
  

 1 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló  
 a 

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft 

 
2018. évi működéséről 

 
 
 
 
 

„Sokkal fontosabb azt tudni, milyen embert érint a betegség, 
mint azt, hogy milyen betegség érinti az embert.” 

 
Hippokratész 

 
 
 
 

Dr.Komoróczy Károly, üŐyvezet  
Készült: 2019. április 8. 



  

 2 

 

Tartalom 
 
 
 

 

I.Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve…………………………………..3 

II.A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységeiről….6 

II.a., Betegforgalmi adatok az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva ……….....……….6 

II.b., Egyéb tevékenységienk………………………………………………………..13 

II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP……………………………….…..15 

II.d.,Összegzés……………………………………………………………………..…15 

III.Partnereink…………………………………………………………………..……16 

IV.Pénzügyi helyzet……………………………………………………………….….18 

V. A 2017-es tervek megvalósulása…………………………………………………..21 

VI.Összegzés……………………………………………………………….…….…..23 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 3 

 

 
I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve 

2018. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 
Nemzeti EŐészséŐbiztosítási Alap Kezel  (NEAK) Teljesítmény Volumen 
Korlátját (TVK) éves szinten 4,6%-kal haladtuk meg amivel elégedettek lehetünk, 
hiszen ez az el z  évekőez hasonlóan alakult. 

 

 

 

2018-os évi teljesítményünk arányaiban a 2017-es évet idézi. A finanszírozási 
elvek nem változtak 2018-ban sem a TVK 100-110%-os teljesítménysávában 
30%-ot finanszíroz a NEAK, a 110-120%-os sávban 20%-ot, míg 120% fölött 
0%-ot térít. A pont/forintérték 1,98 maradt. 
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2018 TVK 2018 teljesítmény
TVK

Január Február Március Április Május Június

2018 TVK 7 483 004 7 568 700 7 834 600 7 723 776 7 898 880 6 986 880

2018 teljesítmény 8 145 650 7 820 309 7 824 264 7 965 703 7 998 145 7 487 102

teljesítmény aránya 108,86% 103,32% 99,87% 103,13% 101,26% 107,16%

Július Augusztus Szeptember Október November December

2018 TVK 6 802 760 6 227 040 7 546 560 7 461 600 7 357 168 6 988 576

2018 teljesítmény 7 533 451 6 507 287 7 893 303 8 090 058 7 893 078 6 734 857

teljesítmény aránya 110,74% 104,50% 104,59% 108,42% 107,28% 96,37%
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Az esetszámok alakulása az elmúlt években: 
 

 
 
 
 
 

 
Az esetszámok megoszlása területi ellátási kötelezettség szerint 2018-ban: 
 

 

 

 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Legnagyobb esetszámot adó települések Püspökladányon kívül 2018

Esetszámok 
összehasonlítása 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

 összes esetszám 66 306 67 613 65 388 67 405 68 258 65 930 
Ellátási területen 

kívüliek 
9 486 8 001 6 392 6 524 6 342 6 350 

Ellátási területr l 56 820 59 612 58 996 60 881 61 916 59 580 
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Az esetszámok megoszlása, részletezve településenként 2018-ban: 
 
 

település esetszám   település esetszám   település esetszám 

Püspökladány 43722   Hajdúbagos 7   Győr 2 
Nádudvar 4692   Nagyhegyes 6   Pannonhalma 2 

Sárrétudvari 3722   Heves 5   Csobánka 1 
Báránd 3565   Körösszegapáti 5   Biatorbágy 1 

