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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

ALPOLGÁRMESTERE 
Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére 
Készítette: Tóth Dóra egészségügyi referens 

Tárgy: Döntés a XVI. kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálata magasabb vezetői 
megbízásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának intézményvezetői álláshelyére a 
Képviselő-testület a 64/2016. (II. 17.) Kt. határozatával pályázatot írt ki és felkérte a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatot véleményező Előkészítő Bizottság 
összehívásáról (1. sz. melléklet). 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a 
rendelkezései alapján a pályázat a 2. számú melléklet szerinti tartalommal meghirdetésre 
került a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban KESZ) magasabb 
vezetői (intézményvezetői) megbízására, mivel a vezető megbízása 2016. október 19-ével 
lejár. 

Pályázatot nyújtott be: 
Dr. Kiss Marianna (pályázata: 3. melléklet) 

Dr. Kiss Marianna csatolt minden szükséges dokumentumot a pályázatához. Az objektív 
feltételeknek a pályázat megfelel és érvényes. 

A szakmai előkészítő bizottság 2016. június 20-án tartja ülését, mert a jelöltet az 
Egészségügyi és Szociális Bizottsággal közösen hallgatja meg. Az erről készült 
jegyzőkönyvet ezt követően juttatjuk el a Képviselő-testület tagjaihoz, illetve az ülésen 
kiosztjuk. 

Kérem a Képviselő-testületet, hozza meg döntését! 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Dr. Kiss Mariannát bízza meg a XVI. kerületi Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálata intézményvezetői feladatainak ellátásával, 
2016. október 20-tól 5 év időtartamra. 
Havi illetményét a pályázatban megjelölt összeg 
figyelembevételével Ft összegben állapítja meg. 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízással 
kapcsolatos munkaügyi dokumentumok átadásáról. 



Határidő: 2016. október 19. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(minősített többséget igényel az SzMSz 18. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján, továbbá gépi titkos szavazást igényel az SzMSz. 17. 
§ (1) bekezdése értelmében) 

Budapest, 2016. június 6. ,̂ C 

OcJ^' < • f 
Dr. Csomor Ervin 

alpolgármester 

Melléklet: 
1. melléklet: 64/2016. (II. 17.) Képviselő-testületi határozat 
2. melléklet: pályázati kiírás 
3. melléklet: Dr. Kiss Mariaima pályázata 
4. melléklet: A döntés-előkészítő bizottság javaslata (később kerül megküldésre) 

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság 



4 - 2 . WULUIVXL̂  

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

K I V O N A T 

a 20lő. február 17-én (szerdán) a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytemiében 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből. 

NAPIREND: 6. Pályázati kiírás a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálatának igazgatói állásának betöltésére 
Előterjesztő: Dr. Csomor Ervin alpolgármester 

H A T Á R O Z A T : 
64/2016.(11. 17.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
igazgatói állására pályázatot ír ki, az alábbiak szerint: 

„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATOT HÍRDET 

a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata intézményvezetői feladatainak ellátására 
igazgatói kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű munkaviszonnyal,az alábbiak szerint: 

A munkaviszony időtartama: 5 év határozott idejű, a a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi. I. törvény hatálya alá tartozó vezetői jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2016. október 20. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2021. október 19, 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Tekla titca 2/c. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássai járó lényeges feladatok: 

I. Az intézményvezető fő szakmai feladata: 
a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkomiányzat kötelező egészségügyi 

feladatatóinak ellátására létrehozott intézményben a szakorvosi rendelőintézet és 
gondozóhálózatának vezetése, valamint az egészségügyi alapellátás felügyelete, 

b) a betegellátás, gondozás, a szakmai szabályainak, és etikai követelményeinek, és 
valamint a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásáért, valamint a betegellátás 
biztonságának teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért, 

c) felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a 
szükségleteknek megfelelő humán eröfomis biztosításáért, az ellátások 
dokumentációjának folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a 
rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért, 



d) az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és K4üködési 
Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai 
követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő folyamatos és gazdaságos 
működtetése, 

e) az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és 
megvalósítása, 

í) Budapest XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony 
szolgáltatások kialakítása, 

g) a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés 
hatékonyságának folyamatos biztosítása. 

TI. Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat. 
III. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 
IV. Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról. 

A pályázat cliiyeréséuek feltételei; 
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 
c) legalább 5 éves \'ezetöi gyakorlat, 
d) büntetlen előélet. 

A pályázat clnycréséné! előnyt jelent: 
a) orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek), 
b) önálló intézményként működő egészségügyi alapellátás vagy járóbeteg szakellátás, 

területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
c) B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) A pályázó szakmai önéletrajza, 
b) A vezetésére, fejlesztésre vonatkozó részletes program és sztikmai program, 
c) A végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, 
d) A legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása, 
e) 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), 
f) Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
g) Nyilatkozat arróL hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő

testület zárt ülésen tárgyalja-e, 
h) Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
i) Fizetési igény megjelölése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. április 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. június 22. 

Illelmény: 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény rendelkezései alapján, a Képviselő
testület döntésében meghatái'ozottak szerint. 

A pályázati eljárás rendje: 



A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel egyenértékűnek 
tekintendő a 2013 szeptember l-e előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés. 
A pályázat sonín hiánypótlásra lehetőség nincs. A fenntartó Képviselő-testülete a KJT, a 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet előírásainak 
betartásával a szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján a pályázat benyújtási határidejét 
követő 60 napon belül dönt. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A borítéki'a kéljük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a KESZ igazgatói 
kinevezésére." 
Információt nyújt: Boross-Tóth Dóra a +3614011430-as telefonszámon." 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat közzétételéről a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
weboldalán, az Egészségügyi Közlöny megjelenésével 
azonos időpontban való megjelenéssel, valamint az 
Egészségügyi Közlöny következő számában, XVI. kerületi 
Újságban és az Önkormányzat weboldalán való 
megjelentetéséről. 

Határidő: 2016. március 22. 
Felelős; Kovács Péter polgáraiester 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

kmf. 

Ancsin László sk. Kovács Péter sk. 
jeg}>zö polgármester 

A kivonat hiteléül: 

dr. Sulcz Andrea ^ 
Jegyzői Kabineívezető 

Budapest, 2016. február 1 ti. 



5. yvuiSlJ^ùdjLh 

A XVI. kerület kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgatói pályázatához benyújtott 
dokumentumok listája: 

1. Szakmai önéletrajz 
2. Szakmai program és fejlesztési terv 
3. Beszámoló 2011-2016 
4. Erkölcsi bizonyítvány (eredeti) 
5. orvosi diploma másolata 
6. Anaesthesiológia és intenzív therápiás szakvizsga bizonyítvány másolata 
7. Belgyógyászat szakvizsga bizonyítvány másolata 
8. Kardioíógai szakvizsga bizonyítvány másolata 
9. Okleveles egészségügyi szakmenedzseri szakoklevél másolata 
10. Felhasználói és programozói oklevél másolata 
11. Minőségmenedzsment koncentráció oklevél másolata 
12. Echocardiographiás liszensz vizsgabizonyítvány másolata 
13. Nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a képviselőtestület az előterjesztést nyílt ülésen 

tárgyalhatja 
14. Nyilatkozat a személyes adatok kezelésérői 
15. Vagyonnyilatkozat tételi szándéknyilatkozat 
16. Fizetési igény megjelölése 
17. Kérelem orvos szakmai tevékenység folytatására 

Bp. 2016.04.19. 

f 

Dr Kiss Marianna 



¡5 önéletrajz 

SZEMÉLYI ADATOK Dr KÍSS Marianna 

^ Párta utca 27., 1162 Budapest (Magyarország) 

i +36 303721990 

m kisma62@freemaiLhu 

BETÖLTENI KivÁNT jgazgató 
MUNKAKÖR 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

2011. 11.21.-jeler»leg igazgató 
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata, Budapest (Magyarország) 

Budapest Főváros XVI, kerületi Önkomnánisat szakorvosi rendelőintézetének és 
gondozótiálózatának valamint az egészségügyi alapellátás vezetése. 
A kerület egészségügyi alap és szakellátási tevékenységének rövid -és hosszú távú terveinek 
kidolgozása. 
A betegellátás rendjének kidolgozása és megvalósítása. 
A szükségleteknek nnegfelelő humánerőforrás biztosítása 
A betegellátás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása 
Az Intézmény gazdaságos működtetése 
Az Intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, megvalósítása, 
Budapest XVI, kerület lakosságának egészségi állapotát és a szükségleteket figyelembe vevő 
hatékony szolgáltatások kialakitá 
A biztonságos betegellátás megvalósítása. 

