vezető szakasszisztens az ápolási igazgató közvetlen szakmai alárendeltségében működik, 

feladatait az osztályvezető főorvos közvetlen szakmai irányítása mellett végzi. 

Munkaköri leírását az osztályvezető az ápolási igazgatóval közösen készíti el, mely a 

feladataikat tartalmazza. 

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

  

Asszisztensek: 

Szakmai munkáját a szakrendelőben dolgozó orvos felügyelete mellett végzi. 

A szakterület jellegének megfelelően, a rendelés, illetve a szakmai tevékenység során 

segítséget nyújt a vizsgáló orvos számára. Gondoskodik a betegadatok felvételéről, 

naprakészen vezeti az adminisztrációt. Részt vesz és segédkezik a betegek vizsgálatánál. 

A szakterületeken fizioterápiás, radiológiai, képalkotó diagnosztikai laboratóriumi, 

gyógyszertári, rendelőintézeti, aneszteziológiai, műtős, audiológiai, kardiológiai, 

elektrofiziológiai, pszichiátriai, szövettani szakasszisztensek foglalkoztatottak.  

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

C.2.4.6. Betegszállítók 

Feladata a mozgásukban gátolt betegek humánus, szakszerű, biztonságos szállítása 

szakrendelésekre, konzíliumokra, átadó osztályról az átvevő fekvőbeteg osztályra.  

A beteg szállításának módját az orvos határozza meg, a betegszállítás szükség esetén, ha a 

beteg állapota úgy kívánja, kiegészül más megfelelő szintű egészségügyi személyzettel 

(szakápolóval, orvossal), és megfelelő szintű technikai felszereléssel, amelyek a beteg 

biztonságos szállítását garantálják. 

A kórházon belüli betegszállítás részletes szabályozása minőségirányítás által követett 

munkautasításban MU 00-31-01 található. 

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 
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C.2.4.7. Dietetikai szolgálat 

A Ditetetikai Szolgálat feladata a fekvőbeteg osztályok betegeinek, a járóbeteg szakrendelések 

betegeinek, illetve ambuláns betegek dietetikai ellátása. A beteg felmért szükségletei és a 

tervezett ellátás alapján a kezelőorvos rendel a dietetikus bevonásával megfelelő étrendet vagy 

táplálást a beteg számára.  

A dietetikus feladata: 

– A beteg és a hozzátartozók tájékoztatása a beteg szükségletei vagy terápiás terv 

szempontjából kontraindikált élelmiszerekről, beleértve a gyógyszerezéssel 

kapcsolatos táplálék-keresztreakciók lehetőségéről.  

– Az élelmezéssel kapcsolatos adminisztráció vezetése. 

– Szakmai felügyelet a konyhán.  

– A dietetikusoknak ellenőrzési és észrevételezési joga van:  

o A dietetikusok az ellenőrzések során felmerülő észrevételeiket, kifogásaikat 

ellenőrzési naplóban rögzítik, melyért személy szerint teljes felelősséget 

vállalnak. Az ellenőrzési naplót főigazgató főorvos i jóváhagyást követően 

eljuttatja az Élelmezési Üzem, illetve az élelmezést biztosító külső vállalkozó 

részére. Amennyiben a vállalkozó nem ért egyet az ellenőrzési naplóban 

bejegyzett dietetikusi észrevételekkel, akkor az ellenőrzési naplóba tett 

vállalkozói válaszok alapján az intézmény jogosult egyeztetést 

kezdeményezni a vállalkozóval, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amely az ellenőrzési napló mellékletét fogja képezni. 

C.2.4.8. Szociális munkás 

A szociális munka olyan segítő, támogató, problémamegoldó tevékenység, amely az egyénnek 

és a környezetének kíván segítséget nyújtani a kialakult nehéz élethelyzetek, problémák, 

átmeneti nehézségek esetén, hatékony közvetítés formájában. A cél, hogy az egyén és 

környezetének helyzete, működése javuljon, és ezáltal az egyén saját erejéből tudjon 

megbirkózni az élet kihívásaival Szociálisan és mentálisan veszélyeztetett betegek kiszűrése, 

egyéni tanácsadás, tájékoztatás, információ nyújtása, különböző nyugellátásokkal kapcsolatos 

ügyek intézése, segít a különböző pénzbeli, természetben nyújtott és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások különböző formáinak igénylésében. Otthoni 

segítségnyújtás megszervezése.  