Biharnagybajom 3126   Újléta 5   Telki 1 
Szerep 2685   Szolnok 5   Isaszeg 1 
Kaba 1446   Berekfürdő 5   Fót 1 
Földes 1398   Dorog 4   Tatabánya 1 
Debrecen 480   Tiszaújváros 4   Pásztó 1 
Karcag 387   Folyás 4   Mátramindszent 1 
Tetétlen 202   Polgár 4   Szentistván 1 
Hajdúszoboszló 118   Nyírmártonfalva 4   Hernádnémeti 1 
Nagyrábé 96   Tiszavasvári 4   Edelény 1 
Budapest 46   Zsadány 4   Hortobágy 1 
Berettyóújfalu 44   Füzesabony 3   Görbeháza 1 
Sáp 38   Sajólád 3   Biharkeresztes 1 
Bucsa 38   Tiszacsege 3   Mezőpeterd 1 
Hajdúszovát 27   Egyek 3   Váncsod 1 
Hajdúnánás 26   Konyár 3   Szentpéterszeg 1 
Bagamér 24   Nagydobos 3   Esztár 1 
Komádi 22   Szeghalom 3   Kismarja 1 
Füzesgyarmat 20   Békés 3   Csökmő 1 
Mikepércs 19   Babócsa 3   Ebes 1 
Balmazújváros 17   Rinyaújnép 3   Hajdúhadház 1 
Berekböszörmény 17   Somogyaracs 3   Fülöp 1 
Kisújszállás 16   Székesfehérvár 3   Létavértes 1 
Túrkeve 16   Nagytarcsa 2   Vámospércs 1 
Nyíradony 14   Szigethalom 2   Nagykálló 1 
Derecske 13   Maklár 2   Nyíregyháza 1 
Miskolc 12   Sóstófalva 2   Mátészalka 1 
Kunmadaras 11   Újcsanálos 2   Jászalsószentgyörgy 1 
Nagykereki 9   Gáborján 2   Tiszaörs 1 
Bihartorda 9   Újfehértó 2   Nagyiván 1 
Hajdúsámson 9   Nyírbátor 2   Gyomaendrőd 1 
Pocsaj 8   Piricse 2   Ecsegfalva 1 
Bihardancsháza 8   Tiszaroff 2   Sarkad 1 
Hajdúböszörmény 8   Abádszalók 2   Orosháza 1 
Téglás 8   Kenderes 2   Szeged 1 
Kokad 8   Tiszafüred 2   Nagybajom 1 
Tótkomlós 8   Békéscsaba 2   Pálmajor 1 
Nagyoroszi 7   Raposka 2   Veszprém 1 
Újiráz 7   Tapolca 2   Nyúl 1 
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II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban 

Eü. Kft.) tevékenységeiről 
 

II.a., Betegforgalmi adatok főbb az Eü.Kft. szakrendeléseire bontva  
 
Belgyógyászat 1.  
Finanszírozott óraszám: heti 30 óra  
A belgyógyászati rendelés stabilan és jól m ködik, beutalóköteles, de a doktor úr 
minden beteget megvizsgál aki kivárja a sorát. Ez az el ny ellensúlyozza az 
adminisztratív hiányosságokat és a nem teljesen digitális dokumentációt. Átlagosan 
havi 807 esetet láttak el 2018-ban. 

 
 
Belgyógyászat 2.  
Finanszírozott óraszám: heti 30 óra 
2018-as évben őumán er forrás Őondokkal küzdöttünk, de a rendelés folyamatos 
maradt. Év végére stabilizálódott a rendelés helyzete, dr. Dobos Péter személyében 
újra egy gazdája lett a rendelésnek. A rendelések beutalókötelesek, el jeŐyzés 
szükséges, a leletkiadás számítógépes formában történik. Átlagosan havi 234 esetet 
láttak el 2018-ban.  
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B rŐyóŐyászat és nemibeteg gondozó 
Finanszírozott óraszám: heti 25 óra 
Két b rŐyóŐyász látja el közrem köd i joŐviszonyban, így helyettesítés köztük 
eŐyszer bben megoldható, ez látszik a hatékony, kieŐyensúlyozott m ködésen. Nem 
beutaló köteles rendelés, de el jeŐyzés szükséŐes (kivéve az akut eseteket). Átlagosan 
2018-ban havi 420 esetet láttak el. 