2003, ÍM. 01,-2006. 12,31. orvosigazgató 
Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft, Budapest (Magyarország) 

Az intézmény orvos szakmai irányítása, 
A finanszírozáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok végzése. 
Közreműködői és munkaszerződések megkötése. 
Munkaköri leírások elkészítése. 
Közreműködök díjazásának havi vezetése. 
Munkaerő toborzás. 
Monitoring 
Fővárosi Önkormányzati és OEP pályázatok készítése 
ÁNTS2 engedélyek beszerzése. 
OEP kapcsolattartás. 
Közreműködés a járóbeteg szakellátás informatikai rendszerének fejlesztésében. 
Jogszabályok követése. 

2007.07,16.-2011. 10.10. Rendelésvezetö 
Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft, Budapest (Magyarország) 

20X6. 04, ID, S Európai Uri», 2002-20161 írttp://ei!ropass,cedefop.eurí>pa.eg 



•UrOpGSS önéletrajz Dr Kiss Marianna 

A Kardiológiai Szakambulancia vezetése 
Az ambuláns kardiológiai rehabilitáctó szervezése, irányítása 
Az Irányított Betegellátási Rendszeren (IBR) keretein belül a kardiovaszkuláris prevenció irányítása, 
protokollok készítése, a tiáziorvosok folyamatos szakmai továbbképzése, országos konferenciákon 
előadások tartása. 
Az echokardiographiás labor vezetése. 

1997. -2001, Kardiológus- belgyógyász szakorvos 
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy Zsilinszky Kórháza, Budapest (Magyarország) 

Osztályos szakon/osi tevékenység végzése a Kardiológiai Osztályon, rendszeres ügyeleti 
tevékenység a coronaria őrzőben, részvétel az acut coronaria ellátásban. Betegek kivizsgálása és 
előkészítése coronarographiára, szívműtétre. 
Rendszeres TTE echokardiographiás vizsgálatok végzés. 
Szakorvosi tevékenység a Kardiológiai Rehabilitációs osztályon 

1987, -1997, anaesthesioiógus é s belgyógyász szakorvos 
SOTE Oktató Kóriiáz, Budapest (Magyarország) 
Szakorvosi tevékenység az Intézmény Központi Intenzív Osztályán és a műtőkben. 
Szakorvosi tevékenység a ll.-és az I, Belosztályon. 

TANULMÁNYOK Jü 

2003, -2005, Okleveles Egészségügyi Szakmenedzser MSC 
Semmelweis Egyetem Menedzseri<épző Központ, Budapest (Magyarország) 

1997, -2001 Kardiológus szakorvos 
Semmelweis Egyetem, Budapest (Magyarország) 

1991 -1998, Belgyógyász szakorvos 
Orvostovábbképzö Intézet, Budapest (Magyarország) 

1987. -1991 Anaesttiesiológus és intenzív terápiás szakorvos 
On/ostovábbképzö Intézet, Budapest (Magyarország) 

1980, -1986 Általános orvos 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest (Magyarország) 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 

Anyanyelve magyar 

Egyéb riydvd< SZÖWGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás litáni értés : CSrosós Tárealgás Fdyamaíos beszéd 

angol B2 B2 B2 B2 B2 

Sznm.: A1 es A2: MapsmpXú feihaaznáió - B1 és 82; ÖnSió feUmaiáíó - C1 és CZ; r*slefi*ú mhasznMó 

20iő. 04.10, © Eumpai Unió. 2003-2016 | ri«:p;/feuropass,cedsfop.euícpa,ey CüdsS 2 / 3 



^MOpQSS Önéletrajz Dr Kiss Marianna 

Kommunikádós készség* Orvosként és vezetőként megszerzett jó kommunikációs és problémamegoldó készséggel 
rendelkezem. 
Jó konfliktus kezelési készség jelenlegi munkakörömben eiengedhetetien. 

Szervezési/vezetői készségek Jelenleg 230 munkavállalót (közalkalmazott, közreműködő és megbízási szerződéssel dolgozó) 
foglalkoztató egészségügyi intézmény vezetőjeként dolgozom. A napi munkavégzés során önálló, az 
egész intézményt érintő döntéseket kell meghoznom. 
Rendszerszemlétett»en dolgozom. 
Terhelhetőségem, munkabírásom jó. 

Munkával kapcsolatos készségek Az orvostudomány területén széles szakmai rálátás és tapasztalat (30 év) 
Szervezési tapasztalatok az IBR-ben 
Szervezési tapasztalatok a kardiológiai rehabilitációban. 
Tárgyalástechnikai tapasztalat- (Közbeszerzések és eszközbeszerzések lefolytatása, értekezletek 
vezetése, állásinterjúk, emellett 2015-ben tárgyalástechnikai tréningen vettem részt) 
Minőségirányítási rendszer ismerete, fejlesztése. 

Digitális készségek ÖNÉRTÉKELÉS 

Wormádó- y. ..... Tartalom a ; . r f „ „ „ A „ ProWémaftiego 
feUolgcMása Kommunteao fe^hozása Más 

önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó 

Firenze Scuola'F'felhasználói és programozó oklevél 

Microsoft word , excel, povrer point napi szintű használata. 
A Főnix pro medicai informatikai rendszer használata - fejlesztésében aktív részvétel, 
A Govcenter napi szintű használata- fejlesztésében aktív részvétel 

20lfi. 04.10. © Európai tímé, 2002-201 (i | littp:/teyfopass.retleföp,europa.e!,i Oídal 3 / 3 



XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgatói állás 
pályázatához készített részletes szakmai program, és fejlesztési 

terv 

(2016.11. -202L11.) 

Bevezetés : A területi egészségügyi ellátás nyújtása során minden esetben figyelembe kell 
venni a (folyamatosan változó számú és összetételű) ellátandó lakosság szükségleteit, az 
ellátás minőségének folyamatos fejlesztését, a betegbiztonság javítását, a források hatékony 
felhasználását, (optimális és költséghatékony ellátás nyújtása), külső környezeti 
tényezőkhöz való innovatív alkalmazkodást .Cél a mindennapi kihívásokra reagáló 
rugalmas szervezet kialakítása, ennek érdekében végzett tudatos szervezetfejlesztés . A 
minden körülmények között biztonságos és eredményes egészségügyi szolgáltatás nyújtása. 

