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Minőségirányítási vezető 

 

- A belső minőségirányítás, minőség ellenőrzés és minőségfejlesztés folyamatos végzése, 

szervezése és irányítása a kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer 

kiépítésén és működtetésén keresztül.  

- Belső szabályozó dokumentumok (szabályzatok, utasítások, rendelkezések, intézkedések) 

kiadás előtti minőségügyi felülvizsgálata, véleményezése. 

- A kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer irányítása, az 1.1. pont-

ban részletezett dokumentáción keresztül. 

- A kórház belső minőségirányításának, minőség ellenőrzésének és minőségfejlesztésének 

összehangolása. 

- A minőségirányítási referens munkaszervezésének koordinálása, felügyelete. 

 

Belső ellenőr 

 

A költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit. 

A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési tevékenységet szervezeti egység létrehozá-

sával biztosítja, amely közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének alárendelve végzi a 

munkáját. Ha a belső ellenőrzési szervezeti egység kialakítása a költségvetési szerv számára a 

költségvetési szerv tevékenységének jellege, mérete és összetétele alapján aránytalan terhet 

jelent, és a belső ellenőrzési feladatok ellátását nem befolyásolja hátrányosan, - az irányító 

szerv vezetőjének jóváhagyásával - egy fő belső ellenőr is elláthatja. 

 

Belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki jogszabályban meghatározott, legalább öt-

éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követel-

ményt akkor is alkalmazni kell, ha egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet. 

A belső ellenőrzési tevékenység ellátása részben vagy egészben - az e rendeletben meghatáro-

zott feltételekkel - külső szolgáltató bevonásával is biztosítható. 

 

A központi költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének teljes kiszervezése a fejeze-

tet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával történhet, amelyhez minisztérium, vala-

mint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki 

kell kérni. A gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv - a kiszervezés 

mellett - legalább 1 fő belső ellenőrt alkalmaz foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban. Ettől 

eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, amelyhez mi-

nisztérium előzetes véleményét is ki kell kérni. 

 

Az irányító szerv belső ellenőrzési vezetőjét a fejezetet irányító szerv vezetője, minisztériu-

mok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetén a költségvetési szerv vezetője. 

Az irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési vezetőjét - az 

irányító szerv vezetőjének egyetértésével - a költségvetési szerv vezetője nevezi ki, menti fel 

és helyezi át. 

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért fele-

lős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével – az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő 

alkalmazásával – kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőr-

zési kézikönyv szerint végzi. 

Feladatai: 



 
 

 

 

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdasá-

gosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók való-

diságát; 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslato-

kat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése 

vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint 

a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendsze-

rek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézke-

déseket. 

 

Humánpolitikai Iroda 

 

- A dolgozók alkalmazásával, munka-, oktatás-, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek 

intézése.  

- A munkáltatói jogkör gyakorló részére a létszám helyzet folyamatos elemzése és javasla-

tok készítése. 

- A bérgazdálkodás területén a költségvetés tervezetének és a beszámolóknak az elkészítése. 

 

Projektiroda 

 

- Pályázatok előkészítése, dokumentáció összeállítása a szakmai vezetés bevonásával, be-

nyújtása. 

- Pályázatok nyomon követése, jelentések elszámolások elkészítése benyújtása, hiánypótlása 

- Az iroda feladatkörébe tartozik a pályázatokhoz kapcsolódó valamennyi ügyintézés. 

- A projektasszisztens munkaszervezésének koordinálása, felügyelete. 

- A projektek során kialakított szervezeti egységek munkaszervezésének koordinálása, felü-

gyelete. 

- A projektmenedzserek munkájának támogatása. 

 

PR menedzser 

 

A kórház éves marketing tervének összeállítása figyelembe véve a fenntartó vonatkozó sza-

bályzatait, és jóváhagyására terjesztése a főigazgatónak. Pályázatok támogatása marketing 

oldalról. Kórház rendezvényeinek és szakmai konferenciáinak szervezése, aktív részvétel a 

kampányolásban és a lebonyolításban. Sajtófigyelés, sajtóközlemények, szakmai cikkek írása, 

a kollégák segítése ezen irányú törekvéseikben. Meglévő médiakapcsolatok ápolása, bővítése. 