A szociális munkás kliensei a kórházban fekvő betegek és környezetük, esetenként a kórház 

dolgozói lehetnek.  

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

C.2.4.9. Foglalkozásegészségügyi szakápoló 

Az Intézmény dolgozóinak üzem-egészségügyi ellátásában közreműködő ápoló. Az intézmény 

foglalkozás-egészségügyi orvosa irányításával dolgozik. 

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

C.2.4.10. Fizioterápia 

 A fizioterápiás csoport tagjai: 

 gyógytornász 

 masszőr 

 fizioterápiás asszisztens 

Gyógytornász 
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A gyógytornászok feladata a rájuk bízott betegek gyógyítása fizioterápiás eljárások 

alkalmazásával.  

A kezeléseket az orvos javaslata alapján végzik, a konkrét diagnózis ismeretében, de az általuk 

önállóan felépített kezelési terv szerint.  

A kezelési terv felállítása előtt betegvizsgálatot végeznek, (általános állapotfelmérés, részletes 

izületi és izomstátusz felvétel). Írásban rögzítik a kezelésbevételt, az állapotfelmérést, és az 

alkalmazott terápiát. Az intézményből való eltávozáskor életvitel-életmód tanácsokkal látják el 

pácienseiket  

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

Masszőr 

Tevékenységét kizárólag az orvos írásban közölt javaslata alapján végzi, a kezelés megkezdése 

előtt tájékozódik a beteg általános állapotáról, amennyiben kontraindikációt tapasztalt a 

kezelés elvégzését jogában áll megtagadni, és erről a beutaló orvost írásban tájékoztatni, a 

minőségbiztosítási utasításban rögzítettek szerint. Betegforgalomról havi statisztikát készít, 

melyet a vezető gyógytornásznak havonta lead. 

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

Fizioterápiás asszisztens 

A betegek fizioterápiás kezelését a kezelőorvos előírása alapján önállóan végzi. 

 

C.2.4.11. Központi műtő 

A központi műtő feladatait részletesen minőségirányítás által követett 4 Központi műtő 

működési rendje, valamint Központi műtő takarítása c. munkautasítás tartalmazza.  

A műtét végzéséhez szorosan együttműködő munkacsoport szükséges. Ennek a 

munkacsoportnak a tagjai a központi műtő részről 

 a műtős szakasszisztensek,  

 beosztott műtőssegédek, 

 műtő kisegítők, 

 beteghordók. 

A műtéti munkacsoport a műtét ideje alatt önálló egységként végzi munkáját. Vezetője a 

műtőorvos. A munkacsoporton belül az egyes szakágak képviselői tevékenységüket az adott 

szakma szabályainak megfelelően, önálló felelősséggel végzik. 

Helyettesítése, felelőssége az aktuális munkaköri leírásban található. 

C.2.4.12. Központi Steril 

A központi sterilizáló az intézményben használt anyagok, eszközök sterilizálására való 

előkészítésétől a steril anyagok műtőbe, valamint osztályokra történő kiadásáig terjedő 

folyamatait, ellenőrzését illetve az azonosításra vonatkozó feladatokat látja el. 

A tevékenységet 

 a vezető asszisztens, 

 az asszisztensek, egészségőr-fertőtlenítők, 

 autokláv gépkezelők, műtőssegéd, 

 és kisegítő személyzet látja el. 
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A felsorolt munkakörök felelősségére és a helyettesítés rendjére a munkaköri leírásokban 

foglaltak irányadóak. 

C.2.4.13. Ápolási osztály 

Az ápolási osztály vezetője: diplomás ápoló, aki közvetlenül az ápolási igazgató irányítása 

alatt dolgozik, 

Feladata azon személyek ápolási szolgáltatással való ellátása, akiknek az állapota már nem 

indokolja a folyamatos orvosi kezelést, de ápolásra még szükségük van. 