I. A szakmai fejlesztési terv általános elvei és összefüggései 

• Alapvető fontosságú az intézményi menedzsment és a tulajdonos-fenntartó közötti 
összhang megteremtése ,a fejlesztési elképzelések összehangolása, az Intézmény 
fejlesztési tervének integrációja a kerület egészségpolitikai koncepciójába. Közös, 
átgondolt stratégiai döntéshozatal. A tulajdonos /fenntartó és az egészségügyi 
szolgáltató számára minden körülmények között prioritást kell élvezzen a kerület 
lakosainak egészségügyi ellátása. 

• A szubszidíarítás figyelembevételével a helyi kihívásokat, helyben kell kezelni ,és 
megoldani. Lehetővé kell tenni, hogy a betegek a szükséges és elégséges 
egészségügyi ellátáshoz lakóhelyhez közeljuthassanak. 

• Az állami finanszírozás ( T V K ) 10 éve nem változott a német pont Ft értéke több 
mint 5 éve 1,5 Ft. Ennek változtatása a mindenkori egészségpolitika feladata és 
felelőssége. A hiányzó „közpénzeket" legalább részben alternatív forrásokból kell 
pótolni, különben az innováció befogadására, fejlesztésre , korszerű terápia 
közvetítésére nem lesz mód a jövőben. 

• A közfinanszírozóit egészségügyi intézmények működését jelentősen befolyásoló 
külső és belső környezeti tényezők elemzése alapján megállapítható, hogy az 
egészségügyi intézmények turbulens környezetben működnek, az utóbbi években 
jelentős számú külső és belső környezeti tényező változott meg gyorsan és 
nagymértékben. 

• Az állandó változást és megújulást szükségessé teszi a demográfilai átrendeződés is, 
az idős lakosság arányának jelentős növekedése. Az idősödéssel együtt jár a krónikus 
betegek számának folyamatos növekedése. Míg a XVI. kerület lakosságának száma az 
elmúlt nyolc évben csak minimálisan emelkedett ( 1,7 % ) , addig gyermekek aránya 
kerületünkben számottevően nőtt .(2007- és 2015 között az 1-15 éves korosztály 13,8 
%-al emelkedet t ) . A demográfiai átrendeződést az is mutatja, hogy a 60 év felettiek 
aránya lő %-al nő t t , mely jelentős többletfeladatot ró az egészségügyi és szociális 
ellátórendszerre. A XVI. kerületben az elmúlt években megkezdett lakópark építések 
folytatódnak, melynek eredményeként a kerület állandó lakosainak száma várhatóan 
tovább fog emelkedni. 



Az egészségügyi ágazat humánerőforrás helyzetének alakulása- az orvoshiány és 
növérhiány növekvő szorítása, az egészségügyi szakszemélyzet ElJ-s országokba 
vándorlásának növekvő trendje , a nyugdíjas korú kollégák kényszemyugdíjázása, az 
orvostársadalom elöregedése - egyre inkább érezteti hatását. Járóbeteg 
szakrendelőkben az orvosi státusokat közalkalmazottakkal egyre nehezebb betölteni. 
Egyre több a vállalkozó, részállású orvos, ezek költsége arányaiban magasabb, mint a 
főállású közalkalmazottaké. 
Az egészségügyi technológiák és terápiás lehetőségek fejlődésével lépést kell 
tartanunk. A modern orvosi eszközök beszerzése és karbantartása lényegesen többe 
kerül, mint elavult, régi rokonaiké, működtetésüket is csak magasabban kvalifikált 
személyzet tudja biztosítani, magasabb bérbesorolással. 
A jogszabályi és a finanszírozási változások markánsan befolyásolják 
lehetőségeinket ( szakmai fejlődés, a gazdálkodás stabilitása) - pl TVK( teljesítmény 
volumen korlát) , degresszió bevezetése, óraszámok „bebetonozása", a szakmai 
összetétel változtatásának nehézkessége (OTH) , alternatív bevételi források keresése. 
Az intézményeken belüli integrált informatikai rendszerek elterjedése (PACS), 
intézményközi információs és kommunikációs technológiai lehetőségek megnyílása 
(telemedicina, teleradiológia) további feladatokat és lehetőségeket szolgáltat, de ennek 
költségei is vannak. 
A fejlesztésnél figyelembe kell venni a szolgáltatói szemlélet erősödését, a 
szolgáltatást igénybe vevő lakosság igényeinek változását, az elvárások növekedését. 
A demográfiai átrendeződés, a szükségletek és az elvárások növekedése ellenére a 
rendelkezésre álló forrásokkal felelősen kell gazdálkodni a gazdaságosság, 
hatékonyság,eredményesség mindenkori szem előtt tartásával. 
A biztonságos, megfelelő színvonalú betegellátás biztosítása mellett egy felelős 
vezetőnek mindenkor figyelmet kell fordítani az Intézménye működtetésében alapvető 
szerepet játszó dolgozók( HR) munkakörülményeire, és a jogszabályoknak 
megfelelő javadalmazására- amennyiben lehetőség van rá, úgy a kimagasló munkát 
elismerő javadalmazásra is. 
A megnövekedett szükségletek és az ezekkel lépést nem tartó kapacitások miatt egyes 
szakmákban hosszú az előjegyzési ( várakozási) idő , ennek csökkentése 
mindenképpen kívánatos. 

A fejlesztéshez szükséges lehetséges források : 
• saját forrás 

önkormányzati forrás 
pályázatok - Uniós pályázatok (2014-2020 között elsősorban energiahatékonysági 
pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre) 
alapítványi támogatás 

II. A fejlesztés főbb irányai 

1. Infrastruktúra fejlesztése - ingatlanok 

a) Háziorvosi rendelők felújítása . „Egy év egy háziorvosi rendelő." 
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• 2016- Délceg utca gyermek rendelő - tervezés, kivitelezés folyamatban 

• 2017. Hősök tere . A külső felújítás megtörtént, de forrás hiányában a teljes 
körű belső felújítás elmaradt. A közmüvek és a burkolatok igen rossz állapota 
miatt a rendszeres karbantartás, és javítási költségek egyre nagyobb terhet 
rónak a KESZ számára (Kiviteli terv 2010-ben elkészült - a jelenlegi 
elvárásoknak nem felel meg. Újraterveztetés szükséges.) 

• Rádió utca (az ingatlan rossz állapota és az akadálymentesítési szükségletek 
miatt költséghatékonyabb lenne ha a rendelő új telephelyen kerülne 
kialakításra (ingatlan csere/költözés javasolt) 

• Centenáriumi sétány 

• Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő 

b) Szakorvosi rendelő (KESZ) bővítése, telephelyeinek felújítása 

Hunyadvár utca bőr-és tüdőgondozó : 

• 2015-ben az akadálymentesítés( lift, mozgássérült WC) ,és az ehhez szükséges 
átalakítások( tűzbiztos szoba,az emeleten szociális blokk az 
a lka lma20 t t aknak ,ú j kezelő helyiség a földszinten, nyílászáró csere 
megtörtént. Az emeleten nyílászáró csere szükséges. Javasolt az épület 
külső tatarozása-az Erzsébetligeti színházzal megegyező (egységes színű 
)külsö vakolat fíítés korszerűsítés (megújuló energiával) 

Tekla utca - szakrendelő 

• A KESZ központi épülete a Tekla utcában 1963-ban kb. 45 000 lakos ellátására 
, az orvostudomány akkori lehetőségeinek megfelelően épült. Jelenleg 
nagyjából 73 000 lakost kell (területi ellátási kötelezettséggel) ellátnia, 

A tárgyi minimum feltételek is szigorodtak. A Tekla utcai telephely a 
jelenlegi szükségleteknek már nem felel meg , elmondhatjuk, hogy a KESZ 
KINŐTTE a szakrendelőt! Sok esetben a rendelők mérete sem felel meg a 
minimum feltételeknek. 