 
 
 
Fül-orr-gégészet 
Finanszírozott óraszám: heti 12 óra 
Két fül-orr-gégész látja el személyes közrem köd i joŐviszonyban, így helyettesítés 
köztük eŐyszer bben meŐoldőató. Az asszisztenciát az Eü.Kft biztosítja. Nem 
beutaló köteles rendelés, de el jeŐyzés szükséŐes (kivéve az akut eseteket), a leleteket 
nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. A rendelés kapacitása a lakosság 
igényeit figyelembe véve tovább bővítettük 2018-ban. Átlagosan havi 283 esetet 
láttak el 2018-ban.  
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Szülészet- n ŐyóŐyászat 
Finanszírozott óraszám: heti 40 óra 
Jelenlegi formában hatékonyan, kiegyensúlyozottan közrem köd  által. 
Igénybevételéhez beutaló nem szükséges. A rendelés dokumentációja megfelel a mai 
kor igényeinek. A rendelő teljes felújításon esett át, légkondícionált lett, 
bejárata a lift mögé lett áthelyezve, így az ott az elvárt diszkréció jobban 
biztosított. Átlagosan havi 482 esetet láttak el 2018-ban.  

 
 
Kardiológia 
Finanszírozott óraszám: heti 25 óra 
Évek óta kiegyensúlyozottan, zavartalanul, közrem köd vel, el jeŐyzés alapján, 
beutalóköteles formában, modern eszközökkel m köd  szakrendelés, az eszközök a 
szakorvos tulajdonában vannak. A leletkiadás nyomtatott formában történik. 
Átlagosan havi 297 esetet láttak el 2018-ban. 
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Sebészet 
Finanszírozott óraszám: heti 35 óra 
Minimumfeltételeknek meŐfelel, m ködése stabil, hatékony, közrem köd  
üzemelteti. A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló nem szükséges, 
várólista nincs. Átlagosan havi 652 esetet láttak el 2018-ban. 
 

 
 
Szemészet 
Finanszírozott óraszám: heti 35 óra 
Hatékonyan, kiegyensúlyozottan m ködik, átlagosan 320 esetet lát el havi szinten. A 
rendelés el jeŐyzéssel veőet  iŐénybe, beutaló nem szükséŐes, személyes 
közrem köd n keresztül m ködtetjük.  
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Röntgen és UH szakrendelés 
Finanszírozott óraszám: heti 30 illetve 15 óra 
2017-ben megvalósítottuk a központi röntgen gondolatát, ami szerepelt is az Üzleti 
tervben. A rendelési id t b vítettük a délutáni órákra, így a páciensek számára 
kényelmesebb lett a szolgáltatás igénybevétele, kevesebbet kell várakozni és 
lényegesen több beteget tudtunk ellátni. Az öltöző, a felvételkészítő és 
pihenőhelyiségeket felújítottuk 2018-ban. Átlagosan 768 illetve 173 esetet láttak 
el a kollégák 2018-ban. 
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Tüd ŐyóŐyászat, tüd Őondozó 
Finanszírozott óraszám: heti 17+13 óra 
Az épületen 7 db fa nyílászáró műanyagra lett cserélve, új ablakok lettek 
kialakítva, ami által az komfortosabb és energiahatékonyabb lett a működés. 
A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló, el jeŐyzés szükséŐes (kivéve az 
akut eseteket). A tüd ŐyóŐyászat átlagosan havi 403 esetet látott el 2018-ban.  
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Urológia 
Finanszírozott óraszám: heti 10 óra 
Immár stabilan teljes létszámban és kapacitással m ködik a rendelés, külön el ny 
őoŐy a két szakorvosunk különböz  f  munkaőelyéb l adódóan a Kenézy Kórház 
és a Klinika felé is továbbküldőet k a beteŐek. A rendelés el jeŐyzéssel veőet  
igénybe, beutaló nem szükséges, személyes közrem köd k m ködtetik. A leletkiadás 
nyomtatott formában történik. Átlagosan havi 214 esetet láttak el 2018-ban. 

