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ÁEEK feladatai

No1: Fenntartói feladatkör 

No2: Középirányítói feladatkör

No3: Tulajdonosi joggyakorlás

No4: Központi beszerző 
szervezet



Stratégiai irányítás

ÁEEK kórházi és térségi 
stratégiák kidolgozása 

EMMI 
Államtitkárság

Ágazati
Stratégia



Háttérintézményi Integráció



ÁEEK projekt fenntartási kötelezettsége
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Aktuális projektek IT vonatkozásai

• EFOP-2.2.10-16 Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat 
infrastrukturális feltételeinek javítása

• Patológiai munkafolyamatok átláthatóságát biztosító és az általános, valamint 
speciális igényeket kielégítő IT rendszer fejlesztésének megvalósítása

• Orvosi laboratóriumi informatikai fejlesztések megvalósítása, laboratóriumi 
szoftverfejlesztés, informatikai hálózat kialakítása

• EFOP-2.2.1-16 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
• Betegút szabályozás kialakítása, fejlesztése

• EFOP-2.2.12-16 Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat 
fejlesztése

• Szükséges informatikai eszközrendszer fejlesztése



Aktuális projektek IT vonatkozásai

• EFOP-2.2.13-16 Aktív fekvő betegellátás forma kiváltása az egynapos 
sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével

• Helyi rendszerek kiépítése, amely alkalmas főleg a post-operatív időszakban 
az orvos-beteg kapcsolat fenntartására

• EFOP-2.2.5-16 Egységes ápolási eszközpark kialakítása
• IT alkalmazás modul kialakítása, mely alkalmas az eszközállomány 

összetételének vizsgálatára, az eszközállomány állagának, 
használhatóságának, valamint kapacitás-kihasználásának elemzésére

• EFOP-2.2.9-16 Klinikai Skill laborok fejlesztése
• A Skill Laborok informatikai összekötése és az egyes szimulációs gyakorlatok 

informatikai eszközökön történő megjelenítése



Programszervezet (általános)

Program Irányító Bizottság 

(PIB)/Konzorciumi  Egyeztető 

Testület (KET)

Közbeszerzési szakértő Projektmenedzser
Vállalkozók, könyvvizsgáló 

stb.

Pénzügyi vezető Szakmai vezető

Pénzügyi koordinátor

Pénzügyi asszisztens

Számviteli munkatárs

Bérszámfejtési munkatárs

Projekt koordinátor

Szakmai Irányító 

Testület (SZIT)

Szakmai koordinátor

Szakmai megvalósítók

Projekt asszisztens



Projektek fejlesztésénél 
a Fenntartó kiemelt igényei

• Betegek komfortjának fokozása

• Betegbiztonság növelése

• Orvosok, szakdolgozók munkájának segítése

• Adminisztráció

• IT biztonságtechnika erősítése

• Hatékony gazdálkodás a meglévő adatvagyonnal

• Gazdasági teljesítmény

• Egészségügyi adatok

• Ingatlan és eszközmenedzsment

• Kapacitástervezés



Régiók közötti eltérések 
aktív kórházi ellátásban

Átlag: 33,6 millió forint

18,34 M–29,1 M (1074 e fő)

29,2 M–30,7 M (864 e fő)

30,8 M–31,8 M (980 e fő)

31,9 M–32,5 M (839 e fő)

32,6 M–33,6 M (844 e fő)

33,7 M–34,5 M (2697 e fő)

34,6 M–36,1 M (702 e fő)

36,1 M–37,8 M (542 e fő)

37,9 M–39,2 M (710 e fő)

39,3 M–44,1 M (763 e fő)

Ezer lakosra jutó finanszírozás (Ft)



Betegutak feltérképezése







Intézményi összefoglaló
Eü. teljesítményadatok

Kórház 2015. I. 87 23

2015. II. 87 24 m -1

2015. III. 118 21 k +3

2015. IV. 95 23 m -2

2016. I. 115 21 k +2

2016. II. 106 24 m -3



Megoldandó Problémák a Fenntartó Oldaláról

• Az igény 100 intézményben 185 telephelyen keletkezik

• Az igény keletkezésénél a megvalósíthatóság kontrollja (!?!?)

• Az igény keletkezéséért kb 25.000 dolgozó felelős

• Átláthatóság hiányos volta a rendszer szintjén

• Napi – heti – havi – negyedévi vezetői összefoglaló

• Automatikus vagy felhő alapú elérhetőség



ÁEEK Fenntartói Igények
Informatikai Fejlesztéseknél

• Egészségügyi adatok széleskörű digitalizálása

• Statisztikai adatgyűjtés, elemzés

• Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás

• Prevenció erősítése
• mHealth megoldások

• „Lakosság közeli” IT megoldások támogatása

• Lakossági kommunikációs felületek kialakítása

• Adatcsere módszereinek hatékonyabbá tétele



ÁEEK Fenntartói Igények 
Informatikai Fejlesztéseknél

• Adminisztratív terhek növelése nélküli fejlesztés

• Átláthatóság rendszer szinten

- Igény jogossága, igénylő jogosultsága (szint meghatározás)

- Jóváhagyó személye, szintje

- teljesítők jogosultsága (szállítók köre)

- teljesítés visszaigazolása 

- számlázás jogos összege

- kifizetés (kinek, mikor)

• A folyamat lépéseinek visszakereshetőnek és személyi felelősséghez köthetőnek kell 
lennie

• Erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás

• Adatcsere módszereinek hatékonyabbá tétele



A folyamatok napi szintű 

betartása és betartatása 

az átlátható, fejleszthető és letisztult 

rendszer kulcsa.


