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1. Vezetői összefoglaló 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-

békési térségben” című pályázat Kedvezményezettje Gyula Város Önkormányzata, 

konzorciumi partnerei az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért Egyesület, Elek Község 

Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Község Önkormányzata és 

Doboz Község Önkormányzata.  

A program alapvető célkitűzése a célterületen működő humán közszolgáltatások minőségi 

fejlesztése, a szakember ellátottság javítása illetve a szolgáltatások terén a területi 

különbségek csökkentése. A szolgáltatásfejlesztés keretében olyan munkaerő-piaci 

programok kerülnek bevezetésre, melyek támogatják a hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatási esélyeinek javítását. A program ezen túl a társadalmi kohézió erősödését, a 

szakképzett munkaerő helyben tartását, a területi kötődés fokozódását erősítő komplex 

közösségi fejlesztési folyamatok megvalósítására terjed ki. 

A program megvalósításának szakmai tartalmát rögzíti a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Terv, mely dokumentum megfogalmazza, hogy a térségben jelentkező gazdasági, társadalmi 

és szociális hátrányok kezelése a helyi közösségek, a szolgáltatások fejlesztésére irányuló 

komplex beavatkozást igényel. A felzárkóztatáshoz szükség van a hátrányos helyzetű aktív 

korú lakosság foglalkoztatási esélyeinek javítására, a projektben érintett településeken 

működő humán közszolgáltatásokat nyújtó intézmények kapacitás növelésére, a fiatalok 

elvándorlásának mérséklését szolgáló közösségfejlesztésre.  

A „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat a fent 

megjelölt célok elérése érdekében szervezetfejlesztési tevékenység megvalósítását 

irányozza elő. A szervezetfejlesztési tevékenység keretében a konzorciumi partnerek 

területén működő 6 intézmény tekintetében a szolgáltatások fejlesztési irányainak 

meghatározására tanulmányok készülnek. A tanulmányok célja, hogy a fenntartó a 

vizsgált szolgáltatások hosszú távú fejlesztése érdekében valamint a humánerőforrás 

mérséklésére tartalmi javaslatokat fogalmazzon meg.  

Jelen tanulmányban a gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézményre (5700 Gyula, Béke 

sugárút. 39.) vonatkozóan kerülnek elemzésre a strukturális és formális jellemzők.  

A szervezetfejlesztési folyamat keretében külső szakértők bevonásával alapdokumentumok 

vizsgálatára, személyes és csoportos interjúk lefolytatására, folyamatkonzultációra, a feltáró 

tevékenységek tapasztalatainak összegzésére, és mindezek alapján szervezetfejlesztési 

cselekvési terv összeállítására kerül sor.  

Az elemzés és a tanulmány elkészítése 150 szakértői óra keretében valósul meg.  
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2. Gyula város társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális jellemzői 

 

Gyula város, közel 800 éves múlttal rendelkezik, Magyarország délkeleti régiójában, Erdély 

kapujában fekszik. A román határ mellett jelentős határátkelőhely, megyei és regionális 

intézményekkel több nemzetiségű, több vallású település, ahol az itt élő emberek mind 

békességben, harmóniában élnek egymás mellett. 

Gyula városa 500 éven keresztül Békés megye székhelye volt, lakosainak életében 

alapvetővé vált a polgári lét. Történelme, kulturális hagyományai a látnivalók rendkívül színes 

és széles palettáját kínálja. Műemlék épületei világ-, gasztronómiai nevezetessége országos 

hírű. 

Jelenleg Gyula infrastrukturális adottságai közt hátrányként nevezhetjük meg, hogy 

közlekedés tekintetében nem versenyképes Magyarország más régióihoz viszonyítva, forgalmi 

árnyékhelyzetben van. Nincs repülőtér, nincs közvetlen autópálya és a vasúti közlekedés is 

közvetett módon jelent kapcsolatot más régiókkal.  Nagy nemzetközi cég nincs jelen a 

gazdasági életben a pénzügyi szektor és a kereskedelem kivételével (bank, bevásárló 

központok). Gyorsforgalmi út megépítése is már sokat javíthat a közlekedési lehetőségeken. 

Pozitív adottságait kihasználva a turizmus, a szolgáltatói szféra és a mezőgazdaság jelenti a 

gazdasági húzóerőt. 

Gyula a dél-alföldi régió első számú turisztikai központja és mára a belföldi turizmus 

kategóriában Magyarország egyik legjelentősebb települése. Az elmúlt 4 évben a KSH adatai 

szerint a belföldi turizmus kategóriában az első tíz leglátogatottabb település között volt. 

Az elmúlt években jellemzően a már meglévő gyulai vállalkozások valósítottak meg jelentős 

munkahelyteremtő beruházásokat, mint például a Gyulai Fafém Bútor Zrt., Lovász Forgácsoló 

Kft., Erkel Hotel Gyógyszálló Kft., Hotel Gyula Kft., Hotel Park, Corvin Hotel, Körös-Maros 

Biofarm Kft. és a Gyulai Agrár Zrt. A helyi gazdaság új szereplőjeként a Food Analityca Kft. 

jelent meg. 
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Az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai: 

 Gyula Város Egyesített Óvodája, 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár, 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény, 

 Gyulai Polgármesteri Hivatal, 

 Gyulai Várfürdő Kft., 

 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., 

 Gyulakonyha Nonprofit Kft., 

 Gyulasport Nonprofit Kft., 

 Gyulai Hírlap Nonprofit Kft., 

 Gyulai Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Kft., 

 Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., 

 Gyulai Várszínház Nonprofit Kft., 

 Gyulahús Kft. 

 

Gyula Város célul tűzte ki a turizmus és élelmiszeripar további fejlesztését, versenyképes 

vállalkozói környezet kialakítását a 2015-2019-es gazdasági programjában, mely alapján 

többek közt a Gyulahús Kft, a Gyulai Várfürdő Kft, az Almásy Kastély Látogatóközpont 

felújítása megvalósult. 

Az infrastrukturális hátrányokkal küzdő település lakónépességének alakulása a térségre 

jellemzően öregedő korfát mutat. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs rendszerből (www.teir.hu) nyert adatok szerint az öregedési mutató az országos 

és a megyei átlag feletti. Az öregedési mutató az állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 

60 év felettiek számát mutatja, mely Gyula esetében 231,65 az országos átlag 174,76, és 

ugyanez az érték Békés megyében 207,77. A folyamatosan csökkenő lakosságszámot a KSH 

adatai is alátámasztják.  