 
 
Labor 
Finanszírozott óraszám: heti 45 óra 
M ködése a rendel intézet számára ŐazdasáŐilaŐ nonprofit, mely kiemelked  
országosan, hiszen a laborok köztudottan a szakember hiány, a reagens árak 
emelkedése és a m szerezettséŐ miatt er sen veszteséŐesek. SzakmailaŐ innovatív a 
leletek továbbítása, digitálisan e-mail formában is van rá leőet séŐ. Átlagosan havi 
1511 esetet látnak el havonta. 
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II.b., Egyéb tevékenységienk 

 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Nem NEAK finanszírozott, meŐbízási szerz déssel ellátott feladat, csak a 
szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. Két szakorvos végzi a vizsgálatokat igény 
szerint, a őét minden napján. FiŐyelembe véve a városban m köd  céŐek számát,  a 
rendelés nagyobb kapacitással is m ködőetne. A közmunkaproŐramban részt vev k 
vizsgálata is itt zajlik, akár napi 20-30 f t is meg tudunk vizsgálni. 2018-ban 989 f  
vizsgálatát végeztük el. Lenti ábrából jól látszik, milyen er s szezonális ingadozást 
mutat, köszönőet en f leŐ a közmunkaprogramos vizsgálatoknak. 
 

 
 
 
Iskolaegészségügy 
Közrem köd kön keresztül m ködtetett feladat. A finanszírozott létszám 2018-ben 
2362 f  volt. 
 
Véd n i őálózat m ködtetése 
Továbbra is fontosnak tartjuk véd n ink folyamatos szakmai továbbképzését, 
melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Az 
Önkormányzat által elnyert TOP 4.1.1.15 pályázatban kiemelt szerepet kaptak a 
véd n k, új m szerek, munkaeszközök és teljesen felújított váró és 
rendel őelyiséŐek szerepelnek a pályázatban. A véd n i szolŐálat a tervek szerint 
beköltözne a Kossuth u.1.sz. alá, mellyel megvalósulhatna a még szorosabb szakmai 
eŐyüttm ködés a ŐyermekŐyóŐyászattal, szülészet-n ŐyóŐyászattal, laborral és a többi 
szakrendeléssel is. A megvalósulás sajnos nem kezd dött el 2018-ban, reméljük 2019-
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ben nagyobb szerencsénk lesz. Az iskolavéd n k által ellátott létszám 1730 f  volt 
2018 októberében a körzeti létszám pedig 1150 f .  
 

 
 
 
EŐészséŐfejlesztési Iroda (EFI) m ködtetése 
 
2018 júliusától m ködik intézményünkben ez a naŐyon lelkes csapat, akik 
folyamatosan mozŐásban tartják eŐészséŐüŐyi dolŐozóinkat (el adóként) és 
pácienseinket is (rendezvényekre való invitálással) ÚŐy érzem a pályázat merev 
struktúrája ellenére az iroda jól inteŐrálódott a már meŐlév  eŐészséŐfejlesztési 
programokhoz, betegklubbokhoz, és sikeres új programokkal gazdagították 
Püspökladányt. Remélem hogy a lakosság nagy része már hallott az aerobic és 
gyógytorna foglalkozásokról, a munkahelyi egészségprogramjainkról, az információs 
el adásokról, és a kiscsoportos foŐlalkozásokról. 2018 júliusától már több, mint 1000 
lakost sikerült bevonni változatos és a lakosság számára ingyenes programjainkba. A 
beteŐséŐmeŐel zés, az eŐészséŐes életmód népszer sítése, a személyes higiénia 
fontossága mind olyan téma, amit igazán korán érdemes a gyermekek számára 
bemutatni, íŐy lesznek majd proŐramok az általános  iskolákban, s t az óvodákban 
is. 
A pályázatot 2017 szeptemberében adtuk be és 2018 júliusában kezdtünk hozzá a 
megvalósításáőoz. Az útmutató 2 évre sziŐorúan el írja a meŐvalósítandókat és 
finanszírozza is a programokat, de ez után majd nekünk kell tovább fenntartanunk 
az irodát és csak a munkabérek tekintetében számíthatunk központi támogatásra. 
Hangsúlyozandó, hogy a kistérség minden településén megjelentünk valamilyen 
sz r proŐrammal. 
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II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR, HP 

A rendelések informatikai jelen felszereltséŐe meŐfelel , de természetesen az 
informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és 
üzembiztonság javítása érdekében. Az EESZT-hez (Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér) üzemel intézetünkben, sajnos a sávszélességgel akadnak 
problémáink, amik az elkövetkez  továbbfejlesztések miatt adnak okot aŐŐodalomra.  

