
Az Újbudai Egészségügyi Koncepció 

Intézkedési Terve 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (I. 25.) 
XI.ÖK határozatával fogadta el az Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. c. 
dokumentumot és felkérte a Polgármestert az intézkedési terv elkészíttetésére és a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményének ismeretében annak jóváhagyására. 

Jelen dokumentum az Újbudai Egészségügyi Koncepció célkitűzéseihez igazodva 
meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek a koncepció végrehajtásához szükségesek. 
Az intézkedések, a stratégiai dokumentum vonatkozó fejezeteinek ismertetését követően, 
azokhoz igazítva kerültek kidolgozásra. 

 

I.  Újbudai Egészségmegőrzési Program 

Az újbudai önkormányzat mozgásterének megfelelően és az országos irányzatokkal 
összhangban elsősorban az egészségmegőrzési funkciók összehangolt fejlesztését tűzheti ki 
célul. Ennek teljesítése érdekében többlépcsős programot javasolt meghirdetni, melynek 
részei az egyéni felelősségvállalás támogatása, az egészségtervezés lehetőségeinek 
kiaknázása, a primer prevenció keretében az egészségkampányok folytatása és bővítése, az 
egészségnevelés kiterjesztése és az egészséges táplálkozás feltételeinek javítása, de ide 
tartozik a krónikus betegségek szövődményeinek megelőzése, és a beteg állapotának javítását 
támogató szekunder prevenciós beteggondozási lehetőségek fejlesztése is. 

Az egészségmagatartás, mint befolyásolható tényező, elsősorban egyéni felelősségi körbe 
tartozik, azonban ennek javítására számos lehetőség áll rendelkezésre az önkormányzat 
számára.  

1.1.Primer prevenciós fókuszú egészség-kampányok 

Az egészséges életmód népszerűsítését célzó egészség-kampányok megszervezése a primer 
prevenció előmozdításának látványos, élményközpontú, jól kommunikálható formája, amely 
kerületi szinten menedzselhető és lehetőséget teremt a lakosság széles rétegeinek elérésére, a 
figyelemfelhívásra és a tájékoztatásra. Az egészség-kampányokat tematikusan és 
korcsoportonként célszerű lebonyolítani az alábbiak szerint: 

1.1.1. Óvodai kampányok 

Az iskolába készülő óvodás gyermekek számára ortopédiai szűrés végzése, mely 
gyermekortopédiai szakorvos, védőnő és gyógytestnevelő segítségével történik. A szűrés segít 
a gyermekek iskolára való felkészítésében. A program nagy segítséget jelent az iskolatáska, 
tanórákon való huzamosabb ülés provokálta gerinc bántalmak, tartási hibák megelőzésében, 
preventív kezelésében. A gyermekek szűrése előzetes értesítés mellett az óvodákban zajlik. A 
szűrés eredményéről értesül saját gyermekre vonatkozóan a szülő, minden gyermekre 
vonatkozóan a gyógytestnevelő, óvodai összesítő adatról az óvodavezető, kerületi összesítő 
adatokról az Önkormányzat. Ez  a szűrés az alapja az óvodai gyógytestnevelés működésének. 

A fogmosás, személyi higiénia, egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása, a 
területi védőnők, illetve a kerületben dolgozó gyermek fogorvosok bevonásával valósítható 
meg.  

Az orvossal való találkozás elfogadtatása.  

A témában népszerű, nemzetközileg bevált programokkal rendelkeznek az orvostanhallgatók 
egyesületei „Teddy Maci Kórház” néven, amelyben a fiatal medikusok plüssfigurákon 
mutatják be az orvosi ellátást. Az óvodások megbarátkoznak a helyzettel és később nagyobb 



együttműködést tanúsítanak ellátásuk során. Együttműködési megállapodást célszerű 
előkészíteni a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével a program kerületi óvodákban 
történő megvalósítására. 