A 2011. évi népszámlálási adatok rámutattak arra, hogy az itt élő lakosság körében 11,7 %-ra 

tehető a csak általános iskolai vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya a járásban. Magas arányuk kedvezőtlenül befolyásolja a településen élők aktív 

munkaerő-piaci elhelyezkedését. 

A lakosságszám alakulása mellett ugyancsak az öregedő korfára utal az élve születések és a 

halálozások ezer lakosra vetített különbözete, mely 2015-ben Gyula esetén -7,75. Ez az érték 

a megyei átlagnál (-7,56) és az országos értéknél (-3,5) is kedvezőtlenebb. A település 

társadalmi helyzetének vizsgálatával kapcsolatban ki kell még emelni Gyula vándorlási 

egyenlegét. A vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 

jelleggel bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 

http://www.teir.hu/
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jelleggel bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve, mely érték Gyula 

esetében 2015-ben – 3,4 volt, míg a megyében -4,05 ezrelék. 

 

Az itt élők életszínvonalára utal az egy lakosra jutó nettó jövedelem mértéke, mely az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer (www.teir.hu) 2014-re 

vonatkozó legfrissebb adatai szerint az egy lakosra vetített összes nettó jövedelem mértéke 

751 877 Ft, országosan ez 781 784 Ft, Békés megyei átlagban pedig 646 400 Ft. Amellett, 

hogy a jövedelmek megközelítik az országos átlagot, ki kell emelni a 15-59 éves aktív 

korosztályon belül a regisztrált munkanélküliek arányát, mely 2015-ben 3,57 % volt, 

ugyanebben az évben országosan ez az arány 5,55 %, megyei viszonylatban pedig 5.93 %. 

Az elvándorlás hátterében álló problémák közül az egyik legjelentősebb a fiatalok korlátozott 

elhelyezkedési lehetősége, melyre utal a pályakezdő munkanélküliek arányára utaló adat is.  

2015-ben Gyulán a pályakezdő elhelyezkedni nem tudó fiatalok aránya 13,2 % volt. Ez az 

arány az országos átlagnál (11,13 %) és a megyei átlagnál (12,36 %) magasabb.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § 1. bekezdése 

határozza meg a helyben biztosítandó közfeladatok körét, melyek közé tartozik az óvodai 

ellátás és az egészségügyi alapellátás megszervezése valamint az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások kiépítése. Ezen túl önkormányzati feladat a kulturális 

szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a filmszínház, az előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. A közfeladatokhoz tartoznak a szociális szolgáltatások és ezen 

belül elkülönülve a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.  

 

Gyula a Gyulai járás központja infrastrukturális és szolgáltatási értelemben egyaránt. A 

járás központjában elérhető minden alapszolgáltatás, valamint egyes szakosított 

ellátások is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teir.hu/
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Szociális feladatok 

A járás területén a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatokra vonatkozó 

megállapodásai érvényesek, a szolgáltatások ellátását az önkormányzatok társulásuk alapján 

közösen biztosítják, központi intézmények segítségével. A kistérségi társulást a Gyulai járás 

tagjaival megegyező települések önkormányzatai alkotják. 

 

Szociális szolgáltatások Gyula településen 

 

Ellátás formája Helyben 

elérhető 

Családsegítés és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Igen 

Szociális étkeztetés Igen 

Házi segítségnyújtás  Igen 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Igen 

Nappali ellátás, idősek Igen 

Nappali ellátás, szenvedélybetegek Igen 

Ápolást, gondozást nyújtó 

intézmények  

Igen 

Lakóotthon Igen 

Közösségi ellátás Igen 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Igen
1
 

Falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgáltatás 

Igen 

 

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a kistérségi társulás 

intézményeként a településen a szociális szolgáltatásokat, a gyermekjóléti alapellátásokat, az 

igazgatási feladatokat, a bölcsődei és az idősellátást végzi.  

Gyula városában a szociális szolgáltatások nagy része elérhető. A szakosított ellátások közül 

a krízishelyzetbe került családok ellátására szolgáló anyaotthon vagy családok átmeneti 

otthona nem található a városban, legközelebb Békéscsabán van ilyen intézmény. A 

hajléktalanok ellátását a város szerződéses partnere, az Ökumenikus Segélyszervezettel 

biztosítja. 

                                                           
1 A Gyula Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés alapján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

végzi a hajléktalanok ellátását. A civil szervezet által működtetett szolgáltatásban elérhető: nappali melegedő, 

éjjeli menedékhely, átmeneti szállás és népkonyhai étkeztetés. 
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Köznevelési, oktatási feladatok 

A település a köznevelés tekintetében igen gazdag és színes lehetőséget biztosít a 

lakosságnak mind humánerőforrás, mind infrastruktúra tekintetében.  

Gyulán, az óvodásoktól a főiskolásokig több mint 5000 gyerek, diák ellátása és képzése folyik. 

A határ-menti elhelyezkedés, az itt élő nemzetiségek és a regionális, megyei szerepkörű 

intézmények jelenléte színesíti az oktatási feladatokat. 

 

A Gyulai Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 

 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 

 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye 

 Gyulai Implom József Általános Iskola 

 Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézménye 

 Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

Gyula Város köznevelési intézményei: 

 Gyula Város Egyesített Óvodája 

Pénzügyminisztérium által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Gyulai Szakképzési Centrum 

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Románvárosi Óvoda 

 Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Gyulai Református Egyházközség által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Magvető Református Általános Iskola és Óvoda 

Gyulai Római Katolikus Egyházközség 

 Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Gyulai Népfőiskola által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények: 

 Németvárosi Óvoda 

Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott köznevelési intézmény: 

 Grosics Gyula Kollégium 

 

 

http://erkel.hu/
http://dureriskola.hu/durer/
http://dureriskola.hu/bay/
http://implom.hu/implom/
http://www.implom.hu/sportiskola/
http://www.implom.hu/sportiskola/
http://erkelmuveszeti.hu/
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Gyógypedagógiai szolgáltatással ezek közül 1 általános iskola és egy óvoda foglalkozik, 

ebben a két intézményben együttesen 130 SNI gyermeket is ellátnak. 

Felsőfokú oktatást helyben a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc 

Főiskola, illetve a Szent István Egyetem Gazdasági-, Agrár- és Egészségtudományi Kara 

biztosít. 

