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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi Összefoglaló

Az Egészségügyi  Minisztérium  által  megkezdett,  és  folyamatban  lévő  egészségügyi 
reformmal  összefüggésben,  annak rendelkezéseihez  igazodóan,  szükséges  Miskolc Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata  számára  a  2007-2010-es  időszakra  vonatkozó  egészségügyi 
feladatterv felállítása és kidolgozása az egészségügyi alapellátás területére vonatkozóan. 
A feladatterv  célja,  hogy  egy  belátható  négy  éves  időszakra  vonatkozóan  meghatározza 
azokat az elvégzendő feladatokat, amelyek szükségesek egy közép- és hosszú távon egyaránt 
fenntartható  egészségügyi  ellátórendszer  megvalósításához,  a  változó működési  és 
finanszírozási feltételekhez való jobb alkalmazkodáshoz.

A Város egészségügyi alapellátással összefüggő az elkövetkező négy évre vonatkozó fő 
feladatai – az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervek elgondolásait is figyelembe véve – 
a következők:

Miskolc város lakosságszámának csökkenése, illetve a lakosság területi  elhelyezkedésének 
aránytalansága  miatt  felmerül  a  háziorvosi  körzetek  számának  esetleges  csökkentése,  a 
jelenlegi ellátási területek újra szabályozásának a szükségessége. 

A  körzethatárok  megváltoztatásával  együtt  kialakításra  kerülne  egy  nagyvárosi  alapellátó 
központ,  amely  támaszkodva  az  ellátásszervezésben  lévő  lehetőségekre,  koncentrálja  és 
magasabb színvonalra emeli az alapellátásban működő (egészségügyi és szociális) egységek 
tevékenységét.  A  modell  értékű  központ  működőképességének  bebizonyosodása  esetében 
további központok kialakítását is célszerűnek tartanánk. 2009-re felépíthető és kialakítható az 
első nagyvárosi  lakosságközeli  alapellátó centrum, amely 10-15000 ember minél  teljesebb 
körű ellátását biztosíthatná

Az  alapellátási  központok  kialakítása  megteremti  a  feltételét  a  rendelők 
helységgazdálkodásának és működtetésének. Ennek megfelelően újra kell alakítani a rendelők 
működtetési elvét és gyakorlatát.

A Semmelweis Kórház Szűrőállomásának átadásával újra kell gondolni az alapellátás szerepét 
a prevenció és gondozás területén. Ennek elősegítése érdekében az MVHR Kft. keretén belül 
kerülne kialakításra az egyik életmódcentrum és az oktatási  projektek.  A szűrőcentrumhoz 
kapcsolódva  szintén  át  kell  gondolni  az  Egyesített  Bölcsőde  és  Egészségügyi  Szolgálat 
részvételét a szervezett prevenciós programokban.

A Dél-Borsodi Egészségügyi  és Szociális  klaszteren belül  – támaszkodva az MVHR és a 
városi egészségügyi felsőoktatási rendszer oktatási tevékenységére – kidolgozásra kerülne az 
alapellátás szereplőinek oktatása és monitorizálása. 

Az  egészségügyi  alapellátás  szereplőit  fokozatosan  be  kell  vonni  a  városi  egészségügyi 
informatikai rendszerbe. Az informatikai rendszernek támaszkodni szükséges a HEFOP 4.4 
pályázat  kapcsán  létrejött  regionális  egészségügyi  informatikai  fejlesztés  eredményeire, 
valamint  a  kórházak belső  fejlesztéseire.  Szükséges  az  egészségügyi  –  szociális  ellátással 
foglalkozó WEB lap elkészítése,  intranet rendszeren át történő szakmai adatok biztosítása, 
forgalmazása
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II. Önkormányzat stratégiájához való viszony

A feladatterv  összhangban  van  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2004-ben 
elfogadott egészségügyi stratégiai tervével.

III. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ban fogadta el az egészségügyi stratégiai 
tervét,  amelyben  már  akkor  meghatározta  a  fejlődés  fő  irányvonalait,  és  hangsúlyozta  a 
hosszú távú átfogó lépések szükségességének megtételét,

IV. Várható szakmai hatások

A feladatterv  célja,  hogy  egy  belátható  négy  éves  időszakra  vonatkozóan  meghatározza 
azokat az elvégzendő feladatokat, amelyek szükségesek egy közép- és hosszú távon egyaránt 
fenntartható  egészségügyi  ellátórendszer  megvalósításához,  a  változó működési  és 
finanszírozási feltételekhez való jobb alkalmazkodáshoz.

A háziorvosi  rendelők  működtetésének  színvonala  lényegesen  befolyásolja  az  egészségügyi 
alapellátást.  A  működés  feltételeinek  javítása,  a  gazdasági  lehetőségek  hatékony,  jobb 
kihasználása a szakmai munka színvonalára is pozitív hatással van. 