Cél: az egészségi állapot stabilizálása, illetve az ápoltak önellátó képességének helyreállítása, 

melynek során az ápolási tevékenység kizárólagos, az orvosi tevékenység felügyeleti jellegű. 

Felelőssége, helyettesítése a munkaköri leírás szerint. 

C.2.4.14. Osztályos és járó beteg- ellátás adminisztrátorai 

Betegellátással kapcsolatos orvosi dokumentációk leírása, (kórlap, zárójelentés, igazolások, 

halálozással kapcsolatos adminisztráció stb.) 

Az osztály/szakrendelő munkájával kapcsolatos hivatalos levelezés felettese, illetve 

munkatársai számára. 

Az osztály/szakrendelő adatszolgáltatási kötelezettségeit követi, gondoskodik határidőre való 

elkészítésükről. 

Az osztály/szakrendelő postaforgalmát a postázóval/iktatóval bonyolítja. 

Gondoskodik az irodai eszközök naprakész használhatóságáról. 

Nyomtatványok pótlása, irodai anyagrendelésben közreműködik. 

Áttekinthető módon rendszerezi és tárolja az osztály dokumentációit beleértve a 

minőségirányítás dokumentumait is. 

Felelőssége, helyettesítése a munkaköri leírás szerint. 

C.2.4.15. Krónikus sebkezelő team 

A decubitus és krónikus sebkezelő team kiemelt feladatai közé tartozik a megelőzés 

lehetőségeinek ismertetése, a magas rizikójú betegek kiszűrése a bővített Norton-skála alapján, 

az aszepsis szabályainak megfelelő sebellátás, a modern kötszerek ismerete és alkalmazásának 

elsajátítása, valamint az ellátás és megelőzés dokumentációjának folyamatos monitorozása, 

statisztika készítése. 

A munkacsoport feladata: a decubitus kockázatának felmérése, személyre szabott prevenciós 

terv készítése, sebkezelés, havi jelentés az Ápolási Igazgató felé, valamint kapcsolattartás az 

osztályok orvosaival, főnővéreivel, sebész szakorvossal, gyógytornásszal, dietetikussal és a 

higiénés osztállyal.  

Sztómaellátás: 

- Stoma ellátásának megválasztása, egyedi szempontok figyelembevételével. 

- Stomás beteg megtanítása a stoma ellátására, felkészítése a kórházon kívüli életre. 

- A stoma ápolási segédeszközök beszerzési lehetőségekről, felvilágosítás, útbaigazítás, 

segítségnyújtás az anyag beszerzésében. 

- Gondoskodás a stomaápolási anyagok receptre való felírásáról. 

- Továbbkezelő orvosok, nővérek bevezetése a stomaápolásba. 

- Segíti a sztómás beteg teljes rehabilitációját 

 

A munkacsoport  számára, szakmai segítséget sebész orvos nyújt. 

Az osztályok napi jelentési kötelezettséggel bírnak a csoport felé, ez alapján történik a betegek 

felkeresése valamint kezelése. Az osztályok és részlegek decubitus kezeléssel foglalkozó 
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orvosai és szakdolgozói kötelesek minden segítséget megadni a sebkezelő csoportnak. 

Hétvégén, ünnepnapon és szükség esetén a kötözést elvégezni. 

 

C.2.4.16. Mentálhigiénés munkacsoport 

Az intézmény egészségtervében megfogalmazott cselekvési tervnek megfelelően végzik 

munkájukat. Mentálhigiénés team tagjai: egészségfejlesztő mentálhigiénikus, pszichológus, 

pszichiáter. 

Munkahelyi egészségfejlesztő tevékenységekkel kapcsolatos programok bonyolítása. 

Rehabilitációs osztályainkon rendszeres, folyamatos egészségfejlesztő tréningek, előadások 

tartása, ill. egyéni egészségfejlesztő mentálhigiénés tanácsadás biztosítása igény esetén. 

Beteg klubok egészségfejlesztő tevékenységeinek segítése. 

 

C.2.4.17. Otthonápolási Szolgálat 

A szolgálatunk a családorvosok javaslatára a 20 km-es körzetben lakó betegek tartós 

szakápolási feladatait és egyéb szakirányú terápiás szükségleteit elégíti ki a finanszírozási 

szerződés értelmében a beteg otthonában. 

