Tájékoztató a Békés Megyében működő
kórházak helyzetéről
Készült a Békés Megyei Megyei Közgyűlés ülésére, az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz tartozó Békés Megye
területén működő kórházak helyzetéről.
Érintett intézmények:
- Békés Megyei Központi Kórház
- Orosházi Kórház

Kecskemét, 2020. június 15.

Békés Megyei Központi Kórház

Békés Megyei Központi Kórház

Fekvő osztályok száma: 76
Aktív ágyszám: 1 253
Krónikus ágyszám: 374
Rehabilitációs ágyszám: 316

Ápolási ágyszám: 85
Járó szakrendelések száma: 217
Gondozók száma: 29
Orvos létszám:
Szakdolgozó létszám

367 fő
1 970 fő

Egyéb dolgozói létszám

658 fő

Összes dolgozói létszám

2 995 fő

Főigazgató: Dr. Becsei László

Szerződéssel foglalkoztatottak száma

200 fő (162 fő orvos és 38 fő
szakdolgozó)

Gazdasági igazgató: Dr. Kovács Mihály

Legalacsonyabb ágykihasználtság %- 17 % Szemészet (egynapos
ban, a szakma megnevezésével (2019) tevékenység)

Orvos igazgató: Dr. Szabó Ferenc
Főigazgató helyettes: Dr. Zsilák János

Legmagasabb ágykihasználtság %-ban,
97 % 1. Nephrológia osztály
a szakma megnevezésével (2019)

Ápolási igazgató: Mészáros Magdolna

Békés Megyei Központi Kórház

Intézményi alapadatok - kapacitások
• aktív fekvőbeteg szakellátás: 1 203 ágy kapacitás
• krónikus fekvőbeteg szakellátás: 742 ágy kapacitás
• kapacitáson felül 57 ágy nappali kórházi ellátásban
• járóbeteg szakellátás: 4 627 szakorvosi és 298 nem szakorvosi óra
• gondozóintézeti ellátás: 330 szakorvosi és 34 nem szakorvosi óra
• volumenszerződéses egynapos sebészeti ellátás: 1 szakma
• mozgó szakorvosi szolgálat - gyermekgyógyászat szakmában
• otthoni szakápolás
• betegszállítási tevékenység
Békés Megyei Központi Kórház

Intézményi alapadatok –
területi ellátási kötelezettség
• Fekvőbeteg szakellátás:
- alapszakmák esetében 252 ezer fő,
- további szakmák esetében 354 ezer fő, a megye teljes lakossága

• Járóbeteg szakellátás:
- 161 461 főtől, a teljes megyén át, a térségi szintig.
- jelentős ingadozás szakmák illetve progresszivitási szintek szerint.

Békés Megyei Központi Kórház

Intézményi alapadatok – létszám adatok
• Közalkalmazottak száma:
- orvos: 3647 fő
- szakdolgozó: 1 970 fő
- háttértevékenységben dolgozók: 658 fő
Összesen: 2 995 fő
• Szerződéssel foglalkoztatottak száma:
- orvos: 162 fő
- szakdolgozó: 38 fő
Összesen: 200 fő
Békés Megyei Központi Kórház

PÉNZÜGYI – GAZDASÁGI HELYZET

Békés Megyei Központi Kórház

2019. évben biztosított többletforrások
• Vis major támogatás összesen 331 505 eFt, amiből 110 000 eFt likviditás - döntően
bérfizetés - támogatásra, míg a 221 505 eFt beruházási, felújítási munkák végzésére
• Kasszamaradvány: 8 572,6 eFt, krónikus ellátás, betegszállítás és otthoni szakápolás
kasszákban
• Konszolidációs támogatás: lejárt szállítói tartozásállomány csökkentésére két ütemben
- Struktúraátalakításhoz kapcsolódó díj : 1 140 101,1 eFt

- Működési támogatás : 1 911 556,6 eFt

Békés Megyei Központi Kórház

Főbb gazdálkodási adatok
2020. évi eredeti előirányzat 20 698 608 ezer Ft
2020. évi módosított előirányzat (2020.06.30) 24 711 030 ezer Ft
2020. március havi teljesítményektől az intézmény bázisfinanszírozásban
részesül, amely a 43/1999. Kormányrendelet 5/B. $ (1) értelmében a
veszélyhelyzet kihirdetését megelőző három hónap teljesítményének átlaga.

FINANSZÍROZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
2020. év

Békés Megyei Központi Kórház

Traumatológia szakma finanszírozásának
változása
Két módon valósult meg
• Egyrészt a traumatológiai ellátások területén a 24 órás, folyamatos
betegfelvételt biztosító szolgáltatók rendelkezésre állási fix összegű
díjai emelkedtek. Hatályba lépés: 2019. szeptember hónap
• Másrészt a traumatológiai osztályon meghatározott beavatkozások
elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik. Hatályba lépés:
2020. január havi teljesítménytől

Érsebészet fix díjának emelkedése
• Az érsebészeti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a
jogszabályban megjelölt havi díjban részesülnek.
Hatályos: 2020. január 1- től.