 

Egyházi, civil, nemzetiségi kapcsolatok 

A települési önkormányzaton belül működik a Gyulavári részönkormányzat, a településen 3 

nemzetiségi önkormányzat lát el nemzetiségi hagyományőrző, köznevelési, kulturális 

feladatokat: 

 Gyula Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

 Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  

 Gyula Város Román Nemzetiségi Önkormányzata. 

 

A városban 370 bejegyzett civil szervezet működik, ami lakosságarányosan is magas érték, 

még akkor is, ha nem minden szervezet végez ténylegesen tevékenységet. A 370 szervezet 

közül 202 egyesület, 168 alapítvány. Tevékenységi körüket tekintve a kulturális céllal alapított 

szervezetek száma emelkedik ki. A civil szervezetek 18%-a végez a kultúrához kapcsolódó 

tevékenységet. Ezen kívül oktatási, sport, szociális és egészségügyi tevékenységekkel 

kapcsolatos céllal alapított szervezetek működnek legnagyobb számban.  

 

Egyházi intézmények Gyulán: 

 Református templom és egyházközség 

 Nádi Boldogasszony-templom 

 Evangélikus templom 

 Gyulai Baptista Gyülekezet 

 Szent Miklós-katedrális 

 Szent József-templom 

 Gyulavári református templom 

 Szent Paraszkéva-templom 
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Közösségfejlesztés 

A város kulturális intézményhálózata jól kiépült. A Mogyoróssy János Könyvtár a mai kor 

követelményeinek is jól megfelel, korszerű információs bázis. A közösségi közművelődési 

színtereket (művelődési ház, vigadó, múzeumok, kiállító helyek) a Gyulai Kulturális és 

Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működteti.  

 

Egészségügyi feladatok 

A városban az egészségügyi alapellátást 13 felnőtt, és 6 gyermek háziorvosi praxis biztosítja, 

külön iskola-egészségügyi ellátás, EFI, gyermek- és ifjúsági fogászat, védőnői szolgálat, és 

felnőtt fogászat működik az önkormányzat feladatellátásában.  

Egészségügyi szolgáltatást biztosít továbbá Gyulán a Békés Megyei Központi Kórház, mely 

2016. 04. 01.-től mintegy 300.000 lakos egészségügyi szakellátását végzi több településen.  

2.1 Megállapítások 

 

Gyula városának társadalmi, gazdasági helyzetét mutató adatok alapján a település 

legnagyobb társadalmi problémái az alábbiakból fakad: 

 népességfogyás, 

 időskorúak népességen belüli arányának növekedése, 

 infrastrukturális hátrányokból adódó gazdasági hátrány, és a képzett munkaerő, 

a fiatalok elvándorlása. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az idősek ellátására, a 

szociálisan rászorulok támogatására, illetve a fiatalok komplex humántámogatására, az 

elvándorlás csökkentése érdekében. 

 A település nem rendelkezik olyan jelentősebb gazdasági szereplővel, mely nagyobb 

számban tudná a helyi lakosokat foglalkoztatni. Ebből következően a képzett munkaerő és 

elsősorban a fiatalok a településről elvándorolnak, melynek következménye, hogy az egyes 

humánszolgáltató intézmények feladatellátásához sem biztosított hosszú távon a 

szakemberpótlás. 

Az önkormányzat és intézményei több humánfejlesztést célzó pályázatot valósít meg a 

településen, köztük az EFOP-1.5.2-15-16 számú pályázati konstrukciót, 4 kistelepülés (Elek, 

Lőkösháza, Kétegyháza, Doboz) együttműködésével; figyelmet fordít a lakosság 

életminőségének javítására.  
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Jelen pályázat keretein belül 6 db humán-közfeladatot ellátó intézmény szervezetfejlesztését 

támogatja, köztük a gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézményt.  

 

Az intézmény bemutatását az SZMSZ, a rendelkezésre álló beszámoló, illetve az 

intézmény által szolgáltatott adatok, a személyes interjúk alapján végeztük el.  

2.2 Szabályozó dokumentumok vizsgálata 

 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 

alapdokumentumok határozzák meg.  

 

 Alapító okirat 

Az intézmény alapításáról Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/1992 (X. 

12.) számú határozatában döntött, mely tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó 

legfontosabb adatokat, melyet Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete készített el 

a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (’) bekezdése alapján. 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

Az alapító okirat alapján, az intézmény működését meghatározó jogszabályokkal 

összhangban rögzíti az intézmény adatait, szervezeti felépítését, vezetők és alkalmazottak 

feladatait, jogkörét, az intézmény működési szabályait, a feladat-ellátás belső rendjét. 

 

Egyéb, a működési rendet meghatározó dokumentumok 

 Éves munkaterv 

 Egyéb szabályzatok 
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3. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény bemutatása 
 

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény (5700 Gyula, Béke sugárút 39.) alapító okirata 

szerint 1993. január 1. óta Gyula Város Önkormányzatának fenntartásában lát el 

közszolgáltatásokra vonatkozó feladatokat. Az intézmény olyan önállóan működő 

költségvetési szerv, mely önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik. 

Alaptevékenységébe tartozik: 

 Általános járóbeteg-ellátás 

 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 Háziorvosi alapellátás 

 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 

 Fogorvosi alapellátás 

 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 Ifjúsági-, egészségügyi gondozás 

 Egészségügyi szakértői tevékenység 

 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 

 

Az intézmény az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, az alábbi 

vállalkozási tevékenységeket látja el: 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

Az intézménynek a település oldaláról elérhetően van honlapja: 

http://www.gyula.hu/gyula_varos_onkormanyzata_egeszsegugyi_alapellatasi_intezmenye , a 

honlap azonban nem rendelkezik aktuális információkkal. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Egészségügyi Alapellátási 

Intézményt egy fő intézményvezető irányítja, távollétében eseti megbízással kijelölt 

munkavállaló látja el a megbízásban rögzítettek szerint a helyettesítést.  

 

Az engedélyezett tevékenységekhez illeszkedve az intézmény belső szervezeti egységei: 

 Igazgatás 

 Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok 

 Védőnő szolgálatok 

 Területi védőnői szolgálatok 

 Iskolavédőnői szolgálatok 

http://www.gyula.hu/gyula_varos_onkormanyzata_egeszsegugyi_alapellatasi_intezmenye
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 Iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok 

 Gyermek- és ifjúsági fogászati szolgáltatások 

 Egészségfejlesztési iroda 

 Központi orvosi ügyelet ellátása 

 Technikai személyzet 

 

A tanulmány elsősorban az intézmény humánerőforrás gazdálkodását, a folyamatok 

hatékonyságát vizsgálja, melyet alábbi jogszabályok határoznak meg: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és kapcsolódó rendeletei 

 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról és kapcsolódó rendeletei 

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és kapcsolódó 

rendeletei 

 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről és kapcsolódó rendeletei 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és kapcsolódó rendeletei 

 

Az interjúk során a fejlesztési javaslatokat a résztvevők közösen határozták meg. 