 

Egészségfejlesztési iroda 

 

Az Egészségfejlesztési Iroda egészségügyi intézményi hátteret biztosít a kistérségi betegség-

megelőzési, egészségfejlesztési tevékenységekhez oly módon, hogy aktívan működteti, tartós 

helyi, kistérségi hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezete-

ket. Az iroda vezetője a szakmai vezető. 



 
 

 

 

Munkahelyi bölcsődék 

 

A munkahelyi bölcsődék hátteret biztosítanak a GYES-ről visszatérő kollégák gyermekeinek, 

illetve a kórházban dolgozók bölcsődei korú unokáinak elhelyezésére. A bölcsődékben egy 5 

és 7 fős csoportot működtetünk. 
 

Főigazgató menedzser asszisztense 
 

Közvetlenül a főigazgató alá rendelt. Feladata a főigazgató és a gazdasági igazgató munkájá-

nak szervezése, koordinálása, segítése, ügyiratainak kezelése. 
 

Közbeszerzési referens 

 

A megbízott közbeszerzési szakértővel előkészíti és lefolytatja a kórházban futó közbeszerzé-

si eljárásokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízott közbeszerzési szakértővel és az inté-

zeti jogásszal. Elkészíti a kórház éves közbeszerzési- és beszerzési tervét, a kapcsolódó sta-

tisztikákat és jelentéseket. 

 

Titkárság 

Titkárságvezető 

 

A menedzser asszisztensek, az irattáros és a gépkocsivezetők munkájának koordinálása.  

Tevékenyen részt vesz a kórházban futó közbeszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatá-

sában. Folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési referenssel, a megbízott közbeszerzési 

szakértővel, az intézet jogászával. Részt vesz a kórház éves közbeszerzési tervének, a kapcso-

lódó statisztikák, jelentések elkészítésében. Az intézet tulajdonában, működtetésében lévő 

gépjárművek karbantartásának, javításának szervezése, koordinálása. 

 

Menedzser asszisztensek 

 

- Az orvos igazgató és az ápolási igazgató munkájának szervezése, segítése. 

- A kórház ügyiratainak kezelése, nyilvántartása. 

- A kórház gazdálkodási feladataival összefüggő ügyiratok kezelése, nyilvántartása. 

- A kórház határozatainak nyilvántartása. 

- A gazdasági beszámolók szöveges részének elkészítése és előkészítése. 

- Jegyzőkönyvvezetés és nyilvántartás. 

- A bizottságok munkaterveinek (Főorvosi Értekezlet stb.) nyilvántartása, határidők ellenőr-

zése. 

- Reprezentáció kezelése. Közreműködés a PR tevékenység ellátásában. 

 

Irattáros 

 

- Az intézetben keletkezett dokumentáció irattárakban történő elhelyezése, az irattári rend 

kialakítása és folyamatos biztosítása. 

 

Gépkocsivezetők 

 

- Kórházi személyszállítás, sürgőségi vérszállítás, árubeszerzés a titkárságvezető koordinálá-

sa alapján. 



 
 

 

 

A menedzser asszisztensek, a gépkocsivezetők közvetlenül a titkárságvezető alá rendelt mun-

kakörök. 

 

Üzemeltetési Iroda 

 

Élelmezési csoport 
 

A fekvőbetegek, az alkalmazottak és vendégek élelmezésének biztosítása. A betegétkeztetés 

kapcsán a megfelelő diétás menü összeállítása, elkészítése. A betegek ételének tálalása, szer-

vezeti egységekre juttatása. A szükséges nyersanyagok beszerzése, előírások szerinti tárolása, 

felhasználása. 

 

Dietetikai csoport 

 

Gondoskodik a betegek gyógyulását elősegítő legkorszerűbb dietoterápia megvalósításáról. 

A fekvőbetegek részére a kezelőorvos által előírt diéta biztosítása és diétás szaktanácsadás. 

Elkészíti a betegek részére kiosztásra kerülő ételsort dietetikai és minőségi szempontból, fel-

ügyeli a betegek étkeztetését. Központi szolgálat látja el. 
 

Karbantartási csoport 

 

A csoportvezető által koordinált, projekteket is figyelembe véve a kórház biztonságos napi 

működéséhez szükséges feltételek biztosítása az alábbiak szerint: 

- A kórház ingatlanjai, létesítményei, épületgépészeti és orvostechnikai berendezései bizton-

ságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási tevé-

kenység szervezése) gondoskodik. 