Fogászati szakellátás rezsitámogatása
• Heti 30 szakorvosi órában működő szakrendelések 380 eFt/hó
támogatásban részesülnek
Hatályos: 2020 januártól

Népegészségügyi, egészségfejlesztési,
tevékenység

Békés Megyei Központi Kórház

Egészségfejlesztési tevékenység
Az integrációt követően egységesen kerülnek megszervezésre:
- Szűrések délutánja program: mindkét tagkórház csatlakozik a tevékenységhez
- Réthy Egészségpont: igény esetén városi rendezvényeken való megjelenés
- Pszichológiai szűrés a várandósgondozás keretében: 2017 óta mindkét
tagintézményben elérhető
- Dolgozók lelki egészségvédelmi programja: burn-out team folyamatos működése a
dolgozók támogatására
• Dohányzás leszoktatás támogatása: mindkét tagkórházban elérhető mind a
csoportos, mind az egyéni dohányzás leszoktatás támogatás
• Nyári tábor szervezése cukorbeteg gyermekek részére: a táborozás keretében napi
egyórás oktatás.
• ILCO egyesület munkájának segítése patronáló nővér részvételével: stoma terápiás
szakember biztosítása a tájékoztatásban
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Várólisták alakulása
• A két tagkórház szakmánként külön vezeti a várólistákat
• 2019. évben az Ortopédia osztály kapcsolódhatott be a várólista
csökkentési programba. 2020. évben az intézmény számára nem
került meghatározásra többletforrás.
• A két intézmény jelenlegi várólistáinak helyzetét a következő ábra
szemlélteti

Békés Megyei Központi Kórház

Szakma megnevezése Várólista megnevezése
2019. június 12-i
státusz
szemészet

fül-orr-gégészet

urológia

nőgyógyászat

traumatológia
ortopédia
kardiológia

Szürkehályog műtét
Mandula, orrmandula műtét
Orrmelléküregek műtétei
Prosztata jóindulatú
megnagyobbodásának műtétei
(transzurethrális műtétek)

Pándy Kálmán Tagkórház
átlagos
várakozók száma várakozási idő
(fő)
(nap)
94
113
4
98
2
99

0

Dr. Réthy Pál Tagkórház
átlagos
várakozók várakozási idő
száma (fő)
(nap)
43
133
9
15
0
0

0

nem vezeti

nem vezeti
nincs várakozás
100
0
3
148
196

nőgyógyászati műtétek nem malignus
folyamatokban (laparoszkópos)

3

23

nincs
várakozás

nőgyógyászati műtétek nem malignus
folyamatokban (nem laparoszkópos)
térdprotézis műtét
csípőprotézis műtét
térdprotézis műtét
csípőprotézis műtét

7
13
4
nem vezeti
nem vezeti

23
140
136
nem vezeti
nem vezeti

68
0
5
37
34

Diagnosztikus szívkatéterezés
Coronária intervenciók

nincs várakozás
nincs várakozás

nincs várakozás nem vezeti
nem vezeti
nincs várakozás nem vezeti
nem vezeti
Békés Megyei Központi Kórház

Projektek
Lezárt és folyamatban lévő projektek bemutatása

Békés Megyei Központi Kórház

Lezárt projektek
Projekt kódja

Projekt címe

A projekt
elszámolható költsége
(millió Ft)

Fejlesztés tartalma

Tüdőkórház területén 4 külön álló épületre 50 kW napcella
Fotovoltaikus rendszerek kiépítése
KEHOP-5.2.11telepítése, Gyula, Semmelweis u. 1. Neuro-Pszichiátria
a Békés Megyei Központi Kórház
16-2016-00066
tömb épületére 50 KW/A napcella telepítése, a Dr. Réthy
épületein
Pál Tagkórház lapostetőire további 75 KW bővítésként
Békés Megyei Központi Kórház
5700 Gyula, Mágocsi köz 3. alatti
KEHOP-5.2.10telephelyén „Nővérszállás”
16-2016-00037
épületének energetikai
korszerűsítése”
Funkcionális integrációt támogató
fejlesztés a Békés Megyei Pándy
TIOP 2.2.6.Kálmán Kórház és a Dr. Réthy Pál
12/B-2013-0021
Kórház – Rendelőintézet
együttműködésében II. szakasz

106

Gyula, Mágocsi köz 3 szám alatti nővérszálló energetikai
korszerűsítése

109

Régiós mosoda épületének kivitelezése (1461/2016
(VIII.24) Korm határozat)

