ulil llllilil

A r(othiz

osztillyarval szetvezeti egys6gben

|

mfkod6 Jfu6 betegrendel6sek miikod6s6t az adcttt
oszt1ly

miikod6si rendj6ben r6szletesen szabilyoznikell.

A

ifuo ksfekv6beteg en6t6s mfikod6si rendj6t a szakmai
6s gazdas6'gossigi elveknek megfelel6en kell kialakitani.
Az oszt[lyos h6tt6r n6lkril, onill,6anmiikod5
szakrendel6sek mijkod6si rendj6t a
i6r6 betegelldtds6rt felel5s owos igazgat6helyettessel tort6nt el6zetes
egyeztet6s utin a szal.cendel6 vezet6iek6sziti
el.

8.2.2

Betegfogaddsi lista

I{6rh6zunk a toru6nyi el6risnakmegfelel6en
szakrendel6senk6nt vezetT

list6t. A beteg, a
^betegfogadisi
beteg beleegyez6se eset6n h6ziots'osa vagy
kezel6u:vosa kezdem lnyezheiszem6lyesen.
telefono' a Estata
t6rten6 felv6telt.

Ezen feladat szakfi'ai feltigyelet6vel a gazdasig;
igazgatos6g informatikaj, szervezd munkakorben

f o glalko ztatott dolgo z oj a a felel6s.

8.2.3 A betegfogadais rendie
A betegfogad,s rendj6t minden Jfu6 beteg rendel6sen

irasba

kell foglalni. A

tartaknazza a render6si id6t, az endtott betegek
kor6q a betegfogadd s szabllyait.

A J6ro beteg rendel6s

betegfogad6s rendje

rendel6si ideiit az osztllyvezet6 f6orwos
(ennek hiinyaban
iavaslathnak figyelembev6tel6vel az otvos igazgat6 v^gy az orvos
igazgat6helyettes

a

vezet5orvos)

hatarozza meg.

id6 megdllapitisilnil - lehet6s6g szerint - a betegek
(munk6b6l tort6n6legkevesebb
kozleked6si lehet6s6gek' stb') 6s az eg5ruttmfiki)d6
Jfu6 beteg rendel6sek ig6nyeinek
rendel6si

beteg rendel6sen

kies6s,

figyelembe v6tele

mellett kell meg6llapitani.

A Jito

A

ell'tott betegek kor6nek

magiban

kell foglarnia a stirg6s ellit3sra szorul6

betegeket' valarnint azokat a biztositottakat,
akik az adottJfu6 beteg rendel6s szakmaibeutalisi
rendben
meghatdrozott ellitisi terrilet6n illlandovagy
ideiglenes lak6ssal rendelkeznek.

A

betegfogadds tendj6t, naprak6sz

ki kell friggeszteni aJfuobetegrendel6s vatojiban6s
meg
kell ktildeni az ANTsz megyei 6s virosi int6zeteinek,
valamint az ell6t6si terrileten clolgoz6
'llapotban

hdziorvosoknak 6s a r{6th6z tobbi oszt^ly 6nak
[6t6beteg render6s6nek).

8.2.4

J6r6 beteg rendelds 6s ig6nybev6tele

A beteg

egyesJir6 beteg rendel6seket

abeutalS,stavonatkoz6jogszab6lyok 6s rendelkezesek
^z
figy,elembe
v6tel6vel, a fogad6s id6pontjilnak el6jegyeztet6s6vel
vagy an6lktil veheti ig6nybe.
El6iegyz6s eset6n a beteg a
Jiro betegrenclel6st el6re megha tirozottid6pontban (napon 6s 6r6ban)
keresi
fel.

A

beteget

a

Jdr6 beteg tendel6s orvosa iegyzi

e16,

a fogadis id,6pontj6ta

beteggel vagy beutal6 owos6val

hatirozza meg' Az el6iegyz6sn6l a keres6k6ptelen
6llom6nyban l6v6 betegeket lehet6s6g
szetint' el5nyben kell r6szesiteni' A jelentkez6si
id6 el6iegyzese n6lktil veheti ig6nybe a
Jfuo beteg
egyeztetrre

rendel6st az abeteg

al<:
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Els6seg6lynyujtilstavagy siirg6s orwosi ell1rtilsra szotul'
l'{em Miskolcon lakik vagy els6 alkalommal jelentkezik'

AJfu6 beteg rendel 6sen azokat a betegeket, akik a tendel6si id6

t^rt^m

alatt jelentkeznek, fogadni kell,

meg kell vizsg6lni,illlapotilt6l fiigg6en el kell l6tni illetve el6jegyeztetm.

