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Az első TIOP 2.1.2. szakrendelő
ZÖLDI PÉTER

Terbe Zoltán polgármesterrel a
kiskunmajsai szakrendelő gyógyító
tevékenységének szeptember 1-jei indulása kapcsán sikerekről, kudarcokról és
fejlődési lehetőségekről beszélgettünk.
– Szeptember elsején kezdi meg működését
a kiskunmajsai szakrendelő, a TIOP 2.1.2.
programok közül elsőként. Elégedett a fejlesztéssel?
– Polgármesterként örömmel tölt el,
hogy ebben az önkormányzati ciklusban
elértük ezt a sikert. Gépészmérnök-energetikusként maximálisan meg vagyok
elégedve az elvégzett építészeti és épületgépészeti munkával. Orvostechnikai
tekintetben elfogadom a szakma véleményét: kiválóan felszerelt intézménynek számít a kiskunmajsai szakrendelő.
Az induló orvosi csapattal is meg vagyok
elégedve. A szakorvosi partnereket a
Mediteam Zrt segítségével gyűjtöttük
össze, és a csapat reményeink szerint magas színvonalon fog dolgozni. Most már
csak az OEP-finanszírozás megszerzése a
legnagyobb probléma, de ez az indulásra
biztosan sikerül.
– Nagyjából ugyanakkor indultak a többi
TIOP-projekttel. Minek köszönhető, hogy
Önök lettek az elsők?
– Az első közbeszerzési pályázatunk gyors
és sikeres volt, ezért is tudtunk gyorsan
haladni. Tükörprojektünk a jánoshalmi

Szakrendelő, rendőrlámpás kereszteződéssel

voltak megfelelő szakemberek, Jánoshalmán az egészségügy menedzsment volt
meg, így tudtunk egymásnak segíteni a
projektmenedzsmentben.

Terbe Zoltán polgármester
beruházás, amellyel szakmai tekintetben
és a projektmenedzsment során együtt
dolgoztunk, ám itt gyorsabban születtek
meg a döntések az egyes testületek részéről. A menedzsment és egyéb szervezetek
gyorsabban jöttek létre, habár voltak itt is
politikai viharok körülötte. A támogatási
szerződést is hamarabb írtuk alá, mint ők,
ráadásul nagyon jó kivitelezőt sikerült találni, amely gyorsan és pontosan dolgozott. A műszaki ellenőr is megfelelő magabiztossággal és kellő rugalmassággal
kezelte a projektet, jó szakmai csapat állt
össze. A mi menedzsmentünkben a beruházással összefüggő szakmai munkához

– A városközpontban jó néhány uniós fejlesztést látni. Miért jön ennyi uniós pénz
Kiskunmajsára?
– Ebben az önkormányzati ciklusban
kétmilliárd forint uniós fejlesztési forrás érkezett, a szakrendelő kialakítása
mellett közlekedésfejlesztési pályázatot
nyertünk, illetve ipari parkunk infrastrukturális fejlesztését valósítottuk meg.
A jelenlegi gazdasági környezetben a
települések csak úgy képesek fejlődni,
ha vonzó ipari parkokat és vállalkozási környezetet hoznak létre. Az állam
valószínűleg nem fog több pénzt adni
az önkormányzatoknak, a helyi terheket már nem lehet a lakosságra tovább
hárítani, ezért a termelő üzemeket kell
meghonosítani. Ahhoz, hogy ide jöjjön
a befektető, befektetőbarát környezetre van szükség. Az elmúlt négy évben
kialakítottuk a megfelelő ipari parki környezetet, most az ipari parkot meg kell
tölteni tartalommal.
– A vonzóbb környezet része a járóbetegszakrendelő kialakítása?
– Van már egy jelentős vonzerőnk: egyik
húzóágazatunk az idegenforgalom, hiszen a kiskunmajsai gyógyfürdő messze
földön ismert. A befektetők számára a
munkaerő egészsége és rendelkezésre
állása – a vezetők saját egészségén túl
– nagyon fontos szempont. Sokkal vonzóbb akkor városunk, ha a helyi dolgozó
nem sokat hiányzik, és ha egészségügyi
ellátásra van szüksége, gyorsan meg
tudjuk gyógyítani. Ehhez minél könynyebben elérhető, jól működő szakrendelőre van szükségünk. Akkor lehetünk
eredményesek, ha képesek vagyunk
megújuló energiaforrásokat biztosítani,
illetve külön üzletág lehet számunkra a
helyi kis erőművek kiszolgálása, az olcsó energia biztosítása. Emellett lehetőséget jelent számunkra az is, hogy a
kecskeméti Mercedes-Benz beruházás
hatókörében vagyunk, és amennyiben
a gyár beszállítói optimális telephelyet
keresnek maguknak, Kiskunmajsa megfelelő célpont lehet.
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– Mennyire volt bonyolult a beruházás?
– Az uniós források lehívása nem egyszerű játékszabályok mentén történik.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt az
irányító hatóság, a Stratégiai Programiroda végezte a bonyolítást. A STRAPI dolgozóival kiváló kapcsolatot alakítottunk
ki, és közösen meg tudtuk oldani azokat
a feladatokat, amelyek ránk vártak. Kéthárom pont van, amiben vita van köztünk, de nem csak nálunk, hanem több
szakrendelő esetében is. Az egyik ilyen
probléma arról szól, hogy a STRAPI ragaszkodik a négyzetméterenként 273
ezer forintos fajlagos beruházási költséghez, amelyet nem lehet meghaladni. Tudomásom szerint az összes ilyen
projekt túllépte ezt a határt. A beruházás teljes összege nem haladta meg a
limitet, de a fajlagos költség magasabb,
és ezt a többletet visszakéri a bonyolító.