Facebook oldalunk aktívan m ködik összesen 1255 f  követi az oldalt, legmagasabb 
elérés 9123 f  volt. 

Aktívan részt vettünk a városi rendezvényeken egészségsátrak felállításával. A 
részleteket ld. a „2018-as tervek megvalósulása” pontban. 

 
 

II.d., Összegezve elmondható, hogy az Eü.Kft. által m ködtetett minden szakrendelés 
megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek és zavartalanul 
m ködik. A leletkiadás csaknem mindenhol nyomtatott formában történik.  A 
rendel intézet sikeresen csatlakozott az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térhez, minden rendelésen megfelelő orvos és egészségügyi dolgoző 
létszámmal rendelkezünk.  

 A saját eü. szakdolŐozók (azokon a rendeléseken is, ahol az orvos személyes 
közrem köd ) kormányzati bérkiegészítése továbbra is zavartalanul m ködik 
az NEAK-en keresztül. Mindez annak köszönőet , őoŐy az Eü. Kft. 100%-os 
önkormányzati tulajdonba került.  

A közrem köd inkkel kapcsolatosan az orvosszakma elöreŐedésével kell 
szembenéznünk, mely sajnos országos probléma. A menedzsment folyamatosan 
monitorozza a trendeket és próbál felkészülni az esetlegesen nem várt szituációk 
megoldására is és a zavartalan ellátás biztosítására. SzakdolŐozóink szakmai fejl dését 
szintén támogatjuk, ennek érdekében több színvonalas továbbképzést is szerveztünk 
házon belül is. Részletesebben lásd a „2018-as tervek megvalósulása” cím  pont alatt. 
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III. Partnereink 
 
Allergológiai szakrendelés 
Önálló NEAK szerz déssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így 
bevételi forrásunk. Felőalmozódott tartozásának (bérleti díj 2012-2013) kifizetésére 
2017-ben meŐkezd dött 5 év alatt a teljes követelésállomány meŐfizetésre kerül, az 
Eü.Kft-t nem éri vagyonvesztés. 
 
Gyermek háziorvosok (3 szolŐáltató) 
Részben elkülönülten m ködnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, 
informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk enŐedélyeikért k felel sek 
a hatóságok felé. Két körzetben is az Önkormányzat tölti be a tulajdonosi funkciókat. 
A közös költségekhez ennek figyelembevételével járulnak hozzá, hozzájárulásuk 
nagyobb részét az Önkormányzat átvállalta. A TOP 4.1.1.-15 alapellátást célzó 
önkormányzati pályázat által kiemelten támogatott terület lesz majd.  
 
Feln tt őáziorvosok (5 praxis) 
Részben elkülönülten m ködnek, csak a őelyiséŐet bérlik az intézett l és opcionálisan 
szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez 
ennek figyelembevételével járulnak hozzá. A TOP 4.1.1.-15 alapellátást célzó 
önkormányzati pályázat által eszközbeszerzéssel támogatott terület lesz majd. 
 
Fogorvosok (4 szolŐáltató) 
Részben elkülönülten m ködnek, csak a őelyiséŐet bérlik az intézett l és opcionálisan 
szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez 
ennek figyelembevételével járulnak hozzá. Egyéni megállapodások szerint különböz  
mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta.  
 
Ideggyógyászati rendelés 
Önálló NEAK szerz déssel rendelkezik, az Eü.Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így 
bevételi forrásunk.  
 