 

3.1 Szervezeti egységek bemutatása 

1. Igazgatás 

Feladata az SZMSZ szerint: 

 Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, melyet 

az egészségügyi tevékenységet finanszírozó szervtől kapott támogatásból, és a 

fenntartó által biztosított önkormányzati támogatásból és egyéb bevételekből fedez. 

 Ellátja az intézmény humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatait. 

 Együttműködik a gazdálkodási feladatot ellátó szervezettel. 

 

A feladatok ellátására engedélyezett létszám 2 fő, betöltött létszám 2 fő, 1 fő intézményvezető, 

aki 2018. február 01-től látja el feladatait, és 1 fő ügyintéző.  
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Az igazgatás folyamatainak státusza a mellékelt interjú alapján: 

 Az egyéb szabályozó dokumentum felülvizsgálata, bővítése jelenleg folyamatban van.  

Javaslat:  

o Rész- és véghatáridő kijelölésével, a szabályozó dokumentumok 

véglegesítésének tételes ütemezése. 

o A szabályzatok meghatározásánál az érintettek bevonása szervezeti 

egységenként, határidők, felelősök megjelölésével. 

o A szabályozó folyamatok kommunikálása az érintettekkel, fenntartóval a 

szabályzatok véglegesítése előtt.  

 Az informatikai kommunikációs rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll. Nincs egységes 

tárhely (szerver), mely a közös használatban lévő fájlokat, nyilvántartásokat tárolja, e-

mail küldéssel történik a megosztás. A védőnői szoftver kialakítás alatt van. 

Javaslat: 

o A rendszer véglegesítésének ütemezése, határidő rögzítése. 

 Az intézményvezető 1 fővel bővíteni kívánja az igazgatást, megoldásként az igazgatási 

feladatok leterheltségének problémájára. 

Javaslat: 

o Az igazgatás költségeit nem lehet NEAK forrásból finanszírozni. 

o A véglegesített szabályozási rend, a folyamatokhoz rendelt egyértelmű 

humánszükséglet által mutatható ki a bővítési igény. 

o Szervezeti hatékonyság-vizsgálat (szervezeti egységenként munkaidő-

kihasználtság, terv-tény, bevétel-kiadás összehasonlító elemzése) által 

mutatható ki a plusz fő fedezete. 

 Az éves szakmai tervezés szervezeti egységenként eltérő minőséget mutat. Az iskola-

egészségügyi szolgálatoknál (orvos, védőnő) minden szeptemberben elkészülnek a 

munkatervek. A többi szervezeti egységnél nem készül éves munkaterv. Az 

elkészítésre vonatkozóan nem áll rendelkezésre írásos dokumentum. A Védőnők havi 

munkaterv alapján végzik feladataikat. Az orvosi rendelők szintén állandó, havi 

feladatokat látnak el. 

Javaslat: 

o A szervezeti egységek összehangolt, ütemezett éves szakmai tervezése.  

 Az Ad Hoc feladatok nagymértékben hátráltatják a fejlesztések ütemezhetőségét. 

Javaslat: 

o Delegálással, időgazdálkodással kapcsolatos vezetői kompetenciafejlesztés. 

o A szakterületek bevonása a tipizálható ad hoc feladatok elvégzéséhez. 

 

 



15 
 

2. Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok 

Feladatuk az SZMSZ szerint: 

 Területi ellátási kötelezettséggel, ápoló, illetve asszisztens közreműködésével 

elsődleges személyes és folyamatos ellátást nyújt, az ellátási terület gyermek és felnőtt 

lakosságának egészségi állapot megőrzése, betegségének megelőzése és gyógyítása 

érdekében. Az egészséges lakosság körében kifejtett széles körű, preventív 

felvilágosító tevékenység, tanácsadás és szűrés. 

 A beteg személyek vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, 

orvosi-ápolási rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi ellátása, fekvőbeteg 

gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való beutalása. 

 Elvégzi a betegellátáshoz és működéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

 A fenti feladatokat az intézmény nem a teljes lakosság vonatkozásában látja el, mivel 

az ellátási terület nagyobb hányadánál a fenntartó feladat-ellátási szerződéssel önálló 

szolgáltatókra ruházta át az ellátási kötelezettséget. 

 

Összefoglaló az interjúk alapján a szervezeti egység vonatkozásában: 

 Utánpótlás támogató rendszer igénye az orvosok tekintetében. 

Javaslat: 

o Orvos utánpótlás-támogató ösztönző rendszer kidolgozása a város számára. 

o A gyermekorvos javaslata szerint a kórház bevonása szükséges a jelenlegi 

jogszabályok alapján az ösztönző rendszer kialakításához, mivel a kötelező 

gyakorlati idő egy részét ott töltik az egyetemi hallgatók. 

 

2.1.  Háziorvosi szolgálat 

Felnőtt háziorvosi ellátásba minden 14. életévet betöltött személy jelentkezhet. A praxisba 

tartozó lakosságot az orvos köteles ellátni, de a törvény szabad orvosválasztási lehetőséget 

biztosít mindenki számára. Gyula lakossága 13 felnőtt háziorvosi körzetre van felosztva. 

Jelenleg 12 praxis szolgáltatásként, 1 körzet az intézmény keretei közt működik. 

 

 A szolgáltatók működéséről az ellátás minősége és volumene tekintetében sem az 

Önkormányzat, sem az Egészségügyi Alapellátási Intézmény nem rendelkezik konkrét 

adatokkal. 

Javaslat: 

o Negyedéves rendszerességgel a KSH adatok megküldése, adatszolgáltatás, 

amennyiben erre a szolgáltatói szerződés lehetőséget biztosít. 

o A szolgáltatókkal évente két alkalommal személyes, szakmai, illetve 

szakmaközi egyeztetés konkrét témákhoz igazítva.  
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2.2. Házi gyermekorvosi szolgálat  

A házi gyermekorvosi ellátásra minden 14. életévét be nem töltött kiskorú gyermek jogosult. A 

városban 6 házi gyermekorvosi körzet üzemel, melyek területi ellátási kötelezettséget 

vállaltak: minden gyermekorvosi szolgálathoz meghatározott utcák és lakosságszám tartozik, 

akiket bejelentkezés esetén kötelesek felvenni, ellátni. 5 praxis szolgáltatásban, 1 az 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretei közt működik. 