8.2.5 Ai5r6 beteg elldtdsa
A Jfuo beteg rendel6sen a betegek elIiltisilt az osztillyvezet6 f6owos (helyettese)

Altal kijelolt, on6l\6an

ott alkalmaz|sban 6116 szakowosok v6gzik.
^z
A Jfu6 beteg rendellst v6gz6 szakorvos a betegek vizsgilatit 6s gy6gykezel6s6t - az 6w6nyben l6v6
szakmaiirinyelvekkel osszhangban - felettese, indokolt esetben az osztillyvezet6 f6orvos itmutatisainak
miikod6 szakrendel6s

en,

illetve utasit ilsainak megfelel6en v6gzi'

AJiro

ber.eg rendel 6stv6gz6 orvos

birmilyen okb6l bekovetkez5 t6volma:radisa eset6ben helyettesit6sr6l

az illet6kes oszt[lyvezet6 f6orvos, on6ll6an

miikod6 szakrendel6s eset6n

^z

orvos igazgat6 vagy az orvos

igazgatohelyettesek koteles kell6 id6ben gondoskodni.

AJ6r6 beteg rendel6stv6.gz6 szakorvos k6r6s6re az osztillyvezet6 f6owos (helyettese) a problematikus
beteget megvtzsgalja, a megkezdett ell6t6st ellerL6vi, szriks6g szerint m6dositja, 6s tov6bbi vtzsgillatokat,
gy6gykezel6st rendelhet el.

A betegek ell6t6sinak sorrendje:

A jfu6

o
o

Sri€6s

o

Etkez6si sortend

elTilthsra szorul6k

El6jegyzett betegek az el6jegyz6s id6pontjihan

beteg rendel6sen el kell v6gezni vagy v6geztetni mindazokat a vizsgillatokat, melyek a betegs6g

megillapitds 6hoz, a beteg dllapot6nak megit6l6s6hez szriks6gesek.

A

j6ro beteg rendel6sen a beteg vizsgilztilban csak azok az eg6szslgigyi dolgoz6k vehetnek t6szt, illetve

a

vizsg{l6helyis6gben csak azok tart6zkodhatnak, akiknek 6)Iand6 szolgillaihelye a i6t6betegtendel6s, vagy

esetenk6nt oda szolgillata, k6pz6ste beosztottak, tov6bbi azok, akiknek ott tatt6zkodis6t a rendel6s
yezet6)e a beteg hozziliilrulilshval enged6ly ezi.

Az orwosi etikai 6s titoktar6s kovetelm6nyeinek a jitr6 beteg rendel6sen is matad6ktalanul 6w6nyesiteni
kell.

8.2.6
A jiro

AiSt6betegtendel6sekegyiittmiikdd6se
beteg rendel6sek

egytittmiikodni, egym6snak

a

szakszer(i

6s

gazdasS.gos

betegellitis 6tdek6ben kotelesek szorosan

6s a fekv6beteg osztilyoknak minden szriks6ges segits6get megadni.
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8,2.7

ill[ll

_t1

Gy6gykezel6saidr6beteg-rendel6sen

A ifu6 beteg tendell6s otvosa a beteget betegs6g&61 6s illlapothtol frigg6en r6szesiti gy6gykezel6sben.
Ha a
beteg kezel6s6re a szalcvizsgillat alapj6n hiziorvosa vagy szakvizsg6latot k6t6 m6s
szakorvos illet6kes.
a

beteget a leletek 6s a szakv6lem6ny kozl6s 6verhozzi,keJl rilnyrtani.