Az új Philips DuoDiagnost digitális röntgen
indításhoz szükséges feladatok elvégzésére. Partnerünk a Mediteam Zrt., ők
működtetik a kisteleki járóbeteg-szakrendelőt. Terveink szerint az ő segítségükkel fogjuk működtetni a szakrendelőt. Ezzel kapcsolatban szintén van
vitánk az irányító hatósággal és a bonyolítóval. Azt mindenki elfogadta, hogy az
új intézményt az üzemeltetésre létrehozott nonprofit kft.-nek kell működtetnie.
De a közreműködői szerződés esetében
szerettük volna a fenntartási feladatokat
olyan szervezetnek átadni, aki ért hozzá
és vállalja. Ezt nem engedi a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, de a közreműködői szerződés ellen nem tiltakozik,
ha laborszolgáltatásról vagy szakorvosi
vizsgálatról van szó. Egyetlen céggel
azonban nem szabad szerződést kötni a
teljes szolgáltatási körre. Bízunk abban,
hogy ez a probléma egy felsőbb döntés

Akadálymentes intézmény
A tárgyalások kezdetén ez az összeg 54
millió forint, tehát a beruházás öt százaléka lett volna, de hallottam máshol
százmilliós visszafizetési igényről is. Hiába léptünk fel egységesen a STRAPI és az
NFÜ felé, sajnos úgy néz ki, hogy a zsebünkbe kell nyúlni és bizonyos összeget
ki kell fizetni.
– Hogyan sikerült kialakítani a működési
modellt?
– A működéssel kapcsolatban még rengeteg kérdőjel van. Kiskunmajsán még
senki sem irányított ilyen létesítményt,
ezért külső szakértőt kértünk fel az el-

révén megoldódik, és az üzemeltetés
szakmai terhe vállunkról lekerülhet.
– Milyen intelligens megoldásokkal szerelték fel az új épületet? Gépészmérnökként
és polgármesterként miért tartja fontosnak
ezeket a technológiákat?
– Gépészmérnökért azért tartom fontosnak az intelligens megoldásokat, mert
ez a jövő útja. A beépített hőszivattyús
rendszer, nagyon korszerű berendezés,
jól szabályozható, és mivel a támogatási intenzitás 90 százalék volt, nagyon
megérte a berendezést beépíteni. Jó
példával járunk elő mások előtt, az üzemeltetési költség mellett a szén-dioxid
kibocsátás csökken. Polgármesterként
pedig azért fontos, mert ha Kiskunmajsa
a megújuló energián alapuló ipari park
és a megújuló energiaforrások felé kacsingat, illő példával kell elöl járni. Ez

Az informatikai beruházásról Szőke N. István, a Béker-Soft Informatika Kft.
ügyvezető igazgatójának véleményét kérdeztük:
A kiskunmajsai szakrendelő egyik legjelentősebb projektünk közé tartozott, ugyanis
mi voltunk az informatikai szállítás fővállalkozója. Az orvostechnológiai beszerzések
a Kortex Kft. fővállalkozásában történtek, akikkel kiválóan tudtunk együttműködni.
Most, hogy megnyílt az intézmény, nyugodtan állíthatjuk, hatékony rendszert sikerült létrehoznunk. A hardvereket, a Siemens gyártmányú IP-telefonközpontot és a
Hewlett-Packard szervereket a TELVICE Kft. szállította, a digitális röntgenrendszer a
Philips és a Canon együttműködésében valósult meg, a képalkotó diagnosztika a
fejlett leletező munkaállomás mellett egy ICR márkájú kombinált filmnéző és filmszkenner megoldással bővült. Informatikai rendszerek tekintetében is megpróbáltuk
a leghatékonyabb technológiát beépíteni. A saját fejlesztésű FŐNIX-Pro egészségügyi rendszerhez integrált betegbehívó rendszer kapcsolódik, a képmenedzsmentért DIVAS márkájú PACS-rendszerünk felel, és a teljes tevékenységet lefedi az ELO
dokumentummenedzsment- és iktatórendszere. Az informatikai háttér tehát tökéletesen alkalmas a hatékony folyamatok megvalósítására, így például a teleradiológiai
szolgáltatás akár azonnali beindítására.
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személyi állomány összeállt, a béreket,
járulékokat, energiaköltséget, gyógyszerköltséget kiszámolták a szakemberek. A 200 szakorvosi órás ellátás bevételi
oldala még nem annyira átlátható. Ezzel
kapcsolatban, márciusban tettük fel az
első kérdést az OEP-nek. Augusztusban
közepén megjött az ÁNTSZ-engedély,
így az OEP-nek már kötelessége lesz nyilatkozni. Az első két-három hónapban
havonta 10 millió forintnyi költséget
jelent a szakrendelő, de az ellátás felfutásával jövőre már csak havonta 2,7
millió forint hozzájárulást kell fizetnie a
hat érintett településnek. Ennek 90 százalékát a kiskunmajsai önkormányzat
állja. Azt hiszem, a 2,8 milliárd forintos
éves költségvetésű városunkban ennyit
megér a lakosság egészsége.

