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1. ALTALANOS RENDELKEZESEK, ADATOK 

1.1. A kOitsegvetesi szerv neve 

Orszagos Reumatologiai es Fizioterapias Intezet 

Rovidftett elnevezese: ORFI 

Angol nyelv ti elnevezese: National Institute ofRheumatology and Physiotherapy 

Nemet nyelv(! elnevezese: Landesinstitut fur Rheumatologie und Physiotherapie 

Francia nyelv ti elnevezese: Institut National de Rhumatologie et de Physiotherapie 

1.2. Az ORFI szekhelye, telephelyei, azok helyrajzi szama es levelezesi cime 

Szekhely: 1023 Budapest II., Frankel Le6 ut 25-29. (14481 hrsz) 

Telephely: 

Cim EpUiet neve 

1023 Bp. Frankel Le6 ut 16. Noverszall6 

1023 Bp. Frankel Le6 ut 25-29. 
lgazgat6sagi epulet 

Lukacs epulet, 

1023 Bp. Frankel Le6 ut 38-40. Esplanade epulet 

1023 Bp. Frankel Le6 ut 36. M uhely, raktar 

Szakrendelo, 

1023 Bp. Frankel Le6 ut 62. 
Gy6gyszertar, 
La borat6rium, 

M uhely 

1025 Bp. Kavics utca 6. MRI Labor 

1023 Bp. Gul Baba utca 9. Raktar 

Levelezesi cfm: I 023 Budapest II. , Frankel Le6 ut 25-29. 

1025 Budapest 114, Pf. 54 

www.orfi.hu korhaz@orfi.hu 

Kiadas:11 

Helyrajzi 
szam 

13498/1 

14481 

14493 

14494/1 

14519/2 

14547/5 

14501 
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1.3. Az ORFI alapit6 szerve 

Emberi Er6fornisok Miniszteriuma (EMMI), 1054 Budapest, Akademia u. 3. 

1.4. Az ORFI alapit6 okirata 

16274-22/201 0-0004JKF szamu alapit6 okirat 

1.5. Az ORFI feliigyeleti szerve 

Emberi Er6forrasok Miniszteriuma (EMMI) 1054 Budapest, Akademia u. 3. 

1.6. Az ORFI iranyit6 szerve 

Emberi Er6forrasok Miniszteriuma (EMMI), 1054 Budapest, Akademia u. 3 

1.7. Az ORFI kozepiranyit6 szerve 

Allami Egeszsegilgyi Ellat6 Kozpont (AEEK), 1125 Budapest, Di6s arok 3. 

A 2012.evi XXXVIII. tv. a telepillesi onkormanyzatok fekv6beteg-szakellat6 intezmenyeinek 

atveteler61 es az atvetelhez kapcsol6d6 egyes torvenyek m6dositasar61 sz616 t6rveny, valamint 

az 59/2011 korm. rendelet alapjan 

1.8. Az ORFI azonosit6 adatai 

Koltsegvetesi fejezet: 

Koltsegvetesi cim/alcim: 

Koltsegvetesi szektor: 

Koltsegvetesi szakagazat: 

Koltsegvetesi szakfeladat: 

PIR torzsszam: 

Allamhaztartasi egyedi azonosit6: 

Ad6szam: 

KSH azonosit6: 

Tarsadalombiztositasi t6rzsszam: 

Kincstari szamla szama: 

1.9. Az ORFI gazdalkodasi jogkore 

20. fejezet: EMMI 

10/00 

1051 

8610 

861000 

309732 

034908 

15309738-2-41 

15309738-8610-31 2-01 

030561-1 

10032000-01490507-00000000 

Az ORFI sajat gazdasagi szervezettel rendelkez6 koltsegvetesi szerv. 
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1.10. Az ORFI kozfeladata 

• Az ORFI az egeszsegligyrol sz616 1997. evi CLIV. tv. alapjan fekvobetegek es jar6betegek 

szakorvosi ellatasa kereteben, tovabba szakrendeleseken vegzi feladatait az ORFI szakmai 

profiljat jelento reumatol6giai es az ehhez kapcsol6d6 szakterlileteken, fgy a mozgasszervi 

rehabilitaci6, a klinikai immunol6giai es intenzfvterapias osztalyokon, illetve reszlegeken. 

2. Az ORFI ALAPTEVEKENYSEGE ES KIEGESZiTO TEVEKENYSEGEI 

2.1. Allami feladatkent elhitando alaptevekenyseg 

Szakagazati besorolasa: 861000, Fekvobeteg-ellatas 

2.1.1. Szakmai kormanyzati funkciok 

071110 

071210 

071310 

072210 

072220 

072420 

072430 

072450 

072480 

073210 

073220 

073230 

074011 

075010 

076050 

081071 

093010 

094110 

094120 

Kiadas:11 

Gy6gyszer kiskereskedelem (patika) 

Egyeb gy6gyaszati termek kiskereskedelem 

Gy6gyaszati segedeszkozok es felszereh~sek kereskedelme 

Jar6betegek gy6gyft6 szakellatasa 

Jar6betegek rehabilitaci6s szakellatasa 

Egeszsegligyi laborat6riumi szolgaltatas 

Kepalkot6 diagnosztikai szolgaltatasok 

Fizikoterapias szolgaltatas 

Egyeb paramedikalis szolgaltatasok 

Fekvobeteg aktfv ellatasa szakk6rhazakban 

Fekvobetegek kr6nikus ellatasa szakk6rhazakban 

Bentlakasos egeszsegligyi rehabilitaci6s ellatas szakk6rhazakban 

F oglalkozas-egeszsegligyi alapellatas 

Egeszsegliggyel kapcsolatos alkalmazott kutatas es fej lesztes 

Orvos- es n6verszall6, hozzatartoz6i szallas fenntartasa, lizemeltetese 

Odutoi szallashely szolgaltatas es etkeztetes 

FelsOfoku vegzettsegi szintet nem biztosft6 kepzesek 

Felsofoku szakkepzes 

Szakiranyu tovabbkepzes 

Oldalszam: 7183 
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094130 

869039 

749031 

749032 

85593 

721921 

2.2. Miikodesi kor 

Egeszsegligyi szakmai tovabbkepzes 

Egyeb, mashova nem sorolhat6 kiegeszfto egeszsegligyi szo1ga1tatasok 

M6dszertani szakiranyftas 

Minosegbiztosftasi tevekenyseg 

Egyeb felnottoktatas 

Orvostudomanyi a1apkutatas 

Jogszaba1yban, illetve allamigazgatasi hatarozatban meghatarozott ellatasi terlilet. 

2.3. Vallalkozasi tevekenyseg 

071000 Gy6gyszer kiskereskede1em (patika) 

071210 

071310 

072210 

072220 

0702420 

072430 

072450 

072480 

073210 

073220 

073230 

074011 

075010 

076050 

081071 

093010 

094110 

094120 

094130 

869039 
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Egyeb gy6gyaszati termek kiskereskede1em 

Gy6gyaszati segedeszkozok es felszere1esek kereskede1me 

Jar6betegek gy6gyft6 szakellatasa 

Jar6betegek rehabilitaci6s szakellatasa 

Egeszsegligyi laborat6riumi szolgaltatas 

Kepalkot6 diagnosztikai szolga1tatasok 

Fizikoterapias szolgaltatas 

Egyeb paramedikalis szo1g:Htatasok 

Fekvobeteg aktfv ellatasa szakk6rhazakban 

Fekvobetegek kr6nikus elhitasa szakk6rhazakban 

Bentlakasos egeszsegligyi rehabilitaci6s ellatas szakk6rhazakban 

F og1a1kozas-egeszsegligyi a1ape llatas 

Egeszsegliggyel kapcso1atos a1ka1mazott kutatas es fej1esztes 

Orvos- es n6verszall6, hozzatartoz6i szallas fenntartasa, lizeme1tetese 

0du1oi szal1ashely szolga1tatas es etkeztetes 

Fels6foku vegzettsegi szintet nem biztosft6 kepzesek 

Fels6foku szakkepzes 

Szakiranyu tovabbkepzes 

Egeszsegligyi szakmai tovabbkepzes 

Egyeb, mashova nem sorolhat6 kiegeszfto egeszsegligyi szolgaltatasok 
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749031 

749032 

85593 

721921 

477400 

477500 

015150 

045170 

869039 

869039 

M6dszertani szakininyitas 

Minosegbiztosftasi tevekenyseg 

Egyeb felnottoktatas 

Orvostudomanyi alapkutatas 

Gy6gyaszati termek kiskereskedelme 

Illatszer-kiskereskede1em 

Mashova nem sorolt, egyeb szarazfoldi szemelyszallitas (pl. betegszallitas) 

Parkol6, garazs Uzemeltetese, fenntartasa 

Mashova nem sorolt, egyeb kiegeszito szolgaltatasok 

Egyeb, m.n.s. kiegeszito egeszsegligyi szolga1tatas 

A valla1kozasi tevekenyseg merteke nem ha1adhatja meg az ORFI eves osszes kiadas te1jesitesenek 

25,0 %-at. 

3. Az ORFI MUKODESENEK TERULETE 

Jogszaba1yban, illetve allamigazgatasi hatarozatban meghatarozott ellatasi terlilet, idotartama 

hatarozatlan. 

4. Az ORFI VEZETOI, KINEVEZESUK, ES A SZERVEZETI DOKUMENTACIO ELEMEI 

Az ORFI vezetese az intezmeny egyszeme1yi felelos vezetojet, va1amint a vezet6-he1yetteseket foglalja 

magaba, az organogram szerinti egysegek fe1etti hataskorre1 es felelosseggel (1. sz. melleklet). 

Az ORFI egyszemelyi felel os vezetoje a foigazgat6, akit - nyilvanos palyazat alapjan - az emberi 

erOforrasok minisztere nevez ki , illetve ment fel es letesft vele munkaviszonyt. A foigazgat6 besorolasa 

-a Munka torvenykonyverol sz616 2012. evi I. torveny 208.§-a szerinti vezet6 allasu munkavallal6, 

munkaviszonyara az Mt. rendelkezeseit az Mt. X. fejezeteben foglalt elteresekkel kell alkalmazni . 

Az ORFI vezet6-helyettesei az orvos igazgat6, aki a f6igazgat6-helyettese, az apolasi igazgat6, akik a 

Kjt.-ben, illetve a rendeletben foglaltak alapjan, vezet6 beosztasunak minoslilnek A gazdasagi igazgat6 

besorolasa a Munka Torvenykonyver61 sz616 2012. evi I. t6rveny 208 §-a szerinti vezet6 a!Jasu 

munkavallal6, munkaviszonyara az Mt. rendelkezeseit az Mt. X. fejezeteben foglalt elteresekkel kell 

alkalmazni. 
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• Fekvobeteg osztalyok, kozponti diagnosztikai osztalyok vezetoi 

• Ambulanciavezeto 

• Vezeto gy6gyszen!sz 

• Fizioterapias egysegvezeto 

• Klinikofarmakol6giai vezeto 

• Apolasi igazgat6-helyettes 

• Minosegbiztosftasi osztalyvezeto 

• Kontrolling vezeto 

• Szervezesi es informatikai osztalyvezeto 

• Humanpolitikai vezeto 

• Gazdasagi igazgat6-helyettes 

• Penzligyi, szamviteli es anyaggazdalkodasi osztalyvezeto 

• Munkaero- es bergazdalkodasi osztalyvezeto 

• Csoportvezetok 

A f6 igazgat6 felett a munkaltat6i jogkor gyakorl6ja - a munkaviszony letesftese es megszlintetese 

tekinteteben az egeszsegligyert felel os miniszter, - egyeb munkaltat6i jogok gyakorlasara az Allami 

Egeszsegligyi Ellat6 Kozpont foigazgat6ja jogosult. A gazdasagi igazgat6 felett a munkaltat6i jogkor 

gyakorl6ja - a munkaviszony letesftese es megszlintetese tekinteteben az egeszsegligyert felelos 

miniszter, - az Elitv. 155. § (1) bekezdes e) pontja alapjan a gazdasagi vezeto tekinteteben a dfjazas 

megallapftasa - a kinevezesi jog keretei koze tartoz6 dfjazast ide nem ertve- az Allami Egeszsegligyi 

Ellat6 Kozpont foigazgat6janak hataskorebe tartozik, - az egyeb munkaltat6i jogok gyakorlasara az 

lntezmeny f6 igazgat6ja jogosult. Az egyeb vezetoi munkakort ellat6k alkalmazasara a vonatkoz6 

jogszabalyok az iranyad6k. 

Az ORFI kozalkalmazottainak jogallasara a 1992. evi XXXIII. t6rveny (tovabbiakban Kjt), az 2012. 

evi I. torveny (a tovabbiakban: Mt.), es a 356/2008 (XI1.31 .) Kormanyrendelet rendelkezese i, a 

munkavegzesre iranyul6 egyeb szerzodes alapjan munkat vegzokre az Mt. rendelkezesei az iranyad6k. 

Az Intezet kozalkalmazottai felett a munkaltat6i jogokat a foigazgat6 es az apolasi igazgat6 

gyakorolja. 

Kiadas:11 Oldalszam: 1 o 1 83 



Orszagos Reumatol6giai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzat 

Az ORFI szervezeti dokumentaci6ja az Alapft6 Okiratb61, az SZMSZ-bol, az eljarasrendekbol, a 

szabalyzatokb61, az egyes szervezetek mukodesi rendjebol, az utasftasokb61, a szakmai protokollokb61 

es az ORFI-ban foglalkoztatott kozalkalmazottak munkakori leirasab61 all. Az SZMSZ elkesziteseert 

es karbantartasaert a f0igazgat6, az egyes szervezeti egysegek szervezeti dokumentaci6janak egyseges 

elvek alapjan t6rteno elkeszfteseert es naprakesz karbantartasaert a munkahelyi vezetok felelosek. 

Jelen SZMSZ-t mellekleteivel egylitt az Allami Egeszsegligyi Ellat6 Kozpont illetekese, az intezet 

szervezeti egysegei miikodesi rend jet a tersegi igazgat6 hagyja j6va. 

5. Az ORFI SZERVEZETI FELEPiTitSE 

5.1. A vezetok feladata, hataskore es helyettesitese 

5.1.1. A foigazgato feladatai es hataskore 

A f0igazgat6 feladatai: 

• Szervezi es iranyftja az Alapft6 Okiratban meghatarozott egeszsegligyi alaptevekenyseg 

ellatasat 

• Szervezi es iranyitja az Alapit6 Okiratban meghatarozott egeszsegligyi tevekenysegek 

ellatasahoz szlikseges szemelyi es targyi feltetelek biztositasara iranyul6 tevekenysegeket 

• Az egesz intezetre vonatkoz6an koordinalja az orvosi, a gazdasagi-muszaki, es az apol6i 

tevekenyseget 

• lranyitja a kozvetleniil ala rendelt igazgatasi szerveket, vagyis a szervezesi es informatikai 

osztalyt, a humanpolitikai, a kontrolling es a jogi tevekenyseget, a belso ellenori szervezetet 

es a f0igazgat6i titkarsag munkajat, valamint a foglalkozas-egeszsegligyi szolgalatot, 

• Kozvetleniil feliigyeli az aktiv fekvobeteg ellatast, a diagnosztikai osztalyokat, a 

gy6gyszertarat, a kozponti ftzioterapias egyseget, es a klinikofarmakol6giai csoportot 

• Gondoskodik az Tntezet gazdasagos miikodteteserol 

• Biztositja az Intezet anyagi es szellemi erOforrasainak hatekony felhasznalasat es 

gyarapftasat, a kezeleseben leva allami vagyon rendeltetesszerii hasznalatat, megorzeset, 

allagmeg6vasat es gyarapftasat 

• Megkoti a finanszirozasi szerzodest, biztosftja az egeszsegligyi finanszirozasi rendhez 

sziikseges adatszolgaltatas mukodteteset, rendszeres ellenorzeset, fej leszteset 
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• Elkeszitteti az RFI koltsegveteset es annak - a felilgyeleti szerv altai tOrtent j6vahagyasa utan 

- vegrehajtasat felilgyeli es ellenorzi 

• Elkesziti az ORFI Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat, megkoti a Kollektiv Szerzodest a 

munkaltat6i oldal kepviseleteben 

• Meghatarozza az ORFI strategiajat, kidolgoztatja a szakmai fejlesztesi tervet 

• Kapcsolatot tart az Emberi ErOforrasok Miniszteriumaval, az Allami Egeszsegligyi Ellat6 

Kozponttal, a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelo Kozponttal (NEAK), az lntezet 

miikOdesi terlileten (az ellatas felelossegi koreben) az onkormanyzatokkal, a Budapest 

Fovaros Kormanyhivatalaval, az egeszsegligyi szolgaltat6kkal, tarsintezmenyekkel, az orvosi 

kamaraval, erdekvedelmi szervezetekkel, az orvosi egyetemekkel es a nemzetkozi 

intezmenyekkel 

• Iranyitja az ORFI-ban foly6 tudomanyos-kutatasi es oktatasi tevekenyseget 

• Gondoskodik a titok-, es adatvedelemmel kapcsolatos feladatok elvegzeserol 

• Kivizsgaltatja a betegellatassal kapcsolatos panaszokat, kozerdeku bejelenteseket, es 

megteszi a szlikseges intezkedeseket 

• Elvegzi (elvegezteti) mindazokat a feladatokat, amelyek a magas szinvonalu betegellatas es 

az ORFI gazdasagos mukodese szliksegesse tesz 

A foigazgat6 altai kozvetlenlil gyakorolt hataskorok: 

• Egyszemelyi felel oskent vezeti az ORFI-t 

• Ellatja a jogszabalyok, valamint fenntart6 , a tulajdonos, es a szakmai felligyeleti szerv altai 

hataskorebe utalt feladatokat 

• Az osszes intezeti dolgoz6 vonatkozasaban gyakorolja az alabbi munkaltat6i jogokat: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Intezeti felvetel engedelyezese, kinevezes 

Illetmeny megallapitasa 

llletmeny - kiegeszites megallapitasa, megvonasa 

Jutalmazas 

Vezetok szabadsaganak engedelyezese 

Fizetes nelklili szabadsag engedelyezese 

Munkakor m6dositasa 

Utasitasi jog 

Vezetoi munkakori lefrasok meghatarozasa 

Atiranyitas 
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• Kirendeles 

• Kiki.ildetes 

• Kiti.intetesi javaslat 

• Cimek adomanyozasa, visszavonasa 

• Minosites 

• Tovabbi kozalkalmazotti jogviszony, vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb 

jogviszony kereteben t6rteno munkavegzes engedelyezese, megtiltasa 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Munkaviszony megszunesehez kapcsol6d6 nyilatkozat 

Felmentes 

Allasb61 felftlggesztes 

Figyelmeztetesi jog gyakorlasa vezeto dolgoz6k eseten (frasos figyelmeztetes) 

Fegyelmi jogkor gyakorlasa 

Vezetoi megbizas, visszavonas 

Rendkivi.ili felmondas 

Nyugdijazas 

Igazolt tavollet engedelyezese 

Tanulmanyi szerzodes engedelyezese 

Tovabbkepzes, kongresszusi reszvetel engedelyezese, dontes a munkaltat6i 

tamogatas mertekerol 

• Orvosi alkalmassagi vizsgalatok elrendelese (soron kivi.ili) 

• Munkaido beosztas kozlese, keszenlet, i.igyelet elrendelese 

• Rendkivi.ili munkavegzes elrendelese, ut6lagos engedelyezese 

• Munkai.igyijogvita kezdemenyezese 

• Karteritesi eljaras elrendelese 

• Szocialis juttatasok engedelyezese 

• Szallashely hasznalat engedelyezese, megvonasa 

• Foglalkozasi megbetegedes, munkahelyi baleset, uti baleset elismerese 

• Foigazgat6i utasitas, korlevel kiadasa 

• Szabalyzatok kiadasanak, m6dositasanak engedelyezese 

• Az ORFI kepviselete szakmai f6rumokon, ertekezleteken 

• Kollektiv munkai.igyi vitaban t6rteno egyeztetes 

• Az intezeti bizottsagok mukodesenek engedelyezese 

• Jogszabalyok betartasanak figyelemmel kiserese 
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• Beszamoltatasi jog 

• Adatszolgaltatas, beszamol6 j6vahagyasa 

• Adatvedelmet erinto intezkedesek engedelyezese 

• Vezetoi ertekezlet (igazgat6 ertekezlet, foorvosi testiilet, etc.) osszehfvasa 

• Kiadmanyozasi jog (tigyintezok megjelOiese) 

• Dokumentaci6 vezetesenek ellenorzese 

• Kapcsolattartas a felligyeleti , szakmai, es egyeb szervekkel, hat6sagokkal, a mediaval 

• Vagyongazdalkodas, vagyonvedelem feltigyelete 

• Szerzodeskotes, kapcsolattartas az ORFI jogi kepviseletet ellat6 jogasz( ok)kal 

• Kotelezettsegvallalas 

• Utalvanyozas 

• Koltsegvetes j6vahagyasa 

• Beruhazasi, beszerzesi terv j6vahagyasa 

• Fekvo- es jar6beteg kapacitas meghatarozasa 

• Fekvobeteg osztalyok es ambulanciak elofrt teljesftmenyenek meghatarozasa 

• Utazasi koltsegterftes engedelyezese 

• Letszamkeretek meghatarozasa 

• Palyazat benyujtasanakjoga 

• Selejtezes engedelyezese 

• Tudomanyos kutatasban val6 reszvetel engedelyezese 

• Havi gy6gyszer- es egyeb szakmai keretek meghatarozasa 

• A NEAK altai nem finanszfrozott fekvo, es jar6beteg-ellatas engedelyezese 

• Terfteskoteles vizsgalatok mas intezetben t6rten6 elvegzesenek engedelyezese 

• Betegellatasi terftesi dfjak meghatarozasa 

• Boncolas elengedesi kerelem elbfralasa ( osztalyvezeto foorvosi javaslatra) 

• Mindaz, amitjogszabaly a f6igazgat6 kizar61agos hataskorebe uta!. 

5.1.2. Az orvos igazgat6 (f6igazgat6-helyettes) feladatai es hataskore 

A foigazgat6t tavollete eseten az orvos igazgat6 helyettesfti , a helyettesftes idotartama alatt - ut6lagos 

beszamolasi kotelezettseg mellett - a f6igazgat6 teljes jogkoret gyakorolja. A f6igazgat6 harom 
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munkanapot meghalad6 tavollete eseten a munkakor atadas-atvetel frasban tortenik, melynek 

tartalmaznia kell a legfontosabb folyamatban leva tigyeket, az Intezet penztigyi helyzetet. 

Az orvos igazgat6 feladatai: 

Az Intezetben nyujtott orvosi tevekenyseg felilgyelete, es az egyes tevekenysegek 6sszehangolasa. 

Kti16n6sen: 

• Az Intezetben nyujtott egeszsegilgyi szolgaltatasok folyamatos ellenorzese, az ISO elofrasok 

betartatasa 

• Az egeszsegtigyi dokumentaci6 vezetese szabalyszerusegenek biztosftasa es feltigyelete 

• A rehabilitaci6s osztalyok feltigyelete, szakmai iranyftasa, ellenorzese 

• A jar6beteg ellat6 tevekenyseg feltigyelete, szakmai iranyftasa, ellenorzese 

• A m6dszertani es minosegbiztosftasi tevekenyseg vezetese, ellenorzese 

• Az Intezet higienes rendjenek biztosftasa, felUgyelete 

• A felUgyelete ala tartoz6 egysegek szervezeti szabalyzatainak es ezekkel 6sszhangban a 

munkakori lefrasok elkeszittetese, es naprakesz karbantartasanak biztositasa 

• Az tigyeleti tevekenyseg biztositasa es feltigyelete 

• A betegjogok ervenyesUlesenek folyamatos figyelemmel kiserese 

• A betegek altai bejelentett panaszok kivizsgalasa 

• A betegjogi kepviselovel val6 kapcsolattartas 

• Az egeszsegtigyi hat6sagi rendelkezesek vegrehajtasanak ellenorzese 

• A hazirend rendelkezeseinek ellenorzese, betartatasa 

• Az Intezetben, az orvosi munkakorben foglalkoztatott egeszsegUgyi dolgoz6k 

tovabbkepzesenek biztositasa es feltigyelete 

• A var6lista szabalyozasa es ellenorzese 

Hataskore: 

• Feladatkore ellatasa kapcsan a feiUgyelete ala tartoz6 osztalyok, egysegek, jar6beteg

rendelesek felett beszamoltatasi, ellenorzesi, irat-betekintesi, es utasitasi joga van 

• Feladatkoret erint6 kerdesekben - amennyiben az penzUgyi kotelezettsegvallalassal nem jar

kiadmanyozasi jogkore van 

• A f6 igazgat6t tavollete eseten helyettesiti , helyetteskent - ut6lagos beszamolasi kotelezettseg 

mellett - a f6 igazgat6 valamennyi hataskoret gyakorolja 

• A foigazgat6 kozvetlen hataskorebe tartoz6 Ugyekben javaslatteteli joga van 
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A gazdasagi igazgat6 feladatkorebe tartozik - a foigazgat6 kozvetlen iranyitasa mellett - az ORFI 

mukodesevel osszefliggo penzligyi, muszaki es intezmeny-lizemeltetesi, valamint a mindezekkel 

osszefliggesben felmerlilo adminisztrativ feladatok iranyitasa, a 368/2011. (XII. 31.) Kormanyrendelet 

alapjan. 