A feladatok ellátására engedélyezett létszám 5 fő, betöltött létszám 5 fő közalkalmazott. 

 

 A szolgáltatók működéséről a területi védőnők és az intézmény házi gyermekorvosa 

rendelkezik információval. 

Javaslat: 

o Adatgyűjtés rendszerének fejlesztése.  

 Az intézményi gyermekorvos jelezte, hogy a 6 éves kor feletti, kétévenkénti kötelező 

felülvizsgálatot gyakran elfelejtik a szülők. Ez a házi gyermekorvosi kötelező 

feladatellátást akadályozza. 

Javaslat: 

o Támogató, jelző/emlékeztető rendszer kidolgozása az Egészségügyi 

Alapellátási Intézmény részéről a védőnők bevonásával.  

 Az Egészségfejlesztési iroda, az védőnők és a házi gyermekorvosi feladatellátásban 

prevenciós tevékenységek egyaránt kötelezőek. 

Javaslat: 

o Az éves tervezés során a kapcsolódó tevékenységek összehangolása a 

párhuzamosságok kiszűrése, folyamatoptimalizálás érdekében. 

 A házi gyermekorvosok ügyfélköre és a területi védőnői körzetek ellátotti köre nem fedi 

egymást. Ezért az intézmény a jogszabályok figyelembe vételével felülvizsgálta a 

gyermekorvosokkal közös prevenciós védőnői szűrési folyamatokat. Kikérték a 

felügyeleti szerv állásfoglalását. A gyermekorvosi és a védőnői vizsgálatokat, 

szűréseket az intézmény külön kívánja választani. A folyamatoptimalizálási lépés a 

területi védőnők hatékonyságának, munkaidő-kihasználásának javítását szolgálja. 

Javaslat: 

o Személyes tájékoztatás minden érintett és a fenntartó részvételével, illetve 

hivatalos levél a gyermekorvosoknak a változásról. Témája a változás 

indoklása tényekkel, adatokkal alátámasztva, a döntés közlése és a technikai 

részletek egyeztetése. 
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3. Iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok  

Feladataik az SZMSZ szerint: 

 

 A 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet szerint 

o A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

 Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség 

esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4.,6., 8.,10., 12. 

évfolyamokban. ennek keretében: teljes fizikai vizsgálat, kórelőzmény 

és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján 

veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. 

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat 

eredményéről leletet ad. Kötelező az adatszolgáltatás a külön 

jogszabály szerinti 2., 4.,6., 8.,10., 12. évfolyamokról, valamint a 16. 

éves kori záró állapotvizsgálatról. 

 A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos 

tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt 

gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen 

gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi 

vélemény adása. 

 A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító 

szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a 

tanulóegészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. 

 Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való 

közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése. 

 A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése 

az iskolai védőnővel együttműködve. 

o Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

 Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási 

tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. 

 A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, 

testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok 

ellátása. 

o Közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása 

 Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és 

dokumentálása. 
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 A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző 

megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a 

megtett intézkedésekről a járási hivatal értesítése. 

 A nevelési-oktatási intézményekben folyó étkeztetés ellenőrzése. 

 Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a 

hibák megszüntetésére, valamint a járási hivatal értesítése. 

o Elsősegélynyújtás: az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut 

megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló házi orvoshoz, házi 

gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 

o Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében. 

 Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti 

Alaptanterv végrehajtásában. 

 Egészségügyi információk közlése a szülőkkel, a pedagógusokkal. 

 Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

o Környezet-egészségügyi feladatok 

 Az intézményi környezet – tantermek, gyakorlati helyek, tornaterem, 

egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, 

intézkedések megtétele. 

 A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények 

figyelemmel kísérése. 

o Az ellátott gyermekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 

jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások 

dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. 

 Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatás. 

 

Az Iskola- és ifjúsági egészségügyi csoport engedélyezett létszáma 4 fő (3 fő orvos, 1 fő 

asszisztens/adminisztrátor).  

Jelenleg Gyulán 2 főállású iskolaorvos és 1 fő asszisztens tevékenykedik egy önkormányzati 

tulajdonú és egy iskolai telephelyen. 1 státusz 2017. március 01-től tartósan betöltetlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4. Védőnő szolgálatok 

A védőnői tevékenységet funkcionális alapon két területre osztották Gyulán: területi és 

iskolavédőnői szolgálatokra. 

4.1. Területi védőnői szolgálatok 

Feladataik az SZMSZ szerint 

 

 A családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tanácsadó tevékenység 

végzése. 

 Egészségnevelés a betegség kialakulásának és az egészségromlásnak a 

megelőzésére azon családok körében, ahol a várandós és gyermekágyas anya, illetve 

0-6 éves korú gyermek él. 

 A 49/2004 (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti feladatok ellátása. 

 Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatás. 

 

A területi védőnői csoport engedélyezett létszáma 10 fő. Jelenleg 10 fő áll alkalmazásban a 10 

körzetre, plusz 1 fő tartós távolléten van. 

 

 Jelenleg az informatikai fejlesztés alatt áll az intézmény. A védőnők jelzése alapján 

nem csupán a konkrét szoftver használatának betanítására van szükség, hanem 

informatikai kompetenciafejlesztésre is. 

Javaslat: 

o Informatikai kompetenciafejlesztés. 

 A házi gyermekorvosok ügyfélköre és a területi védőnői körzetek ellátotti köre nem fedi 

egymást.  

Javaslat:  

o Folyamatoptimalizálás lépései a házi gyermekorvosoknál részletezettek szerint. 

 A jelenlegi jogszabályok alapján egyre nehezebb családi környezetben vizsgálni, 

nyomon követni a 3 év feletti gyermekek valós élet körülményeit, fejlődését. Prevenció 

erősítése szükséges a település humán szakterületi szakembereinek szorosabb 

együttműködésével. A biztonságos nyomon követés érdekében erősebb hálózati 

együttműködésre van szükség a családsegítő, kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, 

illetve tanító, tanár, ifjúsági szociális munkás kollégákkal. 

Javaslat. 

o Szakmaközi hálózati együttműködés fejlesztése. 
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 Igény merült fel a vizsgálati eszközkészlet bővítésére a vizsgálati idő optimalizálása 

érdekében 

Javaslat: 

o Intézményi forrásvizsgálat az eszközök beszerzéséhez. 