A műtő alapterülete kisebb az elvártnál (már kiépítésekor is kicsi volt, de 
nem volt más lehetőség), a zsilip rendszer hiányos, a műtői légtechnika nem 
megfelelő. Amennyiben az egynapos sebészet terén kapacitásbővítésre lemie 
lehetőség, úgy olyan műtéteket is lehetne végezni, melyekhez anasthesiologus 
és altatógép szükséges. Sem az altatógép nem férne el, sem az 
anaesthesiológust és asszisztensét nem tudnánk elhelyezni. Jelenleg mindössze 
két beteg lefektetésére van lehetőség.. 

3 



A kardiológiai szakrendelőben a három rendelő közül a középsőnek nincs 
közvetlen várótermi bejárata. Ebben a helyiségben történik a terheléses EKG 
és a napi 10-20 diagnosztikus készülék fel-és levétele, valamint kiértékelése 
is. A terheléses EKG vizsgálatokat jelenleg tredmillel (futószalag) végezzük. 
Az idős betegek vizsgálatához szükséges lenne kerékpár ergométer is, ez 
ebben e helyiségben szintén nem fér el. A hosszú várakozási idők alapján a 
kardiológiai szakrendelés óraszámának bővítése kívánatos. Ebben a három 
rendelőben egyszerre két orvos nem tud rendelni. A szolgáltatás bővítéséhez a 
szervezeti egységet legalább egy, de ideális esetben két rendelővel kell 
bővíteni. 

Az urológia alapterülete szintén kicsi, egy helyiségben folyik az U H , a 
betegvizsgálat és a cystoscopia. A cystoscopiának külön helyiség és műtői 
minimum feltételek kellenének. Az urológián hasmálatos ultrahang készülék 
már több mint 6 éves, ennek cseréje lassan időszerű. 

A nögyógyászaton egy közös helyiségben történik az UH vizsgálat és a 
kismamák CTG vizsgálata paravánnal elválasztva, mely betegjogok és 
adatvédelem szempontjából aggályos. Ezt a két vizsgálatot külön helyiségben 
kellene végezni. Plusz egy helyiség kialakítása kívánatos. Rendelőnkben 
jelentős számban gondozunk várandós kismamákat. Hosszú távon a 4D 
babamozi, mint fizetős szolgáltatás bevezetése meggondolandó. 

Gyógytorna: A lakosság korfájának változásával, illetve az ülő, 
mozgásszegény életmód elterjedésével egyre több a mozgásszervi beteg. Egy 
tornaterem és két gyógytornász heti 60 órában nem elegendő az egyre 
növekvő számú betegek ellátására. Nagyobb, és legalább két tornateremre 
lenne szükség (akár elválasztva) még egy( de optimálisan még két főállású) 
gyógytornász alkalmazásával. 

Az ehhez szervesen kapcsolódó fizikoterápiás rendelő szintén nem felel meg 
a minimumfeltételeknek, nagyobb helyiség és több kezelő egység kialakítása 
szükséges. 

Az elmúlt évek során a szakmai összetétel is változott, újabb szolgáltatások 
kerültek bevezetésre, melyek szintén helyet követeltek maguknak (Pl : 
egynapos sebészet, panoráma rtg, diabetológia-dietetika, endokrinológia, 
cystoscopia, nőgyógyászati UH, terheléses EKG , gastroenterologia. 
szemészeti laser, OTC stb). 

A veszélyes hulladék tároló szabálytalan, nagyobb helyiség kialakítása 
szükséges. Meglévő raktáraink már nem képesek befogadnia az évek alatt 
keletkezett orvosi dokumentumokat. 
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Az Intézménynek nincs kulturált közösségi helyisége( előadóterem), ahol 
értekezleteket, tudományos üléseket, csoportos foglalkozásokat 
rendezvényeket tarthatnánk. 

Terület bővítésre csak ráépítéssel van lehetőség. Terjeszkedni két irányban 
lehetne : 1. a főépület tetejére egy szintet lehetne húzni + nyeregtetőt tetőtér 
beépítéssel. Ezzel a tető szigetelése is megoldódna. 2. Nyeregtető tetőtér 
beépítéssel + az oldalsó (Jókai utca felöli) egyszintes épület tetejére egy-vagy 
két szint felhúzása. Új, hasznos terület nyerésével lehetőség lenne új, a 
minimum feltételeknek megfelelő műtő, előkészítő és fektetető, nagyobb 
tornaterem, kúraszerű ellátásra megfelelő kezelőhelyiség, új rendelők 
kialakítására /pl a kardiológia, nőgyógyászat, urológia bővítése/, optika 
kiépítésére is) . Szervezési és költséghatékonysági szempontból logikus lenne a 
gazdasági osztály visszaköltöztetése a Tekla utcába, igazgatóság kiépítése egy 
szinten. A szakdolgozók számára kulturált öltöző , a munkavédelmi 
előírásoknak megfelelő veszélyes hulladék tároló ,a megnövekedett iratok 
tárolására szükséges raktár, és tárgyaló kiépítése is lehetővé válna. 

2. Energetikai hatékonyság növelése a Tekla utcában 

A jelenlegi fűtés rendszer elavult (nyílt légterű gázkazán), a hagyományos gázkazán 
fogyasztása magas,mely jelentős terhet ró az Intézmény költségvetésére. A 2003-ban 
felszerelt fali fűtő egységeket (fan-coil) már nem gyártják, javítása karbantartása 
nehézkes, nem gazdaságos. A falban lévő fűtés hálózat kivitelezése nem szakszerűen 
készült el, kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre. Új fűtési rendszer kiépítése (mely 
a jelenlegi központi hűtési rendszerrel kompatibilis) szükséges új kondenzációs 
gázkazán, vagy megújuló energia alkalmazásával. 

3. Orvosi M i f l s z e r p a r k feile.sztése , új készülékek beszerzése : 

Radiológia: 

• 2 db képnéző (leletezö) monitor ( Jelenleg a leletezés hagyományos 
monitorokon történik) 

• A fogászati panoráma röntgen cseréje 3D készülékre. A fogászok részéről 
sok panasz érkezett a jelenleg működő készülékkel készült képek minőségére, 
főként a front fogak ábrázolódnak nagyon rosszul. Mivel a gép mozgó része a 
beteg nyaka-válla mögött ír le egy félkört, ezért széles vállú és rövid nyakú, vagy 
hajlott hátú betegről fizikailag képtelenség jó fotót készíteni, ugyanis egyszerűen 
nem fér el mögöttük a mozgó rész. Olyan készülékre lenne szükség, amely 3 D 
letapogatással készít képet. Ez alkalmas lenne valódi góckutatásra, fogszabályozás 
és fogpótlás korszerű tervezésére. A készülék ára magas ( 15 millió Ft körül), a 
készülék megtérülése érdekében a térítési díj emelése szükséges . Jelenleg 10-12 
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vizsgálatra van igény naponta. A vizsgálat szám emelése esetén hiraián erőforrás 
bővítés szükséges. 