• Kozvetlenlil vezeti es ellenorzi a gazdasagi szervezetet 

• Kozvetlenlil iranyitja es ellenorzi az ORFI penzligyi-, szamviteli- es anyaggazdalkodasi 

osztalyat, a muszaki osztalyt, a munkaero es bergazdalkodasi osztalyt, a leltarcsoportot, az 

elelmezesi csoportot es a gondnoksagi, rendeszeti es munkavedelmi csoportot 

• Gondoskodik az ORFI koltsegvetesenek es eves penzligyi beszamol6janak elkesziteserol a 

jogszabalyok es tervezesi eloirasok figyelembevetelevel 

• Elkesziti a gazdasagi temaju szoveges beszamol6 jelenteseket 

• Felelos a tervezessel, az eloiranyzat-felhasznalassal, a hataskorebe tartoz6 eloiranyzat

m6dositassal, az lizemeltetessel, fenntartassal, mukodtetessel, beruhazassal, a vagyon 

hasznalataval, hasznositassal, a munkaero-gazdalkodassal, a keszpenzkezelessel, a 

konyvvezetessel, a beszamolasi kotelezettseggel es az adatszolgaltatassal osszefliggo 

feladatok jogszabalyoknak megfelelo ellatasaert 

• Gondoskodik a gazdalkodas eredmenyeinek folyamatos elemzeserol, ertekeleserol, a 

hatekonysag es az esszeru es takarekos gazdalkodas erdekeben 

• A f6igazgat6 utasitasanak megfeleloen es a f6igazgat6 tajekoztatasa mellett kepviseli az 

ORFI-t klilso szerveknel, hat6sagoknal gazdasagi kerdesekben, de jogkovetkezmenyekkel 

jar6 irasbeli elkotelezettseget nem tehet, penzligyi kotelezettseget pedig csak a f6 igazgat6val 

egylittesen vallalhat ( ellenjegyzesi jog) 

• Kozremukodik az SZMSZ gazdasagi vonatkozasu reszeinek elkesziteseben es 

aktual izalasaban 

• Kozrem(ikodik az ORFI es klilso szervezetek kozotti szerzodesek megkoteseben, es 

gondoskodik a szerzodesben rogzitett arak es dijak esedekessegkor tOrteno ervenyesfteserol 

• Folyamatosan figyelemmel kiseri az Intezet kintlevosegeit, azok behajtasara megteszi a 

szlikseges intezkedeseket 

• Gondoskodik az Intezet integralt szamitastechnikai rendszerenek biztonsagar61, az 

adatvedelemrol 
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• Gondoskodik a kozbeszerzesre vonatkoz6 szabalyok betartasar61, illetve betartatasar61, vezeti 

a Kozbeszerzesi Bizottsagot 

• Gondoskodik a gazdasagi-m(\szaki ellat6 szervezet dolgoz6inak tovabbkepzeserol 

• Kidolgozza es karbantartja az ORFI muszaki, gazdasagi temaju szabalyzatait 

• Elkeszftteti, es naprakeszen karbantarttatja az iranyftasa ala rendelt reszlegek mukodesi 

rendjet, a munkakori lefrasokat 

• Felilgyeli az intezeti noverszall6val, lakassal kapcsolatos Ugyeket 

Hataskore: 

• Feladatai ellatasa kapcsan az iranyftasa ala tartoz6 szervezeti egysegek felett beszamoltatasi, 

ellenorzesi, utasftasi es alafrasi joga van 

• A foigazgat6 altai torteno kotelezettseg-vallalas eseten ellenjegyzesi joga van 

• Leadott hataskorben engedelyezesi joga van a munkalapon igenyelt munkakkal kapcsolatban, 

valamint menetkedvezmenyi Ugyekben 

• A foigazgat6 kozvetlen hataskorebe tartoz6 ilgyekben javaslatteteli joga van 

5.1.4. A gazdasagi igazgat6-helyettes feladatai es hataskore 

A gazdasagi igazgat6-helyettes feladatai: 

• Osszefogja a penzilgyi, minosegbiztosftasi es kontrolling feladatokat, munkajaban segfti az 

intezeti minosegbiztosftasi, illetve kontrolling vezetot 

• Elkeszfti az eves karbantartasi terveket, es egyezteti a gep, mi.i szer beszerzesek terveit 

• Folyamatosan ellenorzi a killonbozo intezeti szervezeti egysegek beveteli-kiadasi adatait 

• Folyamatosan figyelemmel kfseri az intezeti penzilgyi politika megval6sulasat 

Hataskore: 
• Tavollete eseten hataskoreiben helyettesfti a gazdasagi igazgat6t 

5.1.5. Az apolasi igazgat6 feladatai es hataskore 

Az apolasi igazgat6 feladatkorebe tartozik- a foigazgat6 kozvetlen iranyftasa mellett - az lntezet altai 

nyujtott apolasi tevekenyseg fe!Ugyelete, osszehangolasa, es ellen6rzese, ennek kereteben killonosen : 

• Az intezeti apolasi dokumentaci6 szabalyszeru vezetesenek, a dokumentaci6 szakmai 

tartalmanak felilgyelete 

• A betegjogok ervenyesUI<!senek folyamatos figyelemmel ki serese 
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• A betegek ~lltal bejelentett panaszok kivizsgalasaban val6 kozrem ukodes 

• A betegjogi kepviselovel torteno kapcsolattartas 

• Az Intezet higienes rendjenek folyamatos figyelemmel kiserese 

• Iranyftja es fe!Ugyeli a dietetikai, a szocialis es a mentalhigienes szolgalatot 

• Iranyitja, ellenorzi a betegszallit6 csoport, a takarit6 csoport, a textilreszleg munkajat 

• Az Jntezet hazirendjeben foglalt rendelkezesek vegrehajtasanak ellenorzese 

• Az Jntezet apol6i es egyeb egeszsegi.igyi szakdolgoz6i, apolasi kisegito-szemelyzet 

tovabbkepzesenek biztositasa 

• A tobbmuszakos munkarendben dolgoz6 szemelyzet muszakbeosztasahoz szi.ikseges 

minimalis letszam folyamatos biztositasa 

• Iranyitja, ellenorzi, es koordinalja az apolast erinto minosegbiztositasi tevekenyseget 

• Rendszeresen ellenorzi es ertekeli a szakdolgoz6k es apolasi kisegito szemelyzet szakmai 

munkajat es etikai magatartasat 

• Szervezi, iranyitja es ellenorzi az egeszsegi.igyi tajekoztat6 ismeretterjeszto tevekenyseget 

• Feli.igyeli a takarit6 csoport munkajat, ezen kereszti.il biztositja a tisztasag folyamatos 

fenntartasat az Intezetben 

• Apolasi kerdesekben az Budapest Fovaros Kormanyhivatalaval torteno szakmai 

kapcsolattartas, az ehhez kapcsol6d6 i.igyintezes teljes kore 

• Az apol6k szallashelyen torteno elhelyezesenek koordinalasa, a hazirend betartatasa 

• A feli.igyelete ala tartoz6 egysegek, a szervezeti es mukodesi szabalyzattal osszhangban, a 

munkakori leirasok elkeszittetese es naprakesz karbantartasuk biztositasa 

• A munkakoret erintO jogszabalyok, k6rhazi belso szabalyzatok, utasftasok rendelkezeseinek 

betartasa es betartatasa 

Hataskore: 

• Gyakorolja mindazokat a munkaltat6i jogokat, amelyeket a foigazgat6 az intezeti struktura 

figyelembe vetelevel irasban atruhaz, es altalanosan hataskorebe uta!. 

• A feladatkorebe utalt kerdesekben utasftasi, beszamoltatasi es alairasi joga van 

• Feladatkoret erinto vagy penzi.igyi kotelezettsegvallalassal nem jar6 i.igyekben kiadmanyozasi 

joga van 

• Apolas-szakmai kerdesekben kepviseleti jogkore van ki.ilso szerveknel a foigazgat6 egyidej i.i 

tajekoztatasa mellett 

• A foigazgat6 kozvetlen hataskorebe tartoz6 ligyekben javaslatteteli joga van 
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5.1.6. Az apohisi igazgat6-helyettes feladatai es hataskore 

Az apol<isi igazgat6-helyettes feladatai: 

• bsszefogja az intezeti apolasi munka minosegbiztosftasi es kontrolling feladatait es 

egyi.ittmtlkodik az illetekes szakma vezetokkel 

• Osztalyonkent feli.igyeli az apolasi munka szakmai vegzeset, az apolasi dokumentaci6k 

vezeteset, es ellen6rzi a munkaid6 betartasat 

• Reszt vesz az intezeti apolasi szakmai protokollok elkesziteseben 

Hataskore: 

• Tavollete eseten hataskoreiben helyettesfti az apolasi igazgat6t 

5.1.7. Az intezet helyettesitesi eljarasrendje 

Helyettesitend6 szemely A helyettesitesre kijelolt szemely 

tavollet eseten betoltetlen alias eseten 

F6igazgat6 Orvos igazgat6 Orvos igazgat6 

Gazdasagi igazgat6 Gazdasagi igazgat6-helyettes Gazdasagi igazgat6-helyettes 

Orvos igazgat6 
Kijelolt osztalyvezet6 Kijelolt osztalyvezet6 

Apolasi igazgat6 Apolasi igazgat6-helyettes Apolasi igazgat6-helyettes 

(Tavollet: szabadsag, betegallomany, tart6s tavollet stb. ) 

5.1.8. Az oszhilyvezeto f6orvosok feladata, hataskore, es helyettesitese 

Az osztalyvezet6 foorvosok feladata: 

• Vezeti, iranyitja, koordinalja es ellenorzi az osztaly munkajat 

• Szervezi a gy6gyit6 munkat, felel os a magas szinvonalu betegellatasert, az osztaly 

tudomanyos munkajaert es gazdasagos mukodteteseert 

• Dont az osztalyra beutalt betegek felvetele, athelyezese, es elbocsatasa i.igyeben 

• Gondoskodik az ujonnan felvett betegek vizsgalatar61, a k6risme felallftasar61, intezkedik a 

szi.ikseges vizsgalatok elvegezteteser61 

• A szi.ikseges vizitet megtartja az osztalyon 
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• Rendszeresen megvitatja orvosaival a nehezebb diagnosztikai es a halalas eseteket, es a 

felmerUlt diagnosztikai, terapias es miiteti problemakat 

• Gondoskodik az osztaly kepviseleterol szakmai es vezetoi f6rumokon 

• Ertekeli orvosaival a klinikai es k6rbonctani diagn6zisok kozotti eltereseket, illetve azok 

okait 

• Rendszeresen ertekeli a beosztott orvosok munkajat, diagnosztikai es gy6gykezelesi 

tevekenysegi.iket 

• Javaslatot tesz kozalkalmazottak felvetelere, a kozalkalmazotti jogviszonyukkal kapcsolatos 

Ugyeket jelenti (munkaviszony megsziinese, athelyezes, fegyelrni Ugy, tovabbkepzes, 

tanulmanyi szerzodes, kiti.intetes, osszeferhetetlenseg, etc.) 

• Az eves szabadsagolasi terv alapjan, a betegellatas erdekeinek figyelembe vetelevel adja ki a 

beosztottak szabadsagat 

• Felelos a teljesitrnenyfinanszirozas szerinti gazdalkodasi rendert, a statisztikai 

adatszolgaltatasokert, az eloirt szakmai es gazdasagi keretek betartasaert 

• Osztalya tevekenyseget ugy szervezi es iranyitja, hogy az osztaly egeszenek gazdasagi 

egyenlege legalabb nullszald6s legyen 

• A foigazgat6 reszere jelenti a rendkivlili esemenyekkel, a rendellenes jelensegekkel, a 

tOrvenysertesekkel kapcsolatban 

• Folyamatosan ellenorzi az osztalyon foly6 dokumentaci6t, eleget tesz irattarazasi 

kote Iezettsegenek 

• Biztositja az osztaly higienies rendjet es a hazirendben foglaltakat 

• Rendszeresen vezetoi ellenorzest vegez, es osztalyertekezleteket tart 

• Elkesziti, es naprakeszen karbantartja az osztaly mukodesi rendjet, es a dolgoz6k munkakori 

leirasait 

• Szervezi a vegzendo tevekenyseget, iranyitja a feladatok elvegzeset, a teljesftest szamon keri 

es ellenorzi 

• Javaslatot tesz az iranyftasa ala tartoz6 kozalkalmazottak munka-, es berligyeiben, valamint a 

belepo uj dolgoz6k berenek megallapftasara 

• Kozvetlen jelentesi kotelezettseg terheli a munkakori lefrasban elofrtak szerint 

• Folyamatosan biztosftja a magas szfnvonalu munkateljesftmenyt es munkafegyelmet 

• Egyi.ittmukodik a tarsosztalyokkal, reszlegekkel, csoportokkal, biztositja a konzfliumok 

Iehetoseget 
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• A takarekossag es gazdasagossag szem elott tartasaval biztosftja az osztaly feladatanak 

vegrehajtasat 

• Elosegfti az Intezet szakmai munkajat az osztalyok, reszlegek, csoportok igenyeinek 

messzemeno figyelembe vetelevel 

• Betartja es betartatja az intezeti eljarasrendeket, szabalyzatokat, m(ikodesi rendeket, 

utasitasokat, protokollokat, a munka-, Hiz-, adat,- es vagyonvedelmi feladatokat 

• A betegellatas mellett folyamatosan biztosftja az osztaly tudomanyos, oktat6- es 

kutat6munkajat, amelyert felel os 

• Beszamo16t tart a vezetett osztaly/reszleg/csoport feladatainak vegrehajtasar61 

Hataskore: 

• A feladatkorebe utalt kerdesekben dontesi , utasitasi , beszamoltatasi, ellenorzesi, alafrasi joga 

es kotelezettsege van 

• Ellatja a vezetese alatt al16 alkalmazottak szakmai felUgyeletet, iranyftja, koordinalja, 

ellenorzi tevekenysegUket 

• A vezetese alatt all6 osztaly gazdasagos mukodtetesehez, annak ertekelesehez szUkseges 

adatokkal kapcsolatban betekintesi es ellenorzesi joga van 

• Osztalyat erinto szakmai kerdesekben, f6igazgat6 engedely eseten, targyalasi jogkore van 

kUiso szakmai szervezeteknel, de az Intezet neveben penzUgyi kotelezettseget, egyeb 

elkotelezettseget nem vallalhat 

• Az osztalyon ellatott betegekkel kapcsolatos szakmai levelezesek, illetve zar6jelentesek 

vonatkozasaban kiadmanyozasi jogkore van 

• Tudomanyos kutatasokat az osztalyan kizar6lag f6igazgat6i engedellyel vegezhet 

• A kozvetlen f6igazgat6i hataskorbe tartoz6 Ugyekben javaslatteteli joga van 

Helyettesftes: 

Az osztalyos mukodesi rendben megnevezi helyetteset, aki tavolleteben teljes jogkorrel rendelkezik az 

osztaly mukodtetesenek kerdeseiben, a helyettes kijei6Iesehez a f6igazgat6 elozetes frasos egyetertese 

szUkseges. 
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5.1.9. A csoportvezetok feladatai, hataskore 

• A csoport munkatervenek elkeszftese 

• A munkavegzeshez szilkseges utasftasok kiadasa 
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• A vegzend6 tevekenyseg szervezese, a feladatok elvegzesenek iranyftasa, a teljesftes 

szamonkerese es ellen6rzese 

• A csoport miikodesi rendjenek, valamint az alkalmazottak munkakori leirasainak elkeszftese 

es j6vahagyasra t6rten6 el6terjesztese 

• Javaslattetel az iranyftasa ala tartoz6 kozalkalmazottak munka-, es berilgyeiben, valamint a 

belep6 uj dolgoz6k berenek megallapftasara 

• Az eves szabadsagolasi terv alapjan, a csoport folyamatos mukOdesenek figyelembe 

vetelevel adja ki a beosztottak szabadsagat 

• Kozvetlen jelentesi kotelezettseg a munkakori lefrasban el6irtak szerint 

• Fegyelmi felel6ssegre vonas, karterftesi eljaras megindftasanak kezdemenyezese 

• A magas szfnvonalu munkateljesitmeny es munkafegyelem folyamatos biztosftasa 

• Egyilttmiikodes a tarsosztalyokkal, reszlegekkel, csoportokkal 

• A csoport munkatervenek elkeszftese 

• A csoport feladatanak vegrehajtasa a takarekossag, gazdasagossag biztosftasaval 

• Az Intezet szakmai munkajanak el6segftese az osztalyok, reszlegek, csoportok igenyeinek 

messzemen6 figyelembe vetelevel 

• A szabalyzatok, utasftasok, munka-, tiiz-, katasztr6fa-, adat,- es vagyonvedelmi feladatok 

betartasa es betartatasa 

• Beszamol6 tartasa a vezetett reszleg/csoport feladatainak vegrehajtasar61 

5.2. Az ORFI szervezeti egysegei 

Az alabbiakban felsorolt szervezeti egysegek - a jelen Szervezeti es Miikodesi Szabalyzattal 

osszhangban all6 - onall6 m(ikodesi rendet kotelesek keszfteni. 
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5.2.1. A foigazgato kozvetlen ininyihisa ala tartozo szervezeti egysegek 

Aktiv fekvobeteg osztalyok 

I. Reumatol6giai Osztaly/Semmelweis Egyetem Reumatol6giai Tanszeki Csoport/ feladata 

A mozgasszervi megbetegedesek gy6gyit6-megelozo ellatasa a fekvo- es jar6beteg-ellatasban, a 

molekularis kutat6labor es az osteodenzitometrias labor (osteoporosis centrum) mukodtetese. 

Konzultaci6s, tudomanyos kutat6i, oktatasi, tovabbkepzesi feladatok elhitasa. A Semmelweis 

Egyetemmel (SE) 2003-ban tOrtent egytittmukOdesi megallapodas ertelmeben az SE reszere a 

reumatol6gia egyetemi gradualis es posztgradualis oktatasa, PhD es TDK programok vezetese. 

II. Reumatol6giai Osztaly feladata 

A mozgasszervi megbetegedesek gy6gyit6-megelozo ellatasa a fekvo- es jar6beteg-ellatasban. 

Konzultaci6s, tudomanyos kutat6i, oktatasi, tovabbkepzesi feladatok ellatasa. 

III. Reumatol6giai Osztaly feladata 

A mozgasszervi megbetegedesek gy6gyit6-megelozo ellatasa a fekvo- es jar6beteg-ellatasban. 

Konzultaci6s, tudomanyos kutat6i, oktatasi, tovabbkepzesi feladatok ellatasa. 

Klinikai Immunol6giai, Felnott- es Gyermekreumatol6giai Osztaly 

A felnott es gyermekkori mozgasszervi megbetegedesek, valamint a szisztemas es 

szervspecifikus autoimmun betegsegek gy6gyit6- megelozo ellatasa a fekvo- es jar6beteg 

tevekenysegben. Konzultaci6s, tudomanyos kutat6i, oktatasi, tovabbkepzesi feladatok ellatasa. 

Intenziv Terapias Osztaly 

Biztositja az intenziv kivizsgalast, kezelest, apolast es megfigyelest a veszelyeztetett, vagy 

eletveszelyes allapotu intezeti betegek reszere, napi 24 6ras ellatasban. Az alapfeladat zavartalan 

ellatasan tul , indokolt esetben, pre- es posztoperativ kezelesre is felvesz beteget. Az eletmentO 

kezeles elOnyt elvez. 

Feladatai koze tartozik a reanimaci6s tevekenyseg az ORFI egesz terilleten, a tart6s vena 

biztosftas, az epiduralis kateter bevezetese, konzflium es szakvelemeny adasa az Intezeten beliil, 

valamint felkeresre mas egeszsegilgyi intezmenyek betegei reszere. Vegzi az intezeti 

fekvobetegek EKG Ieleteinek kesziteset es ertekeleset. Az osztalyon szerzett diagnosztikus, es 
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gy6gyftasi tapasztalatok alapjan tudomanyos munka folytatasa, szakambulancia mukodtetese, 

szakorvos-kepzesben torteno reszvetel. 

Kozponti diagnosztikai osztalyok 

Radiol6giai Osztaly 

Feladata a fekvo- es jar6betegek kepalkot6 diagnosztikaja a konvencionalis rontgen es az 

ultrahang munkahelyeken, konzflium es szakvelemeny adasa az Intezeten belli!. Az osztalyon 

szerzett diagnosztikus, gy6gyftasi tapasztalatok alapjan reszvetel a tudomanyos munkaban, a 

gradualis es posztgradualis oktatasban. Az osztaly rontgenfilmek, es egyeb adathordoz6k 

taro lasara szolgal6 irattarat miikodtet. 

MRl Labor 

Feladata az intezeti es nem intezeti fekvo- es jar6betegek MRI vizsgalata es leletezese, reszvetel 

az intezeti oktatasi, tudomanyos es kutat6munkaban. 

Kozponti Laborat6rium 

Feladata a fekvo- es jar6beteg-ellatas kereteben a testfolyadekok es egyeb anyagok vizsgalata, 

altalanos laborat6riumi, immunol6giai, biokemiai es kristalydiagnosztikai szempontok alapjan. A 

helyben nem vegzett vizsgalatokhoz beerkezo anyagok szakszerii elokeszftese, csomagolasa, 

tarolas utani tovabbitasa a vizsgalatot vegzo laborat6riumba. Az osztalyvezeto foorvos 

konzfliumot ad a klinikai osztalyoknak a laborat6riumi vizsgalatok indikaci6jat es ertekeleset 

illetoen. Reszt vesz tudomanyos celu vizsgalatok elvegzeseben, a szakorvoskepzesben, 

rendszeresen vegzi a diagnosztikai m6dszerek belso es klilso minosegi ellenorzeset. 

Egyeb szervezeti egysegek 

Gy6gyszertar 

Intezeti gy6gyszertarkent miikodik, biztosftja a fekvobeteg osztalyok, a jar6beteg-ellatas, 

valamint a diagnosztikai reszlegek gy6gyszer, kontrasztanyag, infuzi6, vegyszer, diagnosztikum, 

egeszsegilgyi gaz ellatasat az elore megallapftott havi keret terhere. A szakmai szempontokat 

szem elott tartva takarekos gazdalkodast folytat. Zartforgalmu patikakent jar6beteg

gy6gyszerellatast is vegez. 
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Az Intezet orvosaival egylittmukodve vegzi az intezeti fekvo-, es jar6betegek fiziotenipias 

kezeleseit az elektro-, mechano-, balneo- es lezertenipia terlileten. Reszt vesz a tudomanyos celu 

vizsgalatokban, valamint gradualis es postgradualis kepzesekben. 

Klinikofarmakol6giai Csoport 

Feladata az engedelyezett intezeti klinikai gy6gyszervizsgalatok koordinalasaban, 

vegrehajtasaban es ellenorzeseben val6 reszvetel. 

lgazgatasiszervezetiegysegek 

Kontrolling 

Feladata az lntezet eloirt szakmai teljesitmenyenek felligyelete es ellenorzese az intezeti 

betegellatasi es egyeb munkafolyamatok kontrollalasa. Javaslatair61, az eszlelt elteresekrol 

jelentest ad a foigazgat6nak. Ellatja mindazon feladatokat, melyekkel a foigazgat6 megbizza. 

Titkarsag 

A f6igazgat6 titkarsagat a titkarsagvezeto vezeti , aki munkakoreben gondoskodik a titkarsag 

jogszabalyoknak, intezeti szabalyzatoknak es utasitasoknak megfelelo, gyors, hatekony, pontos 

m ukodeseert. 

A titkarsag folyamatos mukodesenek biztositasa erdekeben a titkarsagvezetonek kozvetlen 

utasitasi joga van a helyettes titkarno munkavegzesere vonatkoz6an. 

A titkarsagvezeto alarendeltsegebe tartozik a kozponti iktat6, postaz6 es irattar, az orvosi 

konyvtar, foto es dokumentaci6s csoport, melyek mukodeset ki.ilon szabalyzat tartalmazza. 

Humanpolitikai foeload6 

Intezi az orvosi munkakorokre kiirt palyazati hirdetmenyek kozzetetelet, a palyazati 

meghallgatasok Iebonyolitasat, a beerkezett palyazatok f6 igazgat6i dontesre val6 elokesziteset, a 

munkaba all6 orvosok belepteteset. 

Nyilvantartja a rezidenskepzesben resztvevoket, intezi az orvosok szakvizsga elotti szakmai 

gyakorlatat. 

Nyilvantartast vezet az orvosok, vezetok es az egyeb egyetemi vegzettseguek (gy6gyszeresz, 

vegyesz, biokemikus, pszichol6gus stb.) szemelyi anyagar61. 

Ismerteti es gondozza az orvosok, a vezetok es egyeb egyetemi vegzettseguek munkakori leirasat. 
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Nyilvantartja es orzi a vagyonnyilatkozat tetelre jogosultak dokumentaci6jat. F6igazgat6i dontesre 

elokeszfti a kinevezes, a felmentes az eloleptetes, az illetmenynelkilli szabadsag engedelyezeset az 

orvosok es a vezetok eseten. 

Nyilvantartja a tudomanyos fokozatokat, minosfteseket, mi.i kodesi bizonyftvanyokat. Az intezetbe 

palyaz6knak es az alkalmazasban all6 orvosoknak elbfralasi kriteriumrendszert dolgoz ki es 

alkalmaz a f6igazgat6 egyetertesevel. 

Dontesre elokeszfti a kitilnteteseket es fegyelmi es egyeb szemelyi ilgyeket. Intezi es nyilvantartja 

az orvosok es a gazdasagi, mi.iszaki terilleten dolgoz6k kongresszuson, tanfolyamon vagy 

tovabbkepzesen, killfoldi tanulmanyuton val6 reszvetelet. Kapcsolatot tart a Magyar Orvosi 

Kamara II. kerilleti szervezetevel az Emberi Eroforrasok Miniszteriumaval es az egyetemek 

Szakkepzesi Bizottsagaival. 

Szervezesi es lnformatikai Osztaly 

Felelos az ORFI-ban hasznalatos valamennyi hardware es software zavartalan m(ikodeseert, 

karbantartasaert, az informatikai biztonsag megval6sftasaert, az altala nyujtott adatszolgaltatas 

pontossagaert, szakszeri.isegeert, a teljesftmenyadatok hataridore t5rten6 tovabbftasaert. 

Javaslatot keszft a hal6zat, hardware-, software-allomany fejlesztesere . Mi.i kodteti az intezeti 

weblapot, gondoskodik az aktualizalasr61. Felelos a betegfelveteli iroda munkajanak 

pontossagaert, ellenorzi a betegadatok, az Adatlap elofras szerinti kitolteset es jelenteset. 

Iranyftja es ellenorzi a diszpecserek betegiranyft6 munkajat. 

Bels6 ellenor 

A fliggetlenftett belso ellenor, a f6igazgat6 altai , a 370/2011. Kormanyrendelet alapjan 

j6vahagyott bels6 ellenorzesi kezikonyv, eves munkaterv, illetve eseti megbfzas alapjan vegzi az 

ORFI szervezeti egysegeinek es munkatarsainak tevekenysegevel kapcsolatos belso ellenorzesi , 

illetoleg leltar-ellenorzesi tevekenyseget. 

Jogi kepviselo 

Feladata, hogy a jog eszkozevel elosegftse az ORFI mi.ikodesenek eredmenyesseget, 

kozrem l\ kodjon a t6rvenyesseg ervenyre juttatasaban, segftseget nyujtson a jogok 

ervenyesftesehez, valamint a kotelezettsegek teljesftesehez. 

Feladatanak teljesftese erdekeben, megbfzas alapjan, bfr6sagi, jogi kepviseletet lat el, jogi 

tanacsot es tajekoztatast ad, beadvanyokat, szerzodeseket es egyeb okiratokat keszft, reszt vesz a 

jogi munka megszervezeseben. 
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Kotelessege az iigykoreben tudomasara jutott jogsertesekre az Intezet vezetojenek a figyelmet 

felhivni es azok megszi.intetese erdekeben javaslatot tenni. 

Az Intezet mukodesenek elosegitese erdekeben reszt vesz a gazdasagi es egyeb dontesek, 

intezkedesek, hatarozatokjogi szempontb61 torteno elokesziteseben es vegrehajtasaban, vezeti az 

Igazgat6i ertekezletek jegyzokonyvet. Kozremukodik az ORFI szerzodeseinek elokeszfteseben, 

megkoteseben, a szerz6desekb61 szarmaz6 es az egyeb igenyek ervenyesfteseben, valamint az 

ORFI jogaira es kotelezettsegeire kihat6 egyeb megallapodasok elokeszfteseben. Reszt vesz az 

Intezet belso szabalyzatainak kidolgozasaban. 

Jogosult reszt venni az lntezet vezeto testiileteinek olyan iilesein, amelyeken a feladatkorebe 

tartoz6 kerdeseket targyalnak. 