190

Békés Megyei Központi Kórház

Lezárt projektek
Projekt kódja

Projekt címe

A projekt
elszámolható költsége
(millió Ft)

Fejlesztés tartalma

TIOP-2.2.409/1-2010-0026

„Új tömb kialakítása a Békés Megyei
„H” épület felújításának kivitelezési munkái a külső
Képviselő-testület Pándy Kálmán
telephelyen lévő Gyermekosztály központi telephelyre
Kórházában II. szakasz
történő beköltözése érdekében

647

KEHOP-5.2.1116-2017-00156

Napelemes energiatermelő rendszer
kiépítése a Békés Megyei Központi
Kórházban

250

EFOP-2.2.18-172017-00055

Betegbiztonság növelését célzó
komplex fejlesztés a Békés Megyei
Központi Kórházban

Régiós mosoda energiaigényéhez szükséges 400 kW
napelem park kiépítése
Általános és speciális higiénés (pl. kézhigiéné)
rendszerek fejlesztése valamint egységes
betegazonosító rendszer bevezetése

Intézményi létszámbővítés, intézményen belüli, új
EFOP-1.10.2-17- Minőségi betegápolás a Békés Megyei
munkakörökben történő foglalkoztatás továbbá mobil
2017-00024
Központi Kórházban
team-ek feltételeinek biztosítása

199

147

Békés Megyei Központi Kórház

Lezárt projektek
Projekt kódja

Projekt címe

A projekt
elszámolható költsége
(millió Ft)

Fejlesztés tartalma

Intézményi létszámbővítés, intézményen belüli, új
EFOP-1.10.2-17- Minőségi betegápolás a Békés Megyei
munkakörökben történő foglalkoztatás továbbá mobil
2017-00024
Központi Kórházban
team-ek feltételeinek biztosítása
Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött
Új értékek teremtése a szülészeti és
CSBSZ 2018
intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek
újszülött ellátás területén
fejlesztése

147

167

Békés Megyei Központi Kórház

Folyamatban lévő projektek
Projekt kódja

Projekt címe

A projekt
elszámolható költsége
(millió Ft)

Fejlesztés tartalma

Támogatási program kialakítása szakorvosi
szakképzettséggel rendelkező, második vagy harmadik,
szakképzésüket a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
felhatalmazása alapján a miniszter által adott évre
meghatározott hiányszakmákban megkezdő vagy folytató
szakorvosok számára.

40

Infekciókontroll tevékenységek
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
EFOP-1.8.21-18gyakorlati megvalósítása a Békés megelőzését szolgáló intézkedések bevezetése, gyakorlati
2019-00032
Megyei Központi Kórházban
megvalósítása.

59

Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és
koraszülött intenzív ellátás támogatása képzési
programokkal, továbbá a várandósfelkészítés erősítésével

3

EFOP-1.10.4-182019-00025

CSBSZ 2019

Szakorvosi szakképzések
támogatási programja a Békés
Megyei Központi Kórházban

Családbarát szemlélet fejlesztése a
Békés Megyei Központi Kórházban

Békés Megyei Központi Kórház

Fenntartó által végzett, intézményben
megvalósult, és folyamatban lévő fejlesztések
Megvalósult projektek:

Folyamatban lévő projektek:

EFOP-2.2.10-16
Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális
feltételeinek javítása

EFOP-2.2.12-16
Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

EFOP-4.2.2-16
Skill laborok fejlesztése

EFOP-2.2.0–16
A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a
szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása
EFOP-2.2.13-16
Aktív fekvőbeteg ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás
rendszerének fejlesztésével

Békés Megyei Központi Kórház

Támogatott pályázatok az
Interreg V-A Románia-Magyarország programban
Határon átnyúló együttműködés kardiovascularis és perifériás
érbetegségek prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében
Projekt célja: a szív-és érrendszeri megbetegedések preventív és kuratív
ellátásainak fejlesztése, ezen belül az ellátásokhoz nélkülözhetetlen
orvostechnikai eszközök, berendezések beszerzése, a távleletezés
feltételeinek további javítása
Pályázott összeg (millió €): 1,27
Projekt megvalósítási ideje: 2019. július 1 – 2020. december 31.
Projekt státusza: 2 db Ultrahang átadása: 2020.05.06. Jelenleg a DSA eszköz
helységének az átalakítása folyik. A DSA átadása várhatóan 2020.07. hó eleje.
Békés Megyei Központi Kórház