Harmonikus környezet
az épület energetikai csúcstechnológiát
képvisel meg, mind a szigetelés mértékét, mind a fűtési rendszert illetően. Az
éves fűtésszámla nagyjából fele lesz egy
hasonló szakrendelőének.
– Használni fogják az informatikai, teleradiológiai, távoli leletezési lehetőségeket is?
– A betegirányítás jó kialakítása, megfelelő működtetése a legfontosabb egy ilyen
intézmény üzemeltetésénél. Bemegy az
ügyfél, és a portán megmondják, hová
kell menni, a betegirányítás automatikusan történik. A digitális röntgentechnológia sok előnyt nyújthat. Elég egy röntgenasszisztens, a rendszer a képet elküldi
a például Kecskeméten vagy Szegeden
dolgozó szakorvoshoz, az megírja a leletet, ami gyorsítja, egyszerűsíti és olcsóbbá teszi a folyamatot, ezért tervezzük is,
hogy bevezetjük ezt a rendszert.
– Mennyire volt nehéz orvosokat találni az
intézménybe?
– Először a magunk útját akartuk járni.
Helyi háziorvos képviselőtársam vállalta
magára, hogy körbejár, érdeklődik, de
csak érintőlegesen tettek ígéretet az orvos kollégák, és amikor ténylegesen felkértük őket, kevesen jelentkeztek. Aztán
a MediTeam Zrt. és a Halas Kórház közösen megtalálták azokat az orvosokat, akik
tudnak segíteni a majsaiaknak. A Kiskunhalason vagy Fehéregyházán dolgozó
szakorvosok egy része, akikhez a majsai
betegek jártak, vállalta, hogy dolgozik
a szakrendelőben, de többen ezt elutasították. Viszont például egy szegedi orvos számára, aki Kisteleken napi két órát
dolgozik, sokkal jobban megéri, ha 15
kilométerrel odébb rendel nálunk még

két órát, így az orvoslogisztikai feladatok
ellátása könnyebben megoldható. A lakosság számára gondot jelent, hogy időközben a kiskunfélegyházi kórház csődbe
ment, tevékenységét átveszi a megyei
önkormányzat, így a betegeknek Kiskunfélegyháza helyett a tőlünk 50 kilométerre lévő kecskeméti megyei kórházba kell
menniük. Ezért is fontos szakrendelőnk
megnyitása, hiszen mi az orvost elhozzuk
a beteghez.
– Hány szakorvosi óraszámot kaptak a
kistérség 20 ezres lélekszámához? Hogyan
fogják finanszírozni hosszabb távon az intézményt?
– A szakrendelő kiadási oldalát már kiválóan tisztáztuk, hiszen a képviselőtestület számára készültek kalkulációk. A

Útirányok

– Milyen érzés elsőnek lenni?
– Való igaz, hogy mi vagyunk a TIOP 2.1.2.
program első átadott szakrendelője. Ez
nagy örömmel tölt el bennünket, de az
úttörő munka mindig nehezebb, mint kitaposott ösvényen haladni. Bízom benne,
hogy nem követtünk el jelentősebb hibákat, amelyek megdrágítanák az ellátást,
és bízom abban is, hogy a jövőben magas
színvonalú orvosi ellátást tudunk biztosítani. A kiskunmajsai térség polgárainak
egészsége megéri, hogy többletforrást
fordítsunk rá, és reményeink szerint az
ipari park többletbevételei lehetővé teszik majd a könnyed finanszírozást. Az
egy-két éves betanulási időszakot követően biztos, hogy sokkal több beteg lesz a
szakrendelőben, mint ami Kiskunhalason
és Kiskunfélegyházán volt városunkból,
és a kistérség polgárainak életminősége
érezhetően jobb lesz.