Foglalkozas-egeszsegiigyi Szolgalat 

Vegzi az Intezet alkalmazottainak, a belepo uj dolgoz6knak rendes es rendkfvi.ili alkalmassagi 

vizsgalatat, szurovizsgalatait, jogszabaly szerint az oltasi tevekenyseget es sziikseg szerint a 

foglalkozassal 6sszeftigg6 egyeb orvosi tevekenyseget. 

5.2.2. Az orvos igazgato (fOigazgato-helyettes) kozvetlen iranyitasa ala tartozo szervezeti 

egysegek 

Rehabilitaci6s osztalyok I-ll-III 

Feladatuk a beutalt es a szakambulanciakon felvett, az aktfv fekvobeteg osztalyokon kivizsgalt 

betegek reumatol6giai rehabilitaci6s kezelese, konzflium es szakvelemeny adasa az lntezeten 

beliil. Az osztalyon szerzett diagnosztikus, gy6gyftasi tapasztalatok alapjan tudomanyos munka 

folytatasa, szakambulancia mukodtetese, reszvetel az oktat6munkaban. 

Kozponti szakambulanciak 

• Aitalanos reumatol6gia 

• Rehabilitaci6 

• Korai arthritis 

• Osteoporosis es mas metabolikus csontbetegsegek 

• Koszveny es kristalyarthropathiak 

• Klinikai immunol6gia 

• Belgy6gyaszat 

• N6gy6gyaszat 
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• Borgy6gyaszat 

• Ideggy6gyaszat 

• Neurol6gia/Neurofiziol6gia 

• Pszichol6gia/Pszichiatria 

• Idegsebeszet 

• Manualterapia 

• Ortopedia 

• Fajdalom 

• Lezer 

M6dszertani es Minosegbiztositasi Osztaly 
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Feladata az ORFI minosegligyi rendszerevel (ISO-MEES) kapcsolatos szakmai dokumentumok 

folyamatos karbantartasa, es az abban foglaltak vegrehajtasanak ellenorzese. 

Az orvosi adminisztraci6 minosegenek ellenorzese, a szakrnai minimum feltetelrendszer es a 

m6dszertani iranyelvek kontrollja, a minosegbiztositas targyi, szemelyi, es szervezeti 

felteteleinek aktualizalasa, ezen tevekenyseg ellenorzese, javaslattetel a foigazgat6nak. 

K6rhazhigienes es Kornyezetvedelmi Szolgalat 

Feladata az ORFI kozegeszsegligyi-jarvanyligyi biztonsaganak megteremtese, melynek 

erdekeben gondoskodik a hatalyos jogszabalyok, k6rhazi szabalyzatok es utasftasok betartasar61 

es betartatasar61. Kiemelt figyelmet fordft a beteghigiene, az elelmezes es a takaritas higienes 

helyzetere. Javaslatot tesz a higienes problemak megoldasara, a feltetelek javftasara. A 

kornyezetvedelmi ellenor a kornyezetvedelmi elofrasok betartatasa erdekeben javaslatokat tesz 

felettesenek a megoldand6 problemakr61. 

5.2.3. A gazdasagi igazgat6 kozvetlen iranyitasa ala rendelt szervezeti egysegek 

Penzligyi, Szamviteli es Anyaggazdalkodasi Osztaly 

Biztosftja az ORFT mukodokepesseget penzligyi tervezesi es penzforgalmi oldalr61, rendszeresen 

frasban tajekoztatja a f6 igazgat6t a likviditasi helyzetrol. 

Naprakeszen figyelemmel kfseri a ki nem fizetett szallft6i es vevoi allomanyt, a 

kotelezettsegvallalasok fedezetet, a lejart hataridej u tartozasok behajtasara - az Tntezet 

vezetesenek tajekoztatasa mellett- haladektalanul megteszi a szlikseges intezkedest. 
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Konyveli az ORFI beveteleit, kiadasait, a kozvetett es kozvetlen koltsegeket havonta Iebontja 

szervezeti egysegekre is. 

A feltigyeleti szerv reszere torteno elki.ildesre elokeszfti es j6vahagyatja az ORFI eves 

koltsegveteset, penzligyi beszamol6jat. Gondoskodik arr61, hogy az eloiranyzatok megfeleljenek, 

es rendelkezesre alljanak a zavartalan mukodesehez, szlikseg eseten kezdemenyezi azok 

m6dositasat. 

Vegzi az Intezet kozalkalmazottainak illetmenyszamfejteset, valamint egyeb munkaberek, 

megbizasi dfjak, segelyek, munkaber elolegek szamfejteset, az egyeni szamlakra torteno 

atutalasat, az ezekhez kapcsol6d6 jarulekok, tagdfjak hataridore torteno kifizeteset. Teljes 

feleiOsseggel tartozik az elektronikus utalas adatainak pontossagaert, val6disagaert. Figyelemmel 

kfseri es ervenyesiti a jogszabaly, hat6sag, intezeti hatarozat alapjan eloirt levonasokat; indokolt 

kerelemre illetmeny igazolast ad ki . Az ORFI altai megkot6tt, kotelezettseggel, bevetellel jar6 

szerzodeseket nyilvantartja, elkesziti a szlikseges szamlakat. 

A beerkezett szamlakat nyilvantartja, gondoskodik azok ervenyesftteteserol, jogszeruseg eseten 

hataridore torteno kifizeteserol. Elvegzi a szamlareklamaci6val kapcsolatos ligyintezest. A 

penztaron keresztlil intezi a keszpenzforgalommal kapcsolatos ligyeket. Felligyeli a 

gy6gyszertar, elelmezes, anyaggazdalkodas konyveleset. Intezi az ad6zassal kapcsolatos 

feladatokat. 

Folyamatosan biztositja az ORFI valamennyi szervezeti egysege reszere a miikodeshez 

szlikseges fogy6- , es egyeb anyagokat, gondoskodik a raktarkeszlet elofrt szintre t6rteno 

feltolteserol. Az anyagraktarak nyilvantartasait ugy vezeti, hogy azokb61 az egyes szervezeti 

egysegek anyagfelhasznalasa megallapfthat6 legyen, tovabba vegzi az elofrt adminisztraci6t. 

Miiszaki Osztaly 

Feladata az Intezet lizemeltetesenek biztosftasa, javaslattetel a javftasi, beszerzesi tevekenysegre. 

Szervezi a TMK munkak ellatasat, a hatekony energiagazdalkodasra javaslatot tesz. Keszenleti 

ligyelet ellatasa. 

Munkaero es Bergazdalkodasi Osztaly 

A f0 igazgat6 utasftasa alapjan vegzi az alkalmazottak munkaltatasi tevekenyseget, 

illetmenyrendszerenek ligyintezeset. A klilso munkavallal6k reszere berszamfejtest vegez. lntezi 

a tarsadalombiztosftassal kapcsolatos tevekenyseget. 

Leltarcsoport 
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A vonatkoz6 jogszabalyok es a gazdasagi igazgat6 utasftasai alapjan vegzi az intezeti 

vagyonvedelmet, az eszkozok, anyagok nyilvantartasba vetelet, kiadasat, selejtezeset es 

leltarozasat. 

Elelmezesi es Dietetikai Csoport 

Szervezi es vegzi a betegek, illetve az alkalmazottak elelmezeset, az etelek keszen tartasat, 

adagolasat, talalasat. Vegzi a szigoru szamadasu etkezesi jegyek kezeleset, gondoskodik a napi 

etelk6stolas, az etelminta tarolas elofras szerinti lebonyolftasar61. 

Gondnoksagi, Rendeszeti es Munkavedelmi Csoport 

Az Intezet komyezetenek- tereinek, udvarainak, bels6 utjainak, parkjainak - rendben es 

tisztantartasa, beleertve a h6 eltakarftasat, az utakjegteleniteset, a kerteszeti teendok ellatasat. 

A folyamatosan lizemel6 portaszolgalaton keresztlil biztositja a betegek es a latogat6k megfelel6 

tajekoztatasat, klilso megkeresesre utbaigazitast ad. Iranyitja a telefonkozpont es a lift szolgalat 

mukodeset. 

Gondoskodik az intezeti gepkocsivezetok utnyilvantartasanak pontos vezeteserol. Szervezi a 

veszelyes- es kommunalis hulladek szallftasat, az intezeti gepkocsikkal a szemely es 

aruszallftast, valamint a jarasukban korlatozott betegek epliletek kozotti szallitasat. 

Koordinalja a Lukacs el6ad6terem szakmai celokra t6rten6 mukOdteteset. 

Gondoskodik a munkavedelmi elofrasok betartasar61 es betartatasar61, biztosftja a baleset- es 

munkavedelemmel, valamint a tiizvedelemmel kapcsolatos felteteleket, ellenorzi a 

munkavedelmi eszkozok hasznalatat, a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok, bels6 szabalyzatok, 

utasftasok betartasat es betartatasat. 

Szervezi a baleset-, munka- es tiizvedelemmel kapcsolatos oktatast. Ellatja az Intezet rendeszeti 

teendoit, ellenorzesekkel es a portaszolgalaton keresztlil biztosftja az Intezet vagyonvedelmet. 

Rendkivlili esemeny soran megteszi a szlikseges intezkedeseket, jelentest keszit. Eljar es 

kivizsgalja a betegek, a dolgoz6k es az lntezet serelmere elkovetett vagyon elleni jogserteseket, 

kapcsolatot tart a kerlileti rendorkapitanysaggal es a klilso vedelmi szervekkel. 

5.2.4. Az apohisi igazgat6 kozvetlen iranyitasa ala tartoz6 munkakorok 

• Osztalyvezet6 f6n6verek 

• Osztalyos vezet6 asszisztensek 

• Apol6k es osztalyos asszisztensek 

Kiadas:11 Oldalszam: 301 83 



Orszagos Reumatol6giai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzat 

• Nem osztaly keretein belUI dolgoz6, asszisztensek 

• Orvosirnokok 

• Dietetikus 

• Szocialis es mentalhigienes segit6 

• Betegszallft6k 

• Takarft6 csoport 

• Textil reszleg 

6. Az ORFI IRANYITASABAN ES MUKODESEBEN RESZTVEVO TESTULETEK ES FORUM OK 

6.1. Igazgatoi ertekezlet 

Az igazgat6i ertekezletet a f6 igazgat6 hetente hfvja ossze es vezeti. Soron kfvlili ertekezlet 

osszehivasat az igazgat6i ertekezlet barmely tagja az ok es eel megjelolesevel a f6igazgat6nal 

kezdemenyezheti. 

Az igazgat6i ertekezlet tagjai a f6igazgat6 f6orvos, a f6igazgat6-helyettes, a gazdasagi igazgat6, 

az apolasi igazgat6, a humanpolitikai vezeto valamint igazgat6i pozfci6ban a kontrolling vezeto. 

Esetenkent meghfvott szemelyek a jogi kepviselo, a szakszervezet, a Kozalkalmazotti Tanacs, az 

Orvosi Kamara kepviseloje vagy egyeb meghfvottak, a napirendnek megfeleloen. 

Az igazgat6i ertekezlet megtargyalja az ORFI egeszet erinto strategiai, szervezesi, mukodesi es 

gazdalkodasi kerdeseket, a penzUgyi jelenteseket, a k6rhazi szolgaltatasok, ellatasok mennyisegi es 

minosegi mutat6it, a noveri munka helyzetet, a bizottsagok, osztalyok beszamol6it, valamint 

mindazokat az Ugyeket, amelyeket az lgazgat6i ertekezlet tagjai szUksegesnek tartanak a 

megtargyalasra. 

Az ertekezlet akkor hatarozatkepes, ha a tagoknak t6bb mint fele jelen van . Az igazgat6i 

ertekezlet a jelenlevo tagok t6bb mint felenek egyhangu szavazataval hozza meg donteseit. Szi.ikseg 

eseten, elsosorban szemelyi kerdesekben titkos szavazas kerheto. Az ertekezletrol jegyzokonyv keszUI, 

amelynek elkeszfteserol a f6 igazgat6 gondoskodik, es az ORFI irattaraban kerUI megorzesre. A 

jegyzokonyvet az ertekezlet tagjai kapjak meg. 

6.2. Szakmai Vezeto Testiilet 

A Szakmai Vezeto TestUlet a 43/2003.(Vll. 29.) . ESzCsM rendelet ll. §-aban elofrtak szerint 

miikodik. 
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Tagjai a f6igazgat6-helyettes, az apolasi igazgat6, az intezeti Kozalkalmazotti Tanacs elnoke, az 

intezeti humanpolitikai vezeto, a szakmai oszt<ilyvezeto f6orvosok kepviseloi (ket fo), a MOK altai 

delegalt orvos. A Testlilet tagjaib61 elnokot es titkart valaszt. 

Feladatai: 

• Reszt vesz az Intezet Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak, hazirendjenek, tovabba az 

intezeti minosegligyi rendszerre, a gy6gyszerkezelesi, a szakapolasi, az ligyeleti es a kutatasi 

tevekenysegre vonatkoz6 eljarasrendek es szabalyzatok elokeszfteseben 

• Velemenyt nyilvanft az Intezetet erinto egeszsegligyi ellatasi szerzodes megkotesere iranyul6 

palyazat elbiralasa saran 

• Velemenyezi, illetve rangsorolja a vezeto-helyettesi es a szakmai osztalyok vezetoi 

munkakoreinek betOltesere beerkezett palyazatokat 

• Ertekeli, es szakmai szempontb61 rangsorolja a kozremiikodoi szerzodesekrol es a 

kozremukodo altai vegzett tevekenysegrol sz616 palyazatokat 

• Gyakorolja egyetertesi jogat 

• A fenntart6 , illetve a f6igazgat6 felkeresere meghatarozott szakmai kerdesekben velemenyt 

nyilvanit 

• A szakmai mukodes veszelyeztetese eseten megteszi a hataskorebe tartoz6 intezkedeseket 

A Szakmai Vezeto Testlilet velemenyenek kikerese kotelezo 

• A vezeto-helyettesek megbizasa, illetve felettlik az egyeb munkaltat6i jogok gyakorlasa, 

valamint a szakmai osztalyok vezetoi megbfzasa kapcsan 

A Szakmai Vezeto Testlilet egyetertese szlikseges 

• Az ORFI szakmai tervehez 

• Az ORFT fejlesztesi prioritasainak meghatarozasahoz 

• A vezetoi, f6igazgat6-helyettesi es apolasi igazgat6i kinevezesnel a klilon jogszabalyban 

meghatarozott feltetelek al6li felmenteshez 

• Az intezeti Etikai Bizottsag vezetojenek es tagjainak, tovabba a halottb61 t5rten6 szerv

szovetkivetelhez a halal tenyet megallapft6 bizottsag kinevezesehez 

• Minosegbiztosftasi politika kialakftasahoz es a belso minosegligyi rendszerrol sz616 szabalyzat 

elfogadasahoz 

• Mas egeszsegligyi szolgaltat6val val6 szakmai egylittmiikodesi es konzfliumi keresi rendhez 
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A K6rhazi Feliigyelo Tanacs az ORFI-ban 5 tagb61 all6 testiilet, melynek osszetetele: a 

mozgasszervi betegsegek teriileten m(ikodo tarsadalmi szervezetek altai (1 f6 Magyar Reumabetegek 

Egyesiilete, 1 f6 Magyar Bechterewesek Egyesiilete, 1 fo Osteoporosis Betegek Magyarorszagi 

Egyesiilete), 1 fo Allami Egeszsegiigyi Ellat6 Kozpont es 1 fo az ORFI Kozalkalmazotti Tanacsa altai 

delegalt szemely. A Tanacs elnoket a tarsadalmi szervezetek kiildottei koziil kell megvalasztani. A 

Feliigyelo Tanacs tagja nem lehet az ORFI vezetoje, valamint az Etikai Bizottsag tagja. 

A Feliigyelo Tanacs megbizatasa negy evre sz61, es az altala elfogadott iigyrend alapjan mukodik. 

A Feliigyelo Tanacs tagjanak megbfzatasa megszlinik 

• A megbizasi ida lejartaval 

• A tag lemondasaval 

• A tag halalaval 

• Tarsadalmi kiildott eseten a delegal6 tarsadalmi szervezet bfr6sagi nyilvantartasb61 val6 

t6rlesevel, vagy a tagnak a tarsadalmi szervezeti tagsaga megszunesekor 

• Intezeti kiildott eseten a kiildottnek az ORFI-val val6 munkavegzesre iranyul6 jogviszonya 

megsz(inesekor 

A K6rhazi Feliigyelo Tanacs az ORFI altai nyujtott egeszsegiigyi ellatassal osszeftiggesben 

• Velemenyt nyilvanft, es javaslatokat tesz az intezmeny miikodesevel, fenntartasaval es 

fejlesztesevel kapcsolatos kerdesekben 

• Biztosftja a kapcsolattartast az intezmeny vezetese es az erintett lakossag kozott 

• Kepviseli az erintett lakossag erdekeit az intezmeny miikodeseben 

• Figyelemmel kiseri az intezmeny mukOdeset 

A FeliigyelO Tanacs feladatai vegrehajtasaval kapcsolatosan 

• Jogosult megismerni az egeszsegiigyi szolgaltatas miikodesevel, fenntartasaval , bovitesevel, 

atszervezesevel kapcsolatos penziigyi, gazdasagi adatokat, mutat6kat, beszamol6kat, 

valamint az egeszsegiigyi szolgaltatassal, annak minosegevel kapcsolatos 

szemelyazonositasra alkalmatlan - statisztikai adatokat 

• Kerdest intezhet a fekvobeteg-intezmeny orvosszakmai vezetojehez, aki 15 napon beliil 

tajekoztatast ad 
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• Az egeszsegiigyi szolgaltatas szfnhelyere belephet, ott tart6zkodhat, azonban az ott foly6 

egeszsegiigyi ellatast, valamint egyeb munkavegzest nem zavarhatja 

• Lakossagi f6rumot tarthat 

• Kozvetfti az ORFI orvosszakmai vezetoje fete az egeszsegiigyi szolgaltatas igenybe 

vevojenek az egeszsegiigyi szolgaltatasokra vonatkoz6 kezdemenyezeseit 

• Figyelemmel kfseri az ORFI jelen szabalyzataban, valamint hazirendjeben foglaltak 

ervenyestileset 

A K6rhazi Feliigyelo Tanacs sziikseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal iilesezik. Az 

Uleseket az elnok hfvja ossze. A tagok felenek, illetve a tarsadalmi ktildottek ketharrnadanak az tiles 

osszehfvasara iranyul6 - napirendi javaslatot is tartalmaz6 - frasban tett indftvanya eseten az elnok 

koteles az illest az indftvany kezhezveteletOl szamftott 15 napon beliil osszehfvni . A K6rhazi Feliigyelo 

Tanacs Uleseirol jegyzokonyv kesziil , amelynek elkeszfteserol az elnok gondoskodik. 

6.4. Oszbllyvezetoi ertekezlet 

Az osztalyvezetoi ertekezlet az igazgat6i ertekezlet es a kozalkalmazottak kozotti szakmai, 

operatfv, konzultativ, informaci6s kapcsolat megteremteset szolgalja. Az osztalyvezetoi ertekezletet 

legalabb felevente a f6igazgat6 hfvja ossze es vezeti, ezt a jogot helyetteseire atruhazhatja. Az 

ertekezleten megtargyalasra keriilnek mindazok az iigyek, amelyek az Intezet zavartalan 

betegellatasahoz, gazdasagi m(\kodesehez kapcsol6dnak, illetve azzal osszefiiggnek, tovabba, 

amelyeket a f6igazgat6 a vezetoi ertekezlet ele terjeszt. 

Az ertekezletrol emlekezteto kesziil, amelyet az ORFI irattara oriz. Az emlekezteto keszfteserol a 

foigazgat6 gondoskodik. 

6.5. Osszorvosi ertekezlet 

Az ORFI legalabb felevente osszorvosi ertekezletet tart, melyre meg kell hfvni az ORFI valamennyi 

orvosat. Az osszorvosi ertekezlet a vezetoi dontesek kozlesenek es megtargyalasanak f6ruma, valamint 

a kozvetlen intezeti vezetok es az orvosok kozotti informaci6csere szfntere. Az ertekezletrol 

emlekezteto kesziil , amelyet az ORFI irattara ariz. Az emlekezteto keszfteserol a f6 igazgat6 

gondoskodik. 
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Az ertekezlet a betegellatasban felmeri.il o, apolasi , gondozasi kerdesekben a foigazgat6 es az apolasi 

igazgat6 tanacsad6 testlilete. Az ertekezletre meg kell hfvni a fonovereket, vezeto szakasszisztenseket, 

vezeto asszisztenseket, vezeto gy6gytomaszt, vezeto dietetikust, csoportvezetoket. A gazdasagi

muszaki kerdesek napirendre ruzese eseten meg kell hfvni a gazdasagi igazgat6t vagy helyetteset. 

Az ertekezletet az apolasi igazgat6 hfvja ossze, szilkseg eseten annak osszehfvasat az apolasi igazgat6 

helyettese is kezdemenyezheti. Az ertekezlet idopontjat es napirendjet a foigazgat6 titkarsagan az 

apolasi igazgat6, szi.ikseg eseten helyettese - Jegalabb egy hettel korabban - koteles bejelenteni. 

Az ertekezlet megtargyalja az apolasi munkat segfto fejlesztesi terveket, Jegfontosabb feladatokat, az 

etikai helyzetet, es mindazon kerdeseket, amelyeket a meghfvottak az ertekezleteken eloterjesztenek. 

Az ertekezletrol emlekezteto keszi.il, melynek elkeszfteserol az apolasi igazgat6, vagy helyettese 

gondoskodik. Az emlekeztetot a f0igazgat6nal, valamint az ORFI irattaraban kell megorizni. Az 

ertekezletrol keszitett emlekeztetoket igeny eseten az apolasi igazgat6 megki.ildi az AEEK es az EMMI 

illetekes osztalyai reszere. 

6. 7. Osztalyertekezlet 

Az osztalyertekezlet szakmai kerdesekben az osztalyvezetO tanacsad6 testillete. Az ertekezletre meg 

kell hfvni az osztaly valamennyi kozalkalmazottjat, valamint mindazokat a szemelyeket, akiket a 

felmeri.ilo kerdesek megtargyalasakor az osztalyvezeto szi.iksegesnek tart, ki.ilonosen fontos ligyekben 

az ORFI vezetOseget is. 

Az osztalyertekezletet az osztalyvezeto szi.ikseg eseten, de Jegalabb felevente hivja ossze es vezeti. Az 

ertekezlet idopontjat es napirendjet a foigazgat6 foorvos titkarsagan - legalabb egy hettel korabban - be 

kell jelenteni. 

Az ertekezlet az osztalyvezetO beszamol6ja alapjan megtargyalja a vegzett munkat, a hianyossagokat, s 

azok kiki.iszobolt!senek m6djat, az eves beszamol6t, az osztaly munkafegyelmet, etikai helyzetet, az 

osztaly kozalkalmazottainak javaslatat. 

Az ertekezletrol emlekezteto keszi.il, amelyet az ORFI irattara ariz. Az emlekezteto keszfteserol az 

osztalyvezeto gondoskodik. 
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A Kozalkalmazotti Tamics a kozalkalmazotti reszveteli jog gyakorlasanak szervezeti formaja, 

amely elsosorban a munkaltat6val kozalkalmazotti jogviszonyban all6 kozalkalmazottak neveben 

j6Ieti, szocialis erdekekkel osszefuggo kerdesekben jatszik jelentos szerepet. 

A Kozalkalmazotti Tanacs a munkaltat6i dontest megelozoen velemenyezi: 

• A munkaltat6 gazdalkodasab61 szarmaz6 bevetelek felhasznalasanak tervezetet 

• A munkaltat6 belso szabalyzatanak tervezetet 

• A kozalkalmazottak nagyobb csoportjat erintO munkaltat6i intezkedesek tervezetet, a 

garantaltan feli.ili illetmenyresz megadasat 

• A korengedmenyes nyugdfjazasra es a megvaltozott munkakepessegi.i kozalkalmazottak 

rehabilitaci6jara vonatkoz6 elkepzeleseket 

• A kozalkalmazottak kepzesevel osszeft.iggo terveket 

• A munkaltat6 munkarendjenek kialakftasat 

A Kozalkalmazotti Tanacsot egyi.ittdontesi jog illeti meg a Kollektfv Szerzodesben meghatarozott 

j61eti celu eszkozok hasznosftasa, felhasznalasa tekinteteben. 

6.9. Szakmai bizottsagok 

Az intezeti alland6 szakmai bizottsagok a kovetkezok: 

Gy6gyszerterapias Bizottsag 

Infekci6kontroll Bizottsag 

Transzfuzi6s Bizottsag 

Etikai Bizottsag 

Intezeti Kutatasetikai Bizottsag 

Szocialis Bizottsag 

Mi.iszeri.igyi Bizottsag 

Kozbeszerzesi es Palyazatertekelo Bizottsag 

Elelmezesi Bizottsag 

Tudomanyos Tanacs 

Apolasi Tanacs 

Helyi Erdekegyezteto Tanacs 

valamint a ki.ilonbozo ad hoc bizottsagok. 
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Elnoke a foigazgat6, titkara az intezeti f0gy6gyszeresz. Tovabbi harom tagja egy belgy6gyasz, egy 

reumatol6gus es egy rehabilitaci6s szakorvos. 

A Gy6gyszerterapias Bizottsag szlikseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal Ulesezik. Az 

Ulesrol jegyzokonyv keszlil. Az Uleseket a titkar keszfti elo, aki beszamol a ket tiles kozotti idoszak 

esemenyeirol. Javaslatot tesz az aktualis feladatok megtargyalasara. Az illest az elnok vezeti. A 

Gy6gyszertenipias Bizottsag tevekenysege soran segfti a korszeru gy6gyszerterapias elvek hatekony 

ervenyesiteset, biztosftja a gy6gyszerek rendelesere es kiadasara vonatkoz6 rendelkezesek megtartasat. 

Feladatai: 

• A szakirodalom felhasznalasaval terapias eljarasokat dolgoz ki, illetve javasol, felhfvja a 

figyelmet az esetleges helytelen gyakorlatra, mellekhatasokra, interakci6kra; valamint 

elomozditja ez ut6bbiak megfigyeleset es a tapasztalatok hasznosftasat 

• A betegdokumentaci6 (k6rlap, lazlap) alapjan figyelemmel kfseri, Ulesein elemzi es ertekeli 

az ORFI-ban foly6 gy6gyszerterapias tevekenyseget es a gy6gyszerfelhasznalast 

• Velemenyt mond az osztalyok gy6gyszerelesi gyakorlatar6l 

• Elemzi az osztalyok gy6gyszergazdalkodasat, annak cikkelemenkenti alakulasat es az egy 

apolasi napra, egy betegre eso gy6gyszerk6ltsegeket 

6.9.2. Infekciokontroll Bizottsag 

A Bizottsag a f0 igazgat6 tanacsad6, velemenyezo szerve. A Bizottsag osszetetelet az 

, lnfekci6kontroll rendszerenek mukodtetese" c. utasftas (U 02) tartalmazza. 