• A SImens direkt digitális röntgen készülék egy detektorral működik. Ezt az 
egy detektort kell cserélni álló, vagy fekvő felvételek készítése esetén (naponta 70-
80 alkalommal). Ez komoly sérülés lehetőségét hordozza magában. Meghibásodás 
esetén tartalék detektor nincs. Még egy detektor beszerzése a Siemens digitális 
íelvételezőhöz kívánatos . ( B r t : 1 millió Ft körüli összeg) 

• Az ultrahang rendelésen a jelenlegi betegforgalom mellett egy ultrahang 
készülék nem elégíti ki az igényeket. Egy l íH készülék használhatósága a mi 
forgahnunk mellett kb 6-8 év. (Jelenleg 6 éves). Megfontolandó , hogy a régi 
készülék fej-cseréje helyett inkább egy új gépet vásároljunk. A régi készüléket 
párhuzamos rendelések esetén lehet alkalmazni (10-15 millió Ft). A 
köItséghatékonyság miatt niuitifunkeiós készülék beszerzése javasolt ( Általános 
UH és szív UH vizsgálatok végzésére- esetleg 4D UH opcióval Babamozira is ) 

Hosszú távon: 

• Mammográfiás készülék beszerzése, üzemeltetése. A kerületi lakosok 
hozzáférése mammográfiás vizsgálathoz jelenleg nem túl jó. TEK szerint a XVI. 
kerület a Mamma Klinikához tartozik( tu. gyanú esetén beutalóval vehető igénybe) 
, mely Budán található. A szűrővizsgálatokat a Medicai Center végzi a XVII. 
kerületben, behívóval. A Flór Ferenc Kórház a jó kapcsolatokra való tekintettel 
csupán néhány kontingenst biztosít a XVI. kerületi betegek részére az előjegyzési 
idő hosszú, ez panaszos betegeknél különösen aggályos. Modem, digitális 
készülék beszerzésére lenne szükség, mely üzemeltetéséhez speciálisan képzett, 
mammográfíában jártas személyzet kell. Szabályos klinikai mammográfiás 
rendelést lehetne beindítani, Uh vizsgálattal kiegészítve, külön rendelési 
időben. - Humán erőforrás igény: egy orvos+ egy asszisztens + egy 
adminisztrátor. Emellett szükséges külön helyiség, mammográfiás készülék+ 
külön Uh készülék speciális fejjel. A készülékek beszerzési költsége magas, 
üzemeltetéséhez plusz személyzet kellene. Ki kell dolgozni a továbbutalás 
rendszerét (cytopatológus a mintavételezéshez, sebész a műtétekhez). - Ráépítés 
esetén külön helyiség( rtg. biztos) kialakítása esetén kezdhető meg a projekt. 

Kardiológia: 

A kardiológián az előjegyzési idő 6 - 8 hét. A rendelési óraszám bővítése kívánatos, jelenleg 
60 óra/hét áll rendelkezésünkre. Párhuzamos rendelés csak akkor képzelhető el, ha terület 
(rendelő) bővítés is történik. 

• Ehhez még egy UH készülék kívánatos ( Lásd radiológia, multifunkciős UH-beszerzés) 



• A terheléses EKG vizsgálatokat jelenleg treadmillel végezzük, mely idősebb betegek 
esetén sok esetben nem alkalmas a vizsgálat korrekt kivitelezésére. lígy db. kerékpár 
ergométer beszerzése kívánatos. 

• A HOLTER készülék kb. 10 éves - cseréje néhány éven belül szükséges . Óraszára 
bővítés esetén plusz felvevő egységek beszerzése indokolt. 

FIzikotherápia 

• Az elavult készülékek helyett ultrahang és elektroterápiás készülékek folyamatos 
cseréje szükséges. 

• Lézer terápiás készülék beszerzése- lézer terápia bevezetése 

Gyógytorna 

• Kardiopulmonális rehabilitációra (elsősorban COPD-ben és szívműtéten átesett 
betegek részére) a kerületben nincs lehetőség. Tervezik ,hogy 2016-2017-ben közép 
Magyarország és Budapest is pályázhat ambuláns rehabilitáció kialakítására. Ehhez 
különböző eszközök beszerzése szükséges.(fiitópad, kerékpár, evezőpad). HR bővítés 
szükséges. 

Neurológia 

• EMG készülék beszerzése és új szolgáltatás bevezetése 

Sebészet, műtő 

• A műtő sem méretében, sem kialakításában nem fele meg a minimum feltételeknek. 
Ennek átalakítása szükséges. Amennyiben az önálló járóbeteg szakrendelők egynapos 
sebészetének TVK-ját is eltörlik, úgy jelentős esetszám növelést tudnánk végrehajtani 
(OEP finanszírozás ellenében), ehhez az anaesthesia feltételeinek kialakítása, a műtő 
átalakítása, plusz fektető helyiség kialakítása szükséges. 

Nőgyógyászat 

• 4D-Ultrahang- babamozi ( fizetős szolgáltatás),+ 1 bébi doppler beszerzése-jelenleg 
két rendelő használ egyet közösen. 

Urológia 

• termoterapia lehetőségeinek megteremtése (bérlet) 

• ESWL eljárások bevezetése (bérlet)- egynapos sebészet bővítése esetén 

• UH készülék cseréje 

Fül-orr-gégészet 



• Flexibilis cndoscop 

• integrált vizsgáló egység 

• nagyító feltétes fejlámpa 

Tüdőgondozó-tüdőszűrő 

• A több mint 30 éves röntgen kabin elavult, az előállított képek minősége egyre 
rosszabb, a vizsgálatokat többször meg kell ismételni. Ennek cseréje egy éven belül 
szükséges. Lehetséges opciók: 

a) Új kabin beszerzése, direkt digitális rendszer kialakításával ( kb. 
30 millió Ft), vagy hagyományos kabin vásárlása és a 
foszforlemezes digitalizáló applikálása 8 kb 16-18 millió Ft) 

b) Áüó röntgen felvételi állvány beszerzése. Ehhez a helyiség 
átalakítása szükséges- a megfelelő sugárvédelmi előírásoknak 
megfelelően. (Direkt digitális 25-30 millió Ft) + átépítés 

5. Orvos szakmai program 

a.) Szakmai fejlesztési irányok 

• Kúraszerű ellátás (infúziós therápia- az érsebészet, neurológia, 
reumatológia és a íül-orr-gégészei szakmákbao) 

• Belgyógyászat, mint új szakma bevezetése,a betegellátás holisztikus 
szemléletének megvalósítása, a sürgős betegellátás megszervezése 
,szubspecialitások lehetőségének kiaknázása, triázs 

• Kardiológia: Hosszú távon a kardiológián óraszám növelés, párhuzamos 
rendelések beindítása. 

• Kardiológiai rehabilitáció megteremtése (ambuláns rehabilitációs ellátás) 

• Pulmonológía: COPD szűrés bevezetése. 

Hosszú távon a tüdőgondozók összevonása költséghatékonysági 
megfontolásból kívánatosak lesznek. Javasok a XVII, vagy a X. kerületi 
betegek és ezzel együtt járó kapacitás átvétele. 

Pulmonolőgiai rehabilitáció megteremtése (íimbuláns rehabilitációs 
ellátás) 

8 



Mammográfia, mini új tevékenység 

EMG (elektro-myograph) - fizetős szolgáltatásként 

Termo terápia prosztata rák kezelésére 

Egynapos sebészeti kapacitás növelése (Amennyiben rendeletben 
szabályozzák a járóbeteg szakrendelők esetében is az egynapos TVK 
eltörlését.) Ebben az esetben a műtő alapterületének és a fektető 
helyiségeknek a bővítésével anaesthesiában végezhető műtéteket is 
helyben tudnánk kivitelezni, ezzel együtt altatásban is tudnánk 
colonoscopiát végezni. Esetleg arthroscopos műtétek elindítása 
(beruházási klts. magas) 

4D UH - babamozi 

Gasztroenterológián H2 kilégzési teszt (laktóz intolerancia), és Urea 
teszt ( HP) vizsgálatok bevezetése 

Alvási apnoe szűrőközpont kiépítése a kerületben - jogosítvány 
hosszabbítás előtti előszűrés céljából. (Elsősorban a Foglalkozás 
egészségügy közreműködésével) 

A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás kapacitásának bővítése . 