- Gondoskodik az orvos-szakmai igényeknek megfelelő rövid-, közép- és hosszú távú mű-

szaki fejlesztési tervek kidolgozásáról.  

- Orvos- nővérszálló üzemeltetési, gondnoki feladatainak ellátása. 

- A kórház energiagazdálkodásának és közüzemi szolgáltatásainak (villamos energia ellátás, 

gázszolgáltatás, víz- és csatornaszolgáltatás) felügyelete. 

- A fenntartó felé kötelező műszaki jellegű adatszolgáltatások (KATASZTER-ek) teljesítése 

az üzemeltetési irodavezetővel együttműködve. 

 

Központi gondnokság 

 

- intézeti szintű szállítási feladatok (személy, teher, belső, külső), vertikális szállítás; 

- lift és telefonközpont irányítása; 

- parkgondozási feladatok; 

- behajtási engedélyek nyilvántartása; 

- portaszolgálat 

 

Pénzügyi és számviteli iroda 

 

- A kórház pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolítása. 

- A jogszabályokban előírt könyvviteli- és számviteli beszámolási kötelezettségek teljesíté-

se.  

- A fenntartó által előírt rendszeres és ad-hoc adatszolgáltatások teljesítése. 

- A kórház leltárainak megszervezése, lebonyolítása, kiértékelése a számviteli szabályok 

szerint. Leltározással kapcsolatos tevékenysége kiterjed a tárgyi eszközökre, a szakmai 



 
 

 

 

anyagokra és gyógyszerekre is. A lefolytatott leltárról és a kiértékelés eredményéről min-

den hónapban jelentést készít gazdasági igazgató részére. 

- Az intézeti teljesítményekkel kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatási tevékenységek 

elvégzése. 

- Nyilvántartja a kórház tulajdonában/vagyonkezelésében/használatában lévő tárgyi eszkö-

zöket értékhatártól függetlenül. 

- Az kórház által végzett fekvő-, járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó finanszírozási feladatok 

ellátása. Az kórház teljesítményének NEAK felé történő jelentése. (Kódolás, finanszírozási 

jelentés és visszajelentés ellenőrzés). 

- A bevitt teljesítmény adatok (járó- és fekvő) összerendezése, feldolgozása, értékelése, 

elemzése révén a jövőre vonatkozóan terv készítése. 

- A terv-tényadatok elemzése révén folyamatosan információt szolgáltat a kórházi me-

nedzsmentnek a stratégiai döntésekhez. 

- Folyamatos kapcsolatot tart a kórház gazdálkodó egységeivel, a kórház racionálisabb, költ-

séghatékonyabb működése érdekében.  

- Az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárások előkészítése.  

- Elvégzi az egyes osztályok kódkönyv ellátását (BNO, Morphologiai, TNM, és WHO), to-

vábbá a kódmódosításokról tájékoztatja az illetékes osztályokat.  

- Az intézeti fekvő- és járóbeteg teljesítmények tervezése a teljesítmények figyelése, elem-

zése, értékelése és ezekről a felső vezetés tájékoztatása. 

- Kódolás, kódkarbantartás, új kódok bevitele a számítógépes hálózatba.  

 

Beszerzési iroda 

 

- Feladataként gondoskodik a készletek, szakmai-, műszaki- és fenntartási anyagok beszer-

zéséről, raktározásáról, elosztásáról, gazdálkodik a készletszinttel. 

- Keretgazdálkodást folyamatos figyelemmel kíséri és betartatja a keretgazdálkodásra vonat-

kozó előírásokat. 

- Gondoskodik az Intézet teljes körű munka- és védőruházat ellátásáról, illetve a beszerzés-

ről. 
 

Informatikai Iroda 

 

- A kórház-rendelőintézet betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének 

koordinálása, teljesítése, összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival. 

- Egészségügyi adatkezelési tevékenység. 

- A kórház informatikai tevékenységének ellátása, egészségügyi statisztikai feladatok, telje-

sítése.  

- Az osztályokhoz tartozó intézeti hardver, szoftver felügyelet és karbantartás, valamint a 

számítógépes hálózat felügyelete. 

- Feladata a kórházi hálózat, számítástechnikai eszközök vírusvédelme. 

- A kórházi számítógépes hálózat működtetése. 

- A kórházi telefonközpont üzemeltetése. 