A Bizottsag szlikseg szerint, de legalabb felevenkent Ulesezik. Az Ulesekrol jegyzokonyvet kell 

felvenni. Az ertekezleteket a titkar keszfti elo, az Uleseket az elnok vezeti . A titkar az ertekezleten 

beszamol a ket tiles kozotti idoszak esemenyeirol, es javaslatot tesz a megtargyaland6 feladatokra. Az 

elnok - az alland6 tagokon kivlil - mas szakembereket is felkerhet a Bizottsag munkajaban val6 

reszvetelre. 

Feladatai: 

• Tevekenysege soran feltarja a nosocomialis fertozesek okait, es reszt vesz azok 

megelozeseben, javaslataival elosegfti a higienes, illetve epidemiol6giai szempontb61 

megfelelo intezeti viszonyok kialakftasat 
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• Reszt vesz az ORFI minden terlileten a nosocomialis fert6zesek elleni vedekezes szabalyai 

betartasanak ellen6rzeseben 

• Oktatast vegez a korszeru higienes eljarasok terjesztesere 

6.9.3. Transzfuzi6s Bizottsag 

A Bizottsag az intezeti transzfuzi6s feladatok vonatkozasaban a f6igazgat6 tanacsad6 testlilete. Elnoke 

az intezeti lntenzfv Terapias Osztaly vezet6je, tagjai egy immunol6gus, egy belgy6gyasz es egy 

reumatol6gus szakorvos, es az Intenzfv Terapias Osztaly f6n6vere. A Bizottsag szlikseg szerint, de 

legalabb felevente Ulesezik, melyr61 feljegyzes keszi.il. 

Feladatai: 

• Iranyftja, es felligyeli a transzfuziol6giai szolgaltatas teljes rendszereret 

• Biztosftja a transzruziol6giai konzfliumot 

• Megrendeli a kompatibilis verkeszftmenyeket, ellatja a valasztott ver beszerzesevel 

kapcsolatos feladatokat 

• Nyilvantartja es kivizsgalja a transzruzi6s szov6dmenyeket 

• Szabalyszeruen vezeti a szakmai dokumentaci6kat 

• Betartja a laborat6riumi es betegellat6 gyakorlat (GLP, GCP) szakmai szabalyait, valamint a 

klinikai transzfuziol6giai tevekenyseggel kapcsolatos rendeleteket, el6frasokat, 

protokollokat 

6.9.4. Etikai Bizottsag 

A Bizottsag az intezeti etikai normak kialakftasaban, a betegellatas alapvet6 moralis kovetelmenyeinek 

ervenyesfteseben a f6igazgat6 tanacsad6 testlilete. A f6igazgat6 altai kinevezett ottagu Bizottsag ket 

orvosb61, vagy mas egeszsegligyi dolgoz6b61, valamint jogaszb61, szocialis gondoz6b61 es lelkeszb61 

alt. 

Feladatai: 

• A f6igazgat6 felkeresere allast foglal az intezetben felmeri.il 6 etikai Ugyekben 

• Kozrem (ikodik az egeszsegi.igyr61 sz616 1997. evi CLIV. tv. (Ei.itv.) 6-25. §-aiban 

meghatarozott betegjogok ervenyesfteseben, szi.ikseg eseten a betegpanaszok kivizsgalasaban. 

• J6vahagyja, illetve elbfralja a Elitv. XI. fejezete szerinti, a szerv- es szovetatliltetesre, valamint 

azok tarolasara vonatkoz6 kerelmeket 
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• 
6.9.5. Intezeti Kutatasetikai Bizottsag 

Az Intezeti Kutatasetikai Bizottsag feladata a mar engedelyezett tudomanyos kutatasok intezeti 

megval6sfthat6saganak vizsgalata, es a kutatasi engedelyben foglaltak betartasanak ellenorzese. Ennek 

alapjan: 

• Vizsgalja az Intezet targyi es szemelyi felteteleit, a kutatasban torteno reszvetelre val6 

alkalmassaggal kapcsolatban. 

• Ellenorzi, hogy a kutatast az engedelyben, a kutatasi tervben es a Good Clinical Practice

ben el6frtaknak megfeleloen folytatjak-e, es a resztvevok szemelyes adatai kezelesenel 

jogszeriien jartak-e el, megfelelo szemelyeket vontak-e be a vizsgalatba (cselekvokepesseg 

kerdese). Az IKEB feladatai koze tartozik annak ellenorzese is, hogy a vizsgalatba bevont 

szemelyeket megfelelo m6don tajekoztattak-e, a beleegyezes onkentes m6don tOrtent-e, 

megfelelo m6don tajekoztattak-e a kutatasi alanyt sertiles, vagy megrokkanas eseten az ot 

megilleto kartalanitasr6l, illetve biztositva vannak-e a garanciak a kutatasi alany szemelyes 

informaci6inak bizalmas kezelesere. 

• Tajekoz6dik, hogy a vizsgalat folyaman az engedelyezett kutatas targyi es szemelyi 

felteteleiben nem tortent-e olyan valtozas, amely a kutatast, vagy a resztvevok biztonsagat 

veszelyezteti. Ha ilyet eszlel, arr61 a kutatasvezetot es az intezmeny igazgat6jat tajekoztatja. 

Ha engedelyezett a resztvevok toborzasa, akkor vizsgalja azt is, hogy ez etikailag 

elfogadhat6 m6don tOrtent-e. 

• Figyelemmel kiseri a vizsgalatban e16fordul6 sulyos, nem kfvanatos esemenyeket. 

• Ha erre okot ado korlilmenyt eszlel, kezdemenyezheti az engedelyezett kutatas 

felfliggeszteset az intezmeny igazgat6janal, es a problemat jelzi az engedelyt kiad6 

b izottsagnal. 

A Bizottsag tagjait a f6igazgat6 nevezi ki. Annak elnoke klinikai farmakol6gus orvos, titkara GCP 

vizsgaval rendelkezo asszisztens, vagy nover. Tovabbi tagjai harom orvos (egy fliggetlen orvos), az 

intezeti f6gy6gyszeresz, jogasz, asszisztens es laikus kepviselo. A bizottsag mukodeset reszletesen , A 

klinikai farmakol6giai tevekenyseg szabalyozasa (SZ 24)" c. szabalyzat tartalmazza. 
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A Szocialis Bizottsag a f6igazgat6 tanacsad6 testiilete . Elnoke a humanpolitikai vezet6, a Bizottsag 

tovabbi tagjai a gazdasagi szervezet egy kepviseloje es egy szakdolgoz6, sziikseg eseten a 

szakszervezet kepviseloje. 

A Bizottsag sziikseg szerint, de legalabb felevente iilesezik. Oteseit az elnok hfvja ossze, es vezeti . Az 

iilesekrol jegyzokonyv keszill. 

Feladatai: 

• A dolgoz6k szocialis helyzetet erint6 kerdesek elemzese, velemenyezese, javaslattetel az 

igenyelt havi illetmenyelolegek megfteleser61 

• A szocialis helyzetet befolyasol6 intezkedesek elokeszfteseben reszvetel 

• Elemzi a szallasok lak6inak problemait, nyilvantartast vezet az igenyekrol, megvizsgalja azok 

jogossagat, egyezteti azokat az ORFI egeszsegpolitikai celjaival, a jogos igenyeket rangsorolja, 

velemennyel ellatott javaslatat frasban felterjeszti a foigazgat6hoz 

• Reszt vesz az ORFI szocialis terveinek elokeszfteseben 

6.9.7. Miiszeriigyi Bizottsag 

Tagjai a foigazgat6, mint a testiilet elnoke, a f0igazgat6-helyettes, a gazdasagi igazgat6, a Kozponti 

Laborat6rium osztalyvezetO foorvosa, es a Muszaki osztaly vezetoje. A Bizottsag sztikseg szerint 

iilesezik, munkarendjet maga alakftja ki. 

A Bizottsag feladatai: 

• Az lntezet technikai fejlesztesi helyzetenek folyamatos figyelemmel kiserese, elemzese, 

fejlesztesi koncepci6k kidolgozasa 

• Az egyes egysegektol beerkezo eves igenyek atfog6 osszesftett ertekelese, javaslattetel a 

f0igazgat6 illetve a vezetoi ertekezlet reszere a rendelkezesre all6 eves beruhazasi keret 

felhasznalasara 

• A Bizottsag javaslatot dolgoz ki a f0 igazgat6 reszere az uj muszerbeszerzesek rangsorolasara, a 

m(\szerek beszerzesere, illetve javftasara rendelkezesre all6 keretek felhasznalasara, valamint a 

javftasra szorul6 muszerek rangsorolasara 
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6.9.8. Kozbeszerzesi es PalyazatertekeiO Bizottsag 

A Bizottsag a f6igazgat6 tanacsad6 szervekent mukodik. 

Tagjai a gazdasagi igazgat6, mint a Bizottsag elnoke, a f6igazgat6-helyettes, a jogi kepvisel6, valamint 

tanacskozasi joggal az lntezetb61 meghivott (pl. a Kozponti Laborat6rium osztalyvezetoje, a 

Gy6gyszertar vezetoje, a Miiszaki osztaly vezetoje, stb.) es felkert kiils6 kozbeszerzesi szakemberek. 

A Bizottsag feladatai: 

• Megvizsgal minden kozbeszerzest es palyazatot erint6 iigyet 

• Elozetesen allast foglal a kozbeszerzesi es egyeb palyazatok kiirasar61 

• Reszt vesz a tender- valamint a palyazati dokumentaci6 kidolgozasaban 

• Velemenyt nyilvanit a palyazat ertekelesi (pontozasi) rendszerevel kapcsolatban 

• Velemenyezi szakmai szempontb61 a beerkezett palyazatokat, ajanlatokat 

6.9.9. Elelmezesi Bizottsag 

A betegek optimalis etkeztetesenek folyamatos biztositasa erdekeben letrehozott Bizottsag, mely az 

intezeti dietoterapiat koordinalja. Vezetoje az apolasi igazgat6, tagjai az elelmezesvezet6 (titkar), a 

dietetikus, egy belgy6gyasz szakvizsgaval rendelkez6 szakorvos es egy intezeti f6n6ver. A Bizottsag 

sziikseg szerint, de minimum negyedevente iilesezik. Az iilesr61 feljegyzes kesziil. 

Feladatai: 

Kiadas:11 

• Reszt vesz a taplalashoz kapcsol6d6 protokollok kidolgozasaban az egyes 

betegsegcsoportok szerint 

• E lemzi az elelmiszerekkel es az etelek elkeszitesevel kapcsolatos adatokat 

• Figyelemmel kiseri a betegetkeztetes folyamatat es kulturaltsagat, valamint a betegek 

folyadeksziiksegletenek teljesiileset 

• Kidolgozza az elelmezessel kapcsolatos elegedettsegi kerdoivet, azt ertekeli es 

javaslatot tesz az elelmezes fejlesztesere 
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A Tudomanyos Tanacs tudomanyos vonatkozasu kerdesekben a f6igazgat6 tanacsad6 es vegrehajt6 

testUlete. A tanacs harom tagb61 all. Elnoket es tovabbi ket tagjat a f6igazgat6 jeloli ki a tudomanyos 

munka tertileten kiemelked6enjartas, illetve tudomanyos fokozattal rendelkez6 munkatarsai kozill. 

Feladatai : 

• Koordinalja az ORFI-ban foly6 tudomanyos munkat, evente kutatasi tervet keszft, 

javaslatot tesz az ehhez szilkseges gyakorlati intezkedesekre, munkacsoportok 

szervezesere. 

• Szakmai f6rumokat, tudomanyos vitakat szervez. 

• Nyomon koveti az ORFI-ban foly6 tudomanyos tevekenyseget. 

• Evente ertekeli az Intezet hazai es nemzetkozi tudomanyos eredmenyeit, publikaci6it es 

elbfralja az egyes osztalyok kutatasi munkajat. 

A Tudomanyos Tanacs Ulesen maga hatarozza meg munkarendjet, kidolgozza az ORFI tudomanyos 

tevekenysegenek iranyvonalait. Dontesi joggal rendelkezik az Intezet dolgoz6i altai keszftett 

tudomanyos disszertaci6k, palyamunkak es palyazatok elbfralasanal, es azok eljarasra bocsatasanal. 

Tevekenyseger61 a f6igazgat6 fete evente beszamol6t keszit, melyet osszorvosi ertekezleten ismertet. 

Evente egyszer megtargyalja az Intezet orvosainak tovabbkepzesi tervet, es azt j6vahagyasra a 

f6igazgat6 ele terjeszti. A Tudomanyos Tanacs reszletes miikodeset es feladatait a , Tudomanyos es 

kutatasi tevekenyseg eljarasrendje" (ER06) szabalyozza. 

6.9.11. Apolasi Tanacs 

Tagjai az apolasi igazgat6, mint a Tanacs elnoke, az osztalyvezeto f6n6verek es a vezeto asszisztensek. 

A Tanacs feladatai: 

• Az egeszsegi allapot javftasara, az egeszseg megorzesere, es helyreallftasara, a beteg 

allapotanak stabilizalasara, a betegsegek megelozesere, a szenvedesek enyhitesere a beteg 

emberi melt6saganak megorzesere iranyul6 apolasi tevekenyseg koordinalasa 

• Az apolasi dokumentaci6 elkeszftesenel javaslattetel, velemenyezes es ertekeles 

• Az intezeti betegapolasi tevekenyseg minosegilgyi kerdeseinek folyamatos figyelemmel 

kiserese, beavatkozasi terliletek meghatarozasa 

• szakmai apolasi protokollok kidolgozasa 
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A Helyi Erdekegyeztet6 Tamics a munkavallal6k erdekeinek kepviseletet ellat6 szervezetek es a 

munkaltat6 kozott nem szokvanyos erdekegyeztet6 f6rumkent mi.ikodik az Mt.-ben, es a Kjt-ben 

eloirtak szerint, elsosorban a konfliktusok feloldasanak vegso eszkozekent. 

Tagjai az erdekkepviseleti oldalon a Kozalkalmazotti Tanacs kepviseloje, es a munkahelyi 

szakszervezetek egy-egy kepviseloje, mig a munkaltat6i oldalon a f6igazgat6-helyettes, az apolasi 

igazgat6, a gazdasagi igazgat6 es a jogi kepviselo. 

A Tanacs Uleset a f6 igazgat6 hlvja ossze, szUkseg eseten, illetve a Tanacsban reszt vevo barmelyik 

oldal kepviselojenek keresere. A Tanacs szUkseg eseten megtargyal minden olyan tervezett 

intezkedest, amely az Intezet kozalkalmazottainak szelesebb retegeit jelentos mertekben erinti, 

kUlonosen a Kollektiv Szerzodest, vagy annak m6dositasait, a jelentosebb letszamvaltoztatasokat, az 

altalanos beremelest, es a berrendezest erint6 kerdeseket. 

Az ad hoc bizottsagok kozUI kiemelend6: 

Palyaztatasi ( eiOkeszito ) Bizottsag 

A bizottsagot a munkaltat6 esetenkent jeloli ki, es a 356/2008 (XII.31.) Korm.rendelet valamint a Kjt. 

el6irasai szerint miikodik. 

Tagjai a palyaztatast61 fiigg6en: 

Orvos es egyeb egyetemi vegzettsegi.ieknel f6igazgat6-helyettes, humanpolitikai f6el6ad6, tudomanyos 

tanacs elnoke, kozalkalmazotti tanacs elnoke. Vezet6 eseten az illetekes szakmai kamara kepviseloje 

is. 

Szakdolgoz6k eseteben: apolasi igazgat6 altai kijelolt szemely, kozalkalmazotti tanacs elnoke, illetekes 

osztaly f6n6vere ill. osztalyvezet6 f6orvosa, humanpolitikai f6el6ad6. 

Gazdasagi-mi.i szaki terUieten dolgoz6k eseteben: kozalkalmazotti tanacs elnoke, humanpolitikai 

f6el6ad6, illetekes osztaly I csoport vezetoje. Vezet6 eseten a gazdasagi igazgat6 is. 

A bizottsag feladata: 

• A palyazati felteteleknek megfelel6 palyaz6t szemelyesen meghallgatja, 

• A bizottsagi meghallgatasr61 jegyzokonyvet keszit, amelyben velemenyezi az egyes palyaz6k 

alkalmassagat a kinevezesre, 

• A jegyzokonyvet megkUldi a munkaltat6nak, dontesre. 
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7. A BETEGELLA T As RENDJE 

7.1. A fekvobeteg-elhihis altalanos rendje 

7.1.1. A betegek intezeti felvetele 

A betegek felvetele beutallisi rendelkezesek szerint az erre jogosult orvos javaslata alapjan, 

elozetes ambulans vizsgalat es helybiztosftas utan tOrtenik. 

SOrgos esetben az orvos javaslatara vagy orvosi javaslat nelkOI is fel kell venni azt a jelentkezo 

(beszallftott) beteget, aki kozvetlen eletveszely allapotaban van, aki az intezeti felvetel elmaradasa 

eseten kozvetlen eletveszelybe kerOihet, vagy akinek allapota sOrgos k6rhazi ellatast igenyel, es annak 

elmaradasa miatt allapota hevenyen rosszabbodhat, illetve egeszsegOgyi karosodast okozhat. Az 

elozetes helybiztosftas nelktil fekvobeteg gy6gyintezetbe szallftott, vagy ott felvetelre jelentkezo 

szemelyekkel kapcsolatos eljarasokra egyebkent a vonatkoz6 jogszabaly az iranyad6. 

A fertozo betegsegben vagy elmebetegsegben szenvedok vagy arra gyanusak, es 

tarsadalombiztosftassal nem rendelkezo betegek, valamint idegen allampolgarsaguak k6rhazi 

felvetelere a vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezesei iranyad6k. 

Az intezeti felvetelhez a beteg hozzajarulasa szOkseges. A hozzajaruhist megadottnak kell tekinteni, ha 

a felvetel ellen a beteg nem tett eszrevetelt. Kiskoru beteg felvetelehez tOrvenyes kepviselo alafrasa 

szilkseges. Nem szOkseges a hozzajarulas, ha a beteg cselekvokeptelen, illetve korlatozottan 

cselekvokepes, vagy ha a kozvetlen eletveszely csak k6rhazban alkalmazhat6 gy6gym6ddal harfthat6 

el. Nem szOkseges a beteg hozzajarulasa abban az esetben sem, ha a felvetel jogszabaly szerint 

kotelezo, vagy jogszabalyi rendelkezese alapjan az arra hivatott egeszsegilgyi szerv keri . Kiskoru beteg 

eseteben a felvetelhez a szillo vagy a tOrvenyes kepviselo alafrasa szilkseges. 

A felvetelre jelentkezo betegek fogadasat munkaidoben a felvevo osztaly, ilgyeleti idoben az Ogyeletes 

orvos vegzi. Silrgos ellatasra szorul6 betegek felvetelet ott kell biztosftani, ahol a silrgos ellatasra, az 

eletveszely elharftasanak megkezdesere a feltetelek a legkedvezobbek. 

A beteg felvetele lehetoleg az osztaly elkOlonftett reszen tortenjen. Az egeszsegilgyi ellatas soran a 

beteg emberi melt6sagat tiszteletben kell tartani. 

A felvevo orvos minden beutalt, illetve felvete lre jelentkezo beteget koteles megvizsgalni, es - a 

vizsgalat, valamint a rendelkezesre all6 egyeb orvosi leletek alapjan a foorvos altai leadott hataskorben 

- donteni a beteg felvetelerol. Kerdeses esetben az osztalyvezeto foorvos (helyettese, ilgyeletvezeto 

orvos) velemenyet koteles kikerni . A beutalt beteg felvetelet csak azon szakorvos utasfthatja el , akit -
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kepzettseget figyelembe veve - az osztalyvezet6 foorvos ezzel a hataskorrel felruhazott. A felvetel 

elutasitasat a felvev6 orvos koteles az ambulans napl6ban rogziteni, a vizsgalat eredmenyet a beteg 

kezeloorvosanak frasban megkUldeni, es az osztalyvezet6 foorvost (helyetteset, Ugyeletvezet6 orvost) 

ut61ag tajekoztatni. Amennyiben a betegseg szaktertileti hovatartozasa azonnal nem tisztazhat6, vagy a 

beteg az elsa orvosi ellatas utan nehany 6ran at megfigyelesre, ellenorzesre szorul, a beteget a 

szakorvosi velemeny vagy esetleges konzilium altai legmegfelelobbnek talalt osztalyon kell elhelyezni. 

Ugyeletben vitas esetben az Ugyeletvezet6 dont. Amikor a betegseg szaktertileti hovatartozasa mar 

tisztaz6dott, a beteget a megfelel6 osztalyra at kell helyezni. 

Fert6z6 betegseg gyanuja eseteben elozetes megbeszeles utan a beteget fert6z6 betegosztalyra kell 

athelyezni. 

SUrgos ellatasra szorul6 beteg eseteben a felvev6 orvos a szUkseges orvosi kezelest azonnal megkezdi, 

intezkedik a slirgos vizsgalatok (radiol6giai, laborat6riumi, konziliarusi stb.) elvegzese irant, es kitOlti 

a k6rlapot. 

A felvev6 orvos koteles az eletveszely elharitasahoz szlikseges, az adott korUlmenyek kozott 

lehetseges orvosi tenykedest elvegezni, illetve megkezdeni, feletteset haladektalanul ertesiteni. A 

szUkseges tenykedest el kell vegezni, illetve meg kell kezdeni abban az esetben is, ha az egyaltalan 

nem, vagy csak reszben tartozik az intezmeny (osztaly) feladatkorebe. 

A beteg mas intezmenybe (osztalyra) tOrten6 tovabbszallitasara csak akkor kerlilhet sor, ha az orvos a 

tenykedest elvegezte, a beteg felvetelet a masik intezmenyben ( osztalyon) biztositotta, es a beteg 

szallitasa kozben val6szfniisithet6 allapotromlas, szovodmeny kisebb kockazatot jelent, mint a mas 

intezmenyben vegzett szakellatas elmaradasa. Amennyiben a beteg nem szallithat6, konzfliumr61 kell 

gondoskodni. 

A felvetellel kapcsolatos Ggyviteli feladatokat a felvev6 osztaly vegzi el, az osztalyokon a felveteleket, 

letszamot szlikseg szerint ellenorzi az informatikai csoport. 

A mentoszolgalatok altai beszallitott beteg atvetelerol - amennyiben felvetele indokolt- haladektalanul 

gondoskodni kell. 

7.1.2. A betegek elhelyezese a fekvobeteg osztalyokon 

Az intezetbe felvett beteg reszere az elhelyezes elott biztositani kell a ftirdesi lehetoseget. SzUkseg 

eseten el kell vegezni a fertotlenitest, es el kell latni intezeti ruhanem t\vel. A beteg sajat ruhajat -

kivansagara - leltar szerint at kell venni. 

Kiadas:11 Oldalszam: 45 1 83 



Orszagos Reumatol6giai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es MOkodesi 
Szabalyzat 

A fO nover gondoskodik a beteg elhelyezeserol, es szlikseg eseten kiadja a szemelyi haszmilatra sz616 

targyakat stb. A beteget tajekoztatja az intezeti szabalyokr61, az osztaly rendjerol, es felhivja a beteg 

figyelmet a betegszobaban elhelyezett hazirendre, es al<ifrattatja a beteg beleegyezo nyilatkozatot. 

Az apol6 az orvosi utasitasnak megfeleloen reszt vesz a vizsgalatok elokesziteseben, a viziteken, 

valamint a gy6gyszeres es egyeb kezelesek vegrehajtasaban (minden szakterlileten, melyre munkakori 

leiras jogositja), a dietetikussal egyiittmlikodve gondoskodik a beteg megfelelo elelmezeserol, vegzi az 

apolasi lap vezeteset. A beteg allapotaban tOrteno barmilyen valtozasr61 haladektalanul ertesfti az 

osztalyos, illetve az Ugyeletes orvost. 

Az osztalyos orvos az osztalyon elhelyezett beteget megvizsgalja, es slirgos esetben felettesenek 

(Ugyeletvezeto) azonnal jelentest tesz. Nem slirgos esetben - amennyiben a felvetel Ugyeleti idoben 

tOrtent - a szolgalati ida lejartaval teszi meg a jelenteset. A beteg allapotanak megfelelo apolasi, 

elelmezesi es gy6gyszerelesi utasitast ad a novemek, ezeknek a vegrehajtasat ellenorzi, meghatarozza 

tovabba, hogy a beteg fennjar6, fekvo, vagy szigoruan fekvo. 

Serliles, mergezes, vagy eroszakos eselekrneny gyanuja eseten a felvett beteg ruhazatat az intezeti 

ellatas idotartama alatt j61 zarhat6, elklilonitett helyen kell tarolni , es esak a nyomoz6 hat6sag 

engedelyevel szabad tisztittatni, fertotlenittetni, az illetekes szemelynek kiadni. Ugyanigy kell eljami, 

ha a serUlest kozlekedesi baleset okozta, illetve ha a serlilt kozlese alapjan, vagy a serliles jellegebol 

arra lehet kovetkeztetni, hogy a serliles blintett, Uzemi baleset, vagy egyeb eroszakos ok 

kovetkezmenye. 

7 .1.3. A beteg athelyezese mas betegellatO osztalyra 

A beteget betegsegenek, allapotanak megfelelo osztalyra kell athelyezni (progressziv ellatas, az agyak 

rendelkezes szerint val6 felhasznalasaval) . Az athelyezesrol az osztalyvezetO foorvos (helyettese) 

elozetes helybiztositas utan intezkedik. 

Az athelyezes az atvevo osztaly osztalyvezeto foorvosanak (helyettesenek) egyetertese alapjan 

tortenhet meg. Amennyiben az athelyezes, illetve az atvetel kerdeseben az osztalyvezetok kozott nines 

egyetertes, az athelyezesrol, illetve az atvetelrol az ORFJ foigazgat6ja (helyettese) dont. Ogyeletben 

torteno athelyezesnel, amennyiben az atvetellel kapesolatban az Ugyeletes orvosok kozott nines 

egyetertes, a mindenkori Ugyeletvezeto dont. 

Az Intenziv Terapias Osztalyr61 mas osztalyra val6 athelyezesrol (visszahelyezesrol) az intenziv 

betegellat6 osztaly osztalyvezeto foorvosa (helyettese) az illetekes osztalyvezeto foorvossal 

(helyettesevel) tOrtent elozetes megbeszeles alapjan dont. 
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Athelyezes eseten a beteg konibbi osztalyos orvosa koteles kellokeppen tajekoztatni az atvevo orvost 

az alkalmazott kezelesrol, a beteg allapotar61, egyben a k6rlapot vagy zar6jelentest, es az egyeb 

szlikseges okmanyokat reszere atadni. 

7.1.4. A beteg szallihisa (kiserese) az lntezeten beliil 

Ha a betegnek mas osztalyon t6rteno vizsgalata sziikseges, az osztalyos orvos hatarozza meg, hogy 

szallftasa fekv6, illetve Ul6 helyzetben tortenjen-e, illetoleg jar6 beteg eseteben kisero szilkseges-e, 

vagy sem. A szallitasr6l es a kiseresrol a betegellat6 osztaly a betegszallit6 igenybevetelevel 

gondoskodik. A betegszallit6 szolgalatot az orvos utasitasanak megfeleloen a nover, illetve osztalyos 

asszisztens rendeli meg. A betegek mozgatasa, mozgatas kepesse tetele, tol6szekben, hordaggyal 

t6rten6 szallitasa a betegmozgatasi elofrasok alapjan tortenik. 