Nőgyógyászat: Tinédzser ambulancia bevezetése 

Pszichiátria: Az orvosi és nem szakorvosi órák növelésével 
pszichoterápia, család- és csoport terápiák bevezetése. Memória 
ambulancia. 

Gyermek addiktológia kiépítése a kerületben (címzetes pályázat) 

Bőrgyógyászaton kozmetológiai szolgáltatások bevezetése (laser) -
részben fizetős szolgáltatásként 

A Pszichiátriai nappali kórház psychiátriai gondozóhoz csatolásával a 
nappali kórház fenntartásának és működtetésének átvétele .Jogszabály 
változtatás, szakmai kollégium támogatása szükséges). 

Fázis III. orvostudományi kutatásban való részvételi lehetőség kiaknázása 

A népesség szám növekedése szükségessé teszi legalább egy (de inkább 
kettő) gyermek és egy új felnőtt körzet kialakítását módosítását. Gyennek 
körzetre a Rádió utcában, felnőtt körzet kialakítására a Délceg utcában van 
lehetőség. 



• Középtávon szintén szükségessé válik legalább egy védőnői körzet 
kialakítása is, rövid távon a körzethatárok átalakítás szükséges. 

b.) Höinán erőforrás fejlesztés - a szakterületen rendelkezésre álló óraszám 
és a minimumfeltételek függvénye , 

Az OEP kapacitás bővítés miatt szükséges: 1 fő főállású belgyógyász, + egy-
vagy két részállású belgyógyász szakorvos, egy részállású pszichiáter és 
pszichológus, egy részáilású radiológus, két főállású szakasszisztens, egy 
részállású urológus és reumatológus szakorvos. Az önkormányzat által 
engedélyezett létszám revíziója szükséges. 

c.) Hiányszakmák { KESZ-iiél) 

• reumatológus szakorvos 

• endokrinológus szakorvos 

• ifjúság egészségügyi szakorvos 

• radiológus szakorvos (korfa !) 

d.) Várakozási idők csökkentése az alábbi szakrendeléseken mindenképpen 
kívánatos: 

• reumatológia (elsősorban orvoshiány) 

• endokrinológia (kevés óraszám, szakorvos hiány) 

• urológia (remélhetőleg a kapacitás bővítéssel megoldódik) 

• kardiológia (remélhetőleg a belgyógyászat, mint új szakma jelentős terhet 
vesz le a kardiológiáról) 

A várakozási idő csökkentése érdekében az alábbi megoldások jönnek szóba: 

1. Területen kívüli betegek korlátozása 

2. óraszám/TVK növelés 

3. HR fejlesztés 

4. Visszarendelt betegek számának csökkentése. 

5. Háziorvosok kompetenciájának növelése, a kapuőr fimkció erősítése 

6. Betegek tájékoztatása ( média, weblap, tájékoztató plakátok) 

7. Triázs helyben (belgyógyászat) 
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8. Az előjegyzett betegek értesítése SMS-ben és/vagy e-mailben- visszajelzés 
hiányában az előjegyzés törlése és /vagy egyéb szankció. 

VI. Informatikai fejlesztés 

1. Medikai informatikai rendszer fejlesztése (Fönix-Pro,Főnix Divas) 

2. Az ultrahang készülékek képeinek tárolása a PACS szerveren 

3. Gazdasági informatikai rendszer (Saldo)- elektronikus megrendelés bevezetése 

4. Elektronikus iktatás bevezetése (ELO) 

5. Honlap fej lesztés (www. szakrendelő 16 .hu) 

6. GOV-CENTER- szabadság - munkaidő -creditpont nyilvántartó + gondozási rendszer 

7. A különböző rendszerek közötti kapcsolatok kiépítése, 

8. Beteg bejelentkezési lehetőségek bővítése, fejlesztése, 

9. Csatlakozás az egységes elektronikus informatikai térhez - 2016 június 30.) 

VII. Meglévő OEP kapacitás bővítés ( A mindenkori kormányzati egészségpolitikai 
döntések függvénye)- OEP kapacitáson túli befogadás 2016. április 1-tól érvényes. OEP 
szerződés kötés a pályázat megírásakor folyamatban. 

Egyéb bővítési lehetőségek: 

• Egynapos sebészet súlyszám növelés , vagy az ellátás TVK mentesítése 

• Struktúra bővítés 

- ambuláns rehabilitáció (kardio-pulmonális) 

- kúraszerű ellátás 

-EMG 

- mammográfia 

2016.04.14. 

dr Kiss Marianna 
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Beszámoló 

2011. október 2016-április 

A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatát 2011 októbere óta vezetem. 

Az elmúlt időszakban az alábbi elvégzett feladatokról, eredményekről számolhatok be: 

1. Orvos szakmai eredmények. 

• Csontsűrűség mérés , mint új szolgáltatás bevezetése -- csípő és gerinc 
vizsgálatára is alkalmas DEXA beszerzése (tartós bériét) - 2012 szeptembere óta 
fizetős szolgáltatásként. 

• Önálló gasztroenterológiai egység kialakítása. Önkormányzati támogatással 
a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése . 

• Alvási apnoe szűrés bevezetése a Kardiológiai Osztályon . Szoros szakmai 
együttműködés a Honvéd Kórház Alvásdiagnosztikai Laboratóriumával. 

• Intézményként részvétel a TÁMOP 6.1.2-13/1 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok - Dohányzás leszokás támogató pontok 
kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán projektben.(2013-2014) 

Lehívott forrás: 1 508 561 Ft 

2. Kapacitásbővítés 

• Sikeres DEXA mint nagy értékű eszJköz OEP befogadás (2016. április). 
Lehívható éves forrás: 10 897 175 Ft /év 2016 májusától 

« Sikeres OEP kapacitás bővítési pályázat : 2016, április 

- Belgyógyászat 42 szakorvosi óra/hét- mint új szakma 

- Gasztroenterológia + 31 szakorvosi óra/hét 

- Pszichiátria +10 szakorvosi- és + 25 nem szakorvosi óra/hét 

- Ultrahang diagnosztika: + 27 szakorvosi óra/hét 

- Osteoporosis + 11 szakorvosi óra/hét 

- Urológia: + 12 szakorvosi óra/hét -

Lehívható éves forrás összesen : 55 016 255 Ft/év 

A kapacitásbővítéssel sikerült elérni, hogy az egy főre (XVI. kerületi lakosra) jutó 
TVK elérje a budapesti átlagot. 

3. Orvostechnológiai változások, bővítések. 

• A szakrendelő röntgen osztályának modernizálása direkt digitális felvételi 
egység (Simens) beszerzésével 2012-ben 

• A kardiológiai osztály fejlesztése legújabb generációs kardiovaszkuláris 
ultrahang(Vivid S5) , ABPM és EKG készülékek beszerzésével. 



• 2013-ban a K&H Gyógyvarázs pályázaton bruttó 2 110 575 Ft támogatást 
nyertünk, melyből polimerizációs lámpát, apex lokátort, és egy soft lasert 
vásároltunk a gyermekfogászat részére. Ennek eredményeként a kerületünkben élő 
gyermekek kíméletesebb és szakszerűbb fogászati ellátásban részesülhetnek. 

• Szemészeti Osztályunkon a szemlencse közbeszerzés kapcsán JAG lézer (2013) 
és egy OCT (2015) készülék tartós kihelyezése mely tovább javítja a szürke 
hályog műtétre kerülő betegek ellátását. 