Támogatott pályázatok az
Interreg V-A Románia-Magyarország programban
Egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló fejlesztése korszerű orvosi
berendezésekkel a Dr. Gavril Curteanu Kórházban Nagyváradon és a Békés
Megyei Központi Kórházban Gyulán
Projekt célja: Az Intézmény radiológiai gépparkjának korszerűsítése, PACS
rendszerének kiterjesztése, amely biztosítja a határon átnyúló szakmai
együttműködések javítását, és hozzájárul radiológia szakmában a távleletezés
feltételeinek javításához
Pályázott összeg (millió €): 0,5
Projekt megvalósítási ideje: 2019. november 1 – 2020. december 31.
Projekt státusza: 2020.05.25-én a közbeszerzési eljárás megindítása:
- 1 db átvilágító-felvételi és 1 db digitális felvételi rtg rendszer beszerzése;
- 1 db teleradiológiai informatikai rendszer beszerzése.
Az ajánlatok bontásának időpontja: 2020.06.30.
Békés Megyei Központi Kórház

Tartaléklistára helyezett projekt az Interreg V-A
Románia-Magyarország programban
Projekt címe

Pályázott
összeg
(millió euro)

Fejlesztés tartalma

Új megelőzési, diagnosztizálási és
Onkológiai ellátás fejlesztése, a daganatos megbetegedések szűrési intenzitásának
kezelési módszerek a daganatos
fokozásával, a daganatsebészet és az onkológiai ellátás infrastruktúrájának és
megbetegedésekben Temes-Békés-Arad
eszközállománynak korszerűsítésével
megyében

4,99

Békés Megyei Központi Kórház

Döntésre váró projekt
A gyermek diabétesz centrum egészségfejlesztési,- és gyógyító
tevékenységének támogatása a Békés Megyei Központi Kórházban
Projekt célja: A diabetesben szenvedő gyermekek szakellátásának feltételeinek
fejlesztése. Az eszközfejlesztésen túl a megvalósított egészségfejlesztési
tevékenységek, kiadványok hatása a gyermekek életében egy hosszú távú
alkalmazkodást a szülök életében egy könnyebb elfogadást, a mindennapokban
jelentkező problémák megoldásához hosszú távú segítséget nyújtanak a projekt
fejlesztési céljai.
Pályázott összeg (millió Ft): 0,5
Projekt megvalósítási ideje: 2020. augusztus 1.- 2020. december 31.
Projekt státusza: a pályázat befogadásra került, érdemi vizsgálat megkezdődött
Békés Megyei Központi Kórház

Járványügyi helyzet a Békés
Megyei Központi Kórházban
2020. március – 2020. június

Kapacitások biztosítása
Miniszteri utasítások
ITO kapacitás ütemezett bővítése
ITO kapacitás ütemezett bővítése

Teljesítésre meghatározott határidők
ITO kapacitás 50%-al történő növelése 2020.03.30-ig, majd
2020.04.01-ig további 15 ágyas bővítés végrehajtása
ITO kapacitások 3-szorosára növelése 2020 04 15-ig

a megyében 250 lélegeztetőgép működésének biztosítása
További respirációs kapacitás előkészítése
(épületek megfelelő állapotba hozása, orvosi gáz ellátás
biztosítása)
2020. április 14-ig készítsük elő a gázvételi helyeket és biztosítsuk
7500 respirációs egység létrehozása
az orvosi gázellátást a megyében 250 lélegeztető gép működéséhez
Ágykapacitás minimum 60%-át fertőzött betegek ellátására
Utasítás COVID-19 fertőzött betegek
alkalmassá kell tenni 2020.04.15-ig. Az ágyszám teljesítése az
ellátására alkalmas ágykapacitás bővítésére
EESZT-ben meghatározott ütemterv alapján szükséges
végrehajtani.
COVID-fertőzött betegek ellátására szolgáló
60% nem lélegeztetett és ennek 20% -a lélegeztetett ágy készre
ágykapacitás és lélegeztetési kapacitás
jelentése 2020. 04.20-ig
teljesítése

BMKK létrehozott kapacitásai
COVID-fertőzött betegek ellátására elkülönített kapacitás: 973 ágy
ebből
kialakított lélegeztetési kapacitás: 263 ágy

Az ágyak a fertőzött betegek ellátására kijelölt telephelyen –
Semmelweis utca 1 – valamint a Tüdőkórház telephelyén – Sitka u. 1 –
kerültek kialakításra.
Járványügyi feladatok ellátására történő kijelölés: 2020.március 18.