 Az intézmény védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozása pontozási 

rendszerhez kötött, az ellátott feladatellátáshoz igazodva.  Jelenleg a területi védőnők 

393 - 537 pont/ védőnő között teljesítenek, ami a maximális 750 ponttól messze 

elmarad.  

Javaslat a hatékonyságnövelés érdekében: 

o Adminisztrációs terhek csökkentése informatikai rendszer fejlesztésével, a 

csecsemő- és kisgyermekkori prevenciós vizsgálatok racionalizálásával. 

o A védőnőkhöz rendelt ellátotti létszám felülvizsgálata, racionalizálása a 

fenntartóval együttműködve. 

 

4.2. Iskolavédőnői szolgálatok 

Feladatuk az SZMSZ szerint 

 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet szerinti tevékenységek végzése: 

o Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összehasonlítása, egyeztetése a 

nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott 

feladatok figyelembevételével. 

o A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a 

színlátás vizsgálata): 

 a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai 

standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése; 

 a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és 

magatartásproblémák feltárása; 

 érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a 

színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban; 

 mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra 

és a gerinc-rendellenességekre; 

 vérnyomásmérés; 

 pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól. 

o A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése. 

o Elsősegélynyújtás. 

o Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 

o A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 

o A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 
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o Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: 

 az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, 

egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), 

 családtervezés, fogamzásgátlás, 

 szülői szerep, csecsemőgondozás, 

 önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, 

 szenvedélybetegségek megelőzése. 

o Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, 

az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 

o Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 

o Pályaválasztás segítése. 

o Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, 

veszélyeztetettek nyilvántartása, stb.). 

 Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatás. 

 

Az iskolavédőnői csoport engedélyezett létszáma: 6 fő. Alkalmazásban 6 fő áll. 

 

A szervezeti egység folyamatainak státusza a mellékelt interjú alapján: 

 Jelenleg informatikai fejlesztés alatt áll az intézmény. Az iskolai védőnők jelzése 

alapján nem csupán a konkrét szoftver használatának betanítására van szükség, 

hanem informatikai kompetenciafejlesztésre is. 

Javaslat: 

o Informatikai kompetenciafejlesztés. 

 Az iskolákkal jó az együttműködés rendszere, a prevenciós feladatok ütemezetten, 

tervszerűen valósulnak meg, a szűrések visszacsatolása kontroll alatt áll. A védőnők 

hiányszakmának tekintik az iskolai pszichológust. 

Fejlesztési javaslat nem fogalmazódott meg. 

 A szervezeti egységhez kapcsolódó, önkormányzati épület felújításra és bővítésre 

szorul (plusz öltöző) a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

Javaslat: 

o Forrásvizsgálat. 
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5. Gyermek- és ifjúsági fogászati szolgálatok 

Feladatuk az SZMSZ szerint 

 A 26/1997. (IX. 03.) NM. rendelet szerinti tevékenységek végzése (iskolai ellátás 

esetén): 

o A körzethez tartozó gyermekeket – egyénileg és csoportosan – fogászati 

gondozásban részesíti, a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek 

megfelelően végzi. 

o Tervezi és szervezi a z egyéni és csoportos kezelések rendjét. 

o Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati 

vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli. 

Szakellátásra (például fogszabályozó kezelésre) irányítja a rászorulókat. 

o Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer. A 

rászorulókat – egyénileg vagy csoportosan – kezelésre berendeli. 

o Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzethez tartozó nevelési–

oktatási intézményeket, az intézmények vezetőivel rendszeres kapcsolatot tart. 

o Az iskolafogászati osztálynévsorokat és az aktuális tájékoztató 

nyomtatványokat a tanév elején eljuttatja az oktatási intézménybe. 

o Kiemelt gondozásban részesíti a fogyatékos, és más módon veszélyeztetett 

gyermekeket. Ellátásukat a háziorvossal, iskolaorvossal egyeztetett módon 

végzi. 

o Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a 

nevelési-oktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az 

egészségtan oktatásban. 

o Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot. 

 A 4/2000. (XI. 25.) EÜM rendelet szerinti tevékenységek végzése (területi ellátás 

esetén). 

 Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, adatszolgáltatás. 

 

A gyermek és ifjúsági fogászati csoport engedélyezett létszáma az SZMSZ szerint: 4 fő. 

 

Gyulán 3 fogorvosi körzet és 2 ifjúsági fogászati körzet működik. A 3 gyermek fogorvosi körzet 

önálló egészségügyi szolgáltatóként praktizál. A 2 ifjúsági körzetben a fogorvosok 

közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak, melyből egy körzet helyettesítéssel működik. 
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Fejlesztési javaslatok az interjúk alapján: 

 

 A gyermeklétszám csökkenése miatt a körzetek hatékony finanszírozása érdekében a 

körzetek átszervezése szükséges. 

Fejlesztési javaslatot az intézményvezető megfogalmazott a 2018. első 9 hónapot 

átívelő beszámolójában. Racionalizálni kívánta a körzeteket: 

o A vizsgálat lezárult, az intézményvezető szerint nincs lehetőség elmozdulni a 

jelenlegi helyzetből, mert az érintett orvosok nem tudják átvenni a létszámot, és 

nem akarnak átvenni a meglévőből sem. 

 

 

6. Egészségfejlesztési iroda 

Feladatai az SZMSZ alapján: 

 Fenntartási időszak kötelező szakmai tevékenységei 

o Daganat szűrési aktivitás fokozása. 

o Akciók, figyelemfelhívó kampányok megvalósítása. 

o Metabolikus és keringési betegségek szűrése, szűrési aktivitás fokozása. 

o Életmódváltó tevékenységek: 

 Dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás elleni küzdelem jegyében 

tanácsadás. 

 Életmód, mentálhigiénés tanácsadás. 

 Betegklubok működtetése. 

 ASIST program, „Nem vagy egyedül” anonim tanácsadói program 

működtetése. 

o Adatgyűjtés. 

o Állapotfelmérés 

o Követési felmérés. 

o Szolgáltatást igénybevevők monitorozása. 

o Életmód programok eredményességének mérése. 

o Honlap működtetése. 

o PAMCS és KEFIH működtetése. 

o Egészséges életmód tevékenységet folytató szervezetekkel kapcsolattartás. 

o Adatbázis gondozás. 