4. Lefolytatott közbeszerzések 

• Direkt digitális röntgen felvételi állomás 2012 - nyílt 

• Szemlencse 2013; 2015 ~ nyílt 

• Medikai informatikai szolgáltatás és program beszerzés 2014 - meghívásos 

• Orvosi ügyelet 2014 - nyílt 

• Klíma 2012 - meghívásos 

5. Informatikai változtatások 

• Az Intézmény medikai informatikai rendszerének cseréje a Főnix pro 
informatikai rendszerre,ennek folyamatos fejlesztése, integrált informatikai 
rendszer kialakítása (Medikai rendszer- PACS-DIVAS, DIVAS-EKG).- 2012. 

• A KESZ mint a FőnixPro-Főnix Divas referencia helye. 

• A beteg előjegyzési rendszer fejlesztése. Az Intézmény honlapján keresztül 
on-line betegelőjegyzés bevezetése. 2013 

• Az „orvos válaszol" - internetes konzultációs program - kidolgozása, 
üzemeltetése a honlapon keresztül. 2014 

• Az Intézmény informatikai rendszerének, az alkalmazott medikai és 
gazdasági, valamint egyéb kiegészítő szoftver elemek biztonsági 
feliilvizsgálata.(2012) 

• Sikeres informatika pályázat : Struktúraváltás támogatása a járó- és 
fekvőbeteg eUátás fejlesztésével - TIOP 2.2.6/12/1/B - ezzel Bruttó 12 mFT 
értékű inforaiatikai eszköz elnyerése, mely magába foglal egy nagyteljesítményű 
szervert, perifériákat és hálózati eszközöket. (2015 december- megvalósítás 2016. 
június 30-ig). A pályázat célja az egészségügyi Intézmények zökkenőmentes 
csatlakozása az Egységes Egészségügyi Informatikai Térhez 2016. júliusától, és 
ezzel az intézményközi kapcsolatok megvalósítása. 

6. Infrastruktúra fejlesztés 

• Modem digitális telefonközpont beszerzése, a telefon és az internet hálózat 
bővítése, fejlesztése. (2013) 

• Az Intézmény hardver eszközeinek cseréje, fejlesztése (2012) 

• Központi klíma cseréje a Tekla utcában 



7. Minőségirányítás, kockázatkezelés, betegbiztonság 

• Az intézmény ellenőrzési nyomvonalainak kidolgozása. A szakmai és a 
gazdasági folyamatok kockázatelemzésének elkészítése, rendszeres karbantartása, 
évenkénti felülvizsgálata. Kockázatkezelési .szabályzat létrehozása. 

• Az Intézmény minőségirányítási ( ISO 9001 -MES) rendszerének folyamatos 
fejlesztése, évenkénti sikeres auditálása. 

• Az orvosi dokimientáció ( Ambuláns lap) elkészítésének szabályozása. 
Évenkénti rendszeres dokimientáció ellenőrzés. Az ellenőrzés eredményeinek 
visszacsatolása, a tapasztalatok alapján folyamatos fejlesztés . 

• Helyi szakmai protokollok létrehozása. 

• Pilot járóbeteg intézményként részvétel a TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-
0001 azonosító számú, ,A Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó-
és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban" (BELLA). 
Sikeres próba akkreditáció; 2015. december 

Jelenleg zajlik a felkészülés az éles akkreditációra - mely feladatot valószínűleg az 
OBDK fogja megkapni. (Rendeletre várva) 

8. Az Intézmény működésének szabályozása 

• A régi intézményi szabályzatok jogszabályoknak való megfeleltetése, új 
szabályzatok kidolgozása.(Pl. Iratkezelési szabályzat, Szabálytalanság kezelési 
szabályzat ,Kockázatkezelési szabályzat, Etikai kódex, Kafetéria szabályzat stb.) 

9. Egyéb tevékenységek 

• Aktív részvétel a kerületi KEF ( Kábítószer Egyeztető Fórum) munkájában. 
Az én gyerekem soha kiadványban fejezet írása, előadás tartása. 

• Évenkénti kerületi egészségnapok szervezése - a primer prevenció 
jegyében. 

• Az Intézményben évente két-három alkalommal Magyar Vöröskereszt 
segítségével véradás megszervezése. 

• Az „50 éves a szakrendelő „ ünnepi rendezvény megszervezése, levezetése. 

• Aktív részvétel (szervezőként és előadóként i s ) az Intézmény akkreditált 
évenkénti tudományos ülésének lebonyolításában. 

• Szakmai együttműködés a kerület háziorvosaival, a budapesti önálló 
járóbeteg szakrendelők menedzsmentjeivel, a Flór Ferenc, és a Péterfy Sándor utcai 
kórházzal, a Honvéd Kórház Alvásdiagnosztikai Laboratóriumával és a Bajcsy 
Zsilinszky Kórházzal. 

• Aktív részvétei a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség 
munkájában. 

• Az Intézmény hírnevét növelő előadások tartása a Medicina 2000 
kongresszusán. : A Betegek elégedettségét növelő informatikai fejlesztések 



(2014), A sleep view hoine monitorizálás (SVHM) jelentősége az obstruktív 
alvási apnoe szindróma( OSAS) diagnózisának felállításában a járóbeteg 
szakellátásban (2015) 

• Cikk írása az IMF-ben : Az otthoni respiratórikus pulzoximetriás 
szűrővizsgálat (SVHM) Jelentősége az obstruktiv alvási apnoe 
szindróma(OSAS) diagnózisának felállításában a járóbeteg szakellátásban. 
(2016.április) 

• Cikk az Intézmény informatikai fejlesztéseiről a Kórház c. újságban ( A jövő 
útja- (2013 február) 

• Folyamatos kapcsolatépítés és benchmarking Budapest önálló járóbeteg 
szakrendelőivel. 

• Aktív közreműködés a zsenge utcai pszichiátriai nappali kórház 
megtartásában és szakmai fejlesztésében. 

• Aktív részvétel a TÁMOP 6.2.5.B országos projektben ( Egészségszervezési 
irányelvek fejlesztése COPD és onkológia témában) 2014-2015 

10 . Gazdálkodás 

• Munkatársaimmal mindent megtettünk annak érdekében, hogy a ránk bízott 
eszközökkel és forrásokkal gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen 
gazdálkodjunk , valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodjunk. Ezen 
cél elősegítése érdekében a KESZ könyvvizsgálót és saját belső ellenőrt is 
alkalmaz. Utóbbit 2012 óta- megbízásos jogviszonyban. 

• A Fenntartó által foglalkoztatott belső ellenőr az elmúlt 5 évben egy alkalommal 
végzett ellenőrzést a KESZ-nél. A vizsgált időszakban szabálytalanságot nem 
állapított meg, csupán egy szabályzatunkon kellett módosítani. 

• Az évek óta változatlan OEP finanszírozás és a folyamatosan emelkedő dologi és 
személyi kiadások ellenére OEP és saját bevételeinkből valamint a fenntartó 
támogatásából változatlan színvonalon nwjtjuk az egészségügyi szolgáltatást. OE? 
bevételeinket igyekeztünk minden évben (a jogszabályi környezet függvényében) 
maximalizálni. Saját bevételeink jelentős növelése jogszabályi változások miatt ( a 
fizetős szolgáltatásokat térben és/vagy időben el kell különíteni) nem lehetséges. 

• Lejárt szállítói tartozásunk 2011 óta nem volt. 

Nehézségeink ellenére minden köUségvetési évet maradvánnyal zártuk, melynek egy 
része szabad maradvány volt. Ezt minden esetben az intézmény fejlesztésére és az 
igen alacsony jövedelemmel rendelkező dolgozóink jutalmazására fordítottuk. 

Megnevezés/Év 2011 . 2012. 2013 . 2014 . 2015. 