Betegellátás biztosítása
• Semmelweis utcai telephelyen biztosított ellátások:
- Onkológia, sugárterápia
- Invazív kardiológia
- Fertőző betegek ellátása
• Gyulai úti telephelyen biztosított ellátások:
- Valamennyi belgyógyászati és sebészeti tevékenység
• Sitka utcai telephelyen biztosított ellátások:
- Tüdőgyógyászati fekvőbeteg ellátás csökkentett kapacitáson
- Pszichátriai fekvőbeteg szakellátás
• Változatlan kapacitáson működő telephelyek:
- Szeghalom
- Mezőhegyes
• Fertőzött betegek ellátásra fenntartott telephely: Tábor utca

Betegek elhelyezése a telephelyek között
Összesen 245 fő elhelyezését kellett biztosítani.
Ebből
- Szociális ellátás irányába elhelyezve 67 fő (Kormányhivatali segítség)
- Telephelyek közötti áthelyezések 177 fő esetében
A szállítás az Országos Mentőszolgálat és a Kormányhivatal segítségével
valósult meg.

Munkatársak felkészítése a fertőzött betegek
ellátására
• Infektológiai képzés: orvos 56 fő, szakdolgozó 556 fő
• Kézhigienes képzés: orvos 133 fő, szakdolgozó 574 fő
• Intenzív osztályos képzés: orvos 95 fő, szakdolgozó 164 fő
• Sürgősségi ellátási képzés SKILL laborban: 1 328 fő
• ÁEEK távoktatási program: orvos 173 fő, szakdolgozó 379 fő
Mind az orvosok, mind a szakdolgozók közül vannak akik több képzésben is részt
vettek.

Ellátás újraindítása
• 2020. május 4: járóbeteg szakellátás, egynapos sebészeti ellátások és
az aktív ellátást követő rehabilitáció
Az intézményben az egynapos sebészeti ellátások és a járóbeteg
szakellátások megkezdődtek (telemedicina, ütemezett -15 perces –
betegellátás)
• 2020. május 18: nem népegészségügyi szűrővizsgálatok, foglalkozásegészségügyi szűrések, elektív ellátások indítása
Cél: a COVID ellátásra fenntartott kapacitások biztosítása mellett
rugalmas szervezéssel az egészségügyi ellátások megkezdés

Ellátás újraindítása
• 2020. május 29: június 1 – szeptember 30 közötti időszak ellátásának
részletes szabályzása
BMKK: magasabb készültségi szint fenntartása mellett az osztályok
csökkentett kapacitással történő visszahelyezésének megkezdése.
Elektív ellátások szervezésének megkezdése, a várólisták újratervezés a
jogszabályban rögzítettek betartása mellett
• 2020. június 15: valamennyi egészségügyi tevékenység korlátozás nélkül
végezhető az alábbi szabályok betartásával:

Ellátás újraindítása
Fekvőbeteg szakellátás:
- A korábban elkülönített ágyak 20%-át fenn kell tartani a COVID-19 gyanús betegek

ellátására (ez a BMKK esetében ez 195 ágy biztosítása)
- Rugalmas kapacitástervezéssel folytatódik az osztályok visszaköltözése, a
tervek szerint a június 22-i héten valamennyi osztály az eredeti telephelyén kezdheti meg
működését.
- A várólisták felmérése megtörtént, a betegekkel az új időpontok egyeztetése a jogszabályok
által biztosított feltételek mellett ismét megkezdődött.
Járóbeteg szakellátás:
- A korábbi előjegyzési szabályok hatályukat vesztették, 2020.06.15-től a 4 beteg / óra korlát
megszűnt
- Betegfogadási listák újratervezése, az előjegyzések átütemezése
- Továbbra is kizárólag telefonos időpont egyeztetést követően kerülhet sor a szakellátásra
- A szakellátások a hatályos heti óraszámon felül is fogadhatják ellátásra a betegeket
(2020.09.30-ig)
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Fekvő osztályok száma
Aktív ágyszám
Krónikus ágyszám
Rehabilitációs ágyszám
Nappali kórházi férőhely
Járó szakrendelések száma
Orvos létszám
Szakdolgozó létszám
Egyéb dolgozói létszám

Főigazgató: Dr. Duray Gergő

Összes dolgozói létszám

17
302
80
26
13
58 + 4
77 fő
502 fő
213 fő
796 fő

Gazdasági Igazgató: Pető-Farkas Éva

Orvos Igazgató: Dr. Rácz Oszkár
Ápolási Igazgató: Giricz Szilvia
Költségvetési felügyelő: Albert Péterné

Orosházi Kórház

Intézményi alapadatok

Orosházi Kórház

Szakma, kapacitás, létszámadatok
Megnevezés

mennyiségi
egység

adatállapot
időpont

mennyiség

megjegyzés
Leggyakoribb érték, ITO, SBO,
Urológia és Gyermek F.O.G ennél
magasabb
Szakmák száma, 2 mátrix osztály is
működik.

Ellátási terület, lakosságszám

fő

115 153

2018.július 4.

Fekvő osztályok száma (szakma)

db

18

2018.július 4.

Egynapos sebészeti ellátás
(szakma)

db

1

2018.július 4.