Ha a beteg szakorvosi kezel6sre szonrl, gy6gykezel6sben r6szesiti, r6sz6re szriks6g szerint
gy6gyszert,
gyogyLszai seg6deszkozt rendel, a gy6gykezel6ssel 6s a kovetend5 6letm6ddal kapcsolatos
felvil6gosit6st
megadja 6s a.beteget

a

leletek, szakv6lem6nyek valamint gyogyeljilrhsta 6.s szakorvosi

v onatkoz6 jav aslatinak kozl6s6vel

ejl,en.6tz6.sre

hilziowosilhoz it6nyiga.

Ha a beteg intlzenl<tvizsgillSsta, gyogykezel6sre, 6poldsra szorul, aJ6t6 betegrendel6s orvosa
ilt6zkedik
beutalisa irinq illetve felv6telte el6iegyzi.Indokolt esetben szanat6iumi.beutalisra tesz javaslato
t. AJfu6
beteg rendel6seken - srirg6s sztiks6g eset6t kiv6ve nem alkalmazhat6 olyan orvosi
beavatkoz;s, arnely az
orvostudom6ny mindenkoi

611ilsa,

gyogytnt6zetben v6gezhet6 el'

E

6

s az on o s tagk6rhhz en rnii.ko d6

8.2.8
.

illetve a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint l<tzatolag fekv6beteg

szabaly nem vonatkozik a fekv6beteg oszt6lyokkal szervezei egys6gben

J 61 6 b e

teg ren del6s ekre.

A gondozeis
A gondozottak kore

Gondozdsban azokat a biztositottakat kell r6szesiteni, akiknek gondozilsdt jogszabilly
elrend,eli 6s az
6rv6nyes szakmai beutal6si rend szerint az illet6kes osztilly eltttisi terrilet6n 6lLand6
- vagy ideiglenes

Ha az el6felt6telek biztosithat6k, az illet6kes hiziowos egyet&t6s6vel nrindazok
gondozisba vonhat6k, akik eg6szs6gi 6ltapotu[ veszllyeztetetts6grik miatt az adott szakma
elvei szednt

lak6ssal rendelkeznek.

r6.szorulnak.

A gondoz6ssal kapcsolatos speciilis feladatok
Az illet6kes osztdlyok (ir6 beteg szaktendel6sek) miikod6si tertiletrikon szakmatlag t6nyitj6k6s
segitik a
hiziorvosok gondoz6si munkij6t.
Az osztSlyvezet6 f6owosok szakteniletr-iknek megfelel6en

-

SzakrnailagrilnyitlSk a gondozist
Szewezik a h|ziotvosok, valamint az osztaly (f6r6 beteg szakrendel6sek) egyLittmiikod6s6t
a gondoz6si

munkdban

8.3 Az osztfilyok mffk6d6si rendie
A I{6rhiz egyes szervezeti egys6geinek (oszt6lyok, onill6 r6szlegek)

tev6kenys6g6t

az

adott egys6g

miikod6s rendj e szablly ozza.

A miikod6si rendet az egyslgvezet6ie az 6.tintett dolgoz6k
f 6 igzz gat6 hagy j a j ov

javaslatattais figyelemmel dolgozza ki,6s

a

6.
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-

A miikod6si rendet irisba kell foglalni. A munkahelyeken minden dolgoz6val ismertetni
hogy az 6dntett dolgoz6k szLrnhta az birmikor hozziflrhet6legyen.

6s biztositani kell,

A miikod6si rend egy p6Id6tny6.t

a

kozponti uattilrba kell meg6rizni.

Azoknak a k6rd6seknek a szabillyozilsilt, amelynek tobb egys6g mwk6jit, kapcsolatit, egyiittmfikod6s6t

6dntik, a Korhiz Szewezei 6s Mffkod6si Szabliyzat|val, vagy a f6igazgato iltal kiadott rendelkez6sek
Frgyelembev6tel6vel kell rendezni.