A betegek egeszsegilgyi intezmenyek kozotti, illetve szilkseg eseten hazaszallftasat az Intezet altal 

biztositott, vagy kiils6 mentoszolgalatok igenybevetelevel kell megoldani. 

7.1.5. A beteg elbocsatasa az Intezetbol, mas intezmenybe athelyezese 

A beteget, illetoleg hozzatartoz6jat az lntezetbol t6rten6 elbocsatasr6l, athelyezesrol elozetesen 

tajekoztatni kell, lehetoseg szerint 24 6raval a tervezett elbocsatast megelozoen. 

Ha az elbocsatast a beteg keri, de az osztalyvezet6 foorvos a beteg tavozasat egeszsegi allapota 

szempontjab6l nem tartja kivanatosnak, erre a beteget figyelmezteti . A beteg ilyen esetben csak akkor 

bocsathat6 el, ha irasbeli nyilatkozatban a figyelmeztetest tudomasul veszi, es az elbocsatasb6l 

szarmaz6 kovetkezmenyekert a felelosseget vallalja. Amennyiben a beteg az irasbeli nyilatkozat 

alairasat megtagadja, az orvos ezt a tenyt - a beteg elbocsatasa elott - ket tanu jelenleteben a k6rlapon 

es a zar6jelentesen feltlinteti , a k6rlapon ezt a feljegyzest a tanuk is alairjak. 

Cselekveseben korlatozott beteget sajat felel ossegere elbocsatani nem lehet. Az ilyen beteget a kozeli 

hozzatartoz6ja (t6rvenyes kepviseloje) keresere is csak abban az esetben lehet az osztalyvezet6 fOorvos 

megftelese ellenere elbocsatani, ha az elbocsatas varhat6 kovetkezmenyeiert a kozeli hozzatartoz6 

(tOrvenyes kepvi selo) frasbeli nyilatkozatban biintetojogi felel osseget vallal. Az osztalyos orvos ezt a 

tenyt a zar6jelentesben is koteles feltiintetni . 

A gy6gyfthatatlan betegseg miatt haldokl6 beteg csak az osztalyvezet6 fOorvos (helyettese) 

engedelyevel saja.t, vagy a hozzatartoz6 felel ossegere, illetve azok keresere bocsathat6 el, ezen teny a 

zar6jelentesben dokumentaland6. 
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Az Intezet foigazgat6janak hozzajarulasaval az osztalyvezeto foorvos a beteget elbocsathatja, ha a 

beteg az Intezet rendjet ismetelt figyelmeztetes ellenere sulyosan megserti. Nem bocsathat6 el a beteg 

akkor, ha az eltavolftas az egeszsegi allapotat jelentosen veszelyezteti , vagy kozegeszsegligyi, 

jarvanyligyi el6frasokat sert. 

A beteg elbocsatasaval kapcsolatos tennival6kat felettese utasftasanak megfeleloen az osztalyos orvos 

vegzi. Amennyiben a beteg onmaga ellatasara nem kepes, es masok segitsegere szorul, ugy elbocsatani 

csak a kozeli hozzatartoz6 elozetes ertesftese utan szabad. Az elbocsatas idopontjanak 

meghatarozasakor a beteg, illetve a kozeli hozzatartoz6 kereset lehet6seg szerint figyelembe kell 

venni. Ha a beteg elbocsatas utani ellatasa, apolasa valamely okb61 nem latszik biztosftottnak, vagy 

egyedlil el es gondozasra szorul, ugy errol a beteg lak6helye szerint illetekes onkormanyzatot kello 

id6ben ertesfteni kell , az eset korlilmenyeit61 fliggoen esetleges intezkedesek megtetele vegett. Az 

osztalyvezet6 fon6ver rendelkezesere az ezzel a feladattal megbfzott dolgoz6 kiadja a betegnek a leltar 

szerint atvett szemelyes ertektargyakat es ing6sagokat, illetoleg atveszi tole azokat a targyakat, 

amelyeket az Intezet adott at neki hasznalatra. 

A zar6jelentest minimum harom peldanyban kell elkesziteni. Egy peldany a k6rlapban megorizendo, 

ket peldanyt az elbocsatas napjan kell a betegnek atadni azzal a figyelmeztetessel , hogy az egyiket 

orizze meg, a masikat adja at kezel6orvosanak. Az atadas barminemu akadalya eseteben az 

osztalyvezeto f6orvos a zar6jelentes masodik peldanyat kesedelem nelklil a kezeloorvosnak kiildi meg 

ugy, hogy a beteg gy6gykezeleseben megszakitas ne kovetkezzen be. A kerdes reszletesen a 

, Betegdokumentaci6 vezetesenek es fellilvizsgalatanak szabalyozasa (SZ 04)" c. szabalyzat targyalja. 

Amennyiben az osztalyvezeto foorvos a beteg mentoszolgalattal t6rteno szallitasat batarozza el, a 

szallitast megel6zo napon gondoskodik annak megrendelteteser61, a szallftas varhat6 idejere a beteget 

az osztalyos n6verrel elokeszftteti , es a mentoegyseg szemelyzetenek a beteg szallftasara vonatkoz6 

utasftasokat, megadja. A beteg ellatasaert az osztaly felelos mindaddig, mig a mentoegyseg a beteget at 

nem veszt. 

A mas intezetbe torten6 athelyezes, illetve az elojegyzes kereset az osztalyvezeto f6orvos 

kezdemenyezi. 

A beteg mas gy6gyit6-megeloz6 intezetbe torten6 athelyezeserol, illetve lakasra torteno szallitasar61 a 

mentosza llftas igenybevetel i szabalyainak megfeleloen kell eljarni. 

A zar6jelentes vagy k6rlapkivonatot, es a szlikseges okmanyokat, leleteket a beteg athelyezesevel 

egyidej ii leg kell az atvevo intezetnek megklildeni. 

A betegek lehet61eg a delelotti 6rakban kell elbocsatan i, illetoleg mas intezmenybe athelyezni. 
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A beteg kezeloorvosanak javaslata ellenere, sajat felel 6ssege mellett is donthet ugy, hogy onkent 

elhagyja az Intezetet, aki ezt a tenyt , onkentes, sajat felelosseg melletti tavozas" megjegyzessel rogzfti 

a betegdokumentaci6ban, amely tenyt a beteg alafrasaval meger6sfti 

Ha a beteg ugy dont, hogy elozetes bejelentes nelkiil tavozik a Intezetb61, akkor ezt a tenyt - ,elozetes 

bejelentes nelkiili tavozas" megjegyzes mellett - a kezeloorvos a beteg dokumentaci6jaban feltiinteti , 

es ha a beteg egeszsegi allapota sziiksegesse teszi - az onkentes tavozas tenyer61 ertesfti a beteg 

haziorvosat es - sziikseg eseten - az illetekes hat6sagot. 

Korlatozottan cselekvokepes, illetve cselekvokeptelen beteg eseten a bejelentes nelklili tavozas 

tenyer61 a beteg biztonsaga erdekeben a kezeloorvos a torvenyes kepviselot haladektalanul 

tajekoztatja, amit szinten rogzft az egeszsegiigyi dokumentaci6ban. 

7.1.6. Betegfogadasi/elojegyzesi listara helyezes szabalyai 

A 287/2006 (Xll.23) Korm. rendelet az lntezetben sem helyi sem orszagos var61ista vezeteset nem 

teszi sziiksegesse. Ugyanakkor a fekvobeteg- es jar6beteg-ellatasban egyarant 

betegfogadasi/elojegyzesi listat kell vezetni . 

A beteget ajar6beteg klinikai vagy diagnosztikus (radio16giai, csontdenzitometrias, MRI, stb.) 

vizsgalat id6pontjar61 illetve a k6rhazi betegfelvetel varhat6 id6pontjar61 tajekoztatni kell. 

A betegfogadasi lista tartalmazza: 

• A beteg szemelyazonosit6 adatait 

• A betegellatas szempontjab61 fontos egeszsegiigyi adatokat 

• A listara keriiles, es a betegellatast kovetoen az arr61 val6 t6rles idopontjait 

A betegfogadasi/elojegyzesi lista vezetesenek felteteleit kiilon szabalyzat rogzfti: (SZ 41 ). Az egyes 

szervezeti egysegek listavezetesi kotelezettsegeit az osztalyos miikodesi rendek tartalmazzak. A 

szabalyzatot, valamint a listak karbantartasat a M6dszertani es Minosegbiztosftasi osztalyvezet6 

feliigyeli . 

7 .1. 7. Elhalalozas 

Haldokl6 beteghez az apol6 koteles orvost hfvni, aki a koriilmenyekt61 ftiggoen dont a haldokl6 

elkiilonftett elhelyezeser61. Ha lehetoseg van arra, az orvos engedelyezi, hogy a hozzatartoz6k, 
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illetoleg egyeb, a beteg :iltal kert szemelyek a beteget megl<itogathassak. A beteg illetve csaladja 

keresere az apol6 az igenynek megfelelo lelkeszi szolgalatot koteles a beteghez hfvni. 

A halal bealltat orvosi halottvizsgalattal kell megallapftani. 

Rendkfviili halaleset bekovetkezese, illetve val6szfnusftese eseten az Intezet vezetesenek es a 

Rendorseg illetekes szervenek haladektalanul tOrteno tajekoztatasa mellett a vonatkoz6 

jogszabalyoknak megfeleloen kell eljarni. 

7 .1.8. A beteg hozzatartoz6janak ertesitese 

A fekvobeteg osztalyok kotelesek a beteg hozzatartoz6jat telefonon es/vagy taviratilag haladektalanul 

ertesfteni az alabbi esetekben: 

• Ha a beteg a hozzatartoz6jat a felvetelrol ertesfteni b:irmi okb61 nem kepes, es erre az osztalyt 

felkeri , vagy errol nyilatkozni nem tud. Az intezeti felvetelrol a beteg lakascfmere kell ertesftest 

kiildeni. Amennyiben lakascfme nem allapfthat6 meg, az intezeti felvetelrol a rendorseg helyi 

szervet kell ertesfteni 

• A beteg varatlan, sulyos allapotrosszabbodasa, eletveszelyes allapot kialakulas eseten 

• Ha a beteget mas intezmenybe athelyezik, es a beteg errol hozzatartoz6jat ertesfteni nem kepes 

• A beteg halala eseten 

A fegyveres erok, fegyveres testiiletek es rendeszeti szervek tagjaival kapcsolatban a fekvobeteg 

osztalyok kotelesek az allomany illetekes parancsnoksagat (helyorsegi parancsnoksag), annak Ugyeleti 

szolgalatat telefonon vagy taviratilag haladektalanul ertesfteni az alabbi esetekben: 

• Ha az erintett szemely k6rhazi beutalasat illetoleg beszallitasat nem a fegyveres erok es 

testiiletek vegeztek 

• Az erintett szemely varatlan, sulyos allapotrosszabbodasa, eletveszelyes allapot kialakulasa 

eseteben 

• Ha az erintett szemely mas intezetbe kerill athelyezesre, vagy az lntezetbol elbocsatjak 

• Az erintett szemely halala eseten 

A hozzatartoz6 ertesfteserol az osztalyos orvos, illetve Ugyeletes orvos gondoskodik, es azt 

megfeleloen dokumentalja. 
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Az invazfv beavatkozasokhoz a beteg ki.ilon frasbeli vagy - amennyiben erre nem kepes - ket tanu 

egyi.ittes jelenleteben, sz6ban megtett nyilatkozata szi.ikseges. A beteg a beavatkozas elvegzesehez val6 

beleegyezeset barmikor visszavonhatja. A beleegyezes alapos ok nelki.ili visszavonasa eseten azonban 

kotelezheto az ennek kovetkezteben felmeri.ilt es indokolt koltsegek megterftesere. 

Az egeszsegi.igyi ellatassal kapcsolatos dontesekben a cselekvokeptelen, illetve korlatozottan 

cselekvokepes beteg velemenyet a szakmailag lehetseges mertekig figyelembe kell venni abban az 

esetben is, ha a beleegyezes, illetve a visszautasftas jogat mas gyakorolja. 

A beteg beavatkozasokba torteno beleegyezeset velelmezni kell, ha a beteg egeszsegi allapota 

kovetkezteben beleegyezo nyilatkozat megtetelere nem kepes, es az erre jogosult szemely 

nyilatkozatanak beszerzese kesedelemmel jama, ami a beteg egeszsegi allapotanak sulyos vagy 

maradand6 karosodasahoz vezetne. 

A beteg beleegyezesere nines szi.ikseg abban az esetben, ha az adott beavatkozas vagy intezkedes 

elmaradasa miatt a beteg kozvetlen eletveszelyben van. 

Amennyiben az invazfv beavatkozas soran annak olyan kiterjesztese valik szi.iksegesse, amely elore 

nem volt lathat6, az erre iranyul6 beleegyezes hianyaban a beavatkozas kiterjesztese csak akkor 

vegezheto el, ha azt si.irgos szi.ikseg fennallasa indokolja, vagy ennek elmaradasa a beteg szamara 

aranytalanul sulyos terhet jelentene. Amennyiben a beavatkozas kiterjesztese a beteg valamely 

szervenek vagy testreszenek elvesztesehez vagy funkci6janak teljes kiesesehez vezetne, a beavatkozas 

kiterjesztese - az abba torteno beleegyezes hianyaban - csak kozvetlen eletveszely fennallasa eseten 

vegezhet6 el. A beteg frasbeli beleegyezese szi.ikseges barmely - a beavatkozassal osszefuggesben -

eleteben eltavolftott sejtjenek, sejtalkot6reszenek, szovetenek, szervenek, testreszenek- egeszsegi.igyi 

ellatasaval ossze nem fliggo - barmilyen celu felhasznalasahoz. Nem kell a beteg beleegyezese ezen 

anyagok szokasos m6don t6rten6 megsemmisftesehez. 

A tajekoztatas soran a beteget informacioval kell ellatni 

• A betegsegrol 

• A javasolt gy6gym6dr61, kezelesrol, ezek lehetseges el6nyeir61 

• A gy6gym6d, kezeles elmaradasanak kockazatair61 , a javasolt kezelesen kfvi.il valaszthat6 

kezelesrol, azok lehetseges kockazatair61 

• A varhat6 szov6dmenyekr61, azok elofordulasi gyakorisagar61 

• A kezeles elutasftasanakjogar6l 
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7.1.10. A betegpanasz-kivizsgalas szabalyai, betegjogi kepviselo 

A betegjogok ervenyesilleset, valamint az orvosok es az apol6szemelyzet munkajat a hazirendben 

foglalt szabalyok segftik. A hazirend az ORFI Intraneten, illetoleg az osztatyokon tanulmanyozhat6. 

A betegek panaszainak kivizsgalasara, valamint a betegjogi kepviselo mukodesere az 1997. CLIV. 

t5rvenyben foglaltak, valamint az intezeti Panaszkezelesi szabalyzat (SZ 30) az iranyad6k. 

A betegjogi kepviselo nem az ORFI alkalmazasaban all , de tevekenyseget ott vegzi. 

A munkajahoz szlikseges targyi felteteleket az Intezet biztosftja reszere. A munkafeltetelek 

biztosftasaert, es a folyamatos kapcsolattartasert az ORFI reszerol az Apolasi igazgat6 felel os. 

Az Intezet valamennyi munkatarsa - szilkseg eseten a szolgalati ut megtartasaval - koteles 

egyilttmukodni a betegjogi kepviselovel, es szamara munkavegzesehez minden segftseget megadni . 

7 .2. A fekvobetegek kivizsgalasa 

7.2.1. Vizsgalatok 

A betegen kizar6lag az ellatasahoz szlikseges beavatkozasok vegezhet6k el. A betegek erdekeben az 

Intezetben el kell vegezni mindazokat a vizsgalatokat, melyek - a jar6beteg-ellatas kereteben mar 

elvegzett vizsgalatokon tulmenoen- a betegseg megallapftasahoz, a beteg allapotanak megftelesehez, a 

gy6gykezeles eredmenyessegehez halaszthatatlanul szilksegesek. A betegek vizsgalatanak tervet az 

ervenyben leva szakmai iranyelvekkel osszhangban az osztalyos orvos kozvetlen felettese, az 

osztalyvezeto foorvos (helyettese) hatarozza meg. A vizsgalati rend megtartasaert az osztalyos orvos 

felel os, aki gondoskodik a vizsgalatok tervszeru, kello idoben torteno vegrehajtasar61 es ezzel 

biztosftja, hogy a kivizsgalas idotartama a beteg felesleges terhelese nelklil a legrovidebb legyen. Az 

lntezetben fekvo beteg vizsgalata tOrtenhet az osztalyon vagy mas osztalyon, illetve annak 

kozremukodesevel. 

A beteg vizsgalatat lehetoleg az erre a celra kijelolt kiliOn helyisegben kell elvegezni. Az osztalyos 

orvos a felvett, illetve atvett beteget silrgos esetben azonnal, egyeb esetben a leheto legrovidebb idon 

belill koteles megvizsgalni. Ezt kovetoen fel kell venni, illetoleg ki kell egeszfteni a k6rtorteneti 
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adatokat, es fel kell tilntetni a felveteli diagn6zist (az elsa vizsgalatkor feltetelezett diagn6zis). Az 

osztalyos orvos felettese az ujonnan felvett beteget silrgos, vagy sulyos esetben azonnal, egyebkent a 

kovetkezo orvosi vizit alkalmaval megvizsgalni, a megkezdett kezelest, a bejegyzett adatokat 

ellenorizni koteles. Szi.ikseg szerint tovabbi vizsgalatokat, gy6gykezelest rendel el. Az osztalyvezeto 

foorvos (helyettese) a silrgos es sulyos betegeket szilkseg eseten soron kivill , akar naponta tObbszor is 

koteles megvizsgalni, ellenorizni. Az ellenorzeseket, a kiegeszfto intezkedeseket az etikai 

kovetelmenyek betartasaval kell vegezni . 

7.2.2. Az orvosi vizitek 

Az orvosi vizit a betegvizsgalatnak, informaci6szerzesnek, tovabba a beteg es a gy6gyft6 szemelyzet 

rendszeres szemelyes kapcsolatanak egyik fontos, betegagy melletti formaja. Torekedni kell arra, hogy 

a vizit ne valjek formalissa, ne sertse meg az orvosok kozotti, illetve az orvos-beteg viszony etikai es 

titoktartasi szabalyait. A viziten csak annyi orvos es szakdolgoz6 vegyen reszt, amennyi a betegellatas 

es tovabbkepzes szempontjab61 szilkseges. Indokolt, hogy a viziten esetenkent a beutal6 orvos is reszt 

vegyen. 

Az orvosi vizitek gyakorisagat, idopontjat, a resztvevo szemelyeket az osztaly jellegetol es 

beteganyagat61 fliggoen az osztalyvezeto foorvos az osztaly mukodesi rendjeben hatarozza meg. Ettol 

elterni csak kiveteles esetben lehet. A vizitek idopontjat ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa a 

betegek folyamatos eszleleset, de ne zavarja a betegek egyeb ellatasat (etkeztetes, delutani piheno, 

latogatas, vizsgalati anyagok levetele stb.) Az osztalyos orvos naponta legalabb egyszer vizitel. 

A vizit soran a vizitelo orvos minden beteget a szilkseges mertekben megvizsgal, allapotat, ellatasat 

(gy6gyszer, dieta, apolas, sebkotOzes stb.), es a korabbi utasitasok megtartasaval ellenorzi, valamint 

megadja a tovabbi utasftasokat. A viziteket is fel kell hasznalni a betegek egeszseges eletm6dra 

nevelesere, es az egeszsegilgyi dolgoz6k tovabbkepzesere. 

Az osztalyvezeto foorvos (helyettes) altai tartott viziten a beosztott orvos ismerteti a betegek klinikai 

adatait. Az osztalyvezeto f6orvosnak (helyettesenek) azonban mar a vizit elott (pl.: munkakezdeskor 

tartott referalason) tajekoz6dnia kell a beteg allapotar61, ezzel is elkeri.ilve, hogy a beteg elott 

targyaljak, vitassak meg betegseget. A felettes orvos az ellenorzest, a kiegesziteseket, a beosztott orvos 

velemenyet is merlegelve, az etikai kovetelmenyek betartasaval koteles vegezni. 

Az ilgyeletes orvos az osztaly munkarendjeben meghatarozott esti 6rakban valamennyi betegagynal 

vizitet tart, hogy a betegek allapotat ellenorizze, es szilksege eseten terapias utasftasokat adjon, 

konzilium megtartasar61 intezkedjen. Ellenorzi az osztaly rendjet (betegek, dolgoz6k). 
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Heti pihenonapokon, munkaszlineti napokon az ligyeletes orvos az osztalyos orvosnal elofrtak szerint 

vizitel, es ezzel is biztosftja az ellatas folyamatossagat. Ezeken a napokon az ligyeletes orvos a 

sulyosabb allapotban leva betegek, vagy akiknek az allapota rosszabbodott, illetoleg az ligyelet alatt 

felvett beteget megvizsgalja, kezelesliket elvegzi, valamint megadja a szlikseges utasftasokat. 

A fekvobeteg szakellatas folyamatat az ER 04, mfg az egyes osztalyok mukodeset az osztalyos 

mukOdesi rendek szabalyozzak. 

7.2.3. Mas osztalyok kozremiikodesevel vegzett vizsgalatok 

A k6risme, a gy6gykezelesi terv megallapitasahoz, valamint a gy6gykezeles eredmenyessegenek 

ertekelesehez a beteg allapotanak megfeleloen igenybe kell venni egyeb betegellat6 es kozponti 

diagnosztikus osztalyok altai vegzett szakvizsgalatokat. 

• A szakvizsgalat celzottan tOrtenik. Az esetek egy reszeben kezdemenyezese nem tetelezi fel a 

szakvizsgalatot vegzo szakorvos elozetes velemenyenek kikereset. A vizsgalatra felkert 

osztallyal kozolni kell a kert vizsgalatot (a kert vizsgalat m6djat a szakvizsgalatot vegzo 

osztatyvezeto foorvos hatarozza meg), a diagn6zist (a feltetelezett diagn6zist, vagy 

differencialdiagnosztikai problemat), tovabba minden olyan klinikai adatot, mely a 

szakvizsgalat elvegzesenek hatekonysagat biztosftja 

• Az ESZK illetekes tagozatai es tanacsai altai kiadott m6dszetani iranyelvekben megjelolt, 

feltetlenlil elvegzendo, vagy ajanlott szakvizsgalatokat lehetoleg az Intezetbe utalas el6tt, a 

jar6beteg-ellatas kereteben kell elvegezni, es azokat megismetelni csak megfelelo szakmai 

indokok alapjan szabad 

• Szakvizsgalatot csak orvos kerhet, aki a vizsgalat eredmenyerol (szakvelemenyrol) lelet 

formajaban erteslil. A beteg elokeszfteserol, a szakvizsgalatot ker6lap megfelelo kitOlteserol 

(slirgosseg) az osztalyos orvos, a beteg szlikseg szerinti szallftasar61, kfsereserol, a vizsgalaton 

val6 pontos megjelenesrol az osztalyos (f6) n6ver gondoskodik. A szakorvos altai kozolt 

leletet (vizsgalati eredmenyt) a k6rlaphoz kell csatolni. A vizsgalat jelleget61 ftigg6en a 

szakvizsgalatot vegz6 orvos a vizsgalati eredmennyel kapcsolatban szakvelemenyt is koteles 

kozolni 

• A beteg kfmelese, valamint a gazdasagossag erdekeben kerlilni kell minden felesleges 

szakvizsgalatot 

• Az egeszsegligyi szakdolgoz6k altai vegezheto vizsgalatok korere a vonatkoz6 jogszabaly az 

iranyad6 
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• A beteg tajekoztatasara a jelen Szabalyzatban, valamint a vonatkoz6 jogszabalyban foglaltak 

az iranyad6k 

Sulyos betegek, akiknek vizsgalatai, szakvizsgalatai so ran vagy k6rlefolyasaban problema jelentkezik, 

tovabba a nagy megterhelest jelent6, mutetre var6, valamint a tudomanyos es tovabbkepzesi 

szempontb61 jelent6s betegsegben szenved6 betegek intezeti esetmegbeszeleseken (konzultaci6) 

kertilnek megtargyalasra. Az esetmegbeszeleseken, az osztaly orvosain kfvlil reszt vesznek a beteg 

el6z6ekben emlftett szakvizsgalatait vegz6 osztalyok erdekelt szakorvosai is. Az osztalyos orvos 

gondoskodik arr61, hogy az esetmegbeszelesen a betegre vonatkoz6 minden k6rel6zmeny, vizsgalati , 

gy6gykezelesi adat a resztvevo orvosok rendelkezesere alljon. Az esetmegbeszelesen resztvevo 

orvosok ismertetik a betegre vonatkoz6 vizsgalataikat, szakvizsgalataikat, es ezek alapjan kialakult 

velemenytiket. Az osztalyvezeto f6orvos (helyettese) ezek merlegelesevel dont a beteg tovabbi 

vizsgalatar61, gy6gykezeleser61. 

Amennyiben a betegseg megallapftasahoz, a celszeru gy6gykezeles megftelesehez bonyolult, vagy 

tobb iranyu szakvizsgalat latszik szliksegesnek, ennek elbfralasa celjab61 illetekes ktilso szakorvosok 

bevonasaval szaktanacskozast (konziliumot) kell tartani . A konzfliumot az osztalyvezeto f6orvos vagy 

a helyettese kezdemenyezi. Az osztalyvezeto foorvos (helyettese) a beteg, illetoleg a kozvetlen 

hozzatartoz6 kerelmere is kezdemenyezhet konziliumot, ha a kerelmet indokoltnak tartja. Elutasftas 

eseteben a beteg vagy hozzatartoz6ja kerelmevel az Intezet f6igazgat6jahoz fordulhat. Ogyeleti 

idoszakban, slirgos esetben konziliumot kezdemenyezhet az ligyeletvezet6 orvos is. Konzfliumot 

javasolhat az el6bb emlftett szakvizsgalatot vegzo osztaly osztalyvezet6 foorvosa (helyettese) is. Az 

osztalyos orvos gondoskodik a beteg megfelelo el6keszfteser61, felvilagosftasar61 es biztositja, hogy a 

tanacskozason a betegre vonatkoz6 minden k6rel6zmenyi, vizsgalati gy6gykezelesi adat a resztvev6 

orvosok rendelkezesere alljon. 