Szemészet

Nappali kórházi ellátás

fő

13

2018.július 4.

Mozgásszervi rehabilitációs
háttérrel

Aktív ágyszám

db

302

2018.július 4.

Krónikus ágyszám

db

80

2018.július 4.

Rehabilitációs ágyszám

db

26

2018.július 4.

Mozgásszervi rehabilitáció

Ápolási ágyszám

db

-

2018.július 4.

Nincs ilyen besorolású kapacitás

Járó szakrendelések száma
Járóbeteg szakellátás szakorvosi
óraszám
Járóbeteg szakellátás nem
szakorvosi óraszám

db

64

2018.július 4.

óra

1 116

2018.július 4.

óra

359

2018.július 4.

Éves TVK keret aktív fekvőbeteg

súlyszám

9 940 2020. január 15.

Éves TVK keret egynapos fekvő

súlyszám

436 2020. január 15.

Éves járó pont keret

n.pont

344 976 033 2020. január 15.

Éves labor pont
Mély rectum és nyelőcső műtétek
során használt anastomosis
varrógépek és tárak
Védőnői szolgálat

n.pont

42 463 969 2020. január 15.

Iskolaegészségügy
Egészségfejlesztési Iroda

Ft

4 505 000

2020. február 10.

aktív fekvőbeteg-szakellátás: 0.29
súlyszám/hó SBO miatt TVK
változást tartalmaz
Szemészet
járóbeteg-szakellátás: 320 521
pont/hó SBO miatt TVK változást

2019.11.01-2020.10.31.

•

Besorolása: Közösségi kórház

•

Területi ellátási kötelezettsége Magyarország dél-keleti
határvidékére is kiterjed. A kistérségben elhelyezkedő
egyes települések esetében az Orosházi Kórház az egyetlen
SO2 szinten lévő intézmény, amely 50 km-en belül
található.

•

A kórház által ellátott lakosok száma átlagosan 122 922 fő,
ellátási területe 27 településre terjed ki az Orosházi, a
Szarvasi és a Mezőkovácsházi kistérségekben.

•

Aktív fekvőbeteg-szakellátás 302 ágy

•

Krónikus fekvőbeteg-szakellátás 106 ágy (ebből 80 ágy:
krónikus ellátás; 26 ágy: mozgásszervi rehabilitáció)

•

13 férőhely nappali kórházi ellátás egészíti ki a
mozgásszervi rehabilitációt

•

Járóbeteg-szakellátás, gondozás, diagnosztika
szakorvosi óra/hét, 359 nem szakorvosi óra/hét

•

A kórház évente átlagosan 14 ezer fekvőbeteget, és 330
ezer járóbeteget lát el.

801
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Munkajogi
létszám
Orvos
Gyógyszerész
Eü.felsőf.szakdolgozó
Eü.szakdolgozó
Nem eü.szakdolgozó
Összesen.

77
4
63
439
213
796

Statisztikai
létszám
77
4
63
420
209
773

•Az intézmény humán erőforrás ellátottsága: A 77 orvosnak a
90 %-a szakorvos. Az orvosok átlagéletkora 49 év, ami az ágazati
viszonyokhoz képest átlagosnak tekinthető.
•Az 502 szakdolgozó 58 %-a dolgozik betegágy mellett. A
szakképzettek aránya 90 %, a főiskolai végzettséggel
rendelkezők aránya 12,5 %.

Orosházi Kórház

PÉNZÜGYI – GAZDASÁGI HELYZET
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Megnevezés

Teljesítés

Megoszlás

Személyi juttatások (=15+19) (K1)
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)
Dologi kiadások (K3)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
Beruházások (K6)
Felújítások (K7)

3 368 059 014

67,27%

631 364 251

12,61%

894 645 811
2 175 940
0
110 682 408
0

17,87%
0,04%
0,00%
2,21%
0,00%

Költségvetési kiadások (K1-K8)

5 006 927 424

100%
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Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(B1)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(B2)
Működési bevételek (B4)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Finanszírozási bevételek (B8)
B1-B8

Teljesítés

Megoszlás 1. Megoszlás 2.
4 557 348 649
94%
51 879 500
224 834 224
4 834 062 373
438 062 075
5 272 124 448