 
 

 

 

 

Osztályvezető főorvosok 

 

- Az osztályvezető főorvos felelős azért, hogy az általa vezetett szervezeti egységek a kezelt 

beteg gyógyító-megelőző ellátását, egészségi állapotának megfelelően, a rendelkezésre álló 

legkorszerűbb módon, a leggazdaságosabban, a szakmai és etikai szabályok betartásával 

biztosítsák.  

- Az osztályvezető főorvos, az adott osztály felelős vezetője. 

- Az osztályvezető főorvos az osztály munkáját a szakmavezető főnővéreken, illetve a veze-

tő asszisztenseken keresztül koordinálja, felügyeli, illetve ellenőrzi. 

- Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 

- Az osztályvezető köteles az orvos igazgatónak évente munkájáról beszámolni, rendkívüli 

eseményről (szakmai mulasztás, a működést akadályozó körülmények), valamint azokkal 

kapcsolatban tett intézkedésekről haladéktalanul jelentést tenni. 

- Az osztályvezető helyettese az általa kijelölt és az orvos igazgató által jóváhagyott főorvos, 

vagy szakorvos. 

- Figyelemmel kíséri a gyógyszerkerettel való gazdálkodást, betartja és betartatja a keret-

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 

Az osztályvezető főorvos jogköre 

 

- munkavégzéshez kapcsolódó munkaköri leírás ellenőrzése és a munkáltatói jogkör gyakor-

lója részére jóváhagyásra történő előterjesztése; 

- egyéb jogviszony létesítésének előzetes bejelentésekor, annak véleményezése; 

- munkarend kialakítása, a munka beosztása, a munkavégzés igazolása; 

- túlmunka elrendelése (főigazgató jóváhagyásával), pihenőidők biztosítása; 

- szabadságok ütemezése; 

- a munkavállaló minősítése 

Az osztályvezető főorvos hatáskörét, valamint feladatait és felelősségét részletesen a munka-

köri leírás tartalmazza. 

 

Intézeti főgyógyszerész feladata 

 

Gondoskodik a kórház folyamatos gyógyszerellátásának biztosításáról. Tevékenyen részt vesz 

a „Gyógyszer alaplista” elkészítésében, frissítésében. Elkészíti a kórház „Gyógyszer-

gazdálkodási szabályzatát”. Véleményezi a kórházba bevezetendő gyógyszereket, illetve ja-

vaslatot tehet új gyógyszer bevezetésére. A Kórházi Terápiás Bizottság titkára. Az orvos 

igazgató kérésére elkészíti, és összehasonlító elemzést készít az egyes osztályok, illetve egy-

ségek gyógyszer és antibiotikum felhasználásáról. 

 

Infektológus/higiénikus főorvos feladatai 

 

- Aktívan részt vesz a kórházban folyó surveillance tevékenységben. 

- Az antibiotikum felhasználás alapján elkészíti a kórház rezisztencia térképét. 

- Irányítja a higiéniai csoport munkáját. 

- Fő feladata a megelőző jellegű kórház-higiénés és járványügyi tevékenység végrehajtása, 

koordinálása. 

- A Kórház rendeltetésszerű működéséhez igazodó, higiénés vonatkozású szervező, irányító 

oktató és adminisztrációs tevékenység végzése, koordinálása. 

- A közegészségügyi és járványügyi felügyelő munkájának segítése, koordinálása. 



 
 

 

 

 

Dietetikus főorvos 

 

Szakmai felügyeletet gyakorol a dietetikai csoport felett. Ellenőrzi a betegek részére 

összeállított étlapot, és a betegek élelmezését. 

 

Gondozóvezető főorvosok 

 

- A gondozóvezető főorvosok/orvosok vezetik az integrált, kórházhoz tartozó gondozókat.  

- A gondozóvezető főorvos/orvos felelős azért, hogy az általa vezetett szervezeti egység a 

kezelt betegek gyógyító-megelőző ellátását egyészségi állapotuknak megfelelően, a ren-

delkezésre álló legkorszerűbb módon, a leggazdaságosabban, a szakmai és etikai szabá-

lyoknak megfelelően biztosítsa. 

- A gondozó vezető főorvos/orvos köteles a orvos igazgatónak évente munkájáról beszámol-

ni, rendkívüli eseményről (szakmai mulasztás, a működést akadályozó körülmények), va-

lamint azokkal kapcsolatban tett intézkedésekről haladéktalanul jelentést tenni. 