Tervezett intézkedések: 

• Óvodai ortopédiai szűrés 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: minden év tavaszi időszaka 

 

• Óvodai Teddy Maci Kórház program 

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

1.1.2. Iskolai kampányok 

Az utóbbi években az iskolai egészségfejlesztés nagyobb hangsúlyt kapott, az önkormányzat 
feladata a Klebelsberg Központtal együttműködve ezek kiegészítése. Iskolai egészségnapok 
keretében a kerületi lehetőségek bemutatásával a testmozgás, sportolás, szexuál-prevenció, 
drogprevenció és egészséges táplálkozás témakörében, amelyek hatékonysága iskolai 
osztályok, majd iskolák közötti egészségtudatossági vetélkedők szervezésével fokozható. 

Tervezett intézkedések: 

• Interaktív edukációs fókuszú egészségügyi szakkiállítás megszervezése 

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester  

Határidő: minden évben egy időszaki kiállítás 

• Iskolai prevenciós kortársoktatás lebonyolítása 

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

• Diákoknak szóló drogprevenciós kampány Újbudán 

Felelős: Jegyzői igazgatóság igazgatója  

Határidő: folyamatos 

 

1.1.3. Családi egészség-programok 

A kerületben már ma is kitűnően működő Egészségnap és Anyatejes Nap rendezvényeinek 
folytatása fontos feladat. Ezek keretében a testmozgás, egészséges táplálkozás népszerűsítése, 
állapotfelmérések, előadások, szűrések szervezése, tanácsadás történik egész napos 
rendezvény formájában, amely a család minden tagja számára kikapcsolódást nyújt. Ilyen 
formában lehetőség van az egészségügyi szereplők széles körének egyidejű megjelenésére, 
bemutatkozására is. Az egészségnap összekapcsolható testmozgást népszerűsítő sportág-
választó és családi vetélkedő szervezésével. A rendezvény lebonyolítása az önkormányzat 
irányításával, több intézmény bevonásával lehetséges. 

Tervezett intézkedések: 



• EgészségPart c. egészségnap rendezvény a Feneketlen Tónál  

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester  

Határidő: minden év szeptember hónapjában 

• Családi Egészségnap című szűrő és tanácsadó nap megrendezése 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: minden évben egy alkalommal 

• Anyatejes Világnap című szűrő és tanácsadó nap megrendezése 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: minden évben egy alkalommal 

 

1.1.4. Szűrővizsgálati kampányok 

Egy helyszínen többféle vizsgálati terület egyidejű szűrésein való részvételi lehetőség 
meghirdetése a célcsoportok körében, akár más rendezvényekhez kapcsolódva. A lebonyolítás 
szakmai hátterét a Szent Kristóf Szakrendelő biztosítja. 

Tervezett intézkedések: 

• Szűrővizsgálati Nap megrendezése a Szent Kristóf Szakrendelőben 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: minden évben két alkalommal 

 

1.1.5. Általános állapotfelmérés, vizsgálat felajánlása középkorúaknak 

Nagy sikere van az ún. menedzserszűréseknek, amelynek során előjegyzés alapján, több 
szakterület szempontrendszere szerint, de mégis jellemzően holisztikus szemléletben átfogó 
állapotfelmérés és vizsgálat történik, még a betegségek megjelenése előtt. A célcsoportot a 
45-59 év közötti középkorúak jelentik, akik számára 5-10 évente megszervezhető egy 
komplex vizsgálat és meghívás, előjegyzés alapján fel lehet ajánlani körükben ezt a 
lehetőséget. Az infrastruktúra biztosítását magán-szolgáltató igénybevételével vagy a 
szakrendelő keretein belül lehet megoldani. 

Tervezett intézkedések: 

• Menedzserszűrések bevezetésére vonatkozó koncepció előkészítése és 
költségszámítás 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: 2019. június 30. 

• Testösszetétel analizálás az újbudai lakosság meghatározott célcsoportjai 
részére 

A testösszetétel analízis számba veszi a testet alkotó összetevőket, és alapvető 
információkat nyújt testi kondíciónkról. A komponensek közötti jól 
kiegyensúlyozott arány elsőrendű egészségjelző. Az analízis eredménye a 
megfelelő fizikai aktivitás, diéták és alakformáló programok alapjául szolgál az 
életmód javítása érdekében, illetve figyelmeztet a különböző betegségekre 
hajlamosító tényezőkre.  



Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: 2018. júniustól folyamatosan 

 

1.1.6. Idősek kampányai 

Kapcsolódva az 50+ és 60+ programokhoz, az idősek számára lakóhelyükhöz közel szociális 
közegek, közösségek kialakításának támogatása, lehetőség szerint ehhez kapcsolódó 
szervezett mentálhigiénés, diétás tanácsadás, állapotfelmérés, szűrés. A célcsoportokat saját 
környezetükben érdemes megszólítani, ezért tanácsos felvenni a kapcsolatot a kerületi idősek, 
nyugdíjasok civil szervezeteivel és közösségeivel, valamint az idősek otthonainak 
vezetésével. Együttműködési megállapodások aláírása esetén a közösségek szervezőinek 
motiváltsága fokozható, ezáltal a résztvevők létszáma növekedhet. 

 

 

Tervezett intézkedések: 

• Együttműködési megállapodások előkészítése az Újbudai Beteggondozási 
Rendszer és egészség-klubok megvalósítása érdekében  

Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója, 

Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetője 

Határidő: 2019. december 31. 
 

1.1.7. Egészséges táplálkozás fejlesztése, iskolai büfék kínálata 

A táplálkozási szokások nagymértékben befolyásolják számos krónikus betegség 
kialakulásának kockázatát. A szokások kialakulása már gyermekkorban elkezdődik, ezért 
különös jelentősége van az iskolások táplálkozási magatartásának és az oktatási 
intézményekben az egészséges táplálkozás lehetőségeinek. Az iskolai büfék kínálatának 
összeállítását egészségnevelési szempontoknak érdemes alárendelni és azokban azoknak az 
élelmiszereknek javasolt dominánsan és bőséges választékkal szerepelnie, amelyek 
fogyasztása naponta ajánlott. A cél elsősorban a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése, a 
teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk, tejtermékek, sovány húsok fogyasztásának 
növelése, valamint a magas só-, cukor- és zsírtartalmú termékek fogyasztásának csökkentése. 

Tervezett intézkedések: 

• Egészséges táplálkozás népszerűsítése - gyümölcskóstoltatás 
közterületeken, rendezvényeken 

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

• Kampány a gyermekek egészséges táplálkozásáért 

Felelős: egészségügyért felelős alpolgármester 

Határidő: folyamatos 
 

1.2.Újbudai Beteggondozási Rendszer (szekunder prevenció) 

A már kialakult krónikus betegség esetén nemcsak annak kezelése, hanem szövődményeinek 
megelőzése és az állapotváltozás követése is fontos feladat. A leggyakoribb megbetegedések 



a morbiditási adatok ismertetésekor bemutatásra kerültek. A betegségek több tekintetben 
összefüggést mutatnak a helytelen egészségmagatartás következményeivel, úgymint az 
egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a stressz, a dohányzás és a túlzott 
alkoholfogyasztás.  

Ezekben a témakörökben jól kidolgozott metódusok állnak rendelkezésre a gondozás, a 
támogatás és a követés megvalósítására, amelyek ezen túl javítják az alapellátás funkcióit 
kiegészítő szakápolók, gyógytornászok, dietetikusok, mentálhigiénés szakemberek által 
végzett ellátások hatékonyságát is.  

Számos gyakori idült betegség esetén mindez csoportosan is megoldható, amely csökkenti a 
további egészségi kockázatok megjelenését és növeli a megélt egészségélményt. A beteg 
együttműködését fokozza a hasonló állapotú, azonos betegségben szenvedő csoportok 
létrehozása és rendszeres találkozások szervezése szakemberek bevonásával. A 
csoportfoglalkozások információátadás és egymás támogatása útján és prevenciós, 
rehabilitációs, valamint a gondozási tevékenység megvalósításával is javítják az egyének 
egészségi állapotát. 

Tervezett intézkedések: 

• Újbudai Beteggondozási Rendszer és egészség-klubok bevezetésének 
kidolgozása az 50 +, a 60 + programok keretében  

Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság igazgatója, 

Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetője 

Határidő: 2018. december 31. 