A konzfliumon a beteg osztalyos orvosa, az osztalyvezeto f6orvos (helyettese), es a felkert - esetleg 

mas intezetbol kert - konziliarus szakorvos vannak jelen, es a beteg vizsgalata alapjan, egylittesen 

javaslatot tesznek a beteggel kapcsolatos tovabbi teendokre (tovabbi szakvizsgalatokra, gy6gym6dra, 

eljarasra). A tanacskozas eredmenyet - elteres eseteben a ktil0nboz6 velemenyeket is - illetoleg a 

tanacskozas alapjan vegzett tovabbi szakvizsgalatok eredmenyet (szakvelemeny) a beteg 

k6rtortenetebe kelt bejegyezni. Mindezeket figyelembe veve az osztalyvezeto f6orvos (helyettese) dont 

a beteg tovabbi vizsgalatar61, kezeleser61. Amennyiben a tanacskozas nem vezetett megnyugtat6 

eredmenyre, celszerli , ha az osztalyvezeto f6orvos az osztalya felett szakmai felligyeletet gyakorl6 

szakf6orvost61, vagy mas intezetnek az adott szakterlileten jartas orvosat61 (orvosait61) konzfliumot 

ker, illetoleg a beteget elozetes helybiztositas utan annak osztalyara vagy szakintezetebe athelyezi . 
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Az Intezet betegellat6 es kozponti diagnosztikus osztalyainak tervszen1, j6 egylittmukodese a magas 

szfnvonalu betegellatas egyik donto feltetele. Az egylittmukodest ugy kell megszervezni, hogy a 

korabban emlftett szakvizsgalatok es konzfliumok a beteg allapotat61 ftiggoen azon nal, slirgosen (3 

6ran beiUI) vagy halaszthat6an (nehany napon beiUI) megtortenjenek. Az esetmegbeszeleseket 

(konzultaci6kat) az osztalyok jellegetol filggoen hetente egy-ket alkalommal, az osztalyok mukodesi 

rendjeben rogzftett helyen es idopontban kell megtartani . 

7.3. Ugyeleti es keszenleti szolgalat miikodesi rendje a fekvobeteg-ellatasban 

Az Ugyeleti szolgalatot a Kjt. , Mt. es a 356/2008. (XII.31) Kormanyrendelet alapjan kell 

megszervezn i, az ,I ntezeti slirgossegi betegellatas, Ugyeleti szabalyzat (SZ 34) figyelembevetelevel". 

Az egeszsegligyi dolgoz6k es a kisegfto szemelyzet munkaidejen kivU I eso idoben a betegek ellatasar61 

Ugyeleti, illetoleg keszenleti Ugyeleti szolgalattal kell gondoskodni. 

Keszenleti szolgalatot kell szervezni, ha az adott munkakorben a feladatok ellatasa nem teszi 

szliksegesse Ugyeleti szolgalat szervezeset. Az idonkent jelentkezo feladatok ellatasa a munkara keszen 

all6 dolgoz6 esetenkenti igenybevetelevel is biztosfthat6. 

Az Ugyeleti es keszenleti szolgalat megszervezese a folyamatos es biztonsagos betegellatas igenyeinek 

megfeleloen, az ORFI f6igazgat6-helyettesenek kozvetlen iranyftasaval tOrtenik. Az Intezetben 

egyidejuleg reumatol6giai es intenzfv terapias orvosi Ugyelet mukodik, a ket Ugyeletes orvos kozUI a 

reumatol6gus szakorvos latja el az Ugyeletvezeto feladatat. 

Az Ugyeleti es keszenleti szolgalat a munkaido vegeta l masnap munkakezdesig tart. Az Ugyeleti ido a 

folyamatos es biztonsagos a betegellatas igenyenek figyelembevetelevel, az Ugyeletvezeto orvos 

utasftasara m6dosfthat6. Ogyeleti szolgalatra megfelelo kepzettsegu orvos, illetve szakdolgoz6 

oszthat6 be. Az Ugyeleti szolgalatot teljesfto dolgoz6 koteles az Ugyeleti szolgalati ido alatt a szamara 

kijelolt munkahelyen felkeszlilve, munkara alkalmas allapotban tart6zkodni, es a munkakorebe eso 

feladatokat elvegezni. 

Keszenletre olyan orvost lehet kijelolni, aki a feladat ellatasahoz szlikseges szakmai tapasztalattal, 

gyakorlattal rendelkezik. 

A keszenleti szolgalatot teljesfto dolgoz6 koteles a keszenlet ideje alatt az altala elozetesen bejelentett 

helyen tart6zkodni, hfvasra a munkahelyen a leheto legrovidebb ido alatt, munkara kepes allapotban 

megjelenni , es ott a szlikseges feladatokat ellatni. 

A f6igazgat6-helyettes altai erre kijelolt orvosok osszeallftjak az lntezetre vonatkoz6 reumato16giai es 

intenzfves Ugyeleti tervet, melyet a targyh6t megelozo h6 18. napjaig a f6igazgat6nak atadnak. Az 

Ugye leti beosztas a f6igazgat6 altali j6vahagyast kovetoen hatalyos. A beosztast megfelelo helyeken ki 
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kell ftiggeszteni , es gondoskodni kell arr61 , hogy az Ugyeleti szolgalatra beosztottak beosztasukr61 

tudomast szerezzenek a targyh6 el6tti h6nap 20. napjaig. A beosztason valtoztatni csak az ORFI 

Ugyeleti beosztasanak elkeszitesevel megbizott orvos tudomasaval, a portaszolgalat reszere torten6 

irasos jelentesi kotelezettseg teljesitesevel, a f6 igazgat6-helyettes j6vahagyasaval Iehet. A keszenleti 

szolgalat behivasar61 az Ugyeletvezet6 orvos gondoskodik. 

• Az iigyeleti szolgalatot ellat6 orvosok feladatai: 

Az intezeti Ugyeletes orvosok az intezeti osztalyokon ellatjak a betegek gy6gykezeleset, ellen6rzik 

a betegek allapotat, az osztalyok rendjet. Az el6irt id6ben vizitet tartanak. Elvegzik a betegek 

felvetelevel kapcsolatos tennival6kat. SUrg6s esetekben a szilkseges es Iehetseges tenykedeseket 

azonnal elvegzik. Amennyiben olyan beavatkozas valik szilksegesse, amely az Intezet mas osztatyan 

vagy csak mas k6rhazban vegezhet6 el, haladektalanul megteszik a szilkseges intezkedeseket a beteg 

athelyezesere. Elvegzik a betegek vizsgalataval, gy6gykezelesevel, elhalalozasaval, az Ugyeleti 

szolgalat atvetelevel, atadasaval kapcsolatos el6irt feladatokat. Ellen6rzik a beosztott szakdolgoz6kat. 

Munkaszilneti napokon biztositjak a folyamatos betegellatast. 

Ogyeleti id6ben az intezeti betegellatas szakszeru es zavartalan biztositasaert az ilgyeletvezet6 orvos a 

felelos. Barmely rendkivUii, vagy altala nem megoldhat6 eset fennallasakor haladektalanul jelentest 

kell tennie a f6igazgat6-helyettesnek, valamint szilkseg eseten a gazdasagi igazgat6nak es a 

f6igazgat6nak. 

• Egeszsegilgyi szakdolgoz6k ilgyeleti/keszenleti szolgalata es feladatuk 

Ogyeleti/keszenleti szolgalatot kell szervezni az intezeti fekvobeteg ellatas terilleten a laborat6riumi 

asszisztensi es a rontgen asszisztensi munkakorokben. 

Keszenleti szolgalat vezeto beosztasu dolgoz6k reszere is elrendelheto. 

Az Ugyeleti/keszenleti szolgalat elrendelesenek m6djara, mertekere, korlataira, dijazasara a vonatkoz6 

jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k. 

7.4. A betegek gy6gykezelese, apolasa, etkeztetese 

7.4.1. Gy6gykezeles 

A betegek szamara biztositani kell mindazokat a gy6gyeljarasokat, amelyek gy6gyulashoz, 

munkakepessegilk, keresokepessegilk lehet6 es mielobbi helyreallftasahoz, panaszaik 

megszilntetesehez, eletminosegilk javftasahoz szilksegesek, a szakmai kollegiumok iranyelvei, es a 

Nemzeti Egeszsegbiztosftasi Alapkezelo Kozpont koltsegeloiranyzatainak figyelembevetelevel. 
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A diagn6zis megallapftasahoz hasonl6an, a beteg gy6gykezelesi tervenek meghatarozasa es 

vegrehajtasa is szUksegesse teszi az osztaly orvosainak es mas tarsosztaly, kozponti diagnosztikai, 

terapias osztaly orvosainak egylittmukodeset, kollektfv munkajat. 

A beteg gy6gykezeleset elsosorban az osztalyos orvos vegzi, felettese kozvetlen iranyftasa, ellenorzese 

mellett. Az olyan kezelesi eljarasnal , beavatkozasnal, melynek elvegzesere az osztalyos orvosnak nines 

kello tapasztalata, gyakorlata, a felettesnek jelen kell Iennie, illetoleg a beavatkozast a felettesnek kell 

elvegeznie. Torekedni kell a gy6gyft6 munka aranyos es tervszerii elosztasara. 

Az orvos altai a lazlapon eloirt gy6gyszerek szetosztasat az arra kijelolt egeszsegUgyi szakdolgoz6 

(nover) vegzi es ellenorzi azok bevetelet. A nover altai vegezheto gy6gyft6 tenykedesek korere a 

vonatkoz6 jogszabaly, ill. munkakori leiras az iranyad6. 

Az lntezetben intravenas injekci6t, infuzi6t es transzfuzi6t csak orvos adhat. Transzruzi6 beadasahoz 

tanfolyam elvegzese szlikseges. Intramuscularis vagy subcutan injekci6t, tablettas gy6gyszereket csak 

szakkepzett nover adhat abban az esetben, ha megfelel a 66/2011 (XIL13.) NEFMI rendeletben 

foglaltaknak. Mindazon gy6gyszerek beadasar61, melynek elmaradasa eletveszelyt jelent a beteg 

szamara, az elrendelo orvosnak meg kell gyozodnie. Az Intezetben hasznalt nagy ertekii diagnosztikus 

vagy terapias eszkozoket altalaban csak orvos kezelheti, vagy az a szakdolgoz6, aki kezelesUket 

elsajatitotta, errol tanubizonysagot tett, es a gepkezeleshez az osztalyvezeto foorvos engedelyt adott. 

Ha a szUkseges gy6gykezeles az osztalyon nem biztosithat6, a betegnek a gy6gykezeles elvegzese 

celjab61 megfele!O osztalyra val6 athelyezeserol - felettesenek rendelkezese szerint - az osztalyos 

orvos intezkedik. 

• A gy6gyszerkezeles rendje 

A kozforgalmu fi6k- es kezigy6gyszertarak, tovabba az intezeti gy6gyszertarak miikodesi , 

szolgalati es nyilvantartasi rendjet a 41 /2007. (IX. 19.) EUM rendelet, szabalyozza. A specialis intezeti 

feladatokat a ,Gy6gyszertar mukodesi rendje" (OMR 09), valamint a , Gy6gyszerkezelesi szabalyzat" 

(SZ 31) reszletezi. 

Az osztalyon a gy6gyszerellatast es gy6gykezelest az osztalyvezeto fOorvos altai frasban 

megbfzott gy6gyszerfelelos orvos es az osztalyvezeto fonover vegzi. A gy6gyszerfelelos orvos 

feladatkorebe tartozik a gy6gyszerek rendelese, kabft6szerek tarolasa, kiadasa, felhasznatasanak 

ellenorzese. Az osztalyos vezeto fonover feladata a gy6gyszerek helyes tarolasa, hatastani elkUionftese, 

biztonsagos es tevedest kizar6 kezelese, valamint a lejart es a forgalomb61 kivont keszftmenyek idoben 

t6rteno eltavolitasa. Gondoskodnia kell a gy6gyszerek atvetelerol, vezetnie es ellenoriznie kell a 

gy6gyszerek felhasznalasaval es elszamolasaval felmerUlo adminisztraci6s munkat. A nyilvantartasa 
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alapjan figyelemmel kell kfsernie a gy6gyszerfogyasztas merteket, es ha valamely gy6gyszerfeleseg 

fogyasztasaban indokolatlan emelkedest eszlel, jelentenie kell az osztalyvezeto foorvosnak. 

Az osztalyvezeto fOorvosnak a keszleteket es a felhasznalast a laz lapokon es a gy6gyszer

nyilvantartasi lapokon feljegyzett adatok alapjan folyamatosan ellenoriznie kell. A 

gy6gyszerfelhasznalas indokolatlan emelkedesenek okat megvizsgalja es a gy6gyszerfogyasztas 

merseklesere a szi.ikseges intezkedeseket megteszi. Ha az ellenorzest elmulasztja, az esetleges 

szabalytalansagokert es hianyossagokert a felelosseg az osztalyos gy6gyszerfelelost es az 

osztalyvezeto fOorvost egyuttesen terheli . 

• A gy6gyszerek beszerzese 

Az osztalyos gy6gyszerfelelos orvos ellenjegyzese mellett az osztalyvezeto fOnover hetenkent a 

Gy6gyszerrendelesi konyvbe felirja az osztaly gy6gyszer- es vegyszerigenyet, szem elott tartva, hogy a 

betegosztaly gy6gyszerkeszlete a negyheti szi.iksegletet nem haladhatja meg, valamint azt, hogy a 

gy6gyszerkeret csak engedellyellepheto rul. A soron kfvUI szliksegesse valt gy6gyszereket "STATIM" 

kell felfrni. 

A kabft6szereket az osztalyos gy6gyszerfelelos orvos kUlon konyvben rendeli meg. 

• A gy6gyszerek tarolasa 

Az osztalyokra vetelezett gy6gyszert az osztalyvezet6 f6n6ver haladektalanul az osztalyos . 

gy6gyszerraktarban helyezi el. Az osztalyok altai atvett gy6gyszerek tarolasara j61 zarhat6 

gy6gyszerszekrenyt kell hasznalni. A kabft6szereket klilon biztonsagi zarral ellatott szekrenyben, vagy 

gy6gyszerszekrenyben beli.il kUion zarhat6 reszben kell tartani, amelynek kulcsat a gy6gyszerfelel6s 

orvos, illetve az Ugyeletes orvos 6rzi. A kabit6szereket csak az orvos kezelheti. A 

gy6gyszerszekrenyben a gy6gyszereket konnyen attekinthet6, gy6gyszerformak szerinti 

csoportositasban, es ezen belUI beturendes sorrendben, az eredeti gyari csomagolasaban kell 

elhelyezni , azokat abb61 kiszedni, omlesztve tartani tilos. Tab lettakat, kupokat - ha az eredeti 

csomagolasnal kisebb mennyisegben kerlilnek tarolasra - j61 zarhat6 dobozban, vagy dug6val ellatott 

szeles szaju Uvegben kell tartani. A tartalyon a keszitmeny nevet fel kell tlintetni. Altalaban az 

osztalyon a gy6gyszer tarolasat ugy kell megszervezni, hogy azok kezelese es felhasznalasa 

biztonsagos, minden tevedest vagy osszecserelest kizar6 m6don tortenjen . A gy6gyszerszekrenyt 

alland6an zarva kell tartani, kinyitni csak gy6gyszerosztas idejere szabad. A gy6gyszerszekrenyt 

nyitva es 6rizetlenUI hagyni tilos! 
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A gy6gyszerek lejarati idejet alland6an figyelemmel kell kisemi, ha a gyari csomagolas nem 

ttinteti fel a felhasznalhat6sag idopontjat, akkor altalaban a gyartast61 szamitott ot evig hasznalhat6 fel. 

A gy6gyszerkeszletet minden ev aprilisaban es okt6bereben ellenorizni kell, es ha a szliksegesnel 

nagyobb mennyiseg all az osztaly rendelkezesere - melyet a lejarati ideig nem tud az osztalyon 

felhasznalni- azt az Intezet mas osztalyanak, illetve a gy6gyszertamak kell felajanlani felhasznalasra. 

Az osztalyos vezeto fonover felel osseggel tartozik azert, hogy az osztalyon lejart gy6gyszer ne 

legyen. A lejart gy6gyszereket selejtezni kell , a gy6gyszertaron kereszttil. 

• A gy6gyszerek, szakmai anyagok nyilvantartasa es elszamolasa a betegosztalyokon 

Teteles mennyiseg szerinti nyilvantartast kell vezetni : a kabit6szerekr61, a tiszta szeszr6l, a m(iteti 

anyagokr61, eszkozokrol, egyes koltsegesebb gy6gyszerekr61. 

A teteles elszamolas ala tartoz6 gy6gyszerek felhasznalasat a kiadas keltenek es a beteg nevenek 

felttintetesevel esetenkent kell a gy6gyszemyilvantartas "Kiszolgaltatott mennyiseg" rovataba 

bejegyezni. A kiadott gy6gyszereknek a beteg lazlapjan, illetve kartonjan szerepelnie kell. A teteles 

felhasznalas ala nem es6 gy6gyszerek felhasznalasat az osztalyvezeto f6n6ver hetente keszletfelvetel 

utjan allapftja meg. 

A gy6gyszerkivonasokr61 sz616 kozponti irasos ertesites vegrehajtasaert a vezet6 gy6gyszeresz, az 

osztalyon a gy6gyszerfelel6s orvos felel6s. Az irasos ertesitest sorszam szerint osszegyujtve, ket evig 

kell az osztalyon meg6rizni. A kivonasokr61 sz616 telefonertesitest a gy6gyszeresz veszi at, es annak 

tartalmat irasban, e-mailben kozli az osztalyos gy6gyszerfelel6s orvossal, haladektalan intezkedes 

vegett. 

7 .4.2. A betegek apolasa 

Az apolas a gy6gyft6-megel6z6 munka alapvet6 resze, amelyet a fekv6beteg gy6gyintezetben - orvos 

utasitasa alapjan, illet6leg egyes tevekenysegek tekinteteben azzal osszhangban - 6nall6an vagy 

felligyelet mellett az egeszsegligyi szakdolgoz6k es az apolasban kozremukod6 egyeb egeszsegligyi 

dolgoz6k vegeznek (ld . , A szakapolasi tevekenyseg folyamata" eljarasrend, EROS, es a ktilonbozo 

protokollok) . Az apolasi munka szakmai iranyftasaert, szervezeseert els6sorban az apolasi igazgat6 

felel6s, aki e feladata kereteben osszehangolja es ellenorzi az osztalyos vezeto f6n6verek 

apolasiranyitasi es szervezesi tevekenyseget. 

Az osztalyon t6rten6 apolasi munka kozvetlen iranyit6ja, ellen6rz6je es osszehangol6ja az osztalyos 

vezet6 f6n6ver, aki feladatait a reszere kiadott munkakori Ieiras el6irasai szerint latja el. 
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Az apolasi munkaban arra kell torekedni, hogy a feltetelek megval6sulasaval parhuzamosan olyan 

munkacsoportok alakuljanak ki, amelyekben egyreszt az orvosok es az egeszsegilgyi szakemberek, 

masreszt az apolasban resztvevo f6iskolai , kozep- es alapfoku kepzettsegu, valamint szakkepzetlen 

egeszsegilgyi dolgoz6k a korszeru munkamegosztas szabalyai szerint egyilttmukodjenek. 

A munkamegosztast ugy kell tervezni, hogy a killonbozo szinten vegzett egeszsegilgyi tevekenysegek 

egymast kiegeszftsek. Az alacsonyabb kepzettsegu dolgoz6 hataskorebe kell utalni azokat a 

tevekenysegeket, amelynek ellatasahoz specialis szakkepzettseg nem szilkseges. Ezzel kell 

felszabadftani a szakkepzett dolgoz6k munkaidejenek egy reszet a magasabb szintli feladatok 

ellatasara. 

Mindezeket a betegellatas szakszerusegenek, hatekonysaganak es gazdasagossaganak messzemeno 

szem elott tartasaval kell kialakftani. 

Az apolasi munka saran a beteg reszere biztosftani kell az orvos altai keszftett vizsgalati es kezelesi 

terv folyamatos vegrehajtasat, a rendszeres megfigyeleset. Az apolasi Iapan az eszlelt tilnetek, 

allapotvaltozasok rogzfteset, jelenteset, minden szilkseglet kielegfteset, amelyek a beteg eletfenntartasa 

es gy6gyulasa erdekeben elengedhetetlenek, de azokat allapota, helyzete miatt onmaga reszben, vagy 

egeszben keptelen kielegfteni (agynyugalom, testi higiene, taplalkozas, mozgas stb.) a gy6gyulashoz, a 

gy6gyulasba vetett hithez sztikseges komyezet kialakftasat, az egeszsegnevelest, kiterjesztve azt a 

hozzatartoz6kra is. 

7.4.3. A betegek etkeztetese 

A betegek etkezteteset a HACCP (Hazard Analysis Critical Contrail Point) elofrasainak figyelembe 

vetelevel az Elelmezesi csoport vegzi. A betegek etkeztetesenek rendjet (dieta neme, etkeztetes m6dja, 

stb.) - a betegseg terrneszetetol, a beteg allapotat61, a vegzendo vizsgalatok es gy6gykezeles jelleget6l 

fuggoen, felettese rendelkezesenek megfeleloen, az osztalyos orvos a dietetikussal egyilttmukodve 

allapftja meg, es ellenorzi annak megtartasat. A beteg kfvansagait - a lehetosegekhez merten -

figyelembe kell venni. 

Az orvosi utasftasnak megfelelo etelrendelesrol az osztalyvezeto f6n6ver, a dietas noverrel szorosan 

egyilttmukodve, gondoskodik. Az etelt naponta haromszor, a kisetkeztetessel egyiltt a "Hazirend"-ben 

meghatarozott idoben kell kiszolgalni. Ennel gyakoribb etkeztetest az osztalyvezeto foorvos 

(helyettese) altai elrendelt esetben lehet biztosftani. 

Az elelmezesi csoport az etelt a betegek reszere az etlap es a dietas elofras szerint osztja szet. 

A talalas es az etkezes kulturaltsagat biztosftani kell. A jar6kepes betegek lehet6seg szerint az 

etkezesre kijelolt helyen etkeznek. A fekv obetegek reszere az etelt az agynal kell felszolgalni , ha 
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szUkseges, a nover (segednover, tanul6n6ver) a beteget megeteti. A betegszobaban etelt tarolni nem 

szabad. Etelmaradek sem a k6rteremben, sem az osztalyon nem maradhat. A hulladekot, etelmaradekot 

minden etkezes utan azonnal el kell tavolitani az osztalyr61. 

A beteg az otthonr61 kapott, vagy behozott elelmet bemutatja az apol6nak, aki az orvosi el6frasnak 

megfelelo etelek elfogyasztasat engedelyezi, illetve gondoskodik azoknak az osztalyon torten6 

kulturalt, a higienes szabalyoknak megfelelo tarolasar61, huteser61. 

A betegek Intezetben val6 tart6zkodasuk ideje alatt szeszesitalokat nem fogyaszthatnak. 

Az osztalyokon elhelyezett hutoszekrenyben elelmiszerekkel egylitt mas keszftmeny (gy6gyszer, ver, 

plazma vagy infuzi6) nem tarolhat6! A szakmai anyagokat, meg kUlon hutoszekrenyben sem szabad a 

talal6ban elhelyezni. Az elelmiszerek tarolasara szolgal6 hutoszekrenybe beteg nem nyulhat. A 

betegek szamara behozott elelmiszereket nevvel ellatva, csak az osztalyos apol6 helyezheti el es veheti 

ki a hlit6szekrenyb61, mikozben ellenorzi, hogy az elelmiszer a beteg dietas elofrasainak megfeleljen. 

7.5. A jarobeteg szakellatas 

A jar6beteg szakellatas kereteben az ORFI szakambulanciain folyik az Intezet szakmai 

kompetenciajaba tartoz6, es az orszagos/terlileti kotelezettseg alapjan ellatand6 betegek szakmai 

szabalyok szerinti vizsgalata, szakvelemenyezese es gy6gyft6 ellatasa. Itt t6rtenik az intezeti 

fekvobeteg osztalyokr61 elbocsatott betegek ellenorzese is (ld. , Jar6beteg szakellatas es gondozas" 

eljarasrend, ER 03). 

A jar6beteg-ellatas mukodesi rendje osszehangolt a fekvobeteg osztalyok es a diagnosztikai osztalyok 

mukodesi rendjevel. Az ORFI valamennyi orvosa kotelezhet6 ambulans tevekenyseg vegzesere. Az 

idevag6 eljarasrend meghatarozza a slirgos ellatast igenyl6 jar6betegek fogadasi rend jet, a var6listat, a 

rendelesi idoket, az elojegyzes es ellatas m6djat, a szakmai protokollokat, az orvosi es a teljesitmeny

jelentesi dokumentaci6k elofrasait. 

Amennyiben a beteg k6rhazi elhelyezese valik szliksegesse, arra nezve a k6rhazi beutalas szabalyai az 

ervenyesek. A fekv6beteg ellatasra szorul6 betegeken a feltetlenlil elvegzend6, illetve ajanlott 

vizsgalatokat a jar6beteg-ellatas kereteben indokolt elvegezni . 

7.6. Az Intezet higienes rendje 

Az Intezet higienes rendjerol a 1997.evi CLIV. torveny, a 60/2003 . (XII.31 ). ESzCsM rendelet a 

szakmai minimumfeltetelekr61, es az ORFl Higienes Szabalyzata (SZ 32) az iranyad6. Az intezeti 
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Higienes Szabalyzat az lntezet valamennyi alkalmazottjara, a betegekre, az Intezettel szerzodeses 

jogviszonyban all6kra vonatkozik. 

7.6.1. Az intezeti higienes rendszabalyok altalanos szempontjai 

Alapvetoen ide tartozik a gy6gykezeles es betegellatas higieneje, (az orvosi beavatkozasok, a betegek 

elhelyezese, tisztalkodasi lehetosegtik, etkezestik higieneje, altalaban az osztaly higienes helyzetet 

befolyasol6 muszer- es textilia ellatottsag, takaritas, fertotlenftes), valamint az egeszsegtigyi dolgoz6k 

szemelyi higieneje (megfelelo gyakorisagu kezfertotlenltes, a k6rhazi vedoruha tisztasaga, a valtas 

gyakorisaga, a dolgoz6k szocialis Jetesftmenyei). A fentiek mellett egyeb higienes szempontkent 

figyelembe veendo a k6rtermek nagysaga, allapota, berendezese, a higienes festes , mazolas 

gyakorisaga, a szocialis helyisegek szama, tisztasaga, a vilagftas, flttes, szelloztetes m6dja, a szemet es 

veszelyes hulladek tarolasa, elszallftasanak gyakorisaga, m6dja, a tiszta es szennyes textilia utja, a 

kozponti talal6konyha, az osztalyos talal6konyhak higienes rendje, az etelszallftas m6dja, az etelminta 

vetelere vonatkoz6 elO irasok vegrehajtasa, a mosogatas rendje, a tiszta edeny tarolasanak 

kovetelmenye, a hutOszekrenyek rendeltetesszeru hasznalata es tisztantartasa, valamint az 

etelmaradekok kezelesenek, tarolasanak es elszallitasanak kortilmenyei. 

7.6.2. Az intezeti takaritas 

Az Intezet minden helyisegeben, elofrt gyakorisagu, nedves, fertotlenfto takaritast kell vegezni, melyet 

az apolasi igazgat6 es a higienikus ellenoriz az osztalyos vezeto fO nover bevonasaval, az intezeti 

szabalyozas szerint (I d. Takaritasi utasitas, U 1 0) 

7.6.3. A hulladekkezeles es tarolas szabalyai 

Az Intezet osszes helyisegeben (k6rtermekben, kezelokben, ambulanciakon, irodakban, egyeb 

helyisegekben) osszegy(\jtott hulladekot sztikseg szerint, de legalabb naponta egyszer ki kell Uriteni 

hulladekgyuj to zsakokba. A hulladekgyGj to zsakokat bekotve, minden reggel 7-8 6ra kozott a 

takarit6szolgalat az udvaron leva szemetgy(\jto kontenerbe szallftja. A hulladek osszegyujtesere csak a 

szennyezett anyagok szallftasara szolgal6 kocsit szabad felhasznalni , melyet hetente fertotlenfteni kelt. 

