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Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya megjelentette felhívását a közfinanszírozott járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók részére a betege]látás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális
fejlesztése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések
területi különbségeinek kiegvenlítésével az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítását ós az egészségügyi
intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezését az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátás
fejlesztésével. A cél elérését a Kormáhy köztinanszirozott járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
• a Felhívás feltételeinek megfelelő prjekteket a projektre megítélt maximum 300 000 000 Ft vissza

nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
• a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban

meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük
megvalósításával

• hozzájárulnak a járóbeteg szakellátás minőségének javításához,
• az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítéséhez, valamint
• a kapott támogatáson felül önerőböl finanszírozzák a projektet.

A felhívás alapvető céljai:

Nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel kormányzati prioritás az egészségügyi ellátás új alapokra
helyezése, prevenciós tevékenységének erősítése a járóbeteg szakellátús megerősítése. egy fenntartható,
jól működő intézményrendszer kialakítása. A fejlesztési források ellátási szintek szerinti megoszlását az
Egészségbiztosítási Alap finanszírozásának megoszlásával összevetve megállapítható, hogy a járóbeteg
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ellátás az alacsonyabb progresszivitási szint felé tolódott cl. Az egészségügyi ellátórendszer
infrastrukturális fejlesztése elsősorban a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási
folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve
megoldások szerepét erősítő kapacitás leépítésére, átalakítására, hálózatba szen’ezésére és esetenként
szükségessé váló bővítésére irányul. A jövőben az alapellátáshoz kapcsolódó szakellátás fejlesztése
kiemelt jelentőségű feladat.

Magyarországon is általánosan jellemző, hogy a betegek diagnosztikus vizsgálatok, egyszerűbb,
ambulánsan is elvégezhető ellátások, beavatkozások miatt kórházba kerülnek, illetve egyes betegek
gondozására is kórházi befekvés keretében kerül sor. Az így megtakarítható forrásokat habár még nem
sikerült számszerűsíteni, látható, hogy az infrastruktúra fenntartásának magas költsége és a humán
erőforrások szűkössége miatt az ellátási szintek optimalizálása, a lakosságközeli ellátások megerősítése
szükséges. Így a gondozási, ellátási folyamat kórházi tartózkodást, illetve csatoltan hotelköltséget vált ki,
egyúttal tehermentesíti a magasabb progresszivitási szintű ellátó helyeket, az ott dolgozó egészségügyi
szakszemélyzetet. Mindezek fokozottan vonatkoznak a gyermek szakellátás területére is.

Kiemelendő szempont, hogy a kórházi tartózkodások elkerülésével a kórházi, szelektált és ellenálló
fertőző ágensekkel való kontaktus kockázata is csökken. A járóbeteg szakellátás körében történő ellátások
során Ugyanis jóval rövidebb a kontaktlehetőség más betegekkel, azok baktériumflórájával.

A fentiekből következően a Felhívás átfogó, stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg
szolgáltatások fejlesztése és a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű
járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítása.

Részcélok:

• Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi

esélykülönbségek csökkentése;

• Az önálló és kórházhoz rendelt járóbeteg intézmények infrastrukturális körülményeinek és

műszerezettségének javítása az akadálymentesítési szempontok érvényesítésével;Kórházak

fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítése az ambulánsan is ellátható betegektől;

• A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors

helyreállításával, a betegségek és fogyatékosságok megelőzésével és korai felismerésével;

• A deflnitív ellátás, azaz befejezett, további progresszív ellátást nem igénylő kezelések biztosítása,

ellátási arányának növelése, a betegelégedettség emelése;

• Az egészségügyi ellátások fejlesztése a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva;

• A járóbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási

minőségének javítása, p1. kúraszerű ellátás (reumatológiai, fül- orr-gégészeti, neurológiai

betegségek), ambuláns műtéti eljárások (általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, szemészet,

bőrgyógyászat, ortopédia területén) magasabb arányban történő elvégzése által;

• A fejlesztések révén a szakmai együttműködés (kooperáció és koordináeió) erősítése az alapellátás,

a járóbeteg szakellátás és az aktív és a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátások között. A

fekvőbeteg ellátás magasabb progresszivitású szintjén jelentkező költségesebb betegforgalom

kiváltásának elősegítése.

A projekt tervezett összköltsége: bruttó 299.999.908,- Ft.
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Pályázati tartalom:

• A kórházi ellátást kiváltó és/vagy leröviditö szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas
áróbeteg szakel látási infrastruktúra megteremtése

• Orvostechnikai eszközbeszerzés

• A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerővidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas
járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtése

• Meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítése,

• A fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás

• A fej leszteu ellátásokhoz kapcsolódó disszemináció (szakmai célcsoportok felé)

JeLen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. ápriLis 25. naptól 2017. december 27.
napig van lehetőség. Támogatás mértéke: 100 “/»

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése” felhívásra az alábbiak szerint:
1.1. A megvalósitási helyszínek pontos címe: Békés közigazgatási területe
1.2. A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 299.999.908,-Ft.
1.3. Az igényelt támogatás mértéke 100 0%, összege bruttó 299.999.908,-Ft

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
EFOP-2.2.19-17 kódszámú pályázat vonatkozásában a közbeszenésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket
indítson cl, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláirjon,
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az
EFOP-2.2.19-17 kódszámú pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a pályázat
megvalósítási dokumentáeióját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg,
adja ki.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. április 17.

i4á Gábor

Á p.4ígármester

Jogi ellenjegyző

I
Pénzüg9i ellenjgyző