 

II.  Informatikai fejlesztési lehetőségek 

 

Az egészségügyi ellátások dokumentálására, mára széles körben számítógépes szoftverek 
állnak rendelkezésre, a szolgáltatók kódrendszerek alapján tartják nyilván a pácienseket, 
választanak diagnózist, gyógyszert, beutalási célszolgáltatót és jelentenek adatokat a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő felé. A rendszerek azonban kevés kivételtől eltekintve 
egymással papír alapon kommunikálnak, noha mindenhol rendelkezésre áll internetes 
kapcsolat. Az utóbbi években TIOP és TÁMOP forrásokból finanszírozott egyes 
egészségügyi informatikai projektek az ágazat hatékony információáramlását biztosító 
központi felhőszolgáltatás létrehozását célozták, melynek neve Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT). A rendszer felállítása a most következő tervezési időszakban 
várható, ezáltal az egészségügyi szereplők között elektronikus kommunikáció kerül 
bevezetésre, megvalósítva a régóta vágyott e-beutalás, e-recept és a korábbi betegadatokhoz 
való hozzáférés lehetőségét.  

A fenti fejlesztések nem érintették a szolgáltatók dokumentációs eljárásrendjeit, a 
szolgáltatás-utakat és további funkciók hozzáadását, ugyanakkor lehetővé válnak azonos 
idejű, részletes, valid adatok és azok elemzési lehetősége is, amelyek információt nyújtanak 
az ellátórendszer működéséről. Az így nyert adatok feldolgozhatóak kerületi bontásban, 
elősegítve a rendszer insufficienciáinak kimutatását, az önkormányzat által szervezett 
egészségügyi kapacitások optimalizálását, növelve a betegelégedettséget és a hatékonyságot. 
Míg az önkormányzat fenntartásában működő szakrendelő vonatkozásában részletes 
fejlesztést és döntéshozatalt megalapozó forgalmi és ellátás-szervezési információk, adatok 
állnak rendelkezésre, jelenleg ez a háziorvosi ellátás esetében nem mondható el, noha az 
alapellátás minőségbiztosítása és az újbudai lakosok érdekében ez nagyon hasznos lenne. 
Ugyanakkor a Szakrendelő már ma is biztosítja a vizsgálatot igénylő, beteg által választott 



háziorvos naprakész tájékoztatását az elvégzett vizsgálatokról, azonban ez az 
információáramlás egyirányú, így fejleszthető. 

Tervezett intézkedések: 

• Háziorvosok, szakorvosok bevonásával működő Online Betegmonitoring 
Rendszer üzemeltetésének bevezetésére vonatkozó koncepció kidolgozása  

Háziorvosok, szakorvosok bevonásával online vérnyomás és vércukor értékek 
monitorozására távfelügyeleti rendszer bevezetése. A program keretében 
kerületi háziorvosok és a Szent Kristóf Szakrendelő szakorvosai ajánlásával 1 
hónapos időre kaphat a kiválasztott kerületi beteg online mérőeszközöket. 
Ennek segítségével valid értékeket tartalmazó elektronikus vérnyomás vagy 
vércukor naplót vezethetnének a betegek, mely alapján a terápiájuk nagyobb 
biztonsággal állítható be. 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 
 

• Helyben végezhető Háziorvosi Laborvizsgálati eszközök biztosítása 

INR, vércukor, koleszterin, triglicerid, vizelet (laborbeutalás nélkül) 
meghatározásához szükséges készülék és tesztcsík használatának támogatása. 
A kerület felnőtt- és gyermek háziorvosi praxisok műszerezettségének 
fejlesztésének támogatása olyan laborvizsgálati eszközökkel, melyet már 
korábban felajánlottunk. Az itt kimaradt praxisok számára újból megnyílna a 
lehetőség, hogy önkéntesen csatlakozzanak a programhoz. A támogatás révén 
elsősorban a legnagyobb feszültséget jelentő labordiagnosztika helybeni 
elvégzésének lehetőségeit kívánjuk megteremteni. A fejlesztés révén 
csökkenhet a központi laborigénybe vételek és megjelenések száma, valamint a 
háziorvosi definitív ellátás feltételei is erősödhetnek. A páciens számára külön 
központi laborvizsgálat nélkül egy háziorvosi megjelenéssel ellenőrizhető a 
beállított terápia hatásossága. A Szakrendelő biztosítja a készülékeket, azok 
karbantartását, validálását, betanítását, és a mérésekhez szükséges 
tesztcsíkokat. 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: folyamatos 