V. Várható gazdasági hatások

A betegút,  a  költségek  a  szakmai  innovációk  optimalizálása  lehetővé  teszi  a  meglévő 
ellátórendszereknek a reformokhoz és annak financiális hatásaihoz való illesztését. 

VI. Kapcsolódások

A négy éves  feladatterv  összhangban  van az  egészségügyi  reform kapcsán meghatározott 
célokkal, valamint az önkormányzat által 2004-ben elfogadott egészségügyi stratégiai tervvel. 

VII. Fennmaradó vitás kérdések

Az előterjesztéssel kapcsolatban további vitás kérdés nem merült fel. 

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A  sajtó  tájékoztatása  a  feladatok  végrehajtásával,  megvalósításával  kapcsolatban  azzal 
párhuzamosan szükséges.

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

Miskolc, 2007. március 7.

           Szűcs   Erika
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata egészségügyi alapellátásának 4 éves feladattervére” című előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza:

1.  A  közgyűlés  jóváhagyja  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  egészségügyi 
alapellátására vonatkozó négy éves feladattervét az előterjesztés melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Közreműködnek:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
                        Miskolc Város Főorvosa

Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház 
Főigazgatója

2. A  közgyűlés  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  feladattervben  meghatározottak 
megvalósításával, végrehajtásával kapcsolatos előkészületeket és intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Közreműködnek:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
                        Miskolc Város Főorvosa

Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház 
Főigazgatója
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1.sz. melléklet
Az egészségügyi alapellátás négy éves feladatterve

1. Miskolc  város  lakosságszámának csökkenése,  illetve a  lakosság területi  elhelyezkedésének 
aránytalansága  miatt  szükséges  a  háziorvosi  körzetek  számának  csökkentése,  a  jelenlegi 
ellátási területek újra szabályozása. 

Határidő: 2008. december 31.

2. A  körzethatárok  megváltoztatásával  együtt  kialakításra  kerülne  egy  nagyvárosi  alapellátó 
központ,  amely  támaszkodva  az  ellátásszervezésben  lévő  lehetőségekre,  koncentrálja  és 
magasabb színvonalra emeli az alapellátásban működő (egészségügyi és szociális) egységek 
tevékenységét.  A  modell  értékű  központ  működőképességének  bebizonyosodása  esetében 
további központok kialakítását is célszerűnek tartanánk. A 2009-re felépíthető és kialakítható 
az első nagyvárosi lakosság közeli alapellátó centrum, amely 10-15000 ember minél teljesebb 
körű  ellátását  biztosítaná  (háziorvosi  és  védőnői  ellátás,  szakápolás  és  otthonápolás,  
korlátozott  időben  szakorvosi  ellátás  és  konzultáció,  gyógyszerellátás,  magánrendelések,  
elfogadott természetgyógyászat, életmód-terapeuták, a szociális ellátást végző intézmények és  
szervezetek  meghatározott  időben  elérhetők  lennének  a  rendelőkomplexumban  az  ellátást  
igénylők számára egy e célra kialakított konzultációs helységben).

Határidő: 2009. december 31.

3. Az  alapellátási  központok  kialakítása  megteremti  a  feltételét  a  rendelők 
helységgazdálkodásának és működtetésének. Ennek megfelelően újra kell alakítani a rendelők 
működtetési elvét és gyakorlatát.

Határidő: 2008. december 31.

4. A Semmelweis Kórház Szűrőállomásának átadásával újra kell gondolni az alapellátás szerepét 
a prevenció és gondozás területén. Ennek elősegítése érdekében az MVHR Kft. keretén belül 
kerülne kialakításra az egyik életmódcentrum és az oktatási  projektek.  A szűrőcentrumhoz 
kapcsolódva szintén át kell gondolni az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, és a 
védőnői hálózat részvételét a szervezett prevenciós programokban.

Határidő: 2007. június 1.

5. Az  egészségügyi  alapellátás  szereplőit  fokozatosan  be  kell  vonni  a  városi  egészségügyi  
informatikai rendszerbe. Az informatikai rendszernek támaszkodni szükséges a HEFOP 4.4 
pályázat  kapcsán  létrejött  regionális  egészségügyi  informatikai  fejlesztés  eredményeire,  
valamint  a  kórházak belső  fejlesztéseire.  Szükséges  az  egészségügyi  –  szociális  ellátással 
foglalkozó WEB lap elkészítése,  intranet  rendszeren át  történő szakmai  adatok biztosítása,  
forgalmazása

Határidő: 2008. december 31.

6.  A városban folyó  egészségügyi  fejlesztésekre  tekintettel,  a  háziorvosi  ügyelet  működésének, 
feladatainak újrafogalmazása 

     Határidő: 2008. december 31.
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