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Tisztelt Képviselőtestület!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Magyarország fejlesztési terv keretében kiírt TIOP 2.2.4/09/1
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című felhívásra a Gróf
Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázni kíván, melyet Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete 32/2010. (III. 04.) számú határozatával támogatott.
A pályázati kiírás szerint a pályázónak rendelkeznie kell a 33. számú mellékletbe foglalt sürgősségi
betegellátó osztályra vonatkozó szakmai feltételekkel.
A kórházban az intenzív ellátás feltételei a 90-es évek elején kezdtek kialakulni. Az akkor felújított műtő
mellett egy 5 ágyas postoperatív őrző, majd a belgyógyászaton a kardiológiai betegek számára egy 10
ágyas coronaria őrző, illetve az urológiai osztályon egy három ágyas megfigyelő került kialakításra.
Jelentős előrelépést jelentett a 2002-ben átadott új épületszárnyban egy 8 ágyas, korszerű a kor
elvárásainak megfelelő Intenzív Osztály létrehozása.
Az 1990-es években országos szinten is megfogalmazódott a sürgősségi betegellátás reformja iránti igény.
1999-ig a pápai kórházban a rendelési időn kívül az adott osztályokon fogadták és látták el a betegeket.
Ebben az évben kialakításra került a sebészeti osztály sürgősségi ellátó egysége, mely az osztállyal
integráltan működött. Helyileg átkerült a rendelőintézet földszintjén elhelyezkedő, sebészeti
szakambulancia helyiségeibe. A sürgősségi betegek fogadása folyamatosan itt történt, mely feladatokat 1 fő
szakorvos, 1 fő asszisztens látta el, illetve amennyiben a feladat ellátása megkövetelte, riasztható volt az
ügyeletes műtősnő, műtőssegéd illetve beteghordó is.
Komoly szakmai áttörést jelentett 2002-ben a Sürgősségi Betegellátó Hely (SBH) kialakítása, mellyel
megvalósulhatott Pápa városból és a vonzáskörzetéből beszállított instabil állapotban lévő betegek azonnali
átvétele és az ellátásuk haladéktalan megkezdése.
2004-ben normatíván belüli kapacitás pályázatot nyújtott be a kórház egy öt ágyas sürgősségi osztály
beindítására, melynek befogadását követően önkormányzati támogatással és saját források felhasználásával
teljesültek az SO2 típusú sürgősségi osztály személyi és tárgyi minimum feltételei.
2005. június 1-jén megkezdte működését a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO).
A 2007. évi aktív ágyszám csökkentés következtében az SBO öt ágyából kettő elvonásra került, melyet a
kórház normatíván belüli kapacitásmódosítással igyekezett pótolni az Intenzív Osztályról történő két ágy
átcsoportosításával. Az igény jogosságát a Regionális Egészségügyi Tanács is elismerte, de tekintettel arra,
hogy a régióban nem állt rendelkezésre szabad sürgősségi ágyszám, az átcsoportosítást nem tudta
támogatni. A minimum feltételeket a kórház csak úgy tudta biztosítani, hogy a három finanszírozott ágy
mellett további kettő nem finanszírozott sürgősségi ágyra is működési engedélyt kapott. Emellett az
intézményben folyamatos problémát jelent a megfelelő szakorvosi feltételek biztosítása a Sürgősségi
Betegellátó Osztályon. Kinevezett osztályvezető főorvos 2007. júniusától 2008. március végéig látta el a
feladatot. Az osztályvezetői állásra kiírt pályázatot a kórház azóta is folyamatosan hirdeti.
A sürgősségi orvostan fő küldetése az előre nem látható, ellátás hiányában halált vagy maradandó
egészségkárosodást okozó betegségek és sérülések felismerése, menedzselése, gyógyítása, a további
szövődmények megelőzése.
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A sürgősségi ellátás nem egyenlő a betegek sürgős ellátásával. Fő tevékenységei:
1. megfelelő ellátási szint és idő meghatározása (osztályozás, triage)
2. gyors diagnosztika
3. szükség és lehetőség szerint elsődleges vagy definitív ellátás
4. diszpozició
5. „időnyerés”, azaz a halasztott definitív ellátás
A sürgősségi és az intenzív terápiás ellátás jelentős erősítése szükséges minden, a sürgősségi ellátó
rendszerben résztvevő fekvőbeteg-ellátó intézményben. A sürgősség orvostani tevékenység magas szakmai
színvonalú indításához két alapvető tényezőre van szükség:
 nemzetközi standardokon való alapuló protokollokra
 megfelelő személyzetre.
A megfelelő személyzet biztosításának egy hatékony módja: a sürgősségi és intenzív terápiás mátrix, ami
nem strukturális, hanem orvosi humán-erőforrás mátrixot jelent.
A sürgősségi ellátásban szorosan összefügg a Sürgősségi Betegellátó Osztály, az Intenzív Betegellátó
Osztály, valamint a központi műtő és aneszteziológiai szolgálat működése. A három terület integrálásával
hatékonyabbá válna a sürgősségi betegellátás biztosítása. A Központi Sürgősségi, Intenzív és
Aneszteziológiai Osztály az alábbiak szerint alakulna:
Központi Sürgősségi
Intenzív és Aneszteziológiai Osztály