• Háziorvosok és pácienseik számára központi informatikai szolgáltatás 
fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozása a kerületi informatikai 
koncepciókkal összhangban 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

• Szívdiagnosztikai smart eszközök vásárlása háziorvosok részére 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: folyamatos 
 

 



III.  Egészségügyi Humán-erőforrás Megújítási Program 

 

A háziorvosok és az egészségügyi szakdolgozók átlagéletkorát a XI. kerületben is érdemes 
javítani Ennek érdekében ebben a fejezetben egy kétkomponensű fejlesztés kidolgozása 
szerepel. Az egyik pénzügyi megoldási lehetőséget nyújt a háziorvosi praxisjog átruházásának 
katalizálásához, a másik segíti a kerületben megjelenő fiatal szakember-kínálat növelését.  

3.1.Praxisjog átruházás támogatása 

Noha a kerület vonzó a szakemberek számára, a fiatal háziorvosok a számukra egyre bővülő 
álláskínálat, a változó jogi szabályozás és a rendelkezésükre álló tőke hiánya miatt jellemzően 
alacsony számban élnek a praxisvásárlási lehetőséggel. A másik oldalon az idős háziorvosok 
tevékenységüket jellemzően életük későbbi szakaszában fejezik be, mert számítanak és 
várakoznak a praxisjog értékesítéséből származó bevételre. 

Tervezett intézkedések: 

• Kerületi demográfiai dinamikának megfelelő egészségügyi alapellátás-
szervezési stratégia és praxis működtetési modellek kidolgozása 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

• Háziorvosok kerületi elismerési rendszerének, munkakörülményeinek 
javítására vonatkozó javaslat kidolgozása 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

3.2.Szakember-kínálat növelése 

 

Újbuda kitűnő adottságai, eddigi és jelenlegi fejlődési üteme, valamint az önkormányzat 
hozzáállása miatt az egészségügyi szakemberek számára is az egyik legideálisabb 
munkavégzési hely az országban, de a fővárosban is. A humán-erőforrás tartós megújítása 
érdekében a legkedvezőbb megoldás a fiatal szakemberek megjelenése a kerületben. Ennek 
érdekében célzott kommunikációt javasolt folytatni a kerületi lehetőségek és feltételek 
ismertetésével a frissen végzett egészségügyi szakemberek irányába, valamint érdemes a 
kerületi infrastruktúrát nyitottá és alkalmassá tenni arra, hogy már a szakképzés során 
gyakorlatot, kapcsolati tőkét és helyismeretet szerezzenek Újbudán. 

Tervezett intézkedések: 

• Ösztöndíj program indításához szükséges koncepció kidolgozása 

Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság Igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

• Egészségügyi hiányszakmák esetén együttműködés kezdeményezése 
szakképzést végző intézménnyel 

Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság Igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 



• Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek támogatását szolgáló 
koncepció kidolgozása 

• Felelős: Humánszolgálati Igazgatóság Igazgatója 
• Határidő: 2018. december 31. 

 

IV.  A gyermek-egészségügy és a járóbeteg-szakellátás fejlesztése 

 

Újbuda Budapest legnépesebb kerülete, valamint a gyermekek növekvő száma miatt az 
önkormányzatnak kiemelt felelőssége van az újbudai gyermek-egészségügyi fejlesztése iránt. 
A Főváros budai oldala gyermekegészségügyi szakellátás területén jelentős hátrányban van a 
pesti oldalhoz képest, ezért az önkormányzat meglévő járóbeteg szakellátását fejlesztve 
igyekszik kezelni a problémát. A szakrendelések portfóliója megfelelő, de bővítése kívánatos. 