A veszelyes hulladek kezelese a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleloen t6rtenik (ld. 

, Hulladekkezelesi utasltas, U 09"), melynek betartasat az apolasi igazgat6 es a higienikus fOorvos 

folyamatosan ellenorizni koteles. 
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A vedoruhazat hasznalata a Munkavedelmi Szabalyzat (SZ 13) szerint t6rtenik. Az Intezet a gy6gyit6-

megel0zo tevekenyseget folytat6 alkalmazottak munkavegzesehez ved66lt6zetet biztosit, melynek 

viselese ki:itelezo. Steril gumikesztyi1t a steril munkahoz kell hasznalni. Az alkalmazottak kezenek a 

k6rokoz6kt61 val6 meg6vasa celjab61 szennyez6 takaritasi munkahoz, valamint minden testvaladekhoz 

ki:it6tt beavatkozasnal gumi- vagy f6liakesztyi1t kell hasznalni. A ved66lt6zet fertotlenito mosasa az 

Intezet feladata. A ved66lt6zet el6iras szerinti csereje elengedhetetlen a fokozott aszepszist igenyl6 

munkafolyamatoknal. (pl. intenziv osztaly). 

A betegek agynemucserejet a szennyes es tiszta ruha kezeleset, valamint ezek eloirasait a , Szakapol6i 

tevekenyseg folyamata" eljarasrendje (ER 05), es az idevag6 protokollok tartalmazzak. 

7.6.5. Tovabbi megeiOzo jellegii jarvanyiigyi tevekenysegek 

• A fertotlenites rendszere 

A tevekenyseg vegzeseben az Orszagos Kozegeszsegi.igyi Kozpont "Tajekoztat6 a fertotlenitesrol 

es a fertotlenit6 szerekr61 c. kiadvanyaban szabalyozott fertotlenit6 rendszer az iranyad6. 

Az egeszsegre karos rovarok es ragcsal6k elleni eljarasokat es a felhasznalhat6 irt6szereket az 

Orszagos Ki:izegeszsegi.igyi Ki:izpont "Tajekoztat6 az engedelyezett irt6szerekrol es a felhasznalas 

szakmai iranyelveirol" c. kiadvanya szabalyozza. 

• A vedooltasok szervezese 

A higienikus foorvos illetve a foglalkozas-egeszsegi.igyi szolgalat feladata a fertoz6 beteg 

ki:irnyezeteben szi.iksegesse val6 ved6oltas, illetve az Intezetben alkalmazottak ki:itelez6 

vedooltasainak a megszervezese. A ved6oltasok rendjere a mindenkor ervenyes orszagos es 

intezeti (SZ II) jogszabalyok az iranyad6k. 

7.6.6. Fertozo megbetegedes eseten vegzett jarvanyiigyi tevekenyseg 

Nosocomialis, vagy behurcolt fertozo megbetegedes eseten a higienikusnak haladektalanul 

kezdemenyeznie kell az fntezet osztalyainak rendkivi.ili tajekoztatasat (f0 igazgat6-helyettesi 

ki:irlevel kiadasa), es a szi.ikseges intezkedesek azonnali megtetelet. 
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8. Az ORVOSOK, EGESZSEGUGYI DOLGOZOK ES AZ INTEZETI KOZALKALMAZOTTAK MAGATARTASA 

8.1. Az orvos gy6gyit6-megelozo tevekenysege 

A gy6gyit6-megelozo tevekenyseg koreben az orvosi vizsgalatnak a beteg minden panaszara es a 

vizsgalat soran eszlelt minden k6ros ttinetre ki kell terjednie. A beteget az adott Iehetosegek kozott az 

orvostudomany allasanak, es a beteg egyeni adottsagainak, valamint betegsege szakaszanak megfelelo 

gy6gykezelesben kell reszesiteni. Az orvosnak a legcelravezetobb vizsgalati m6dszereket, 

gy6gym6dokat es gy6gyit6 eszkozoket kell alkalmaznia. 

Az orvosnak a legnagyobb gondossaggal es korilltekintessel meg kell tennie mindazokat az 

intezkedeseket, amelyek a betegsegek megelozesehez, a beteg eletenek megmentesehez, 

gy6gyulasahoz, munkakepessegenek helyreallitasahoz szilksegesek. Az altala gy6gyithatatlannak velt 

beteget is a legnagyobb gondossaggal koteles gy6gykezelni. Az orvos gy6gyit6-megelozo 

tevekenysege koreben csak olyan gy6gyszert rendelhet es alkalmazhat, amely gy6gyszer 

hat6anyagainak hatasat, javallatait es ellenjavallatait, alkalmazasanak m6djat, adagolasat, valamint 

karos mellekhatasait es azok elharitasanak m6djat ismeri. Melloznie kell valamely gy6gyszernek 

tudomanyosan nem igazolhat6, az orvostudomany mindenkori allasanak meg nem felel o alkalmazasat. 

Kerillnie kell a felesleges gy6gyszeres kezelest. 

8.2. Az orvos magatarbisa 

Az orvosnak tevekenysegeben es maganeleteben olyan magatartast kell tanusitani, amely az orvosi 

hivatasba vetett bizalmat, es az orvosi hivatas erkolcsi tekintelyet biztositja. Az orvosnak orvostarsa 

iranyaban olyan magatartast kell tanusitania, amellyel biztositja annak megbecsilleset es orvosi 

tevekenysege iranti bizalmat. Az orvos mas orvos kepzettseget, orvosi tevekenyseget (vizsgalati 

m6dszereit, k6rismere vonatkoz6 megallapitasait, gy6gyit6 eljarasat, mutoi keszseget stb.), 

magatartasat a beteg, illetOleg a beteg hozzatartoz6ja, az apol6 szemelyzet es az altalaban nem illetekes 

szemely elott nem biralhatja. Ha az orvos barmely orvos orvosi tevekenysegeben nyilvanval6 hibat 

eszlel , koteles erre megfelelo m6don az orvos figyelmet felhivni, szilkseg eseteben annak felettese 

szervet tajekoztatni. 

Minden orvos felel os a hozza beosztott, csoportjaba tartoz6, illetoleg fe!Ugyelete, iranyitasa, 

ellenorzese alatt all6 orvosok szakmai fejl odeseert es magatartasaert. 
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Az egeszsegilgyi szakdolgoz6k feladataikat hivatasukb61 foly6 felel6ssegilk tudataban, valamint a 

munkajukat kozvetlenUI iranyft6 orvos altai megadott rendelkezesek, illetve szempontok szerint 

kotelesek vegezni. MunkakorUkben olyan magatartast kell tanusftaniuk, amely e tevekenysegenek 

folytatasahoz megkivant megbecsUlesre es bizalomra melt6va teszi . Az egeszsegilgyi szakdolgoz6nak 

a beteg iranyaban minden esetben tUrelmes, kfmeletes es fegyelmezett magatartast kell tanusitania. A 

betegben tevekenysegevel, magatartasaval meg kell erosfteni azt a tudatot, hogy szakszerii ellatasban 

reszesUI. Az egeszsegilgyi szakdolgoz6 az orvos tevekenysegevel kapcsolatban a beteg, a beteg 

hozzatartoz6ja vagy mas szemely elott nem tehet olyan kijelentest, amely alkalmas arra, hogy az 

orvosba vetett bizalmat megingassa. 

Ha az egeszsegilgyi szakdolgoz6 tevekenysegeben hibat eszlel, koteles erre az egeszsegilgyi 

szakdolgoz6 figyelmet megfelelo m6don felhfvni , szilkseg eseten felettes szervenek bejelenteni. 

Az orvos, a felettes egeszsegilgyi szakdolgoz6 felelos a hozza beosztott, csoportjaba tartoz6, illetve 

fetugyelete, iranyftasa, ellenorzese alatt all6 egeszsegilgyi szakdolgoz6k szakmai fejlodeseert es 

magatartasaert. 

8.4. Az orvosok es az egeszsegiigyi szakdolgozok magatartasa a betegekkel es hozzatartozoikkal 

Az orvosnak tevekenysegevel, magatartasaval arra kell t6rekednie, hogy a beteg (hozzatartoz6ja) 

bizalmat megnyerje. A gy6gyft6-megelozo ellatas kereteben foglalkoztatott egeszsegilgyi szakdolgoz6 

a beteg hozzatartoz6jat csak a beteg altalanos allapotar61 tajekoztatja, a k6rismet es a vizsgalat 

eredmenyet sem a beteggel, sem hozzatartoz6javal nem kozolheti. Az egeszsegilgyi szakdolgoz6 

koteles ez ut6bbi kerdesben hozza fordul6 beteget (hozzatartoz6jat) a beteg gy6gykezeleset vegzo 

orvoshoz iranyftani . 

Az orvosnak a beteg panaszai meghallgatasa, vizsgalata es gy6gykezelese, valamint az orvosi 

velemenyadas soran az orvosi hivatashoz melt6 magatartast kell tanusftania. Annak ismereteben, hogy 

a betegseg a beteg kedelyallapotanak, alkalmazkodasi kepessegenek, sot nem egyszer szemelyisegenek 

megvaltozasat idezheti elo, az orvosnak a beteg iranyaban tilrelmes, kfmeletes es fegyelmezett 

magatartast kell tanusftania akkor is, ha a beteg tilrelmetlen vagy ingerlekeny. A betegben 

tevekenysegevel, magatartasaval meg kell erositenie azt a tudatot, hogy szakszeru ellatasban reszesUI. 
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8.5. A beteg es a hozzatartozok tajekoztatasa 

A beteg jagasult a szamara egyeniesftett farmaban megadand6 teljes kon1 tajekaztatasra. A 

gy6gykezeles egesz tartama alatt a tajekaztatasnak falyamatasnak kell Iennie. A betegnek jaga van 

arra, hagy reszletes tajekaztatast kapjan: 

• Egeszsegi allapatar61, beleertve ennek arvosi megfteleset is 

• A javasalt vizsgalatakr61, beavatkazasakr61 

• A javasalt vizsgalatok, beavatkazasok elvegzesenek, illetve elmaradasanak lehetseges 

elonyeirol es kackazatair61 

• A vizsgalatok, beavatkozasak elvegzesenek tervezett idopontjair61 

• Dontesi jogar61 a javasolt vizsgalatok, beavatkazasak tekinteteben 

• A lehetseges alternatfv eljarasakr61, m6dszerekrol 

• Az ellatas falyamatar61 es varhat6 kimenetelerol 

• A javasalt eletm6dr61 

A betegnek joga van: 

• Ahhoz, hogy szamara ertheto m6dan kapjan tajekaztatast, figyelemmel eletkorara, 

iskolazottsagara, ismereteire, lelkiallapatara, e tekintetben megfagalmazatt kfvansagara, 

valamint arra, hagy a tajekoztatashaz szlikseg eseten es lehetoseg szerint tolmacsot vagy 

jeltalmacsat biztasitsanak 

• A tajekaztatas saran es azt kovetoen tavabbi kerdezesre 

• Megismerni ellatasa saran az egyes vizsgalatak, beavatkazasak elvegzeset kovetoen azak 

eredmenyet, esetleges sikertelenseget, illetve a vartt61 eltero eredmenyt es annak okait 

• Megismerni az ellatasaban kozvetlenlil kozremukOdo szemelyek nevet, szakkepesfteset, 

beasztasat 

A cselekvokeptelen es karlatazattan cselekvokepes betegnek is jaga van a koranak es psziches 

allapatanak megfelelo tajekaztatashaz. 

Az arvas tajekoztatasi kotelezettsege a beteg altai megjelOlt hozzatartoz6ra, a tarvenyes kepviselore is 

kiterjed, a beteg hazzajarulasa eseten. Az erintett beteg hazzajarulasa nelklil a beteg tavabbi apalasat, 

gandazasat vegzo szemellyel kozolni lehet azakat az egeszsegligyi adatakat, amelyek ismeretenek 

hianya a beteg egeszsegi allapatanak karasadasahoz vezethet. A betegsegrol adatt felvilagasftas saran 

az arvasnak korliltekintoen, a betegre es annak allapatara val6 figyelemmel kell eljarnia. A 

tajekaztatas rovid tartalmat rogzfteni kell az egeszsegligyi dakumentaci6ban. 
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Inisban, ket tanu alainisaval kell dokumentalni , amikor a beteg visszautasitja a tajekoztatasi jogot, 

illetve a cselekvokepes szemely maga helyett masik szemelyt jelol ki, aki az 6 tajekoztatashoz val6 

jogat helyette gyakorolja. 

Lehetove kell tenni, hogy rendkivtili esetben a beteg altai megjelolt kozeli hozzatartoz6k -

lehetoseghez kepest meghatarozott idoben - telefonon is erdeklodhessenek a beteg altalanos allapota 

felol. Telefonon csak a beteg altalanos allapotara vonatkoz6an adhat6 felvilagosftas. A tajekoztatas 

rendjet - a hazirend es szemelyes kozles utjan - a betegekkel, illet61eg a hozzatartoz6kkal is ismertetni 

kelt. 

Az osztalyvezeto foorvos, osztalyos orvos, tigyeletes orvos adhat beleegyezes eseten tajekoztatast a 

betegrol hozzatartoz6janak. Az orvos az adott tajekoztatasert szakmailag es etikailag is felel os. 

Egeszsegtigyi szakdolgoz6k csak a beteg altalanos allapotar61 adhatnak felvilagositast. 

A beteget, illetoleg hozzatartoz6jat az Intezetbol t6rten6 elbocsatas elott is tajekoztatni kell egeszsegi 

allapotar61, a gy6gykezeles tovabbi m6djar61 es k6vetend6 eletrendjerol. 

A beteg munkaltat6janak kepviselojet a beteg altalanos allapotar61, a rehabilitaci6 sztiksegessegerol a 

beteg beleegyezesevel lehet tajekoztatni. 

8.6. Titoktarbisi kotelezettseg, adatvedelem 

A beteg jogosult arra, hogy az egeszsegtigyi ellatasban resztvevo szemelyek az ellatasa saran 

tudomasukra jutott egeszsegtigyi es szemelyes adatait ( orvosi titok) csak az arra jogosulttal kozoljek, 

es azokat bizalmasan kezeljek. A betegnek joga van arr61 nyilatkozni, hogy betegsegerol, annak 

varhat6 kimenetelerol kiknek adhat6 felvilagosftas , illetve kiket zar ki egeszsegtigyi adatainak 

reszleges vagy teljes megismeresebol. Az erintett beteg hozzajarulasa nelktil a beteg tovabbi apolasat, 

gondozasat vegzo szemellyel k6z6lni lehet azokat az egeszsegtigyi adatokat, amelyek ismeretenek 

hianya a beteg egeszsegi allapotanak karosodasahoz vezethet. A betegnek joga van megnevezni azt a 

szemelyt, akit Intezeti.inkben t6rten6 elhelyezesrol, egeszsegi allapotanak alakulasar61 ertesithetnek, 

illetve joga van barmely szemelyt ebbol kizami . A beteg altai megnevezett szemelyt Intezettink koteles 

ertesfteni a beteg elhelyezeserol es annak megvaltoztatasar61, valamint egeszsegi allapotanak jelentos 

mertelcti valtozasar61. 

Az orvos titoktartasi kotelezettsege kiterjed az altala vizsgalt szemely, tovabba a nala gy6gykezeles 

alatt all6 beteg egeszsegi allapotara vonatkoz6 adatokra (k6risme, betegseg tUnetei , k6rj6slat stb.), a 

vizsgalat alapjan sztikseges, vagy folyamatban levo, illetoleg a befejezett gy6gykezeles jellegere, a 

megbetegedes kortilmenyeire es a vizsgalattal vagy a gy6gykezelessel kapcsolatban tudomasara jutott 

valamennyi adatra. Az orvost a titoktartasi kotelezettseg azzal az orvossal es egeszsegtigyi 
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szakdolgoz6val kapcsolatban is koti, aki az orvosi vizsgalatban, a k6risme megallapftasaban, illetoleg a 

gy6gykezelesben nem mukodott kozre, kiveve, ha az adatok kozlese a k6risme megallapftasa, vagy a 

beteg tovabbi gy6gykezelese erdekeben szlikseges. 

Az orvos az altala vizsgalt vagy gy6gykezeles alatt all6 beteggel kapcsolatban egeszsegi allapotara 

vonatkoz6 adatokat es a szlikseges, illetoleg folyamatban leva gy6gykezeles jelleget a betegen kfvlil 

csak az altala meghatarozott, illetve kezeleseben es ut6kezeleseben resztvevo szemelyekkel kozolheti. 

Telefonon a beteg egeszsegi allapotar61 felvilagosftas nem adhat6. 

Az orvos a megbetegedes korlilmenyeit es a vizsgalattal, illetoleg a gy6gykezelessel kapcsolatban 

tudomasara jutott egyeb adatot kiskoru, valamint cselekvokeptelen vagy korlatozottan cselekvokepes 

nagykoru beteg eseteben a beteg hozzatartoz6javal, tovabba a beteg gondoz6javal abban az esetben 

kozolheti, ha azok kozlese a beteg eredmenyes gy6gykezelesenek (gy6gyulasanak) biztosftasa 

erdekeben szlikseges. Az egyeb egeszsegligyi kepesftessel rendelkezo dolgoz6, valamint az 

egeszsegligyi kepesftessel nem rendelkez6 szemely a beteg egeszsegi allapotara vonatkoz6 olyan 

adatot, melyet foglalkozasa vagy tanulmanyai soran tudott meg, massal nem kozolhet. 

A beteg vizsgalatat, illetoleg gy6gykezeleset vegz6 orvos megkeresesere az orvos, aki a beteget 

korabban vizsgalta, illetve gy6gykezelte, koteles a beteg vizsgalataval es gy6gykezelesevel 

kapcsolatban kert adatokat a megkeres6 orvossal kozolni. 

Hivatalos megkereses eseten a kezeloorvos a beteg egeszsegi allapotara vonatkoz6 adatok kiadasakor 

az 1997. evi XLVII. tv. ertelmeben koteles eljami. A titoktartasi kotelezettsegr61, valamint az intezeti 

gy6gykezeles soran keletkezett egeszsegligyi es a hozzajuk kapcsol6d6 szemelyes adatok kezeleserol 

es vedelmerol a torvenyhez kapcsol6d6 intezeti Adatvedelmi es adatkezelesi szabalyzat (SZ05) 

rendelkezik. 

Az Intezet alkalmazasaban all6 kozalkalmazottakat, valamint az Intezettel munkavegzesre iranyul6 

jogviszonyban all6 mas szemelyt minden, a beteg egeszsegi allapotaval kapcsolatos, valamint az 

egeszsegligyi szolgalatas nyujtasa saran tudomasara jutott adat es egyeb teny vonatkozasaban, idobeli 

korlatozas nelkUI titoktartasi kotelezettseg terhel. A titkoktartasi kotelezettseg nem vonatkozik arra az 

esetre, ha ez al61 a beteg felmentest adott, vagy jogszabaly az adat szolgaltatasanak kotelezettseget frja 

el6. 

Az Jntezet alkalmazasaban all6 kozalkalmazottakat, valamint az Intezettel munkavegzesre iranyul6 

jogviszonyban all6 mas szemelyt minden, a munkavegzese soran tudomasara jutott szemelyes es 

kUlonleges adat, az Intezet mukodeset, gazdalkodasat erinto adat es egyeb teny vonatkozasaban 

titoktartasi kotelezettseg terhel. A titkoktartasi kotelezettseg nem vonatkozik arra az esetre, ha ez al61 a 

f6igazgat6, az erintett szemely felmentest adott, vagy jogszabaly az adat szolgaltatasanak 

kotelezettseget frja el6. 
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9.EGYEBFELADATOK 

9.1. Oktatas (kepzes, szakkepzes, tovabbkepzes) 

Az Intezet feladatai koze tartozik az orvosoknak es az egeszsegilgyi szakdolgoz6knak, valamint egyeb 

dolgoz6knak a vonatkoz6 jogszabalyok es szakmai iranyelvek szerinti oktatasa (kepzes, 

tovabbkepzes). Az orvosegyetemet vegzettek (orvosok, gy6gyszereszek) szervezett tovabbkepzeset az 

orvosegyetemek szervezik, iranyftjak es ellenorzik, a tervezes es a vegrehajtas a humanpolitikai vezeto 

feladata. Az egeszsegilgyi foiskolai karon vegzettek szervezett tovabbkepzeset a foiskolai kar szervezi, 

iranyftja es ellenorzi , k6rhazi felelose az apolasi igazgat6, valamint az intezeti szakoktat6. 

Az orvosok k6rhazon beltili tovabbkepzeset, a tovabbkepzesre berendelt orvosok tovabbkepzeset, a 

k6rhazi gyakorlatra beosztott orvostanhallgat6k oktatasat a f6igazgat6 altai megbfzott orvos es a 

humanpolitikai vezeto szervezi, iranyftja, a j6vahagyott oktatasi terv alapjan. Az oktatasi tervbe fel kell 

venni a Semmelweis Egyetem altai szervezett tovabbkepzest is. A beosztott orvostanhallgat6k 

reumatol6giai oktatasat az lntezet a Semmelweis Egyetem ORFI-ban muk6d6 Reumatol6giai es 

Fizioterapias Tanszeki Csoportjanak vezeto professzora altai osszeallftott, es az Egyetem 

rektoraldekanja altai j6vahagyott oktatasi terv alapjan vegzi. Az orvosok tovabbkepzeseert, a 

szakvizsgara val6 felkeszftesert az osztalyvezeto foorvos a felel6s. A kotelezo tovabbkepzes, valamint 

az egyeb kepzesek, konferenciak, tudomanyos Glesek aktfv reszvetele a 14 napos rendkfvilli szabadsag 

terhere t6rtenhet. Az elobbi kereten tul tudomanyos celu tavollet csak szabadsag (szabadnap) terhere 

t6rtenhet. 

Az egeszsegilgyi szakkozepiskolat, egeszsegilgyi szakiskolat vegzettek, illetve kepzettseggel nem 

rendelkezo egeszsegilgyi dolgoz6k szakosft6 kepzesben, illetve a munka melletti tanfolyamos 

kepzesben resztvevo oktatasa az illetekes egeszsegilgyi szakiskola altai biztosftott szakmai tantervek 

alapjan t6rtenik. A kepzesben resztvevok tantervben meghatarozott szakmai, elmeleti oktatasa az 

lntezet f6igazgat6ja altai - az egeszsegilgyi szakiskola igazgat6javal egyetertesben - kijelolt orvosok, 

gy6gyszereszek feladata. A kepzesben resztvevok gyakorlati oktatasat az Intezet erre kijelolt 

szakemberi vegzik. 

Az egeszsegilgyi szakdolgoz6k tovabbkepzeset az apolasi igazgat6 iranyftasaval es ellenorzesevel az 

intezeti szakoktat6 szervezi. Az apolasi igazgat6 az oktatas eredmenyeirol, a resztvev6k munkajar61 

rendszeresen beszamol az lntezet f6igazgat6janak. 

A tovabbkepzes celjait szolgaljak az orvosok, illetoleg az egeszsegilgyi szakdolgoz6k szamara 

szervezett szaktanfolyamok, gyakorlatok, referalasok, konferenciak es tudomanyos Glesek. Fontos 
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eszkoze a tovabbkepzesnek az osztalyertekezlet, a vizitek, az osztalyon beltili, az osztalyok kozotti, az 

osztalyok es a szolgalatok kozotti munkahelycserek. 

9.2. Tudomanyos kutatomunka 

Az emberen vegzett orvosbiol6giai kutatasokat a tudomany altalanosan elfogadott alapelvei, valamint 

a vonatkoz6 jogszabalyok szerint kell elvegezni . Kutatast csak akkor szabad vegezni, ha a kfserlet 

celjanak fontossaga aranyban all a kutatasi alany elkerUlhetetlen kockazataval. A kutat6munka 

megkezdesekor a bevont betegeket megfeleloen tajekoztatni kell a kutatas celjar6l, m6dszerer61, 

varhat6 eredmenyerol, a lehetseges kockazatokr61, kellemetlensegekrol. A kutatasban resztvevo 

beteget tajekoztatni kell arr6l, hogy szabadon visszautasfthatja a kutatasban val6 reszvetelt, illetve 

reszvetelet a kutatas barmely szakaszaban megszakfthatja. A beteg csak a tajekozott beleegyezeset 

kovetoen vonhat6 be a kutatasi munkaba. 

Az Intezetben foly6 tudomanyos kutat6munka rendszeres es tervszeru vegrehajtasaert az ORFI 

foigazgat6ja felelOs, aki szervezo, iranyft6 es ellenorzo tevekenyseget az e celra szervezett 

Tudomanyos Tanacs kozremukodesevel vegzi. 

Az ORFI tudomanyos kutat6munkajanak elsosorban az intezeti alapveto gy6gyft6-megel0zo feladatat 

kell tamogatnia, az a gy6gyft6-megelozo munkat nem hatraltathatja. 

A f0igazgat6 a Tudomanyos Tanacs, valamint az lntezeti Kutatasetikai Bizottsag utjan a 

tudomanypolitikai iranyelvek, orvosetikai iranyelvek, a tavlati tudomanyos kutatasi terv, valamint az 

ORFI feladatainak figyelembevetelevel : 

• J6vahagyja az Intezetben foly6 tudomanyos kutat6munka teziseit 

• Biztosfthatja koltsegvetesbol - a lehetosegek alapjan - azok anyagi tamogatasat 

• Velemenyezi a tudomanyos fokozatra, a tudomanyos osztOndfjra, a tudomanyos 

kikUldetesre iranyul6 kerelmeket 

• Rendszeresen ellenorzi a tudomanyos munkat, es a vonatkoz6 rendelkezeseknek 

megfeleloen gondoskodik az elofrt beszamol6k, jelentesek elkeszfteserol, tovabbftasar61 

• Gondoskodik a klinikai konferenciak, tudomanyos rendezvenyek tervszeru megtartasar61 

Az Intezet dolgoz6inak tudomanyos eloadasat, kozlemenyet, tudomanyos jelenteset, kutatasi munkajat 

az osztalyvezeto fOorvos es a foigazgat6 hagyja j6va, kikerve az ORFI Tudomanyos Tanacsanak 

velemenyet. Kutatasi eredmenyeinek publikalasakor az orvos felel os azok pontossagaert. Szorgalmazni 

es segfteni kell, hogy az egeszsegligyi szakdolgoz6k is vegyenek reszt a tudomanyos munkaban 

(elsosorban az apolasi igazgat6 feladata) . 
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Az intezeti tudomanyos munkat a , Tudomanyos es kutatasi tevekenyseg eljarasrendje" (ER06) 

tartalmazza. 