Főbb feladatai: 

- krónikus és műtéti sebek, sztómák ellátása, 

- agyi történések, műtét utáni, reumás betegségek mozgásszervi rehabilitációja. 

 

C.2.4.18. Takarítószolgálat 

Az intézményben részben külső vállalkozó, részben intézményi szervezeti egység, a Központi 

Takarítószolgálat által történik a feladat ellátása. A szolgálat vezetője szoros kapcsolatot tart 

fenn a Kórházhigiénés osztály munkatársaival. 

 

C.2.4.19. Fregoli Munkacsoport 

Az ápolási igazgató közvetlen irányítása alatt végzik, munkájukat az ápolási igazgató helyettes 

koordinálja: 

– diabetológiai szakápoló 

– borbély 

– beteghordók 

– gyógymasszőr 

– orvosírnokok 

– szociális munkás 

– gazdasági nővérek 

– vizsgálatianyag-szállítók 

Feladatuk olyan központi tevékenység ellátása, mely nem köthetőek kimondottan csak egy-

egy osztályhoz. Szabadságolás esetén helyettesítést is végezhetnek. A munkacsoport a 

hatékony munkaszervezés biztosítása végett jött létre. 
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VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

Belső szabályozás rendje 

 

Az Intézményvezető jogszabályban, illetőleg a felügyeletet ellátó és tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervek utasításában kapott felhatalmazás alapján jogosult az Intézményre érvényes 

szabályzatok illetőleg intézkedések kiadására. 

Az Intézményvezető körlevélben ismerteti, illetőleg kiadja valamely jogszabály egységes 

értelmezésére, az egységes gyakorlat kialakítására vonatkozó álláspontját, illetőleg általános 

kötelezettséget tartalmazó előírásait. 

Az Intézmény működését a minőségügy belső szabályozási rendszere támogatja. Ezen belső 

dokumentációs rendszer teljes egészében a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteit 

képezi. 

 

Képviseleti jog valamint kapcsolattartás a sajtóval és tömegtájékoztatási eszközökkel  

 

Az intézményt a főigazgató főorvos  képviseli. Képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve állandó jelleggel, vagy meghatározott témákban esetenként az intézet más 

közalkalmazottjára átruházhatja. 

Az intézményt a főigazgató főorvos távollétében,  akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség 

ideiglenesen nincs betöltve, az orvos igazgató képviseli. 

Az intézményen kívüli tudományos fórumokon, az intézmény képviseletében tartott 

előadásokat az előadónak a Tudományos Bizottság vezetőjével, vagy az adott szakterület 

vezetőjével előzetesen jóvá kell hagyatni. 

Az intézmény képviseletében a főigazgató főorvos  távollétében, akadályoztatása esetén vagy 

ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, az orvos igazgató jogosult a sajtó tájékoztatására. 

Ezen túlmenően, a főigazgató főorvos  esetenként más személyt is kijelölhet, illetve 

felruházhat ezzel a jogkörrel. 

Részletes szabályozása a minőségirányítás által követett a Békés Megyei Központi Kórház  

házirendjében. A sajtóval való kapcsolattartás szabályai fejezetben található. 

 

Fontosabb munkakörök átadása 

 

A vezető állású dolgozók (igazgatók, igazgató-helyettesek, valamint a szervezeti egységek 

vezetői), az önálló ügyintézők, vagy az eszköz és pénzkezeléssel megbízott dolgozók 

munkakörét – szervezeti változás, vagy személyükben történő változás miatt – jegyzőkönyv 

felvétele mellett kell átadni, illetve átvenni. 

A munkakör átadás- átvétele a közvetlen felettes vagy képviselőjének jelenlétében történik. Az 

átadás-átvételről készített jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, és abban rögzíteni 

kell: 

 az átadás-átvétel időpontját, és az abban résztvevő személyeket, 

 az átadott, folyamatban lévő konkrét ügyeket, az azokban teendő intézkedéseket, 

megjegyzéseket, 

 az átadás tárgyát képező okmányok, utasítások, munkaeszközök felsorolását, 
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 az anyagi felelősséggel járó munkakörök átadásakor csatolni kell a leltárról készített 

jegyzőkönyvet, valamint a munkakört átvevő dolgozó anyagi felelősségének 

tudomásulvételéről szóló nyilatkozatot, 

 az átadó, illetve az átvevő esetleges észrevételeit, azok aláírását. 