Az osztilnyok mffk6d6si rendi6ben szabilyozni kell:

. Az osztitly 6s r6szlegei sajitos feladatarnak elll,tilsi rendj6t.
. Az oszt6lyokon 6s r6szlegein a folyamatos munkav6gz6s rendj6t, a munkaid6 beoszt6sokat.
. A dolgoz6k munkahelyi beoszt6s6t 6s cser6inek alapelveit.
. A betegellit6ssal kapcsolatos megbesz6l6s idej6t.
. A konziliumad6st.
o fi szolgillatban l6v6 orvosok azonnai el6rhet6s6g6nek m5dj6t (mis osztLlyra, r€.szlegre tivozist
kinek kell bejelenteni stb.)

o { betegek 6shozzitattoz6tkt6j6koztat6s6t /ki, milyen m6t6kben
. Az 6pol6ssal kapcsolatos munkaelemek:
-

Ui beteg fogadisa, elhelyezese
Ah6zuend, beteglitogatisi rend ismertet6se

A betegek test6nek ttsztfintafiLsa (mosdatis, frird6s, kotom

6.s

szijipolils)

Agyazis,6gynemiicsete
Beteg6lelmez6s

A beteg megfigyel6se, annak folyamatos regSszttillilsa

Az

-

illet6kes, atilj|koztatis idej6t.

eIhaIt beteg ellit6s a, szilMtilsa, stb.

Diagnosztikaimiiveletek
Rutinfeladatokelv6gz6se
Seg6dkez6s az orvosi t6nyked6sn6l

A betegekvizsgillaffa val6 el6k6szit6se
Yizsgilati anyagok gyijt6s6nek, v6tel6nek 6s a megfelel6 oszt|lyn (t6szlegte) juttatis6nak ideje,
m6dja (h6m6r6z6.s, pulzus, v6rnyomism6r6s)

-

Teripids miiveletek v6gz6s6nek szab|lyai
Gy6gyszeroszt6s, injekctozils,

infizi6, tanszfizi6, oxig6nter6pia, sebell6tis,

kezel6sek

Az eg6szs6gtigyi szakdolgoz6kiltal- megbizils alapjin elv6gezend6 orvosi t6nyked6sek
Egy6b ter6pi6s miiveletek (gy6gytorna, massz6zs, stb.)
AJ6ro beteg szakell6t6s (ambulancia, szakambulancia, gondoz6) mfikod6si
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fendje
Rendel6si id6

A betegek fogaddsa
A

b

A

gy6gys zer ek, gy 6gy6szati s eg6danyago\ eszkoz
ok biz to sit6s a

e

tegek v iz s gilat6nak, gy 6 gykez

el6 s

6nek, go ndoz 6s 6nak rendj e

Gy6gys2s1sk, gy6gydszatt seg6danyagok beszerz6se, t6ror6.si;a,ezekkel
val6
gazddlkodds stb.
Steril anyagok, dobozok, kat6terek, tamponok, kotoz6_^nyasok
stb.
k6s z en16t6r 6l gon do s ko dds

Az osztLlyon hasznillatos g6pek tisztdn tatt6sa,ellen6rz6se,
rizemk6sz
6llap otban tart6s a, s tb.

Az

os

ztaly tigyviteli, adminisztt6it6s rendi e

A vizitek rendje

A vizitek id6pontja
Avizitre va16 felk6sztil6s (betegek, k6rtetem, stb.)
R6szv6tel 6s seg6dkez6s viziteken

A viziten rendelt feladatok, utasitdsok v6grehajt6sa stb.
A higi6n6s tev6kenys6gek
Etkeztet6s rendje

Takarit6s
Mosogatis
L6togatis rendje

8.4 Ugyeleti szolgillat
Az

eg6szs6grigyt int6zm6nvek gyogyit6 6s azzal osszeftigg6
feladatatnak folyamatos ell6tisa 6rdek6ben

rigyeleti k6szenl6ti szolg6latot

kell szewezni, melynek ell6t6s6ra a jogszab6lyban neghatitozott
korl'toz6sok hgyelembe v6tele mellett minden, e rendelet hatillya
al6 tatoz6 dolgozo kotelezhet6. Az
tigyeleti szolgilat c6lja, hogy a k6rh6z rendeltet6sszerri miikod6se
folyamatosan biztositva legyen 6s a
betegek szriks6ges 6s komplex elrdtisa a torv6nyes munkaid6n
kivtil es6 id6ben is z
szakmatig6ny szerint

magas szlnten megtort6njen.