Pharmaház Patika 
Bérl ként bevételi forrás az Eü.Kft-nek, m ködésével őozzájárul 
betegelégedettségünk növeléséhez és partnerként kedvezményes áron biztosítja a 
beszerzend  ŐyóŐyászati anyaŐokat.  
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Összességében a kölcsönös el nyökön alapuló partneri viszony továbbépítését 
tartom leŐfontosabb feladatnak, keresve a minél szélesebb kör  eŐyüttm ködési 
leőet séŐeket, kapcsolódási pontokat. 2018-ban is több alkalommal szerveztünk 
szakmai továbbképzéseket, ahol a „őázból minden résztvev t” legyen az 
közreműködő, személyes közreműködő, vagy szerződéses partnerünk 
szívesen láttunk. Az ismeretanyag elsajátításán túl leőet séŐ nyílt kötetlen 
beszélgetésekre is mind őorizontális (kolleŐák közötti) mind vertikális szintek 
(partnerek, alap, szakellátás, menedzsm ent) között.  
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IV. Pénzügyi helyzet 

NEAK bevételek 

Bevétel az NEAK kifizetés alapján (Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) 

Kasszá ké ti NEAK 

bevétel 2014 2015 2016  

 

2017 

2018 

terv 

2018 

tény 
 

védőnői ellátás 27 011 28 699 30 587 31 780 37 200 34 883  

iskolaeü., MSZSZ 2 188 2 263 2 428 2 630 2 600 2 597  

labor 22 127 20 964 20 306 21 494 22 000 21 265  

járóbeteg 153 760 157 118 157 378 177 585 188 000 190434  

bértámogatás 4 281 2 534 3 371 1 056 0 1 794  

összese  ezer Ft  209 367 211 578 214 070 234 545 252 000 250 953  

 

A 2018-os tényadatok a várakozásoknak megfelelően alakultak. A bértámogatás nem került be 
a pont/forintértékbe ezért külön soron szerepel továbbra is. 
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Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: 
 

 

 
 
Az adózás el tti mérleg szerinti eredmény tehát plusz 693 ezer Ft, amib l adózás 
után 63 ezer forint maradt.  
 
Továbbra is folytatódik az az 2015-óta tartó örvendetes trend, hogy az Eü-Kft 
pozitívan zárja mérlegét. Mindezt önálló gazdálkodással,  külön önkormányzati 
vagy más pénzügyi segítség nélkül sikerült véghezvinni. 
 
  

 2015  2016  2017  2018 terv 2018 tény 

I. Értékesítés nettó árbevétele 260 805 270 596 301 184 323 000 325 069 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0  

III. Egyéb bevételek 613 803 2 273 2 500 24 719 

IV. AnyaŐjelleŐ  ráfordítások 197 005 202 897 229 621 247 000 254 400 

V. Személyi jelleŐ  ráfordítások 58 678 62 388 64 341 69 000 86 483 

VI. Értékcsökkenési leírás 2 978 3 587 4 542 4 500 6 085 

VII. Egyéb ráfordítások 1 574 1 750  1 931 4 000 2 127 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVűKENYSűG 
EREDMűNYE 

1032 777 3 021 1 000 683 

VIII. PénzüŐyi m veletek bevételei 29 5 1 1 1 

IX. PénzüŐyi m veletek ráfordításai  5 0 0 0 0 

B. PűNZÜGYI M VELETEK EREDMűNYE 
(VIII-IX. sor) 47 - 421 

24 5 1 1 1 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMűNY 
(+-A+-B sor)  

1056 782 3 022 1001 693 

X. Rendkívüli bevételek  0 0 0 0 0 

XI. Rendkívüli ráfordítások  0 0 0 0 0 

D. RENDKÍVÜLI EREDMűNY (X-XI. sor)  0 0 0 0 0 

E. ADÓZÁS EL TTI EREDMűNY (+-C+-D. sor)  1056 543 3 022 1001 693 

F. ADÓZOTT EREDMűNY (+-E-XII.sor) 533 239 2 477 500 63 
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A NEAK bevételek jelent s emelkedése a német pont / forintérték növekedéséb l 
adódott. A Kormányzat végül ebbe építette bele a bérkompenzációra fordítandó 
plusz összegek nagy részét is. A munkavállalóink bérei mellett a pont/forintérték 
emelkedésével arányosan növekedett közreműködő orvosaink díjazására, így 
összességében ez az emelkedés az eredményt nem befolyásolta. 
 
Az Eü. Kft által benyújtott sikeres EFOP pályázat nyomán az egészségfejlesztési 
iroda (EFI) megalapítására és üzemeltetésére elnyert 89 millió forint arányos 
része már szerepel a könyvelési adatokban az egyéb bevételeink túlnyomó többségét 
teszi ki. 
 
