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Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
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Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott: Dr. Flórián Csaba ügyvezető igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 255/2006. (X. 27.) Kt. határoza-
tában döntött a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. által
biztosított egészségügyi feladatellátás 30 év időtartamra történő átadásáról. A le-
folytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján a beruházási és vagyonhasznála-
ti, valamint az ellátási szerződések aláírására került sor 2006. november 14-én. A
szerződésekben a befektetők előre meghatározott fejlesztésekre vállaltak kötelezett-
ségeket. Az újonnan létrehozott Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kórház) 2007. január
1-jével működését megkezdte, a korábbi Kht.-ban foglalkoztatott munkavállalókat
meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt átvette.

Dr. Molnár Lajos Egészségügyi Miniszter 5947-1/2007-1000MIN számú 2007. már-
cius 8-án kelt határozatában döntött a Kórház aktív és krónikus fekvőbeteg-
szakellátási kapacitások mennyiségéről. A miniszteri határozat az előterjesztés 2.
sz. mellékletét képezi. Összességében az összesített ágyszámot 191 ágyban határoz-
ta meg, amely 7 ággyal kevesebb az eddigi összesített ágyszámhoz mérten. Az eddigi
ágyszámhoz mérten a 15 aktív szülészet-nőgyógyászati ágy megszüntetésre kerül
2007. április 1-ét követően. Az így megszűnő szakmacsoportot területi ellátási köte-
lezettséggel a Ajkai Magyar Imre Kórház kapta meg.

A határozat 51 tüdőgyógyászati rehabilitációs ágy működését biztosítja. A rehabili-
tációs ágyak a tüdőgyógyászati rehabilitációs részleg ágyait jelentik. A miniszter
rendeletének melléklete szerint az ellátási területén a lakosság száma 48827 fő. A
feladatnak való megfelelés indokolja a volt nővérszálló épületében 14 ágyas
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pulmonológiai részleg kialakítását, melynek munkálatai április 01-ig befejeződnek.
Ezek a fejlesztések nem igényeltek építéshatósági engedélyezési eljárást, így a be-
fektető azt az előzetes ütemtervben foglaltak szerint megkezdte és határidőre be is
fejezi. Az átalakítás befejezését követően tulajdonosi hozzájárulás szükséges a ren-
deltetés megváltoztatásához.

A Kórházban működő gyógybarlang az országosnál nagyobb jelentőséggel bír. A bar-
lang Közép-Európában egyedül álló a krónikus tüdőgyógyászati betegségek gyógyí-
tásában és rehabilitációjában. Azzal a különlegességgel is rendelkezik, hogy Euró-
pában egyedülálló módon, liftes lejárata is van, mely a mozgáskorlátozottak gyógyí-
tási lehetőségét is biztosítja. A magyarországi igények mellett külföldi, fizetős igé-
nyek is jelentkeznek ezzel az ellátással kapcsolatban.

Fentiek alapján is elmondható, hogy a Képviselő-testület helyesen felismerve az
egészségügyi rendszer átalakításával járó változásokat „előre menekült” a Kórház
külső működtetésbe történő adásával, így a megmentés egyetlen esélyét kihasználva
jöhetett létre a jelenlegi állapot.

A beruházási és vagyonhasználati szerződés értelmében negyedévente a Képviselő-
testület tájékoztatót kap a fejlesztések készültségi fokáról, mellyel kapcsolatos Fő-
igazgatói levél az előterjesztés 1. sz. melléklete. Benne olvasható, hogy a Rendelőin-
tézet beköltöztetését célzó fejlesztésekhez kapcsolódó felmérések befejeződtek, a be-
fektető a jelenlegi radiológia emeleti szintjén 14 orvosi rendelő kiépítését kívánja
megkezdeni. Az újonnan kialakítandó szakrendelőkben a korábbi szakrendelések
biztosíthatóak, és további 6 szakrendelő, pedig a Kórház jelenlegi területén kisebb
átalakításokkal biztosíthatóvá válik. A könnyebb betegforgalom lebonyolítása érde-
kében az épület homlokzatát érintő külső változásként egy új lépcsőház kerülne
megépítésre, a további munkálatok pedig belső átalakítással járnak csupán.