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 301 200 304 294 339 

Költségvetési pénzforgalmi számlák 142 640 90 5Ö'6 57 304 61 814 82 457 

Pénzeszközök összesen 142 941 90 706 57 608 62 108 82 7 % 



A 2013-ban tapasztalt maradvány csökkenésének oka saját forrásból történő nagy értékű 
orvosi eszközök vásárlása és felújítás volt. A 2015 év végét 82 796 e Ft maradvánnyal 
zárttik. 

Nehézségeink ellenére a 2013-as év kivételével dolgozóink minden év végén kaptak 
jutalmat. 2015-ben - az addigi BKV bérlet helyett - bevezettük dolgozóink részére béren 
kívüli juttatásként a cafetéria rendszert, melyben minden közalkalmazott bruttó 200 000 Ft 
/év összegben kap béren kívüli juttatást. 

11. A 2011-es pályázat szakmai programjából még nem teljesült terveim: 

• Egynapos sebészeti ellátás bővítése (Jogszabály változás és terület bővítés 
ííiggvénye) 

• Kúraszerű ellátás (Az elmúlt 5 évben a járóbeteg szakellátásban pályázatra 
nem volt lehetőség. A belgyógyászati szakma elindításával talán erre is 
lehetőség nyílik.) 

• Ambuláns rehabilitáció (2011 -ben az EU-s pályázatokra csak kistérségek 
pályázhattak. Budapest és Pest Megye kimaradt a pályázatból. Amennyiben 
pályázati források nyílnak meg, úgy mindenképpen érdemes pályázni. Az 
ambuláns rehabilitáció Budapesten (föleg kardiológiai és pulmonológiai téren 
elmaradt a vidéki régióktól). Ennek kiépítése, beindítása és fenntartása csak 
állami forrásokból lehetséges. 

• Amin folyamatosan dolgozunk: A beteg előjegyzési idő csökkentése ! 

Budapest, 2016.04. 14. 

Dr Kiss Marianna 













398/2001 

Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési é s 
Továbbképzési Bizottság 

t a n ú s í t j a , h o g y 

m, KISS MARIAMMÁ Úr/Úmö. 

aki született Budapest, 1962. július 23. 

és diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Általános Orvostudományi Karán /Szakán 1986. évben szerezte. 

a követelmények előírásainak eleget téve 

K A E D I O L Ó S I A-BÓL 

MwáJémt megfelelt eredménnyel s zakv izsgá t tett és így szakképesítést 

szerzett. Fentieknek megfelelően a KASDfOLÓGiM 

Budapest, 2 0 0 1 . év április 

szakorvosa CÍM használatára jogosult. 

hó 5 . napján 

a Szakvizsgáztató 
Bizottság 
elnöke 

V 

igügyi Felsőfokú 
yú Szakképzési 
épzési Bizottság 

elnöke 







SEMMELWEIS EGYETEM 

EGÉSZSÉGÜGYI 
MENEDZSERKÉPZŐ 
KÖZPONT 

I G A Z O L Á S 

S Z A K I R Á N Y Ú V É G Z E T T S É G 

M E G S Z E R Z É S É R Ő L 

A Semmelweis E c e t e m 
Egészségügyi Menedzserképző Központja ezúton igazolja, hogy 

D r . KISS MARIANNA 
teljesítette a miíiőségrnenedzsment továbbképzés köve i - _ x. 

Ennek keretében részt vett „A Minőségmenedzsment az 
egészségügyben" című 32 órás koncentráción. 

Budapest , 2005. június 6. 

Ny. sz: . \ ÍMK/6 /2005 

v«et5}e 





Nyilatkozat 

Alulírott Dr Kiss Marianna (sz: 1962.07.23, anyja neve : Kiss Ilona, cím: 1162. Budapest 
Párta utca 27.) hozzájárulok, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésen tárgyalja. 

Budapest, 2016. április 14. 

Dr Kiss Marianna 



Nyilatkozat 

Alulírott Dr Kiss Marianna (sz: 1962.07.23, anyja neve : Kiss Ilona, cím: 1162. Budapest 
Párta utca 27 .) hozzájárulok hogy a pályázati anyagomban foglalt személyes adataimat a 
pályázati eljárással összefüggésben a jogszabály által meghatározott mértékben és ideig 
kezeljék. 

Budapest, 2016. április 14. 

Dr Kiss Marianna 



Nyilatkozat 

Alulírott Dr Kiss Marianna (sz: 1962.07.23, anyja neve : Kiss Ilona, cím: 1162. Budapest 
Párta utca 27.) nyilatkozom, hogy pályázatom elfogadása esetén a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségemnek eleget teszek. 

Budapest, 2016. április 14. 

[tlH 
Dr Kiss Marianna 



Fizetési Igény megjelölése 

Alulírott Dr Kiss Marianna (sz: 1962.07.23, anyja neve : Kiss Ilona, cím: 1162. Budapest 
Párta utca 27.} pályázatom elfogadása esetén - figyelembe véve az egészségügyi szektorban 
az elmúlt években bekövetkezett jelentős béremelésre - az alábbi fizetési igénnyel élek: 

Bruttó : 600 000 Ft /hó 

Legalább havi 50.000 Ft/hó gépjármű költségtérítés 

Amennyiben az 5 éves kinevezési periódusban az ágazatban jelentős bérfejlesztés történik, 
úgy legyen lehetőség (arányosítva) a kinevezéskor megállapított bér módosítására. 

Budapest, 2016. április 14. 

Dr Kiss Marianna 



Kérelem orvosi szakmai tevékenység folytatására 

Alulírott Dr Kiss Marianna (sz: 1962.07.23, anyja neve : Kiss Ilona, cím: 1162. Budapest 
Párta utca 27 .) azzal a kéréssel fordulok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez, hogy a KESZ igazgatói állására benyújtott pályázatom elfogadása 
esetén engedélyezze számomra - a heti 40 munkaóra felett - a KESZ Kardiológiai 
Szakrendelésén heti 10 óra kardiológiai szakorvosi tevékenység végzését . 

Indoklás: 

• 30 éve dolgozom gyakorló orvosként. Véleményem szerint egészségügyi 
intézményvezetőként jobban átláthatóak a betegellátás folyamatai, a 
minőségirányítás, a jogszabályi változások, a fejlesztési irányok, az informatikai 
fejlesztések abban az esetben, ha a rendszernek gyakorló orvosként is aktív 
résztvevője vagyok. 

• Az orvosi működési kártya meghosszabbításához gyakorlati szakmai tevékenység 
végzése szükséges. 

• Jelenleg a kardiológiai szakrendelésen minden orvos vállalkozási jogviszonyban 
dolgozik. Rendelésvezető főorvos nem lehet polgári jogviszonyban alkalmazott 
vállalkozó orvos, a rendelés vezetésére, szakmai irányításra viszonyt szükség van. 

Budapest, 2016. április 14. 

Dr Kiss Marianna 
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BUDAPEST FŐVÁROS 

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTER 

miMàMMàiOS 

Igazolás 

XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 383/2011. (X. 5.) Kt. határozatában döntött 
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgatói kinevezéséről, dr. Kiss 
Marianna (született: 1962. 07.23., anyja neve: Kiss Ilona) személyében. 
Az intézmény képviseletére dr. Kiss Marianna kinevezett igazgató jogosult 2011, október 20-
tól 2016. október 19-ig a Képviselő-testület 383/2011. (X. 5.) Kt. határozata alapján. 

Budapest, 2011. 10. 20. 

Lovács Péter 
polgármester 

Budapest Főváros XVI. Kerület 
Képviselő-testülete 
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