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Tisztelt Közgyűlés !

I. Tartalmi összefoglaló

Az egészségügyi és szociális szférában bekövetkező szervezési és financiális 
változások szükségessé teszik, hogy a meglévő erőforrások kihasználását 
optimalizáljuk. Ennek érdekében a Dél-Borsodi Régióban lévő egészségügyi 
intézmények a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, a 
Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet valamint a Tiszaújvárosi Szakrendelő már előzetes 
együttműködési megállapodást kötöttek arra vonatkozóan, hogy létrehozzák, az un. 
Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klasztert. 

A megkötött előzetes együttműködési megállapodásban rögzítésre került a tervezett 
klaszter célja, és feladatai az alábbiak szerint:  

• „együttműködés útján biztosítani a nagy értékű eszközök kihasználtságának 
növelését, központi laboratórium kialakítását Miskolcon,

• működési kiadások csökkentése érdekében a résztvevők között a 
párhuzamos szolgáltatások csökkentése, az egyes tagok által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételével,  (mosoda, sterilizálás, konyhai 
szolgáltatások, stb.)

• a tagok működési területén lévő egészségügyi szolgáltatóknál meglévő 
kapacitások és a jelenlegi struktúra olyan átalakítása, mely a területi 
szükségletekhez igazodik, illetve a fekvőbeteg-ellátás kapacitás 
csökkentéséből eredő a járóbeteg ellátás terén fellépő többletigény 
kielégítésének összehangolása,

• speciális szaktudást, eszközöket igénylő ellátások összehangolása, különösen 
a sürgősségi ellátás, a stroke ellátás, a gyógyfürdő ellátás, és a lakossági 
szűrővizsgálatok ellátása szervezésének a terén, 

• közös betegút elemző és értékelő rendszer kialakítása, működtetése, 
• a betegelégedettség növelése, egységes előjegyzési rendszer működtetése 

és közös beutalási rendszer kialakítása,
• az egészségügyi dolgozók számára közös továbbképzési lehetőségek 

biztosítása,
• a szakember-hiány megoldása érdekében kölcsönös segítségnyújtás,”

A Dél- Borsodi Klaszter megalakulása esetén lehetővé tenné, hogy az egészségügyi 
és szociális területen dolgozó szakmailag és financiálisan érdekelt vállalkozó és 
magánszervezetek, szociális területen dolgozó önkormányzati és magánszervezetek, 
a szociális és egészségügy területén érintett oktatási és tudományos intézmények, 
az egészségipar és egészségturizmus területén érintettek, valamint az érdekelt 
termelő és kereskedelmi szervezetek együttműködést alakítsanak ki. 

A Klaszter fogalmilag egy olyan horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó önálló 
jogi személyiségű cégek integrációja, melyek a kapcsolódó társadalmi 
intézményekkel együtt, ugyanabban az ágazatban dolgoznak, regionálisan közel 
állnak egymáshoz, és összeköti Őket a hosszú távú üzleti dinamika, az innováció, a 
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közösen racionalizált tevékenységek költség csökkentő és hatékonyságot növelő 
üzletvitele.
Tehát valójában a vállalkozásoknak egy nem önálló jogi személyiségű stratégiai 
szövetsége, amely a vállalkozásokat célirányosan integrálja, miközben meghagyja 
azok önálló arculatát

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A klaszter létrehozásával kapcsolatos elgondolás összhangban van Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2004-ben elfogadott egészségügyi stratégiai 
tervével.

III. Előzmények

A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, a Diósgyőri 
Kórház- Rendelőintézet, valamint a Tiszaújvárosi Szakrendelő előzetes 
együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben a tervezett klaszter célja és 
feladatai rögzítésre kerültek. A létrehozandó klaszterhez való csatlakozását jelezte a 
Városi Rendelőintézet Mezőkövesd, és a Városi Rendelőintézet Mezőcsát, valamint 
ezen egészségügyi intézmények ellátási területén működő háziorvosi szolgáltatók is. 
A Miskolc Megyei Jogú Városban létrehozásra került egy Diszpécser Központ, amely 
a lakosság széles körű tájékoztatását és segítését, lakossági szükségletek feltárását 
szolgálja az egészségügyi és szociális ellátások területén. Elfogadásra került az 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Stratégiai Terve, valamint 
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció. 
A Semmelweis Kórház –  Rendelőintézet 2003 évtől kezdődően oktató kórház 
szerepét is ellátja, így a DOTE PHARMA-POLIC programjával felvette a kapcsolatot, 
és együttműködési készségét fejezte ki a tudományos innováció megvalósítására. 

IV. Várható szakmai hatás

• Meglévő egészségügyi és szociális intézmények közötti kapcsolatrendszer 
irányítottá válik, mód és lehetőség van arra, hogy az együttműködő 
rendszerek miatt a beteg (kliens) a számára legoptimálisabb helyen és időben 
kerüljön ellátásra.  A város által a szociális intézmények számára nyújtott 
összeg csökkenthetővé válik, 

• Városon kívüli tudományos erőforrások bevonhatók a térség működésébe,  
• Integratív szakmai ellátási koncepciók, adattárházak kialakítása,
• Egységes stratégiai és operatív tervezés,
• Egységes PR és marketing tevékenység,

Az együttműködés további előnyei: 
• szakmai és tudományos innováció megvalósítása,
• a terület igényei szerinti oktatási rend kialakítása,
• a terület igényei szerinti szakmai együttműködés kialakítása, amely 

optimalizálni képes a beteg- és szociális ellátás területeit, valamint annak 
költségoldalait,

• a klaszter központja Miskolc lehet.
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V. Várható gazdasági hatás

A betegút, a költségek a szakmai innovációk optimalizálása lehetővé teszi a meglévő 
ellátórendszereknek a reformokhoz és annak financiális hatásaihoz való illesztését, a 
jelenlegi veszteségképzés csökkentését. 
Tekintettel arra, hogy hasonló rendszer Magyarországon még nem, de külföldön már 
működik, (Gesundheit Klaster Innsbruk) ennek potenciális előnyei jelentkezhetnek a 
térség egészségügyi, egészséggazdasági és tudományos fejlődése területén. 

VI. Kapcsolódások

Az elgondolás kapcsolódik a regionális koncepcióhoz, párhuzamos a Regionális 
Egészségügyi Tanács elgondolásaival.
Klaszterhez hasonló, de szűkebb tartalmú elgondolások jelenleg is működnek az 
egészségügyön belől is. Így például kórházközi együttműködés  Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyében. Egészségügyi- Szociális Klaszter együttműködési lehetőséget 
teremt több hasonló szervezettel, így például az Észak-Alföldi Termál Klaszterrel, 
valamint a Debreceni PFARMA-POLIC tervével.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Nem maradt fenn vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó széleskörű tájékoztatása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Miskolc, 2006. október 31.

Szűcs Erika
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Dél- Borsodi 
Egészségügyi- Szociális Klaszter”  létrehozására és az ahhoz való 
csatlakozására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és 
Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet a „Dél- 
Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter”  létrehozásában részt vegyen, illetőleg 
ahhoz csatlakozzon. 

Felelős:      Polgármester
Határidő folyamatos
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                     Főosztály

Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató
Kórház  Főigazgatója
Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet Igazgatója
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