Térségi ellátási szempontból a Kórház területén jelentős kapacitással bíró és azokra
épülő fekvőbeteg ellátás valósul ezáltal meg a kor színvonalának megfelelő feltéte-
lek mellett.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szívesked-
jenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
Ügyvezető igazgatója, Dr. Flórián Csaba által készített tájé-
koztatót elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
által megvalósított korábbi nővér szálló épületében kialakítás-
ra került tüdőgyógyászati rehabilitációs részleg rendeltetés-
megváltoztatásához hozzájárul.
Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges tulajdonosi
nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2007.április 1.
Felelős: polgármester, jegyző

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
területén, a radiológia emeleti szintjén kialakítandó szakorvo-
si rendelők kialakítását jóváhagyja, hozzájárul a korlátozottan
forgalomképes ingatlanokat érintő beruházás megvalósításá-
hoz.
Felhatalmazza a város polgármesterét az ingatlanok átépíté-
séhez szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadására.

Határidő: 2007.április 30.
Felelős: polgármester

Ács János s.k.
polgármester
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1.sz.melléklet

Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház - Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.

8300 TAPOLCA, ADY E. U. 1-3.
8301 Pf.136

Titkárság
E-mail: titkarsag@tapolcakorhaz.hu
Tel: 06 87 412 446

Ikt. Sz.:07-0037/2/./2007.

Polgármesteri Hivatal
Ács János Polgármester Úr részére
Tapolca, Hősök tere 15.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft 2007. évi első negyedévi
működésével kapcsolatban röviden, a következőkről kívánom tájékoztatni:

1. Az Eü. Minisztérium megküldte határozatát az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló törvény alapján a Kórház részére 2007. április l-től finanszírozott fekvő és
járóbeteg szakellátási kapacitásáról, és a hozzárendelt ellátási területekkel. Meggyőződé-
sem, hogy a jelenlegi ágyszám struktúrát nézve, a tapolcai kórház azon kevés kórházak
közé tartozik, amely "nyertesként" került ki a jelenleg zajló kórház átszervezésekből,
annak ellenére, hogy sajnálatosan, egy szakmai ellátási forma szülészet - ki került az ellá-
tási feladatok köréből. Az a tény, hogy Kórházunk megmaradt (!), a tervezett ágystruktú-
ra megfelelőnek látszik. a kistérség ellátási igényeinek, azt igazolják, hogy az Önkor-
mányzat helyesen döntött amikor az üzemeltetés átadásáról határozott! Az átszerve-
zés nem jelent jelentős létszám csökkentést, a dolgozók munkahelye megmarad, az új
szakterületek - ápolás, krónikus ellátás - évek óta fennálló igényeket elégítenek ki.

2. A Kft első két havi működése, az új cégcsoporton belül működő kórházak gazdasági mű-
ködésének, logisztikai harmonizációjának jegyében zajlott.

3. Bevételi oldalon – eddigi gyakorlatunkhoz hűen - a fekvő és járóbeteg ellátás teljesít-
mény volumen korlátait teljesítettük. A február 15.-én bevezetett vizitdíj beszedését
igyekeztünk úgy kialakítani, hogy tömeges várakozások, sorok ne alakuljanak ki. A be-
vezetés óta eltelt rövid idő miatt még érdemi következtetések nem hozhatók.. Folyama-
tos a jogszabály értelmezése, korrekciója. A március 8-ig befolyt vizitdíj összege megha-
ladta a 2 000 eFt –ot.

4. Megkezdődtek és április 1-ig befejeződnek a volt nővérszálló 14 ágyas pulmonológiai
rehabilitációs részlegé való átalakítás munkálatai. Ezzel 51 ágyra növekszik a tüdő-
gyógyászati rehabilitációs részleg kapacitása. Az ápolási osztály a felszabaduló szülé-
szet-nőgyógyászati épületben kerül elhelyezésre.
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5. Hiánypótlásra kerültek az audiológiai szakrendelés hiányzó szakmai eszközei (többek
között egy süket fülke), így április 1-től elindulhat a rendelés a volt központi ügyelet épü-
letének helységeiben. Ugyanitt párhuzamosan hallókészülék forgalmazás is lesz, ill.
megnyitjuk saját gyógyászati segédeszköz forgalmazó boltunkat. A fenti tevékenysé-
gekből befolyó bevételek remélhetőleg javítják a kft gazdasági helyzetét.

