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ELŐTERJESZTÉS 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei egynapos sebészetének kapacitás-bővítéséről 
(Készült: a Jóléti Bizottság 2017. július 24-i rendkívüli ülésére) 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

Vezetői összefoglaló: 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei egynapos sebészetének jelenleg évi 472,8 a súlyszáma, amely egyrészt a 

betegek megnövekedett szükségletei, másrészt az egyéb - 10%-os kapacitáscsökkenést eredményező - rendelkezések 

következményeként nem elegendő a betegek igényeinek kielégítésére, ezért kapacitás-bővítés vált szükségessé. 

 

Pénzügyi kihatás: Az önkormányzat költségvetésére nincs kihatása. A kapacitásbővítés többletforrást nem igényel. 
 

Részletes kifejtés: 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint „a 3. § (1) bekezdés 

a) és b) pontjában meghatározottakon felüli kapacitás – ide nem értve a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kapacitásokat – 

kizárólag a b) pont szerinti többletkapacitás-befogadási eljárásban fogadható be”. 

Az eljárás megindításához a fenntartó jóváhagyása, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium Általános Sebészeti 

Tagozatának hozzájárulása szükséges. 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Általános Sebészeti Tagozatának elnöke Prof. Dr. Oláh Attila 2017. július 10. napján 

kelt levelében intézményünket a kapacitásbővítési igény tekintetében támogatta. 

 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 2012. júniusa óta működteti az Egynapos Sebészeti Részleget. Az egynapos 

sebészeti ellátás keretében kizárólag csak a szakmailag engedélyezett és megfelelően alacsony kockázattal járó 

beavatkozásokat lehet elvégezni a beteg megfelelő tájékoztatását és beleegyezését követően. Az intézmény által ellátott 

lakosság száma összesen 13 település, 81 000 állandó lakosa. A nyári időszakban a nyaralók és a turisták száma újabb 10-15 

ezer főt jelent.  

 

Az Egynapos sebészeti részleg tevékenysége iránt egyre nagyobb a lakossági igény, nőnek a várólisták. A visszajelzések jók, 

az orvosi munka színvonala magas. 

Tekintve, hogy a jelenlegi kapacitás évi 472,8 súlyszám, ez nem elegendő az igények kielégítésére. Ez indokolja, hogy az 

eddigi 5 ágy helyett 6, tehát plusz 1 ágyon, havi 4, éves szinten 48 súlyszám igényt nyújtsunk be a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (a továbbiakban: NEAK). 

 

Az egynapos sebészet működéséhez szükséges állandó kiadások magasak, a kapacitás növelése nagyobb kihasználtságot, így 

gazdaságosabb működést is eredményezne, egyúttal a megnövekedett lakossági igényt is kielégítené. 

Az elmúlt négy évben az Egynapos sebészet jelentős változásokon és fejlődésen ment keresztül. A lakossági igények ezen idő 

alatt jelentősen átalakították az induláskor tervezett szakmai összetételt. A szemészeti, traumatológiai és érsebészeti műtétekre 

az ellátási területen olyan nagy igény van, hogy a kevés OEP finanszírozás miatt ezek ellátása kitöltötte a súlyszámot, így a 

fül-orr-gége gyógyászat, urológia szakmákban nem tudtunk műtéteket végezni. Ezen szakmákban lakossági igény sem merült 

fel, a szakmát ellátó orvosok részéről sem jelentkezett igény ezen ellátásokra. Egyre emelkedik azonban az igény a szemészeti 

és a traumatológiai egynapos beavatkozásokra, mely igényeket az évek óta nem emelt TVK-hoz kötve próbáltuk és próbáljuk a 

jövőben is magas szakmai színvonalon kielégíteni.  

 

A térségben csak nagyobb távolságban található kórház, ezért az Egynapos sebészeti beavatkozások nagyon népszerűek a 

Szentendrei Járás betegeinek körében. Az elvégezhető műtéteknek a 472,8 súlyszám határt szab, mert amennyiben magasabb 

súlyszámmal rendelkeznénk, több műtét elvégzését is tudnánk vállalni. 

Amennyiben az éves keretet 48 súlyszámmal növeljük, 3 szakmát érintően (szemészet, sebészet, traumatológia) abban az 

esetben 520,80 súlyszámmal gazdálkodhatunk a finanszírozási év alatt. Ez azt jelentené, hogy évi 36 szemészeti műtéttel, 14 

arthroscopiával, 10 osteotomiával, illetve 24 sérvműtéttel tudnánk több műtétet elvégezni. 

 

Fentiek miatt szükségessé vált, hogy többlet kapacitási eljárást kezdeményezzünk az egynapos sebészet keretén belül, 

az alábbi többletkapacitás megoszlás szerint: 
 



Szakma 

Igényelt műtétes 

súlyszám-

megoszlás/hó 

Igényelt műtétes 

súlyszám-

megoszlás/év 

Igényelt műtétes 

súlyszám-műtéti 

szám/hó 

Igényelt 

műtétes 

súlyszám műtéti 

szám/év 

Szemészet             2 24 óra 3 36 óra 

Sebészet                           1 12 óra 2 24 óra 

Traumatológia                           1 12 óra 2 24 óra 

Összesen:                           4 48 óra 7 84 óra 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! 

 

 

Határozati javaslat 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) Önk. sz. rendelet 3/c. sz. melléklet a képviselő-

testület által a bizottságra átruházott hatáskörök 5. pontja alapján  

1. jóváhagyja, hogy a fenntartásában álló Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

többletkapacitás-befogadási eljárást indítson a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 

2. felkéri a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei igazgató főorvosát, hogy a többletkapacitás-

befogadási eljárás megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: általános alpolgármester  

Határidő: azonnal 

 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: SZEI intézményvezető, Közigazgatási és Adó Iroda 

 

 

Szentendre, 2017. július 12.                         Petricskó Zoltán 

          általános alpolgármester 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

Szentendre, 2017. július 12. 

dr. Gerendás Gábor 
jegyző 

 

A döntés az önkormányzat költségvetésére nincs kihatással. 

Szentendre, 2017. július 12.        Kéri Mihály 

         gazdasági vezető 

 

Előkészítette: 

 

Baráthné dr. Ulicsák Mária 

ügyintéző 

Közigazgatási és Adó Iroda 

Hatósági Csoport 

 

 



 
1. számú melléklet  

 

 

Szakma 

Igényelt műtétes 

súlyszám-

megoszlás/hó 

Igényelt műtétes 

súlyszám-

megoszlás/év 

Igényelt műtétes 

súlyszám-műtéti 

szám/hó 

Igényelt 

műtétes 

súlyszám műtéti 

szám/év 

Szemészet             2 24 óra 3 36 óra 

Sebészet                           1 12 óra 2 24 óra 

Traumatológia                           1 12 óra 2 24 óra 

Összesen:                           4 48 óra 7 84 óra 

 

 