- A gondozóvezető főorvos/orvos az adott egység egyszemélyi felelős szakmai vezetője, de 

a gondozó szakdolgozóinak és egyéb dolgozóinak a munkáját a vezető asszisztens útján 

irányítja, mely azonban felelősségét nem befolyásolja. 

 

A gondozóvezető főorvos– az általa vezetett szervezetben, a munkavállalói jogviszonyban 

állók munkavégzéséhez kapcsolódó – jogköre: 

- munkarend kialakítása, a munka beosztása, a munkavégzés igazolása; 

- túlmunka elrendelése, pihenőidők biztosítása; 

- szabadságok ütemezése; 

- munkavégzéshez kapcsolódó munkaköri leírás elkészítése és a munkáltatói jogkör gyakor-

lója részére jóváhagyásra történő előterjesztése; 

- a munkavállaló minősítése 

A gondozó vezető főorvos/orvos hatáskörét, feladatát és felelősségét részletesen a munkaköri 

leírása tartalmazza. 

 

Osztályvezető főorvosok (diagnosztikai osztályok) 

 

- Az osztályvezető főorvos felelős azért, hogy az általa vezetett szervezeti egységek a bete-

gek diagnosztikai ellátását, egészségi állapotának megfelelően, a rendelkezésre álló legkor-

szerűbb módon, a leggazdaságosabban, a szakmai és etikai szabályok betartásával biztosít-

sák.  

- Az osztályvezető főorvos, az adott osztály felelős vezetője. 

- Az osztályvezető főorvos az osztály munkáját a vezető asszisztenseken keresztül koordi-

nálja, felügyeli, illetve ellenőrzi. 

- Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 

- Az osztályvezető köteles az orvos igazgató-helyettesnek évente munkájáról beszámolni, 

rendkívüli eseményről (szakmai mulasztás, a működést akadályozó körülmények), vala-

mint azokkal kapcsolatban tett intézkedésekről haladéktalanul jelentést tenni. 

- Figyelemmel kíséri a gyógyszerkerettel való gazdálkodást, betartja és betartatja a keret-

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 



 
 

 

 

Az osztályvezető főorvos jogköre 

 

- munkavégzéshez kapcsolódó munkaköri leírás ellenőrzése és a munkáltatói jogkör gyakor-

lója részére jóváhagyásra történő előterjesztése; 

- egyéb jogviszony létesítésének előzetes bejelentésekor, annak véleményezése; 

- munkarend kialakítása, a munka beosztása, a munkavégzés igazolása; 

- túlmunka elrendelése (főigazgató jóváhagyásával), pihenőidők biztosítása; 

- szabadságok ütemezése; 

- a munkavállaló minősítése 

Az osztályvezető főorvos hatáskörét, valamint feladatait és felelősségét részletesen a munka-

köri leírás tartalmazza. 

 

3.12. Ápolási igazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök 

 

Főnővérek 

 

Az adott ápolási egység közvetlen ápolásvezetője. 

 

A főnővér – az általa irányított szervezetben, a munkavállalói jogviszonyban állók munka-

végzéséhez kapcsolódó – jogköre: 

- munkarend kialakítása, a munka beosztása 

- pihenőidők biztosítása; 

- szabadságok ütemezése; 

- munkavégzéshez kapcsolódó munkaköri leírás elkészítése és a munkáltatói jogkör gyakor-

lója részére jóváhagyásra történő előterjesztése; 

- a munkavállaló minősítése 

A főnővérek, vezető asszisztensek hatáskörét, feladatait és felelősségét részletesen a munka-

köri leírás tartalmazza. 

 

Vezető asszisztensek (gondozók, központi szolgálatok, diagnosztikus és terápiás egységek, 

traumatológiai szakrendelés, rendelőintézet vezető asszisztense) 

 

Az ápolási igazgató irányítása mellett, az egységekhez tartozó szakmai feladatok felelős veze-

tője. 

 

A vezető asszisztensek – az általa vezetett szervezetben, a munkavállalói jogviszonyban állók 

munkavégzéséhez kapcsolódó – jogköre: 

- munkarend kialakítása, a munka beosztása, 

- pihenőidők biztosítása; 

- szabadságok ütemezése; 

- munkavégzéshez kapcsolódó munkaköri leírás elkészítése és a munkáltatói jogkör gyakor-

lója részére jóváhagyásra történő előterjesztése; 

- a munkavállaló minősítése 

A vezető asszisztensek hatáskörét, feladatait és felelősségét részletesen a munkaköri leírás 

tartalmazza. 