Tervezett intézkedések: 

• Gyermek-egészségügyi Központ megvalósítása 

A Gyermekegészségügyi Központ fejlesztési tervét az Egészséges Budapest 
Program befogadta, és a Kormány 1673/2017 sz. határozatának megfelelően 
támogatja. A beruházás ütemtervét és költségvonzatát a fejlesztési terv 
tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. június 30. 

• Járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepció kidolgozása 

A járóbeteg-szakellátás infrastrukturális feltételeinek kidolgozását, az ellátás 
fejlesztését és stratégiáját tartalmazó koncepció kidolgozása. 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója, 

Humánszolgálati Igazgatóság Igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 
 

V. Újbudai Egészségügyi Szakmai Támogatási Program 

 

Az orvosi kar együttműködésének fejlesztésében óriási tartalékok vannak, ennek szereplői 
lehetnek a háziorvosok, a kórházi és járóbeteg-ellátó szakorvosok, az egészségügyi 
szakdolgozók és a helyi önkormányzat. Az együttműködések nyertesei a részvevőkön kívül az 
újbudai polgárok. A szereplők céljainak közös mederbe terelése nagy tartalékokat rejt 
magában és önkormányzati támogatással hatékony lehet. A szakmai háttér biztosítását kiváló 
szakemberei és területi illetékessége miatt elsősorban a kerületben működő Szent Imre 
Kórházzal, valamint a Szent Kristóf Szakrendelővel együttműködésben célszerű 
megvalósítani.  

Tervezett intézkedések: 

• Praxisközösség létrehozása „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” c. VEKOP-7.2.3-



17 kódszámú európai uniós forrásból finanszírozott felhívásra benyújtott 
eredményes pályázat esetén 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: pályázat függvényében 

• Egészségfejlesztési Iroda létrehozása „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” c. VEKOP-7.2.2-17 kódszámú európai uniós forrásból 
finanszírozott felhívásra benyújtott eredményes pályázat esetén 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: pályázat függvényében 

 

VI.  Újbudai Egészségügyi Fórum 

 

Az egészségügyi szolgáltatók működési formái, fenntartói köre igen széles körű, ennek 
megfelelően működésük során igen hasznos lenne a rendszeres szakmai egyeztetés 
lehetősége. A különböző szolgáltatók gyakran nem ismerik egymás ellátási körülményeit, 
nehézségeit vagy szakmai elvárásait. A kommunikáció fejlesztésével az ellátók saját 
tevékenységükről visszajelzést kaphatnak, ezáltal javulhat a minőségellenőrzés és nehézség 
esetére az ellátók bejáratott csatornákkal rendelkeznének, meg tudnák osztani egymással 
felmerülő problémáikat és a későbbiekben a legmegfelelőbb utat választanák a megoldások 
keresése során. Az együttműködésben, megosztásban és kommunikációban rejlő 
hatékonyságnövelés mértéke a résztvevő szereplők számával arányosan nő. Érdemes 
támogatni, vagy kezdeményezni a kerületi egészségügyi párbeszédet, ahol a szereplők széles 
körének formális és informális találkozásai megvalósulhatnak. 

Tervezett intézkedések: 

• Újbudai alapellátó és szakellátó orvosok közötti együttműködés fejlesztése, 
klub események, rendezvények megszervezése 

Felelős: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. főigazgatója 

Határidő: folyamatos 

• Újbudai Egészségügyi Fórum létrehozása  
 
Felelős: Egészségügyért felelős alpolgármester 

Határidő: 2018. december 31. 
 

3. Az Intézkedési terv feladatainak évenkénti lebontása, az adott év költségvetési rendeletének 
jóváhagyása után, a lehetőség ismeretében történik meg. 

 

4. A fenti intézkedési tervet s Szociális és Egészségügyi Bizottság ………………..számú 
határozatával támogatta. 

 

 



5. A fenti intézkedési tervet jóváhagyom: 

 

Budapest, 2018. február „__”-én. 

 

                                                                dr. Hoffmann Tamás 

 polgármester 

 
 