 

A szervezeti egységek az intézet által jóváhagyott működési rend szerint végzik feladataikat. 

Az Intézmény alkalmazottinak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 

munkaköri leírás egy-egy példányát a dolgozónak át kell adni, és az átvételt igazoltatni.  

A munkaköri leírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban, a végzendő 

munkára vonatkozó teljes részletességgel kell elkészíteni, és a munkába lépést követő 

legrövidebb időn belül a dolgozó számára át kell adni. 

 

SZMSZ-hez KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK 

 

 Gazdasági szervezet ügyrendje 

 Intézeti tűzvédelmi szabályzat 

 Tűzriadó terv 

 Munkabiztonsági szabályzat 

 Sugárvédelmi szabályzat 

 Sugárvédelmi, Balesetelhárítási Intézkedési terv  

 Iratkezelési szabályzat 

 Pénzkezelési és Letétkezelési szabályzat 

 Térítési díj szabályzat 

 Intézeti gyógyszerkezelési szabályzat 

 Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat 

 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzat 

 Számítástechnikai szabályzat 

 Leltározási szabályzat 

 Kommunális, veszélyes hulladékkezelési szabályzat 

 A Kollektív Szerződés és mellékletei. 

 Belsőellenőrzési kézikönyv (szabályzat) 

 Eljárási szabályzat az egészségügyi ellátás visszautasítása esetén 

 Ügyeleti szabályzat 

 Pályázati eljárási szabályzat 

 Informatikai szabályzat 

 Belső kontrollrendszerek szabályzata 

 Eszközök és források értékelésének szabályzata 

 Közbeszerzés belső ellenőrzési szabályzat 
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A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER EGYÉB HIVATKOZOTT DOKUMENTUMAI 

 Beszerzés, beszállítók értékelése folyamatleírás 

 Fekvőbeteg szakellátás folyamata 

 Fekvőbeteg szakellátás ápolási tevékenysége 

 Döntéselőkészítő osztály működési rendje 

 Betegazonosítás biztonságát fokozó eljárások alkalmazása 

 Járóbeteg szakellátás folyamata 

 Diagnosztikai tevékenységek folyamata 

 Központi műtő működési rendje 

 Központi műtő takarítása  

 Eljárási szabály az egészségügyi ellátás visszautasítása esetén 

 Kórházon belüli betegszállítás 

 Patológiai osztály működési rendje 

 Higiénés folyamatok a kórház területén 

 A központi sterilizáló működési rendje 

 Sterilizálás folyamata 

 Veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása 

 Oktatás, képzés folyamatleírása 

 A belső kontrollrendszer szabályzata (szabálytalanságok kezelése eljárási renddel) 

 Fejlesztési terv  

 Dietetikai szolgálat működési rendje 

 Fizioterápiás osztály működési rendje 

 Békés Megyei Központi Kórház házirendje  

 Intézményi belső kommunikációs rendszer 

 Egynapos sebészeti osztály működési rendje 

 Neurológia és stroke osztály működési rendje 

 Sürgősségi osztály működési rendje 

 Krónikus belgyógyászati osztály működési rendje 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az SzMSz-t és az intézet egyéb szabályzatait, egymáshoz rendelve az igazgatói titkárságon 

(valamint a gazdasági  igazgatónál) kell tárolni és kérésre az ellenőrző szervek rendelkezésére 

bocsátani. 

Az SzMSz a minőségbiztosítási dokumentum kezelő informatikai rendszeren, valamint az 

Intézmény honlapján  elérhető. 

A szabályzatokat, beleértve az SzMSz-t is, az intézet közalkalmazottaival meg kell ismertetni. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szakmai Vezető Testület megtárgyalta és 

véleményezte. 

E szabályzat az ÁEEK jóváhagyását követő napon  lép hatályba és egyidejűleg a jelenleg 

hatályos SzMSz érvényét veszíti.  

 