Sürgősségi betegellátó
Egység

Központi Műtő és Aneszteziológiai
Egység

Intenzív Terápiás
Egység

Aneszteziológiai és Fájdalomterápiás
Szakrendelés

A Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály vezetését osztályvezető főorvos végzi,
melynek betöltésére pályázati úton kerül sor.
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 162/2009. (XII.18.) számú határozatával támogatta, hogy a
kórház kérelmet nyújtson be a krónikus osztály 40 ágyából 20 ágy mozgásszeri rehabilitációs ágyra történő
intézményen belüli kapacitás átcsoportosításra. Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete
3180/22/2010. számú határozatával módosította a kórház működési engedélyét.
A sürgősségi ellátás szakmai minimumfeltételeinek teljesítése, a gyors és hatékony betegellátás biztosítása,
a struktúra átalakítási pályázat benyújtása és a működési engedélyt érintő módosítások érdekében kérem,
hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Összeállította: Benecz Rita
osztályvezető
Pápa, 2010. június 1.

dr. Kovács Zoltán s.k.
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Gróf Esterházy Kórház és
Rendelőintézeti Szakrendelőben az Intenzív Betegellátó Osztály, a Sürgősségi Betegellátó Osztály,
valamint a Központi műtő és Aneszteziológiai szolgálat egy Központi Sürgősségi, Intenzív és
Aneszteziológiai Osztályba történő integrációjával az alábbiak szerint:
„- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály
Sürgősségi Betegellátó Egység
Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység
Intenzív Terápiás Egység”
Utasítja a főigazgatót, hogy a működési engedély módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester
dr. Vörös Ibolya főigazgató
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 59/2010. (V.06.) határozatának I.2. számú
pontjával jóváhagyott, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Alapító Okiratának
4. pontjában
a) a 8610001 Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban az
„- Intenzív Betegellátó Osztály
- Sürgősségi Betegellátó Osztály” szakfeladat helyébe az alábbi szakfeladat lép:
„ - Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály
Sürgősségi Betegellátó Egység
Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység
Intenzív Terápiás Egység”
b) a 861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakfeladat az alábbiak szerint
egészül ki:
861003-1 Bentlakásos Egészségügyi rehabilitációs ellátás
- Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály
„ - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály”
c) az intézmény kiegészítő tevékenységében
ca) a 861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban az
„- Intenzív Betegellátó Osztály
- Sürgősségi Betegellátó Osztály” szakfeladat helyébe az alábbi szakfeladat lép:
„ - Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály
Sürgősségi Betegellátó Egység
Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység
Intenzív Terápiás Egység”
cb) a 861003-2 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakfeladat az alábbiak
szerint egészül ki:
861003-2 Bentlakásos Egészségügyi rehabilitációs ellátás
- Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály
„- Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály”
Utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
.

Határidő: módosított működési engedély jogerőre emelkedését követően azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
dr. Nagy Krisztina osztályvezető