A véd n i ellátás bevételei nominálisan n tt uŐyan, de az eredményt nem 
befolyásolta, hiszen kötelezően bérfejlesztésre lett fordítva 
 
Az anyagköltségek növekedése a folyamatos karbantartásoknak és felújításoknak is 
köszönőet ek, melyeket a kés bbiekben részletezünk.  
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V. A 2018-as tervek megvalósulása 

Ebben a pontban dőlt betűvel  látőatjuk az el z  év terveit és kiemelve az azokkal 
kapcsolatos történéseket. 

1.) A Kft. eredményének pozitív tartományban tartása, likviditásunk megőrzése, a betegellátás 
színvonalának további javítása az elsődleges célom.  
Az Eü.Kft eredménye pozitív tartományban maradt, az el z  éviőevel meŐeŐyez  
esetszámokat és német pontokat produkálva. 

2.) A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft rendelései megfelelnek és azon leszünk, hogy 
folyamatosan megfeleljenek a szakmai minimumfeltételeknek, melyeknek nemcsak tárgyi, hanem humán 
vonatkozásuk is egyre szigorodik. Mindkét feladat menedzselése komoly munkát igényel. 
Minden rendelés esetében igazak maradtak fenti megállapítások. 

3.) NEAK bevételeink növelése mindenképpen prioritás, ehhez szükséges a teljesítményünk 100% TVK 
fölötti szinten tartása. 
2018-ban 4,46%-kal teljesítettük túl a TVK-nkat. 

4.) Egészségfejlesztési pályázatunk támogatásában nagyon bízunk, úgy véljük a kistérség mentálhig iéniés 
és egészségfejlesztési projektjei nálunk lennének a legjobb kezekben. A pályázat 90 millió 
forintról szól, de ezen – a lakosság számára fontos és kézzel fogható - célok megvalósítására a pályázaton 
túli forrásokat is hajlandóak vagyunk mozgósítani. 
Az eŐészséŐfejlesztési iroda 2018 júliusától meŐkezdte m ködését a kistérséŐ minden 
települését sikerült valamelyik programunkba bevonni. 

5.) Nem NEAK bevételeink jelentős része a foglalkozás-egészségügyi rendelésből származik, amit érzékenyen 
érinthet a közmunkaprogram feltételeinek szűkülése. Mi továbbra is a rugalmas ügyintézéssel, a betegutak 
lerövidítésével, korszerű technológiák alkalmazásával a páciensek meg jobb kiszolgálására szeretnénk 
törekedni. Ezen bevételink 2017-es szinten tartása illetve szerény növelése a 2018-as célunk. 
A közmunkaprogram visszaesése miatt csökkent a vizsgálati szám, a bevétel szinten tartása 
sikerült. 

6.) Folytatjuk a már megkezdett felújításokat, 2018-ban a n ŐyóŐyászat, szemészet, 
tüd Őondozó egyes helyiségei illetve a lapostető legalább részleges felújítása kerül majd sorra 
előreláthatólag.  
A n ŐyóŐyászati rendel  teljes felújításon esett át, léŐkondícionált lett, bejáratát áthelyeztük. 
A lapostet k felújítása csak részleŐesen sikerült, 2019-ben tervezzük eŐy naŐyobb lépték  
programot ezzel kapcsolatban. 

7.) Udvarunk részleges bekerítése és zárhatóvá tétele vagyonvédelmi szempontból is fontos, ugyanúgy ahogy az 
épület biztonsági rendszereinek korszerűsítése. További parkolóhelyek kialakítását tervezzük. 
Az udvar zárőatóvá vált, eŐy új parkolóőelyet sikerült eŐyenl re kialakítani. 

8.) Az udvaron biztonsági okokból történt fakivágások miatt (melyek után még több fa került elültetésre) sok 
rendelő az eddigieknél jobban ki van téve a napfény hőhatásának. Új klímaberendezéseket tervezünk 
ezekbe a rendelőkbe és az emeleti váróterembe is. 
Az emeleti váróterembe sikerült új klímaaberendezést felszerelni és beüzemelni. 

