
Hazai projektek gyakorlati 
tapasztalatai

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / 
kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás 

korszerűsítése”, DAOP-2007-4.1.1. 

„Járóbeteg szakellátó központ 
fejlesztése Mezőkovácsházán”

A projekt összes költsége:    478 643 725 Ft
Elnyert támogatás:                454 711 538 Ft (95%)
Saját erő:                                 23 932 187 Ft   (5%)



Mezőkovácsháza Város pályázata 
Emeltszintű kistérségi járóbeteg-

szakellátó fejlesztésére



A projekt célja 
• A pályázati támogatás segítségével a Mezőkovácsházi

kistérség és a Város lakosságának szükségleteihez 
jobban igazodó, könnyen hozzáférhető, korszerű és 
gazdaságosan üzemeltethető, ügyfélközpontú
szolgáltató létrehozása.

• A projektben emellett olyan intézményrendszer 
kiépítését célozzuk meg, amely az egészségügyi reform 
további irányától függően képessé tehető a hatékonysági 
probléma legfontosabb okaként azonosítható hiányzó
ellátásszervezői funkció befogadására, tehát a vertikális 
integráció fókuszpontjává válhat.



Helyzetértékelés
(földrajzi)

• A Mezőkovácsházi kistérség a Dél-alföldi 
régióban, Békés megye délkeleti részén, a 
román-magyar határ mellett található. 

• Településszerkezetét leginkább tanyákkal 
körülvett, jelentősebb lakosságszámú
mezővárosok és 500-4000 fős falvak alkotják.

• A kistérséget 18 település alkotja, ezek közül 4 
városi rangú, 14 pedig község. összterülete 882 
km2. 

• Ebből a szétaprózottságból fakadóan a 
rendelőintézet ellátása, működtetése, irányítása 
sokféle kihívást testesít meg az ott élők számára 



Térkép



Helyzetértékelés
Lakónépesség

• A kistérség központja Mezőkovácsháza városa, 
amely egyben a kistérség legnépesebb 
településének is számít 6 869 fős lélekszámával.  

• A települések közül 3 városi rangú, 15 pedig 
község.  A MK lakosságának száma 44 459 fő. 

• Ebből az ellátott lakosság nagysága 18 szakma 
esetében 26,4 ezer fő, egyes szakmák esetében 
eléri a közel 37 ezer főt.



Helyzetértékelés
Gazdaság

• Gazdasági értelemben a kistérség a 33 un. LHH 
kistérségek egyike. 

• A legfőbb problémát az alacsony jövedelmek, a 
bizonytalan megélhetés és a magas 
munkanélküliség jelenti. 

• A gazdaság gyengeségét mutatja, hogy a 
működő vállalkozások lakosságszámra vetített 
aránya messze elmarad az ország és a megye 
átlagától. 



.



A Rendelőintézet
bemutatása 1

• Békés megye járóbeteg-szakellátási 
kapacitásainak több mint 75%-át a három 
kórház (Gyula, Békéscsaba és Orosháza) 
óraszáma adja.  A kórházak mellett még négy 
önálló rendelőintézet folytat érdemi járóbeteg-
ellátást, amelyek a megye kapacitásának 20%-
át fedik le.  A maradék 5%-on sok kis ambuláns 
ellátó osztozik. 

• A Rendelőintézet részesedése a megye 
járóbeteg-ellátási óraszámán belül a maga 347 
órájával 2007-ben meghaladta a 3%-ot. 



A Rendelőintézet
bemutatása 2

Szakma Jelenlegi óraszám Módosított óraszám Változás

Szakorvosi órák

Belgyógyászat 15 15 0

Sebészet 15 15 0

Fül-orr-gége 10 10 0

Szülészet-nőgyógyászat 30 30 0

Nőgyógyászat Ultrahang diagnosztika 5 11 6

Szemészet 40 40 0

Pszichiátria 25 25 0

Tüdőgyógyászat 13 13 0

Fizió- és mozgásterápia 20 20 0

Kardiológia 20 20 0

Echokardiográfia 10 15 5

Neurológia 10 10 0

Reumatológia 20 20 0

Ultrahang diagnosztika és terápia 10 10 0

Duplex Ultrahang-diagnosztika és terápia 2 2 0

Tüdőgondozás 17 17 0

Röntgendiagnosztika 10 10 0



A Rendelőintézet
bemutatása 3

Szakma Jelenlegi óraszám Módosított óraszám Változás

Ortopédia 0 15 15

Bőrgyógyászat 0 15 15

Gyermekgyógyászat 0 4 4

Nem szakorvosi órák

Gyógytorna (nem szakorvosi óra) 0 10 10

Fizio- és mozgásterápia 20 20 0

Labordiagnosztika 40 40 0

Röntgendiagnosztika 15 15 0

Szakorvosi óraszám összesen 272 317 45

Nem szakorvosi óraszám összesen 75 85 10

Összes óraszám 347 402 55



A projekt közvetlen céljai
• A fokozottan hátrányos helyzetű MK lakosai számára az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzá-férés javítása, a területi egyenlőtlenségek és a 
társadalmi esélykülönbségek csökkentése;

• A szükségletekhez jobban igazodó egészségügyi ellátórendszer 
kialakítása, a szolgáltatási hiányok, illetve kiegészítő ellátások 
kapacitásainak bővítésével, ezáltal pedig az ellátórendszer 
hatékonyságának és igazságosságának növelése;

• Az ellátó rendszer hatékonyságának növelése a lakosságközeli, definitív 
ellátások komplex rendszerének kialakításával, és az ellátási formák 
integrációjával;