6. Elkezdődtek az engedélyezési eljárások a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályán, a ra-
diológia feletti első emeleten, a rendelőintézeti ellátást szolgáló rendelők kiépítésével
kapcsolatban. Egy új lépcsőház, lift valamint 14 orvosi rendelő, váró és a hozzájuk kap-
csolódó mellékhelységek kerülnek kialakításra. Azok a szakrendelések, amelyek nem
férnek el a radiológia épületében, a kihasználatlanul álló ingatlanokban kerülnek elhelye-
zésre (tüdőgondozó helységei, vérellátó)

7. Tájékoztatjuk a Képviselőtestületet, hogy április első napjaiban megtörténik a minőség-
biztosítási eljárás keretében, az előaudit, és előreláthatóaqn május hónapban lesz a végle-
ges auditálásunk (ISO 9001, KES 3.0)

Mellékelten megküldöm a Minisztérium levelét, az új finanszírozott ágy szerkezetről és ellátási
területekről, valamint a nővérszálló átalakításának rajzait.

Tapolca, 2007-03-12

Tisztelettel

Dr. Flórián Csaba
ügyvezető
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2.sz melléklet
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Felmérési alaprajz

Tervezett építés
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TAPOLCA Belgyógyászat Dr. Deák J.Kh.Gyógybarlang
KHT

TAPOLCA Sebészet Dr. Deák J.Kh.Gyógybarlang
KHT

TAPOLCA Traumatológia Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Szülészet-nogyógyászat Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Csecsemo- és gyermekgyógyászat Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Fül- orr- gégegyógyászat Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Szemészet Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Bor- és nemibeteggyógyászat Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Neurológia Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Ortopédia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Urológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Onkológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Fogászat és szájsebészet Győr, Petz A.Megyei Oktató
Kh.

TAPOLCA Reumatológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Aneszteziológiai és intenzív beteg-
ellátás

Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Infektológia Ajka, Magyar Imre Kórház
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TAPOLCA Pszichiátria Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Tüdogyógyászat Farkasgyepű, M.Tüdőgyógyint.

TAPOLCA Sugártherápia, onkoradiológia * Szombathely, Markusovszky
M.Kh

TAPOLCA Angiológia, phlebológia,
lymphológi *

Szombathely, Markusovszky
M.Kh

TAPOLCA Haematológia * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Allergiológia és klinikai immunológ
*

Szombathely, Markusovszky
M.Kh

TAPOLCA Endokrinológia, anyagcsere és diabe
*

Győr, Petz A.Megyei Oktató
Kh.

TAPOLCA Gasztroenterológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Tüdo- és mellkassebészet Szombathely, Markusovszky
M.Kh

TAPOLCA Érsebészet * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Idegsebészet Székesfehérvár, Szt.György
MKh

TAPOLCA Stroke * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA PIC Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Nephrológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Szívsebészet * Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

TAPOLCA Kardiológia Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.
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TAPOLCA Gyermek- és ifjúsági pszichiátria * Vadaskert Alapítvány

TAPOLCA Alkohológia * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Drogellátás * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Addiktológia * Veszprém, Csolnoki
F.M.Kh.Ri.

TAPOLCA Sürgősségi betegellátás, oxyológia Ajka, Magyar Imre Kórház

TAPOLCA Gyermeksebészet * Székesfehérvár, Szt.György
MKh

TAPOLCA Plasztikai (égési)sebészet * Győr, Petz A.Megyei Oktató
Kh.

TAPOLCA AIDS diagnosztika és therápia * Szent László Kórház, Bp.

TAPOLCA Kézsebészet * Győr, Petz A.Megyei Oktató
Kh.

TAPOLCA G06 Csecsemo- és gyermek fül-orr-
gé *

Győr, Petz A.Megyei Oktató
Kh.

TAPOLCA G07 Gyermekszemészet * Semmelweis Egyetem

TAPOLCA G09 Gyermekneurológia * Semmelweis Egyetem

TAPOLCA G19 Gyemek-tüdogyógyászat * Semmelweis Egyetem

TAPOLCA G31 Gyermek-gasztroenterológia * Semmelweis Egyetem

TAPOLCA G40 Csecsemo- és
gyermekkardiológia *

Semmelweis Egyetem

TAPOLCA Krónikus ellátás Dr. Deák J.Kh.Gyógybarlang
KHT

TAPOLCA Rehabilitáció Dr. Deák J.Kh.Gyógybarlang
KHT
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TAPOLCA Ápolás Dr. Deák J.Kh.Gyógybarlang
KHT

Az űrlap teteje

Az űrlap alja