 
 

 

 

Betegszállító csoport feladata 

 

A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítva legyen, ha a beteg: 

 

a. csak speciális testhelyzetben szállítható; 

b. betegsége miatt szállítás közben felügyeletet igényel; 

c. mozgásában korlátozott, járóképtelen; 

d. életkora vagy kóros magatartása miatt felügyeletet igényel. 

 

A betegek szállítása és mozgatása az emberi méltóság tiszteletben tartásával történjen, minden 

körülmény között, ügyelve a beteg szeméremérzetére, egészségére és testi épségére. 

A holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapve-

tő kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben lehet. 

 

A betegszállításra vonatkozó részletes előírásokat a “Betegszállítás rendje” tartalmazza. 
 

Szociális munkás feladata 

 

- A szociális munkás az ápolási igazgatónak van alárendelve. 

- Feladata a fekvőbetegek szociális ügyeinek folyamatos intézése, a felnőtt védelmi, gyer-

mekvédelmi szociális gondoskodás szervezése, segítése. 

- Szociális szempontból segítségre szoruló betegek életkörülményeinek figyelemmel kíséré-

se, szükség esetén a legmegfelelőbb gondozási forma kiválasztása. 

- Munkájáról évente írásban beszámol az ápolási igazgatónak és az orvos igazgatónak. 

 

Intézeti védőnő feladatai 

 

- Az kórházi ellátásban részesülő várandós, szülő és gyermekágyas nők, koraszülöttek, új-

szülöttek, csecsemők, gyermekek számára biztosítani a folyamatos célzott, preventív, 

egészségfejlesztő és szociális védőnői gondozást, valamint a területi ellátást végző szak-

emberekkel a kapcsolattartást. 

- Az ápolási igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. 

- Munkájáról évente beszámol az ápolási igazgatónak és a szülészet- nőgyógyászat-, vala-

mint a csecsemő- gyermekgyógyászat vezető főorvosának. 
 

Fiziotherápiás csoport feladatai 

 

A kezelőorvos által előírt gyógytornász és fizikoterápiás kezelések kivitelezése és dokumentá-

lása, a kezelőorvos folyamatos tájékoztatása az elért eredményekről. 

 

Információ feladatai 

 

- A járóbeteg szakellátásokhoz kapcsolódó előjegyzési rendszer kezelése. 

- A kórház járóbeteg szakellátásait igénybe vevő betegek részére az adott szakellátásra tör-

ténő időpont adása és rögzítése a medicai szoftverben. 

- Tájékoztatás a rendelési időkről. 

- Rendeléssel kapcsolatos változások esetén az érintett betegek kiértesítése. 

- Laboratóriumi eredmények előírások szerinti kiadása. 



 
 

 

 

Textilkezelési csoport 
 

A kórház szervezeti egységein a textilszükséglet folyamatos biztosítása. A szennyes textília 

átvétele és átadása a mosatást végző alvállalkozó képviselőjének. A tiszta textília mennyiségi 

és minőségi átvétele, raktározása és továbbítása a szervezeti egységek felé. 

Ellátotti textília cseréje. Textíliák javítása. Használhatatlanná vált textíliák selejtezésre történő 

előkészítése. A textilkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatási 

feladatok ellátása. 
 

Higiéniai csoport feladatai 

 

- A Hygiéniai csoport tevékenysége a kórházi betegpopuláción belül a nosocomiális fertőzé-

sek előfordulásának aktív és folyamatos megfigyelését és felmérését, a fertőzéseket befo-

lyásoló tényezők figyelemmel kísérését, adatgyűjtést és az adatok értékelését, valamint a 

kórházi fertőzések csökkentése érdekében szükséges módszerek és intézkedések alkalma-

zásának elősegítését foglalja magában. 

- A központi sterilizáló dolgozóinak feladata a kórház betegellátó egységei által használt 

műszerek, eszközök, textíliák sterilizálása a nosocomiális fertőzések megelőzése 

érdekében. 

A gyógyító – megelőző ellátásban használt minden olyan eszköznek, anyagnak sterilnek 

kell lennie, ami az emberi szervezet nyílt testszöveteivel, nyálkahártyájával, testnyílásai-

val, testüregeivel érintkezésbe kerül. 

A központi sterilizáló felett a szakmai felügyeletet a higiéniai csoport gyakorolja. 

- Szakmai felügyeletet gyakorol a takarítási csoport felett. 

 