Az

r-igyele

ti

k6 s z enl6

ti

s

z olgaratot a

r{6th6z kil6n

8.5 Tudomeinyos munka
A K6rhizban foly6 tudominyos
utasitdsainak megfelel6en

s

z

ab 6ryz atban r 6 gzitt.

munkdt 6s a Tudom6nyos Bizottsig tev6kenys6g6t

a fiigazgato

az otvos igazgat6 6s az orvos

igazgatohelyettesek fehigyelik. c6lja, hogy az
r{oth6z alapfeladatit min6l magasabb szinvon alonv6,gezze. 6s a
dolgoz6k szakmai ismereteit gyarapitsa. A
fudom6nyos munka nem hitr6ltathatia a gy6gyito megel6z6
munk6t 6s nem lllhat azzalellent6tben. A
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Itorhiz

dolgoz6ja a

I{othiz

tilmogaths6val v6gzett tudominyos kutat6munkitiiltak eredm6ny6t e76adis,

kozlem6ny, krils6 int6zm6nyeknek jelent6s stb.) munkahelyi vezet6je j6vithagyilsival hozhatla
nyilv6nossigta.
I{o rhizr timo gatils nak mrn

6

s

til:

. Anyagi timogat6s (bele6twe a speci6lis tov6bbk6pz6st is)
. Munkaid6 kedvezm6ny
o fi I{othiz Sltal ellitott betegek adathnak,vizsgillai eredm6nyek felhasznillfsa
o { tev6kenys6g 6tdek6ben munkat6rsak ig6nybev6tele az adott tudomdnyos munk6ban r6szt nem
vev6 szervezeti egys6gben v6gzett vizsgillat eredm6ny6t, 6lta1a rendelkez6sre bocs6tott adatot
felhaszn6lni csak az 6rintett egys6g vezet6l6nekhozzij6ruI6s6val lehet.
eset6n

-

8.6

A

szerz6(k) k6r6s&e vita

ahozzijitulist - sztiks6g szednt a Tudom6nyos Bizotts6g v6lem6ny6nek meghallgatis6val

a f6igazgat6 is megadhatja.

Tov6bbk6pz6si k6telezetts6g szabfilyozhsa

A vonatkoz6 torv6nyi el6irdsok alapjin:

.
.

a

szakdolgoz6knvonatkoz6 adatokat

a Munkatigyi 6s

HR igazgat6s6g,

az orvosok k6pz6s6nek kreditpontjait a Munkatigyi 6s HR igazgat6sLg

nyrlvLntat{1a.

A kteditpont megszerz6s6t biztosit6 tov6bbk6pz6seken val6 r6szv6telt

a munk6ltat6 biztositja,6s az ehhez

nyrrjtott munk6ltat6i tilmogat6st a munkaJtat6i jogkor gyakoil6iahat6tozza nl'eg.

8.7 ()azdasigiigazgatfis
A gazdasigl igazgatis szervezete a I{orhhz

gazdalkodisfua vonatkoz6,

a mindenkor

hatilyos

jogszabilyoknak, szabillyzatoknak megfelel6en, a torvlnyess6g alapj6n, a gazdasigossig, a takat6kossig
kovetelm6ny6nek megfelel6 szinvonali gyogyit6, megel6z6 munka zavartalan ellitisa 6tdek6ben v6gzi
tev6kenys696t.

A

gazdasilgqigazgatils feladatait szolgilltatisi kotelezetts6g mellett 6s ellen6z6si

A

gazdasig1 igazgatis f6 tev6kenys6gei:

o

a mfikod6si 6s fejleszt6si

hatiskotbenliltla

el.

kiadisok tervez6se,

o
o
o
o

kolts6gelemz6s,

o

adatszolg6ltatis (statisztika),

a

I{orh|z p6nzeszkozeivel val6 gazd6lkod6s,

a

I{6itiz

vagyondnak kezel6se, miikodtet6se,

textilgazdilkod6s 6s tisztit6s,
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1

beteg 6s alkalmazotti 6lelmez6s ell6t5s,

AI{orhdz gazdalkodhs|lrt

a f6igazgat6 felel6s, de a plnzeszkozokkel tort6n6 gazdillkodis 6.s 6ltalaban a

fentiekben reszletezett gazdas|g; tev6kenys6g felel6se 6s kozvetlen u6nyit6ja
koribbiakban rcgzitett hatiskod megoszt6s