1%
5%
100%

92%
8%
100%

Fenntartói, Önkormányzati és egyéb nem EU forrásból kapott támogatások
• Az ÁEEK vis maior forrásból az elmúlt években a veszélyeshulladék tároló és hőközpont
felújításra folyósított támogatást, továbbá a Várandósgondozó kialakításához, C íves
képerősítő berendezés beszerzése a Központi Műtő részére, továbbá a belső tisztasági
festések megfinanszírozása, a Központi radiológiára digitális detektor beszerzése
eszközbeszerzésekhez, felújításhoz, viharkárok elhárítására nyújtott támogatásokat.
2019 évben az ÁEEK és az EMMI különböző célfeladatokra 398 millió támogatást
folyósított az Orosházi Kórháznak, melyből kiemelnénk alaparoscopos torny és
inszuflátor beszerzését.
• A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók működési struktúrájának átalakítását és
gazdálkodási egyensúlyának javítását célzó kifizetések keretében 2019. december 30án 200.187.400,- Ft érkezett.
• Orosháza Város Önkormányzatával az alrendszerváltás óta jó a kapcsolat. Az
együttműködés keretében működési támogatás folyósítása évek óta folyamatosan
érkezik Orosháza városától, a testületi határozatban meghatározott célokra.
Rendezvényeink tevékeny részvevői és támogatói. A 2019. évi támogatás 15 millió Ft
volt, 2020-ban 20 millió Ft a folyósított támogatás az egyéb segítség és támogatás
mellett.
Orosházi Kórház

Projektek
A 2014-2020 programozási időszak folyamatban lévő és lezárt pályázatai, továbbá az
előző programozási időszakban lezárult pályázatok.

Orosházi Kórház

LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK:
KEHOP-5.2.10-16-2016-00068. NŐVÉRSZÁLLÓ HŐSZIGETELÉS, NYÍLÁSZÁRÓCSERE (134 MILLIÓ FT)
KEHOP 5.2.11-16-2017-00104 ,,FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA AZ OROSHÁZI KÓRHÁZBAN” (130 MILLIÓ FT)
EFOP-2.2.18-17 -2017-00058 ,,A BETEGELLÁTÁS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGÁT JAVÍTÓ FEJLESZTÉSEK AZ OROSHÁZI
KÓRHÁZBAN” (199 MILLIÓ FT)
TIOP-2.2.2-08/2-2010-0002. SBO KORSZERŰSÍTÉS (240 MILLIÓ FT)
TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0033. CHR.ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE FORD.FORRÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (188 MILLIÓ FT)
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004. KTT, MŰSZEREK, INFORM.RENDSZER – MÁTRIX (1,65 MILLIÁRD FT)
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0068. INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBŐVÍTÉS – 15 FŐ (50 MILLIÓ FT)
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052. ESZKÖZÁLLOMÁNY FEJLESZTÉS (352 MILLIÓ FT)
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0089. DIGITÁLIS RTG.BERENDEZÉSEK - TÜDŐGONDOZÓ,SBO (202 MILLIÓ FT)

AKTUÁLIS PÁLYÁZATAINK: (I)
EFOP-1.10.2-17-2017-00053
,,HR FEJLESZTÉS AZ OROSHÁZI KÓRHÁZBAN”
INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMBŐVÍTÉS (SZAKPSZICHOLÓGUS, GYÁSZTERAPEUTA, GYAKORLATVEZETŐ,
ORVOSOK), MOBIL TEAM-EK LÉTREHOZÁSA (MOZGÁSSZERVI, DECUBITUS, SÜRGŐSSÉGI,
STOMA, DIABETES, INFEKCIÓKONTROLL, BURNOUT TEAM) ÉS TÖBBLET TELJESÍTMÉNYT
NYÚJTÓK (ITO, SÜRGŐSSÉGI SZAKÁPOLÓ) FOGLALKOZTATÁSA.
ELNYERT TÁMOGATÁS: 149.972.830,- FT
EFOP-1.10.3-17-2017-00039
,,AZ OROSHÁZI KÓRHÁZ KÉPZÉSI PROGRAMJA”
14 FŐ INTÉZMÉNYI HIÁNYSZAKMÁBAN DOLGOZÓ SZAKORVOS TOVÁBBKÉPZÉSE, TOVÁBBÁ 21
FŐ SZAKDOLGOZÓ KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSA.
ELNYERT TÁMOGATÁS : 276.349.207,- FT

EFOP-1.8.19-17-2017-2017-00030
,,AZ EGÉSZSÉGES OROSHÁZI JÁRÁSÉRT”
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA SZAKMAI SZERVEZETI KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE,
SZAKEMBER ÁLLOMÁNY BIZTOSÍTÁSA, A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES HELYISÉGEK ÉPÍTÉSI
ENGEDÉLYHEZ NEM KÖTÖTT FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA, INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK
MEGTEREMTÉSE.
ELNYERT TÁMOGATÁS : 87.655.600,- FT

AKTUÁLIS PÁLYÁZATAINK: (II)
EFOP 2.2.20-17-2017-00052 Diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése az Orosházi
Kórházban
„AZ OROSHÁZI KÓRHÁZ ULTRAHANG KÉSZÜLÉK PARKJÁNAK FEJLESZTÉSE”
2 DB UH BERENDEZÉS BESZERZÉSE - EMELT SZINTŰ SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI ÉS KIEMELT
SZINTŰ ANAESTH-INTENZÍV UH KÉSZÜLÉK
ELNYERT TÁÁMOGATÁS: 50.000.000,- FT