9.3. Az egeszsegiigyi felvilagosito, es az egeszseges eletmodra nevelo munka 

Az Intezet valamennyi egeszsegilgyi dolgoz6janak feladata es kotelessege a rendszeres, 

folyamatos egeszsegilgyi felvilagosit6 es egeszseges eletm6dra nevel6 munka vegzese, mind a 

fekvobetegek, mind a jar6betegek tekinteteben. E munkat az osztalyvezet6 foorvosok iranyitjak es 

ellen6rzik. 

Az Intezet minden osztalyan, reszlegen a betegekkel val6 foglalkozas kozben (vizsgalat, 

gy6gykezeles, apolas, vizit, tajekoztatas, gondozas stb.) az Intezet orvosai, egeszsegilgyi szakdolgoz6i 

kotelesek felvilagosit6, egeszseges eletm6dra nevel6 tevekenyseget folytatni , es magatartasukkal 

megfelel6 peldat mutatni. 

Munkaertekezleteken, osztalyertekezleteken, f6orvosi ertekezleteken foglalkozni kell az 

egeszsegilgyi felvilagosit6 es egeszseges eletm6dra nevel6 munka kereseivel is. 

9.4. Orszagos intezeti feladatok 

Az ORFI mint orszagos intezet a reumatol6gia terilleten orszagos adatgyujtest vegez, m6dszertani 

iranyit6 feladatokat lat el, melyek vegrehajtasaban egyi.ittmukodik az ESZK Reumatol6gia Tagozataval 

es Tanacsaval. Mint Orszagos Osteoporosis Kozpont, es Orszagos Arthritis Kozpont mukodteti ezen 

centrumok hal6zatat, szakmailag velemenyezi a kozpontokban hasznalt biol6giai terapias gy6gyszerek 

finanszirozasat, es j6vahagyja az OEP ezen kv6tainak centrumonkenti elosztasat. 

9.5. Szallashely biztositas 

Az ORFI dolgoz6inak - munkaviszonyuk id6tartamara - szallashelyet, illetve szolgalati Iakast 

biztosithat. A szall6i elhelyezesr61 (ideiglenes bejelentkezes) a f6igazgat6 dont az illetekes igazgat6 

(apolasi, gazdasagi) bevonasaval. A szallashely kateg6riait, teritesi dijat szabalyzat hatarozza meg. A 

berleti jogviszonyra val6 javaslatot a f6igazgat6 teszi meg a tulajdonosi jogkort gyakorl6nak. A 

lakasberletre az 1993. evi LXXVIII. tOrveny vonatkozik. 
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10. M UKODESI SZABALYOK 

10.1. Az ORFI dolgozoinak felveteli rendje 

Az lntezet dolgoz6inak felvetelere 90 napos pr6baidovel, hatarozott, vagy hatarozatlan ideju 

munkaszerzodessel kerUI sor, mely tartalmazza a dolgoz6 adatait, beosztasat, munkahelyet, illetmenyet 

es egyeb kotelezettsegeit (pl. titoktartasi nyilatkozat, felelossegbiztosftasban val6 reszvetel). 

A munkaszerzodesek elokeszitese es a f0 igazgat6 reszere tOrteno j6vahagyas celjab61 tOrteno 

eloterjesztese a humanpolitikai vezeto feladata. 

OsztalyvezetO fOorvos alkalmazasa a Szakmai Vezetoi Testlilet javaslata alapjan, valamint az 

illetekes szakmai kollegium velemenyenek figyelembevetelevel, hatarozatlan idore sz616 vezetoi 

megbizassal tortenik. 

Az orvosok hatarozott vagy hatarozatlan idore tOrteno alkalmazasara az osztalyvezeto fOorvos 

teszjavaslatot a f0igazgat6 reszere. 

A beosztott dolgoz6k hatarozott vagy hatarozatlan idore tOrteno alkalmazasara, 

munkaviszonyanak meghosszabbitasara a kozvetlen munkahelyi vezeto eloterjesztese alapjan kerUI 

sor. 

OsztalyvezetO fonover hatarozott vagy hatarozatlan idore tOrteno alkalmazasara a palyazatot 

elbiral6 bizottsag javaslata alapjan, az osztalyvezeto foorvos es az apolasi igazgat6 egyetertesevel 

kerUI sor. 

Az osztalyos noverek, szakdolgoz6k alkalmazasahoz, munkaviszonyanak meghosszabbftasahoz az 

osztalyvezeto foorvos, az osztalyvezeto fonover velemenyenek figyelembe vetele szilkseges. 

10.2. Szabalyzatok, utasitasok kiadasanak rendje 

A foigazgat6 jogosult az ISO-MEES szerinti eljarasrendek, szabalyzatok, osztalyos mi.i kOdesi rendek, 

utasitasok, protokollok kiadasara, m6dositasara az ORFI egeszet vagy jelentos reszet erinto 

kerdesekben, ideertve az apolasi- es gazdasagi igazgat6 terilletet is, valamint az egyes osztalyok, 

csoportok, reszlegek felelossegi koret, munkajat befolyasol6 kerdesekben, uj feladatok ellatasara, vagy 

a szervezeti es mi.ikodesi korokre vonatkoz6 Ugyekben. 

A gazdasagi igazgat6 es az apolasi igazgat6 jogosult egyedi utasftasok kiadasara a hataskorebe 

tartoz6 feladatok vegrehajtasa targyaban. 
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Az alkalmazottak munkakori feladatait, felel osseget, helyettesfteset a munkakori leinisok hatarozzak 

meg, melynek elkeszftese a kozvetlen munkahelyi vezet6 feladata. 

A f6igazgat6, a f6igazgat6-helyettes, a gazdasagi igazgat6, az apolasi igazgat6 a kozvetlenUl iranyftasa 

ala tartoz6 vezetok es beosztott dolgoz6k szemelyre sz616 munkakori lefrasat keszfti el. 

A munkakori leirasban foglaltak tudomasulvetelet a dolgoz6k alafrasukkal kotelesek igazolni . A 

munkakori lefrasok nyilvantartasa a humanpolitikai vezeto feladata. 

10.4. Munkakor atadas-atvetel szabalyai 

A vezeto beosztasu dolgoz6k, az onall6 Ugyintezok, valamint az eszkoz- es penzkezelessel megbfzott 

dolgoz6k munkakoret szervezeti valtozas, vagy szemelyUkben tOrteno valtozas miatt munkakor atadas

atveteli jegyzokonyv felvetele mellett kell atadni, illetve atvenni, melynek reszletes szabalyait 

f6igazgat6i utasftas tartalmazza. 

10.5. A fegyelmi es karteritesi jogkor gyakorlasa 

A fegyelmi jogkort a Kjt.-ben foglaltaknak megfeleloen a f6igazgat6 gyakorolja. 

A karterftesi jogkor gyakorlasat az Mt., valamint a Kjt. szabalyozza. 

10.6. Kotelezettsegvallalas szabalyai 

PenzUgyi kovetkezmenyekkel jar6 kotelezettseget - ertekhatart61 fuggetlenUI - a gazdasagi igazgat6 

(tavolleteben a gazdasagi igazgat6-helyettes vagy a penzUgyi osztalyvezeto) ellenjegyzesevel a 

f6 igazgat6 (tavolleteben a f6 igazgat6-helyettes) vallalhat. 

10.7. Rendkiviili esemeny 

Az ORFI-val kozalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all6 

minden munkavallal6 a betegellatast, az Intezet mukodeset rendkfvUli m6don erinto es befolyasol6 

esemenyrol haladektalanul koteles kozvetlen munkahelyi vezetojet, illetve az Ugyeletvezetot, Ugyeletes 

orvost tajekoztatni, aki hataskorenek es jogkorenek megfelelo intezkedesre jogosult es egyben koteles 

is. Az intezkedest kovetoen a rendkfvUli esemenyrol azonnal frasos tajekoztatast kell adni a foigazgat6 

reszere. 
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RendkivUli esemenynek min6sUI az intezeti fekv6- vagy jar6betegekkel t5rtent barmilyen negatfv 

esemeny, ami az egeszsegi allapotot (pl. agyr61 leeses, elesesek, egyeb trauma, extrem infekci6k, 

hirtelen allapotromlas, elhalalozas) erinti, vagy esetleges buncselekmennyel kapcsolatos. A traumaval 

osszefligg6 esetek adekvat ellatasa (rontgen keszftes, koponya trauma eseten azonnali traumatol6giai 

konzflium kereteben CT keszftes) mellett az erre a celra keszftett nyomtatvanyon silrg6sseggel 

jegyz6konyv felvetele kotelez6. 

11. KULSO KAPCSOLATTARTAS, SAJT6VAL KAPCSOLATOS MAGATARTAS 

Az ORFI-t az Emberi Er6forrasok Miniszteriuma, a kUIOnboz6 hat6sagok, szakmai felUgyeleti szervek, 

tarsintezetek, nemzetkozi intezmenyek, tarsadalmi szervezetek, a szerz6deses partnerek, az 

elektronikus es irott media fele kizar6lag a f6 igazgat6 kepviseli , aki ezt a jogkoret - esetenkenti egyedi 

elbfralas alapjan - atruhazhatja. 

Az Intezet mukodeset, illetve a betegellatast erint6 kerdesekben torten6 nyilatkozathoz, az Intezet 

mukodesi terUieten t6rten6, barmilyen celu kep-, hangfelvetel keszftesehez a f6igazgat6 frasos -

rendkfvUii esetben sz6beli - engedelye szUkseges. 

Az orvos a mediaban t5rten6 barminemu megjelenese el6tt koteles a f6igazgat6 engedelyet 

megszerezni. Sajat orvosi tevekenyseger61, illet6leg egyes betegsegekkel kapcsolatos vizsgalati vagy 

gy6gyit6 eljarasar6l es elert eredmenyeirol csak tudomanyos szaklapok reszere irhat cikket 

(kozlemenyt), illetoleg adhat nyilatkozatot. Az ilyen kozles is csak a titoktartasi kotelezettseg 

megsertese nelkUI tortenhet. Az orvos idoszaki lap, valamint radio, a televfzi6 reszere egeszsegilgyi 

vonatkozasu kerdesrol csak akkor adhat nyilatkozatot, illetve akkor irhat cikket (kozlemenyt), ha az 

kozerdeku. Az orvos sajat orvosi tevekenyseger61 nem adhat olyan nyilatkozatot, amely szemelye 

nepszerusftesenek celjat szolgalja, vagy arra alkalmas. 
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12. HATALYBALEPES 

Az Orszagos Reumatologiai es Fizioterapias Intezet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzata az Allami 

Egeszsegiigyi Ellato Kozpont - mint az lntezmeny fenntartoi jogai gyakorlasara kijelolt szerv - tersegi 

igazgat6janak j6vahagyasa nap jan lep hatalyba. 

Az SZMSZ folyamatos karbantartasarol a f6igazgat6 , illetve az altala kijelolt szemelyek 

gondoskodnak. Az Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat eredeti peldanyat a gy6gyintezet 

foigazgatosagan kell megorizni , fobb rendelkezeseit az erintettekkel munkaertekezleteken kell 

ismertetni . A hatalyos SZMSZ a hatalybalepest kovetoen a belso informatikai halozaton is olvashat6. 

A Szabalyzat ismerete minden dolgoz6 munkakori kotelessege, ezert az adott belso szervezeti 

egyseg vezetoje koteles a szabalyzatba az alland6 betekintes jogat a dolgozoknak biztositani. 

A Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat hatalyba lepesevel egyidejiileg a 2001-ben j6vahagyott 

SZMSZ hatalyat veszti. 

Mellekletek 

1./ Az ORFI organogramja 
2.1 Hatalyos intezeti belso szabalyozasok jegyzeke 
3./ Organogram szerinti letszam kimutatas 

Budapest, 2017. junius 21. 

Kiadas:11 Oldalszam: 76/ 83 



Orszagos Reumatol6g iai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzat 

Kiadas: 11 

L Reumarologiai oszrily/ 
SE T anszeki no port 

Osre<>den2ltometrm Labor 

Molek-uWi.s l.:utatol.abor 

Klinikai ImmunolOgiaies 
Reu.matolOgia_i oJzti ly 

lntenz:ir teripiis oJztiily 

KOzponti fiz:ioteri pii.s 
egystg 

Klinikofarmakolog:iaicsoport 

Az Orszagos Reumato16giai es Fizioterapias Intezet 

organogramja 

Foigazgato 

Gazdasagi igazgaro I 

_ l. Reumatolcigiai Rt hab 
o.sztily 

ll. Reumorologiai Rehab 
- OJZt:iJy 

Helyetres 

IlL Reumatolcigiai Reba.b 
osztily 

KOzpon ti sza.kam bula_ocia 

B 
.L . . 

eleguan)'llas 

h16dszenani 6 
mincist-gbiztosir.i1i 
osztily 
Korhiz.higirnitsuolgoh r, 
kO ru.yezen·edelem 

Pf ozligyi Szimliteli fs 

1Anyaggudolkodi• i os:.tily 

P~ es •tim•iteli csoport 
·""'rggazdalkodisi csoport 

Raktirak 

~lii.szaki ourily 
Miisz.al.:i iroda 
TMX: mtihely 

Munkuro h bergazdilkodui uzrily 

M uokaiigy 

B<ntimfejres 

TB ilgyint<ze. 

Eltlmez<>ir.soport 

GondJlolu>gi, rendbzeti b 
munkueddmi uopon 

I 
Muoka- is nizvedelem 

l .sz Mellt!klet 

Kontrollingnzetclligazgato 

llctato, irattir, t.:ezbesites 

Orvosi k6nyvtir 

Foro is dokum entlci6s uopon 

Hu_minpolitibi nzetcilo.n:tilJ· 

SEze:::•rmatikaioszrily 

Fel,•eteli iroda 

Diszpecs.rek 

Belscielleoor 

Jogi keplinlo 

Foglalk=Ueii. szolgibt 

Oldalszam: 77 1 83 



Orszagos Reumatol6giai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es MOkodesi 
Szabalyzat 

Hatalyos intezeti belso szabalyozasok jegyzeke 

Az ORFI integnilt minosegUgyi kezikonyve 

Elj arasrendek 

ER 01 A minosegininyftasi rendszer felUgyelete, bels6 auditok 
ER 02 Eljarasrend dokumentumok, adatok es feljegyzesek kezeleserol 
ER 03 Jar6beteg szakellatas es gondozas 
ER 04 Fekvobeteg szakellatas 
ER 05 A szakapolasi tevekenyseg folyamata 
ER 06 Tudomanyos es kutatasi tevekenyseg eljarasrendje 
ER 07 Szerzodeskotes es partnerkapcsolatok 
ER 08 A betegellatas humanpolitikai feltetelei 
ER 09 EpU let berendezes eszkoz 
ER 10 Beszerzes, taro las, elosztas 

Szabalyzatok 

SZ 01 Szervezeti es miikodesi szabalyzat 
SZ 02 Iratkezelesi szabalyzat 
SZ 03 Szamftastechnikai es vedelmi szabalyzat 
SZ 04 Betegdokumentaci6 vezetesenek es fe!Ulvizsgalatanak szabalyozasa 
SZ 05 Adatvedelmi es adatkezelesi szabalyzat 
SZ 06 Kozalkalmazotti szabalyzat 
SZ 07 Kozbeszerzesi szabalyzat 
SZ 08 A gazdasagi szervezet ilgyrendje 
SZ 09 Kotelezettsegvallalasi, ellenjegyzesi es utalvanyozasi szabalyzat 
SZ 10 Anyag- es eszkozgazdalkodasi szabalyzat 
sz 11 Vedooltasi szabalyzat 
SZ 12 Leltarozasi szabalyzat 
SZ 13 Munkavedelmi szabalyzat 
SZ 14 Tuzvedelmi szabalyzat 
SZ 15 Komyezetvedelmi es hulladekgazdalkodasi szabalyzat 
SZ 16 Palyazati szabalyzat 
SZ 17 Rendeszeti vagyonvedelmi szabalyzat 
SZ 18 Kockazatkezelesi szabalyzat 
SZ 19 Sugarvedelmi szabalyzat 
SZ 20 Szabalytalansagok kezelesenek szabalyzata 
SZ 21 Szamviteli politika 
SZ 22 Penzkezelesi szabalyzat 
SZ 23 Onkoltsegszamftasi szabalyzat 
SZ 24 Klinikofarmako16giai tevekenyseg szabalyzata 
SZ 25 Betegazonosftas csukl6szalaggal 
SZ 26 Terftesi dfj szabalyzat 
SZ 27 Ertekkezelesi szabalyzat 
SZ 28 Betegjogi szabalyzat 
SZ 29 Etikai szabalyzat - Rendtartas 
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SZ 30 Panaszkezelesi szabalyzat 
SZ 31 Gy6gyszerkezelesi szabalyzat 
SZ 32 Higienes szabalyzat 
SZ 33 Infekci6kontroll rendszerenek mukodtetese 
SZ 34 SUrg6ssegi betegellatas, Ugyeleti szabalyzat 
SZ 35 Letszam- es bargazdalkodasi szabalyzat 
SZ 36 Reanimaci6s szabalyzat 
SZ 37 Transzruzi6s szabalyzat 
SZ 38 Beteg es dolgoz6i elegedettsegi vizsgalatok 
SZ 39 Bels6 ellen6rzesi konyv 
SZ 40 Laborat6riumi kezikonyv 
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SZ 41 Betegellatasra val6 elojegyzes es var6lista vezetesenek szabalyzata.doc 
SZ 42 Selejtezesi szabalyzat 
SZ 43 Gepjarm(\ Uzemeltetesi szabalyzat 
SZ 44 KUlso szakkepzesek gyakorlati oktatasi szabalyzata 
SZ 45 FEUVE szabalyzata 
SZ 46 MunkaUgyi szabalyzat 
SZ 47 Felesleges vagyontargyak hasznositasanak szabalyzata (beepitesre kerUlt a 42. sz. Selejtezesi 

szabalyzatba) 
SZ 48 Szamlarend 
SZ 49 Bizonylati szabalyzat 
SZ 50 Gazdalkodasi szabalyzat 
SZ 51 Szabalyzat a kincstari kartya hasznalatar61 
SZ 52 A kozerdeku adatok elektronikus kozzetetelenek szabalyzata 
SZ 53 Elelmezesi szabalyzat 
SZ 54 Vezetekes es mobiltelefonok szabalyzata 
Sz 55 Gyakomoki szabalyzat 

Osztalyos miikodesi rendek 

OMR 01 I. sz. Reumatol6giai osztaly/SE I. Tanszeki csoport miikodesi rendje 
OMR 02 II. sz. Reumatol6giai osztaly miikOdesi rendje 
OMR 03 A III. sz. Altalanos es Gyermekreumatol6giai osztaly mGkOdesi rendje 
OMR 04 A Klinikai Immunol6giai es Reumatol6giai osztaly mukodesi rendje 
OMR 05 I. sz. Reumatol6giai Rehabilitaci6 osztaly m(\kodesi rendje 
OMR 06 II. sz. Reumatol6giai Rehabilitaci6s osztaly mukodesi rendje 
OMR 07 III. sz. Reumatol6giai Rehabilitaci6s osztaly m(\kodesi rendje 
OMR 08 Az Intenzfv Terapias osztaly miikOdesi rendje 
OMR 09 Gy6gyszertar mukodesi rendje 
OMR 10 A Kozponti laborat6rium m(ikodesi rendje 
OMR 11 A FoglalkozasegeszsegUgyi alapellatas miikodesi rendje 
OMR 12 Kozponti Fizioterapias osztaly mukodesi rendje 
OMR 13 Radiol6giai osztaly mukodesi rendje 

Utasitasok 

U 02 Infekci6kontroll rendszerenek miikodtetese 
U 03 Eselyegyenlosegi terv 
U 04 Textilia kezelesi utasftas 
U 06 Vakvezeto kutyak elhelyezese 
U 08 Orvosi gazok kezelese 
U 09 Hulladekkezelesi utasftas 
U 1 0 Takarftasi utasftas 
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U 11 Laborat6riumi mintaveteli es mintakezelesi utasft<is 
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U 12 HACCP kezikonyv A talal6konyhak tevekenysegenek, feltetelrendszerenek szabalyozasa 
U 13 A hasznalt fentanyl tapasz visszagy(ijtase 
U 14 Tiizriad6 terv Esplanade 
U 15 Tlizriad6 terv lgazgat6sag 
U 16 Tlizriad6 terv Kozponti Ambulancia 
U 17 Tiizriad6 terv Kozponti 62b 
U 18 Tlizriad6 terv N6verszall6 
U 19 Munkavedelmi mentesi terv 
U 20 Tiizriad6 terv Lukacs 
U 22 Citosztatikum tartalmu keverek infuzi6k keszftese 

Protokollok 

P 12 A nosocomialis fertozesek epidemiol6giai definfci6i 
P 13 MRSA jarvanyiigyi protokoll 
P 14 Tetvesseg riihesseg elleni vedekezes 
P 15 Antibiotikumok felhasznalasanak es hasznosftasanak surveillance 
P 16 Higienes kezfertotlenftes 
P 17 Muteti kezfertotlenftes 
P 18 Borfertotlenftes 
P 19 Eszkozok-, miiszerek tisztftasanak folyamata 
P 20 A reumatoid arthritisszel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 21 A systemas lupus erythemaosussal kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 22 A lumbosacralis gerinc elvaltozasaval kapcsolatos apol6i teendokrol 
p 23 Jarastamogat6 eszkozok hasznalataval kapcsolatos apol6i feladatokr6l 
P 24 A ritex pakolassal kapcsolatos apohisi teendokrol 
P 25 A meleg borogatassal kapcsolatos apol6i feladatok 
P 26 A hideg borogatassal kapcsolatos apol6i feladatok 
P 27 Antiflogisztin pakolassal kapcsolatos apol6i teendokrol 
p 28 lziileti punkci6kkal kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 29 Egyszer hasznalatos eszkozok alkalmazasahoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 30 Kotescserehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 31 A steril technikakkal kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 32 A kommunikaci6 szabalyai a betegekkel es a hozzatartoz6kkal 
P 33 A beteg vizsgalatokra val6 felkeszftesevel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 34 A betegoktatashoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 36 Betegelbocsatashoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 37 Betegathelyezeshez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 38 A beteg gyermek pszichopedag6giai foglalkoztatasa 
P 39 Az autogen treninggel kapcsolatos teendokrol 
P 40 Az exploraci6val kapcsolatos teendokrol 
P 41 A szocialis segftsegnyujtassal kapcsolatos teendokrol 
P 42 A dietetikus feladatai kr6nikus mozgasszervi betegseghez kapcsol6d6an 
P 43 A munkavallal6 munkahelyi egeszsegvedelmenek biztosftasahoz kapcsol6d6 asszisztensi feladatok 
P 44 Intra, -epi es percutan b6rpr6bak kivitelezesehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 45 Tuberkulin proba kivitelezesehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 46 Intramuscularis injekci6zashoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 47 Gy6gyszerelessel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 48 Vemyomasmereshez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 49 A homerseklet meresevel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 50 Pulsus szamolasahoz es megftgyelesehez kapcso16d6 apol6i feladatok 
P 51 EKG keszftesevel kapcsolatos apol6i teendokrol 
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P 52 Centnilis vemis kantil alkalmazasahoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 53 Infuzi6s terapiahoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 54 Transfusios terapiahoz kapcsol6d6 apolasi feladatok 
P 55 Prefusor alkalmazasahoz kapcsol6d6 apolasi feladatok 
P 56 Oxigentherapia alkalmazasahoz kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 57 A fiziol6gias as m6dosult szeklettirites sztiksegletenek kielegitesehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 58 A beontessel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 59 Incontinens beteg apohisaval kapcsolatos feladatok 
P 60 A h6lyagkatheterezessel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 61 Vizelet megfigyelesehez es gyujtesehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 62 Kozepsugaras vizeletminta vetelehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 63 Allando katheterbol szarmazo vizeletminta vetelehez kapcsol6d6 apoloi feladatok 
P 64 Az agynemucsere kivitelezesehez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 65 A beteg fektetesevel es a a kenyelmi eszkozok hasznalataval kapcsolatos apol6i feladatok 
P 68 Koromapohissal kapcsolatos apol6i feladatok 
P 69 A betegetetessel kapcsolatos apol6i teendokrol 
P 70 Betegelelmezeshez kapcsol6d6 apol6i feladatok 
P 71 Haldokl6 beteg apolasaval es a halott ellatasaval kapcsolatos apol6i feladatok 
P 88 A betegszallftas rendje 

Kiadas: 11 



Orszagos Reumatol6giai es Fizioterapias lntezet 
Budapest, Frankel Le6 u. 25-29 

SZ01 Szervezeti es MOkbdesi 
Szabalyzat 

3.sz. Melleklet 
Organogram szerinti letszam kimutatas 

Az Orszagos Reumatologiai es Fizioterapias 
Intezet szervezeti egysegeinek megnevezese Engedelyezett letszam 

FOIGAZGATO 1 
Kontrolling vezeto/igazgato 1 
Titkarsag 1 

- Iktat6, irattar, kezbesites 3 
- Orvosi konyvtar 1 
- Foto es dokumentaci6s csoport 1 

Humanpolitikai vezeto/osztaly 1 
Szervezesi es informatikai osztaly 

- Informatika 3 

- Felveteli iroda 2 
- Diszpecser 1 

Belso ellenor 1 
Jogi kepviselo 
Foglalkozasegeszsegiigyi Szolgalat 1 
I.Reumatologiai Osztaly/SE Tanszeki csop 27 

- Osteodenzitometrias Labor 3 
- Molekularis Kutat61abor 3 

II. Reumatologiai Osztaly 25 
III. Reumatologiai Osztaly 25 
Klinikai Immunologiai, Felnott es 
Gyermekreumatologiai Osztaly 25 
Intenziv Terapias Osztaly 19 
Radiologiai Osztaly 10 
MRILabor 8 
Kozponti laboratorium 10 
Gyogyszertar 8 
Kozponti Fizioterapias Egyseg 26 
Klinikofarmatologiai csoport 1 
FOIGAZGATO-HEL YETTES 1 
I.Reumatologiai Rehabilitacios Osztaly 27 
II.Reumatologiai Rehabilitacios Osztaly 27 
III.Reumatologiai Rehabilitacios Osztaly 25 
Kozponti Szakambulancia 19 
Modszertani es minosegbiztositasi osztaly 2 
Korhazhigienes szolgalat, kornyezetvedelem, 
veszelyes hulladek 3 
GAZDASAGI IGAZGATO 1 
Penziigyi. -Szamviteli es Anyaggazdalkodasi 
osztaly 

- Penztigy i es szamviteli csoport 10 
- Anyaggazdalkodas i csoport 2 
- Raktarak 2 

Miiszaki osztaly 
Kiadas: 11 
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- Muszaki iroda 
- TMK muhely 

Munkaero es bergazdalkodasi osztaly 

- Munkaligy 

- Berszamfejtes 

- TB Ugyintezes 

Leltarcsoport 
Elelmezesi csoport 
Gondnoksagi, rendeszeti es munkavedelmi 
Csoport 

- Munka-es tuzvedelem 

APOLASI IGAZGATO 

- EU.szakdolgoz6k, kisegitok es Ugyintezo 

- Dietetikai szolgalat 

- Szocialis es mentalhigienes szolgalat 

- Betegszallft6k 

- Takarit6csoport 

- Textilreszleg 

Osszesen engedelyezett letszam 

Kiadas: 11 
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