A

6s az

a

gazdasigS igazgat6

a

ott r6.szletezettjogkor szerint.

gazdasilgl igazgatils teniletei a fentiekben r1.szletezettek szerint:

o

beszerz6,s el6k6.szit6

^ny^g-

6s eszk6zgazd6lkod6s,

o p6nzigy, sz6mvite|6s gazdilkodis,
o miiszak,
o ftnanszitoz6s,kontrolling,
o 6lelmez6s.
o leltlrozis.
8.8

Af6igazgat6 fuhnyitisa al6 tattoz6 igazgatSsijellegii egys6gek 6s munkak6r6k feladatai

8.8.1

F6igazgat6i Titkdtsdg

A f6igazgat6 kozvetlen tinyitisa alatt
E[6t1a

a

611..

f6igazgat6 tev6kenys6g6vel osszefrigg6 adminisztr6ci6s, rigyviteli, g6pel6si feladatokat,

gondoskodi[<

fJe,-vSl9z6s

it<tatAsfu61.

Felbontja aKorhlz nev6re lrkezettpostai kr.ildem6nyeket, iktatds ut6n

gondoskodik az'liitettel<iez tort6n6 tov6bbitilsilr6l. AF6igazqat6i Titkirsig kozvetlen kapcsolarban 6ll

a

Jog;,p'alyLzati6sdont6s-el6k6szit6igazgatosirygal.

A Titkrirsig szakmai feltigyelete

aI5,

tartozik a I{ozponti Iktat6 6s Intt6r, amelynek feladatit sai6t

szab 6ly zaL,a tartalrnazz.a
.,

...'8.8.2 Eg6szs6gfeileszt6silroda(EFI)
A f6tgazgato kozvetlen tilnyitisa alatt 611..
Miikod6s6t a f6igazgat6 6ltal jovihagyot.t mrikod6si rendje, a 16 vonatkoz6 jogszabilIyok 6s a f6igazgat6
utasitis ai hatat ozz 6k meg.

8.8.3 Bels6 ellen6rz6si csoport
A bels6 ellen5tz6s fiiggeden, tirgyilagos,

bizonyossdgot ad6 6s tan6csad6 tev6kenys6g, melynek

c6lia az Int6.zm6ny miikod6s6nek fejleszt6se 6s eredm6nyess6g6nek novel6se.

A

bets6 elllen6rz6s

tev6kenys6get a f6tgazgat6 f6owos kozveden tilnyitisa 6.s e17en6rz6.se mellett v6gzi.

A

f6igazgato

f6orvos 6ItaI )ovhhaeyott 6ves be1s6 ellen6n6.si munkatew alapjiln rendszeres ellen6rz6seket
v6gez, valamint vl.grehajga a terven kiviil kiadott aktu6lis ellen6rz6sre von^tkoz6 f6igazgatoi
utasit6sokat.
Tev6kenys

6

g6t

s

aj

6t

s

z

ab 6ly z at6b an me

g

fo g almaz

ottak

s

z

erint

v
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8.8.4

Eg6szs6gmeg6tz6si k6zpont

Akoth6.z dolgoz6i, csal6.dtagiar 6s egy6b 6rdekl6d6k t6sz6re eg6szs6giik meg6tz6.s6hez, et6nl6tiik
javitishhoz segits6get nyujtani, tovilbb6, az aktrv pihen6shez, rekredciohoz lehet6s6get biztositani
int6zm6nyi keretek kozo tt.

8.8.5 Krizponti iktat6 6,s itattit
A kozponti iktat6 6.s ttattdr feladatait

saj6t szab6Iyzata tartalmazza. amely kiterjed a I{6rhhz

tagk6rhhzana is.

9.

Zdt6 tendelkez6sek

Az SZMSZ hatilybal6p

A Szervezeti

6s e:

6s Miikod6si Szab|lyzat2017.

ilptits

01..

napjiln l6p hatilyba 6s visszavon6sig 6w6nyes.

Az SZMSZ mell6kleteinek (Hiztend. T6rit6si dtj szab|lyzat, szervezei

egys6gek miikod6si rendjei)

napraklsz 6llapotban tattis6r6l a f6igazgat6 gondoskodik.

Miskolc, 2017. iprilts 01.
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