 Aktuális évben kötelezően megvalósítandó feladatok adott évi pályázati kiírás szerint. 

 

Az egészségfejlesztési iroda engedélyezett létszáma: 2 fő, melyből mindkettő betöltött.  
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Jelenlegi folyamatok az interjúk alapján: 

 

 Az éves tervezés folyamatban. A prevenciós tevékenységek nem programozottak előre 

egy évre. 

Javaslat: 

o A védőnőkkel, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal egyeztetve az éves 

munkaterv elkészítése párhuzamosságok kiszűrése, és a pénzügyi 

hatékonyság érdekében. 

 A szervezeti egység 2 munkatársa pályakezdő.  

Javaslat: 

o Tapasztalt kollégákkal működő, bejáratott jó gyakorlattal rendelkező EFI-vel 

egyeztetés, működés-vizsgálat. 

o Intézményvezető a többi szervezeti egységhez képest nagyobb részt vállal a 

szakmai tervezésben. 

 

 

7. Központi orvosi ügyeleti ellátás 

Feladata az SZMSZ szerint: 

 

A központi orvosi ügyeleten dolgozók látják el a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak 

szerinti háziorvosi ügyeleti tevékenységet munkanapokon 16:00 és 8:00 között, hétvégéken és 

ünnepnapokon 24 órában (ügyeleti idő). Az ügyeleten ügyeleti időben 1 fő megfelelő 

képesítésekkel rendelkező orvos, 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető köteles tartózkodni. Az 

ügyelet szervezését külső szolgáltató látja el. 

A 2019. februári állapot szerint 10 fő orvos, 7 fő ápoló, 6 fő gépkocsivezető megbízási 

szerződéses jogviszonyban végzi a Központi Orvosi Ügyelet feladatait, havonkénti beosztás 

alapján. 

A 2018. évi első 9 hónapot átívelő intézményvezetői beszámoló alapján szükséges volt az 

orvosok számának növelése az ügyeleti ellátás tekintetében.  

Bár a jogszabályoknak való megfelelés mellett kb. 4 fő főállásban el tudná látni a 

tevékenységet, jelenleg 10 orvos beosztása is nehézkes a feladatra. A létszámnövelésre tett 

kísérlet nem járt sikerrel. Az intézményvezető szerint a háttérben anyagi okok húzódnak. 
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8. Technikai személyzet 

Feladatuk SZMSZ szerint: 

Ellátják az egészségügyi szakmai szolgálatokkal kapcsolatosan felmerülő technikai 

feladatokat. 

 Gépkocsivezető, karbantartó 

o A védőnői szolgálat dolgozóinak külterületre való el- és visszajutásának 

biztosítása. 

o Beszerzéssel, feladatellátással kapcsolatos szállítási feladatok ellátása. 

o Az intézmény használatában lévő épületek karbantartási feladatainak ellátása, 

villanyszerelés kivételével. 

o Kert-, illetve parkgondozási feladatok. 

 Takarító 

o Épületek belső takarításával kapcsolatos feladatok. 

o Higiéniai kiegészítők rendelkezésre állásának biztosítása. 

o Külső járófelületek tisztán, és síkosság mentesen tartása. 

 

A technikai csoport engedélyezett létszáma: 4, 75 fő. 

3.2 Az intézményben folytatott interjúk összegzése 

A szervezetfejlesztésre irányuló elemzés részeként az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

vezetőjével többszöri személyes, illetve online interjú során vettük át a humánerőforrással és a 

működési folyamatokkal kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket. Interjún vettek rész az EFI 

munkatársai, egy területi védőnő, egy iskola védőnő, illetve az egyik gyermek háziorvos.  

 

Az intézményvezető elmondta, hogy jelen státuszát 2018. február 01-től tölti be. A napi 

vezetői feladatok ellátásán túl fontos feladatának tartja a működési folyamatok 

racionalizálását.  

Ennek érdekében: 

 fejlesztésre kerül az informatikai rendszer, 

 a területi védőnői, illetve gyermekorvosi csecsemő- és kisgyermekkori vizsgálati 

rend felülvizsgálat alatt áll, 

 iskola- és ifjúsági fogászat ellátási körzeteit átértékelik, 

 a védőnők munkaidő-kihasználásának vizsgálata folyamatban van, 

 az egészségfejlesztési iroda tervezésének rendszere szabályozásra kerül, 

 a szolgáltatásban végzett háziorvosi és házi gyermekorvosi, iskolafogászati 

feladatokról a szakmai statisztikai adatgyűjtés rendszerének kialakításra kerül. 
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A feladatellátással és a jogszabályban foglaltakkal összhangban áll az alkalmazotti 

létszám. A napi igazgatási feladatok ellátásához szükségesnek tartja az 

intézményvezető a plusz egy fő alkalmazását.  

 

A különböző szervezeti egységekben dolgozó munkatársak az interjúk során a fenti 

működési folyamatok fejlesztéséhez fogalmaztak meg javaslatokat. 

 

3.3. Megállapítások 

 

Az intézmény jelenlegi alkalmazotti létszáma 35,75 fő. Jelenleg az intézményben szervezeti 

egységenként más-más képet mutat a fluktuáció. A legnagyobb mértékű az 

egészségfejlesztési irodában, legstabilabb az állomány a védőnők tekintetében. 

 

A www.teir.hu szerinti adatok alapján az ellátottak körében a gyermekek létszáma 

csökken, az idősödő korosztály nő, a lakosság öregedő korfát mutat. Így az intézmény 

szervezeti egységeinek racionalizálásakor a hosszú távú tervezés kapcsán ezt kell szem 

előtt tartani, igazodni az ellátottak alakulásához. 

Az idősödő korosztályt érintő szervezeti egységek:  

 Egészségfejlesztési iroda 

 Háziorvosi csoport 

 Központi orvosi ügyeleti ellátás 

 

A fiatal családokat, gyermekeket ellátó szervezeti egységek: 

 Házi gyermekorvosi szolgálat 

 Védőnői szolgálat 

 Egészségfejlesztési iroda 

 Iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok 

 Gyermek- és ifjúsági fogászati szolgálatok 

 Központi orvosi ügyeleti ellátás 

 

A közvetlen ellátást biztosító szolgálatok támogató feladatait végző szervezeti egységek: 

 Igazgatás 

 Technikai személyzet 

 

http://www.teir.hu/


27 
 

Az ellátotti létszám és esetszám alakulását a szolgáltatásban működő orvosok 

adatszolgáltatása tudja pontosítani, mely megkönnyítheti a folyamatok 

hatékonyságának fejlesztését.  