• Az ellátó rendszer hatékonyságának növelése betegségmegelőző, illetve 
prevenciós programok indításával, a rehabilitáció javításával, ezáltal 
pedig a munkavállalók munkaerőpiaci esélyeinek javítása;

• Összességében az egészségben töltött életévek számának és az ellátott 
lakosság életminőségének növelése az egészségügyi rendszer 
struktúrájának a hatékonyabb, jobb minőségű és területileg 
kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével 



Illeszkedés a pályázati 
program célkitűzéseihez

• Korszerű infrastruktúra (meglévő szakrendelő épületének 
felújítása és bővítése, elavult műszerek cseréje és korszerű
műszerek beszerzése) és kiemelt informatikai fejlesztéssel olyan 
kistérségi járóbeteg szakellátó központ jön létre, amely javítja az 
egészségügyi ellátás színvonalát és a munkafeltételek minőségét 
és környezetbarát technológiák alkalmazásával elősegíti a 
természetes környezet megőrzését és erősíti a környezettudatos 
gondolkodásmódot;

• Megfelelő beruházási elemekkel megteremti a fogyatékossággal 
élők, illetve megváltozott munkaképességű emberek magas 
színvonalú járóbeteg-szakellátáshoz való hozzáférését 
(akadálymentesítés);

• A Kistérség lakosságának egészségügyi szükségleteihez jobban 
igazodó járóbeteg-szakellátó kapacitásokra építve a különböző
közszolgáltatások horizontális, és az egészségügyi ellátások 
vertikális integrációjának fókuszpontját alakítja ki a projekt.  Ennek 
alapján olyan kistérségi szintér jön létre, amely lehetőséget teremt 
a különböző szolgáltatók közötti együttműködésre.



Szakmai koncepció
• A MK egészségügyi szakellátásának fejlesztéséhez, 

Mezőkovácsházi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ (továbbiakban Központ) létrehozása, amely 
alkalmas emeltszintű szakellátás nyújtására, az 
egymással szoros összefüggésben lévő feladatok 
(háziorvosi rendszer, egészségmegőrzés, prevenció, 
szociális ellátás) integrációjára, illetve koordinációjára, 
valamint az ellátásszervezői modellből eredő vertikális 
integráció későbbi megvalósítására.

• A Központ kialakítását, megszervezését a pályázati 
kiírásában szereplő, emelt szintű járóbeteg szakellátó
intézmény (R1) követelményei alapján tervezzük, amely 
előírja a járóbeteg szakellátás széles vertikumának 
biztosítását (megelőzés, gyógyítás, gondozás, 
rehabilitációs tevékenység, amely legalább 6 
szakmacsoportban nyújt szolgáltatást és tartalmazza a 4 
alapszakmát). 



Szakmai koncepció –folyt-

• A szakrendelői gyógyító profil, illetve kapacitás bővítése 
a kistérségi egészségügyi szükségletek jobb kielégítése, 
a költséghatékonyság növelése, valamint az 
ellátásokhoz való hozzáférés javítása érdekében .

• Kórházi ellátást kiváltó, költséghatékony és a Kistérség 
lakosságának ellátáshoz való hozzáférést javító ellátási 
formák megteremtése, illetve bővítése. (Nappali kórházi
részleg kialakítása, valamint az otthoni szakápolási szolgáltatások 
bővítése)

• Rehabilitációs, gyógyászati ellátások biztosítása.
• Diagnosztikai fejlesztés, a telemedicina feltételeinek 

megteremtése.
• Egységes info-kommunikációs szolgáltató egység 

működtetése



Szakmai koncepció –folyt-

• Az egészségfejlesztés, valamint a népegészségügyi program helyi 
aktivitásainak színterének kialakítása.

• Ellátásszervezés végzése, az ellátások horizontális és vertikális 
integrációja.
A projekt a kistérségi komplex járóbeteg ellátást 
kívánja megvalósítani, amely magában foglalja az aktív 
ellátást megelőző primer és szekunder prevenciót, az 
egészségmegőrzést az aktív ellátást, valamint a 
rehabilitációt és hatással van az azt követő egyéb, 
szociális ellátási formákra is.  A Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ létrehozása növeli a kistérségi 
központ, Mezőkovácsháza térszervező erejét, fokozza a 
lakosság helyben maradását, javítja a térségben élők 
életminőségét, életkilátásait, és csökkenti a területi 
ellátási egyenlőtlenségeket, miközben tehermentesíti a 
magasabb ellátási szinteket és ezáltal fokozza a 
költséghatékonyságot.



A projekt célcsoportja

• Idősek, krónikus ápolásra szorulók
• Szociálisan hátrányos helyzetű lakosság
• Gyermekek, terhes anyák
• Mozgásszervi betegségben szenvedők
• Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők
• 18 éven felüli nők
• Krónikus pszichiátriai betegségben 

szenvedők



A pályázat „életciklusa”
• A pályázat előkészítésének részletei:

– Tervezési feladatok:            2007 november – 2008 március;
– Szakmai koncepció (RMT): 2007 november – 2008 március;
– Költségvetés:                      2008 március - 2008 április;
– Testületi határozat:             2008 április;
– Pályzatkészítés 2008 március - 2008 május;

• A pályázat értékelésének szakaszai:
– HIÁNYPÓTLÁS(ok):            2008 július – 2009 január;!!!
– DÖNTÉS                             2009 február – 2009 május;!!!
– Szerződéskötés                   2009 május – 2009 július



A projekt 
megvalósítása

• A projekt tételes költségvetése;

• A projekt tevékenységeinek 
időbeni ütemezése;

• A projekt „cash-flow”-ja;



.

KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelőő
figyelmfigyelmüüket!ket!

GallGallóó FerencFerenc
- regionális igazgató-
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