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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2011. május 2-án kezdte meg működését. A TIOP-2.1.2./08 

kódszámú pályázat teremtette meg ennek pénzügyi lehetőségét. A megvalósult szakorvosi 

óraszám struktúra szakmailag előkészített kapacitásbővítési igény alapján tudott megvalósulni.  

 

Az elmúlt 10 év működési tapasztalatai - a betegek által igénybe vett szakrendelések -  során 

némi korrekciós igény merült fel a szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok mértékét illetően, 

ezért átcsoportosítás iránti kérelmet kíván benyújtani az intézmény a Nemzeti Népegészségügyi 

Központhoz. 

 

Az átcsoportosítás az alábbi szakorvosi és nem szakorvosi órákat érintené: 

 

- Csecsemő –és gyermekgyógyászat  -  2 óra 

- Pszichiátria    + 2 óra 

- Masszázs                                  - 10 óra 

- Fizikoterápia                                   - 10 óra 

- Gyógytorna                                     - 10 óra 

- Pszichológia                                    +30 óra 

    

Az átcsoportosítás részletes szakmai indoklása: 

 

A pszichiátrián megnőtt az igénybevétel, a romló életkörülmények, a koronavírus járvány  

egyéb hatásai a mentálhigiénés problémákat is erősítették. A Covid-19 vírus nemcsak akut, de 

felépülési szakaszában is jelen lehet a légzési nehézség, kardiológiai kognitív betegség, 

neurológiai tünetek és pszichés megbetegedés is kialakulhat.  Sokan küzdenek a Covidból 

felépülve olyan, az életminőséget súlyosan rontó pszichológiai tünetekkel, amelyek klinikai 

figyelmet igényelnek, és jó eséllyel kezeléssel múlnak csak el. Rengetegen jelentkeznek a 

fáradékonyság, szorongás, depressziós tünetek, alvászavar, és feledékenység miatt is a 

szakrendelésen. A karantén, az otthoni munka, a bezártság az addikciók kockázatát is növeli.  

További heti 2 szakorvos óra szükséges a feladatellátáshoz, az esetszámokra fordítandó 

időszükséget megtartása érdekében.  

A fenti átcsoportosítás a csecsemő-és gyermekgyógyászati órák terhére tud megvalósulni. 

Tapasztalati adatok mutatják a szakorvosi óraszámok kihasználatlanságát. A vegyes körzetként 



működő háziorvosi szolgálatok szokásairól zömében elmondható, hogy az adott szakterület 

szakorvosához utalja be az érintett korosztályt.  

A Covidon átesett betegek komplex kezelésében a szakorvosok, a dietetikus, a rehabilitációs 

szakemberek mellett nélkülözhetetlen szerepe van a pszichológusnak. Az új szakma 

létrehozásához a szükséges óraszámokat a Gyógytorna, Masszázs és az Általános Fizio- és 

mozgásterápia szakmákról való átcsoportosítással tudjuk megoldani. A betegek a szükséges 

rehabilitációs ellátásokat megnövekedett várakozási idő nélkül tudják igénybe venni az 

átcsoportosítás után is, hiszen a Nappali ellátással együtt ezekben a szakmákban eddig összesen 

heti 60-60-60 óra állt a betegek rendelkezésére, ez csökken le heti 50-50-50 órára. A kezelések 

párhuzamossága, a humánerőforrás rendelkezésre állása miatt, a betegeket tudjuk úgy 

ütemezni, hogy az átcsoportosításból semmit nem érzékelnek.  

A kapacitáson belüli óraszám átcsoportosítás a betegek számára egy olyan szolgáltatáshoz való 

hozzáférést tesz lehetővé, amihez eddig sok esetben a megyeszékhelyre kellett utazniuk. A 

fejlesztéssel a lakosok ellátása javul, az testi egészség mellett a lelki egészségre gyakorolt hatás 

is jelentős.   

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. szakma – struktúrájának kapacitáson belüli 

átcsoportosításának terve:  

Szakmacsoport név 
Szakorvosi Nem 

szakorvosi 

szakorvosi   Nem 

szakorvosi  

  

2015. november   2021. átcsoportosítás  

Általános labor   20     

Általános fizio- és 

mozgásterápia 

  20   -10 10 

Gyógymasszázs   20   -10 10 

Gyógytorna   20   -10 10 

Pszichológia   0   +30 30 

Általános röntgen 

diagnosztika 

 20     

Ultrahang diagnosztika 15 20     

Szülészet-nőgyógyászat 12       

Terhes-gondozás 8       

Szemészet 20       

Belgyógyászat 33       

Sebészet  20       

Ortopédia 6       

Kardiológia 10       

Neurológia 10       

Fül-orr-gégegyógyászat 12       

Pszichiátria 12   +2 14   

Reumatológia és 

fizioterápia 

12       

Bőrgyógyászat és 

nemibeteg-ellátás 

12       

Urológia 6       

Csecsemő- és  

 

gyermekgyógyászat 

2   -2 0   



Nappali ellátás –

fizioterápia –gyógytorna 

kapacitás: 180 súlyszám/év 
 40 

    

Nappali ellátás –

gyógytorna kapacitás: 180 

súlyszám/év 
 40 

    

Nappali ellátás –

gyógymasszázs kapacitás: 

180 súlyszám/év 
 40 

    

 

 

A kérelemhez csatolni szükséges a 337/2008. (XII.) Kormányrendelet 8.§-ában előírt 

szolgáltatói és fenntartói nyilatkozatokat. 

 

A ZRt Közgyűlése 27/2021.(VII.13.) határozatával döntött az átcsaoportosításról, ezt azonban 

a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő-testületeinek - mint fenntartóknak – is szükséges 

megerősíteniük. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az átcsoportosítási kérelemhez kapcsolódó előterjesztést 

megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. július 22. 

 

 

                                            Tisztelettel: 

 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT  

………………/2021.(…………….) határozat 

 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit ZRt. tulajdonosa/fenntartója támogatja a 

szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok mértékét illetően történő átcsoportosítást a 

következők szerint: 

 

- Csecsemő –és gyermekgyógyászat  -  2 óra 

- Pszichiátria    + 2 óra 

- Masszázs                                  - 10 óra 

- Fizikoterápia                                   - 10 óra 

- Gyógytorna                                     - 10 óra 

- Pszichológia                                    +30 óra 

 

     

2. Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete , mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit ZRt. tulajdonosa/fenntartója nyilatkozik, 

hogy   

 

- az átcsoportosítás fenntartható, az egészségügyi szolgáltató biztosítani tudja az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett 

szakmák tekintetében,  

- az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató 

pályázatban vállalt kötelezettségeibe, 

- és megfelel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 4/A. § (3)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