4. Fejlesztési területek összefoglalása 

 
A település lakosságának társadalmi, egészségügyi, szociális adottságainak figyelembe 

vételével az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szervezeti fejlesztésére vonatkozóan az 

alábbi célterületek határozhatók meg: 

 

1. Szervezeti egységek működésének racionalizálása, igazodva az ellátottak 

létszámához, az érintett szervezeti egységek, szolgáltatók bevonásával. 

 

2.  A folyamatokhoz szükséges humánerőforrás-átalakítás és fejlesztés, egyéni és 

csoport szinten. 

 

3. Az éves tervezés folyamatának ütemezése, szervezeti egységek közti 

összehangolása, egységesítése. 

 

4. Hálózati együttműködés a szervezeti egységek közt, a szolgáltatókkal, illetve más 

humán szakterületekkel – kiemelve a gyermekek komplex humánfejlesztését, illetve 

pályaorientációját. 

 

5. A prognosztizálható szakemberhiányra felkészülve orvos-utánpótlást támogató 

ösztönző rendszer kidolgozása. 

 

5. Javasolt szervezetfejlesztési cselekvési terv 

 

A szervezetfejlesztési cselekvési terv célja a fejlesztési javaslatok rendszerezése. A 

célterületek lehetőleg egyidejű, párhuzamos fejlesztése, minden esetben területenként 

ütemterv felállításával, felelősök kijelölésével, az érintettek és a fenntartó bevonásával. 

 

Az alábbiakban meghatározott fejlesztések egy része elkezdődött az intézményben, melyeket 

a többi javaslattal együtt komplexen, intézményt átfogóan érdemes megvalósítani.  
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1. A szervezeti egységek működésnek racionalizálása 

a. Pontos adatgyűjtés az ellátottak létszámáról, esetszámról szervezeti 

egységenként, körzetenként. 

i. Adatgyűjtés rendszerének összehangolása a szervezeti egységek és a 

szolgáltatók közt. 

ii. Adatfeldolgozás módjának rögzítése. 

b. A vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett a szükséges, 

ellátandó feladatokhoz rendelt folyamatok meghatározása, a fenntartóval és az 

érintettekkel közösen szervezeti egységenként és intézményi szinten. 

c. Forrásvizsgálat a folyamatok tükrében. 

i. A feladatokhoz rendelt bevételvizsgálat. 

ii. A költségtényezők ütemezett felülvizsgálata szervezeti egységenként. 

d. A meghatározott, véglegesített folyamatok rögzítése, kommunikálása az 

érintettekkel. 

 

2. Humánerőforrás-átalakítás és fejlesztés, egyéni és csoport szinten. 

a. A szervezeti egységeken belül a létszám, ellátandó feladat, munkaidő-

kihasználás összefüggésének vizsgálata, következtetések alapján 

racionalizálás. 

b. Egyéni/csoportos szakmai és – szükség szerint - kompetencia fejlesztések.  

i. Vezetői szupervízió humán pályázati forrásból. 

ii. Védőnők informatikai kompetenciájának fejlesztése 2019. májusában – 

további forrást nem igényel. 

iii. Csoportos műhelyfoglalkozás, munkakörelemzés védőnőknek 2019. 

április 30-ig – további forrást nem igényel. 

iv. Az EFI munkatársai számára jó gyakorlat-vizsgálat, egyeztetés a 

Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda munkatársaival – további 

forrást nem igényel, időpont-egyeztetés folyamatban. 

 

3. Az éves tervezés folyamatának szabályozása 

a. Szervezeti egységek közt a tervezési menetrend egyeztetése, pontos 

ütemezés meghatározása, rögzítendő adatokkal, tevékenységekkel, 

határidőkkel, felelősökkel. 

b. Az intézményen belül, a különböző szervezeti egységekben azonos 

célcsoportot érintő közösen ütemezhető feladatok összehangolása a 

párhuzamosságok kiszűrése, költségtakarékosság érdekében. 
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i. Szervezeti egységenként listázni az éves kötelező feladatokat, 

tevékenységeket, célcsoporthoz rendelten a jogszabályok, egyéb 

szabályozók figyelembevételével, szervezeti egységenként ugyanazon 

határidő megjelöléssel. 

ii. A kijelölt felelős/ök rögzíti/k a kapcsolódó tevékenységeket. 

iii. Személyes vagy írásos egyeztetés a közösen végezhető 

tevékenységekről. 

iv. Összehangolás, véglegesítés. 

 

4. Szakmai, szakmaközi hálózati együttműködés fejlesztése 

a. Szakterületeken belül – külön házi orvosok, külön házi gyermekorvosok, stb. – 

folyamatos e-mailes, telefonos, illetve időközönként rendszeres személyes 

egyeztetés rendjének kialakítás aktuális témákhoz igazítva. 

b. Intézményen, feladatellátáson belül szakmaközi együttműködés tervezés, 

visszacsatolás tekintetében. 

c. Más humán-szakterületi intézményekkel hálózati együttműködés a 

jogszabályban meghatározott együttműködésen túl a lakosok prevenciójának, 

támogatásának erősítése érdekében. Szociális, egészségügyi, köznevelési, 

közösségfejlesztési szakterületek hálózati együttműködésének fejlesztése 

különösen a korai fejlesztés, a komplex pályaorientációs tanácsadás, illetve 

felnőttkori egészséges életmód témáiban. 

 

5. Orvos-utánpótlást támogató ösztönző rendszer kidolgozása 

a. Egyeztetés a gyulai Békés Megyei Központi Kórházzal, az önkormányzattal a 

célok, megoldási javaslatok, forrásteremtés tekintetében.  

b. A diplomaszerzés jogszabályi környezetének vizsgálata. 

c. Egyetemisták hajlandóságának feltérképezése. 

d. Ösztönzéshez szükséges forrásvizsgálat. 

e. Az ösztönző rendszer „gazdájának” kijelölése a rendelkezésre álló információk 

alapján. 

f. Szabályozási rend megalkotása, elfogadása a vonatkozó jogszabályok alapján. 
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6. Felhasznált források 

 Gyula Város Gazdasági Programja 2015-2019 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okirata 

 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2018. 01. 01. – 2018. 09. 30. közötti 

időszakra vonatkozó intézményvezetői beszámolója 

 Intézményi adatszolgáltatás 

 www.teir.hu 

 Személyes interjúk 

 

http://www.teir.hu/