EFOP 1.8.21-18-2019-00007 Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének
fejlesztése
„INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A FEKVŐBETEG
ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEKBEN”
ELNYERT TÁÁMOGATÁS: 56.701.606,- Ft

Népegészségügyi, egészségfejlesztési, és képzési
tevékenység

Orosházi Kórház

Egy helyen egy EGYSÉGKÉNT
Prevenció - alapellátás - szakellátás
(2013-2019)

 Egészségfejlesztési Iroda
 Központi védőnői szolgálat, Iskolaegészségügy
 Házi gyermekorvosok, háziorvos
 Járóbeteg szakellátás
 Fekvőbeteg szakellátás
 Tervezett : Stroke thrombolysis elindítása, Palliatív betegellátó osztály,
Anyasági központ létrehozása

Orosházi Kórház

Állandó programok a kórházi szűréseken
Emlőszűrés 45-65 éves korosztály
Nőgyógyászati szűrés
Melanoma szűrés
Csontsűrűség mérés
Emlő önvizsgálatának bemutatása, oktatása
Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás, és
állapotfelmérés
BMI számítás
Dietetikai szaktanácsadás
Légzésfunkció vizsgálata
Érsebészeti szűrés

általános

Védőnői Szolgálat – szoptatás és születés hete programsorozat
Egészségfejlesztési Iroda - folyamatos és rendszeres programokkal végzi prevenciós
tevékenységét (egyéni, csoportos foglalkozások, klubfoglalkozások)
Egyéni pszichológiai konzultáció, mentálhigiénés tanácsadás és életmódtanács biztosított a
lakosság és a kórházi dolgozók részére, továbbá a test egészségét gerinctorna, női fitnesz és
fitnesz csikung foglalkozások szervezésével támogatjuk.
Orosházi Kórház

Az egészségügyi képzések Orosházán
• 2008-tól az akkori, gyulai Harruckern Közoktatási Intézmény képzései
• 2010-től a képzés helyszíne az Orosházi Kórház: elméleti+ gyakorlati
képzés
• Újabb állomás: tanulószerződések kötése
• Előzmény: Iparkamarai akkreditáció
• Eredmény: 2015-ben gyakorlóhellyé nyilvánították a kórházat
gyakorló ápoló, ápoló, gyakorló csecsemő és gyermekápoló,
csecsemő és gyermekápoló, egészségügyi és általános asszisztens,
gyakorló mentőápoló, mentőápoló, szövettani asszisztens
képzésekben.
• Képzéseink iránt az érdeklődés töretlen!

Eredményeink a képzésekben
• Már a képzés során felvesszük a dolgozót
• Az elmúlt években végzett ápoló csoportok diákjaiból 90%-a kórházi dolgozó lett!
• Jelenleg egy-egy 13. évfolyamos és 14. évfolyamos gyakorló ápoló csoport van 17
+ 9 fővel, egy 15. évfolyamos ápoló csoport 11 fővel. Az elméleti képzésben
kórházi dolgozók jelentős részben vesznek részt.
• Magunknak képezzük az utánpótlást
• A dolgozóink újabb képesítést szerezhetnek mint egészségügyi gyakorlatvezető
• A kórháznak nő a népszerűsége a képzések révén
• 90%-os szakképzési arány!
• egészségügyi gyakorlatvezetők képzése az elmúlt években folyamatos volt,
jelenleg már összesen 11 fő rendelkezik a képesítéssel
• Demonstrációs teremmel rendelkező akkreditált gyakorlóhely a Kórház.

A frissen végzett 15. évfolyamos ápoló csoportunk

Családbarát szemléletmód erősítése

AZ OROSHÁZI KÓRHÁZ 2015 ÓTA PÁLYÁZIK, ÉS NYERI EL A
CSALÁDBARÁT MUNKAHELY CÍMET.
A CSALÁDBARÁT KÓRHÁZI OSZTÁLY PÁLYÁZATOT 2018-BAN ÍRTÁK
KI ELSŐ ALKALOMMAL, A SZÜLÉSZET NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY,
A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKOSZTÁLY, VALAMINT A FÜL- ORRGÉGÉSZETI OSZTÁLY PÁLYÁZOTT, ÉS NYERTE EL A MEGTISZTELŐ
CÍMET.

MUNKAHELYI WELLNESS:
REKREÁCIÓ A TERMÉSZET, MOZGÁS ÉS MŰVÉSZET EREJÉVEL - PILLANATKÉPEK