9.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell hiszen az új szoftverek egyre 
hardverigényesebbek, és az egészségügyben nagyon aktívak az informatikai fejlesztések. szoftverek. Az 
EESZT miatti informatikai nagyüzem miatt 2019-re csúszik a  smart váróterem (ingyenes wifi és 
mobiltöltési lehetőség) kialakítása.  
Az EESZT-hez vaéó csatlakozásunk sikeres, sajnos a sávszélességet fenn kell tartanunk a 
tövábbi fejlesztéseknek (képalkotó diaŐnosztikai adatok továbbítása), csak ezek után 
valósíthatjuk meg az ingyenes wifi-t a váróteremben. 

10.) A 2018-as évben át kell térnünk a digitális adatrögzítésre és adatszolgáltatásra a foglalkozás–
egészségügyi rendelőben is, melyekhez szoftvert és hardvert is be kell szereznünk. 
A törvényi szabályozás leőet vé tette, őogy egy évvel elhalasszuk ezt a projektet. 
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11.) Az Európai Unió GDPR  (General Data Protection Regulation) rendszerének való megfelelés igen nagy 
kihívás elé állítja majd cégünket, hiszen fokozottan érzékeny adatokat kell kezelnünk. 
Szabályzatunk kidolgozásra került és lépésr l lépésre meg is valósítjuk. 

12.) A városi rendezvényeken való aktív részvétel beleértendő az eddigi irányvonal folytatásába, 
azonban különösen fontos jelentősége miatt itt is megemlítem. Ha közvetlenül tudunk találkozni a 
páciensekkel, visszajelzéseket kaphatunk tőlük, lemérhetjük tudásukat egy-egy témakörben, így téve saját 
egészségfejlesztő munkánkat hatékonyabbá. 
EŐészséŐsátraink nemcsak Püspökladányban, de immár a környez  településeken is 
megjelentek. 
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VI. Összegzés 
 
A 2018-as évben tovább folytatódtak a fejlesztések az Egészségügyi Kft-nél.  

A rendel felújítások mellett sikeres pályázatunknak köszönőet en meŐalapítottuk és 
elkezdtük az egészségfejlesztési iroda üzemeltetését. 2018 júliusától már több, mint 
1000 lakost sikerült bevonni változatos és a lakosság számára ingyenes 
proŐramjainkba. Népszer ek az aerobic, a ŐyóŐytorna foŐlalkozások, de a 
beteŐklubbok ismeretterjeszt  el adásokon is naŐy számban jelennek meŐ az 
érdekl d k. A kistérség minden településére eljutottunk valamilyen formában. 

Mindezen beruházás és fejlesztés mellett, küls  m ködési támogatások nélkül is 
nyereségesen zártuk az évet!  Immár hagyományosnak mondható ez, hiszen az 
elmúlt 4 év mindegyikében így volt ez. 
 
Szakdolgozóink számára fontos, hogy részvételünk a kormányzati bérkiegészítő 
programban továbbra is zavartalanul  halad, a saját egészségügyi szakdolgozók 
bére 2013-hoz képest mintegy 50%-kal emelkedett! Ez azokra a rendelésekre is 
értend , aőol az orvos személyes közrem köd . Mindezzel azonban nem eléŐszünk 
meŐ, folyamatosan támoŐatjuk dolŐozóink szakmai fejl dését továbbképzéseken 
való részvételeiket illetve házon belül is szerveztünk továbbképzéseket és ahol lehet 
iŐyekszünk bevonni ket az eŐészséŐfejlesztési proŐramok meŐvalósításába. 
 
ÚŐy vélem, minden szempontból eredményes évet zártunk és készen állunk 
meŐfelelni a következ  év kiőívásainak. Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban 
ezúton is szeretném megköszönni az Püspökladányi Eü. Szolg. Nonprofit Kft 
minden dolgozójának és partnerének áldozatos munkáját, pácienseink 
türelmét és aktív együttműködését. 
 
Püspökladány, 2019. április 8.                                                                                                         

Dr. Komoróczy Károly, üŐyvezet    








































