
Az Intézet 2008. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként
    adatok ezer forintban

 

Költségvetési
támogatás

Társadalombiztosítási
alapoktól átvett
pénzeszközök

Intézményi
(egyéb)

bevételek
Összesen

 

 
Kiadási előirányzat

 
 

Személyi juttatás 12 920 1 596 162 11 350 1 620 432

- rendszeres személyi juttatás  1 185 874  1 185 874

- nem  rendszeres személyi juttatás 12 920 320 288 11 350 344 558

- külső személyi juttatás  90 000  90 000

Munkaadókat terhelő járulékok 870 525 215 3 650 529 735

Dologi és egyéb folyó kiadások 3 560 3 215 052 20 000 3 238 612

Támogatásértékű működési kiadások     

Egyéb működési célú támogatások, kiadások     

Kamatkiadás     

Intézményi beruházási kiadások 42 975  122 414 165 389

Felújítás   52 223 52 223

Támogatásértékű felhalmozási kiadások     

Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások     

     

Összesen 60 325 5 336 429 209 637 5 606 391
     

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak     
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  538   
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  538   
- nyitólétszám (fő) *  474   
- munkajogi létszám (fő) *  535   

Részmunkaidőben foglalkoztatottak     
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  41   
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  41   
- nyitólétszám (fő) *  41   
- munkajogi létszám (fő) *  62   
     
Létszáma összesen(fő)     
- költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő  579   
- átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  579   
- nyitólétszám (fő) *  515   
- munkajogi létszám (fő) *  597   
     
     

a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek     

 

Költségvetési alapokmány
               
               

Központi költségvetési szerv 2008. évi alapokmánya
               
               

Fejezet száma, megnevezése XXI. fejezet:Egészségügyi Minisztérium         

Intézet megnevezése: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet     
Székhelye: Budapest, 1096 Haller utca 29.          
               

PIR-törzsszám:         3 1 5 3 8 6

ÁHT-azonosító:         0 3 5 1 5 8
Szakágazati besorolása:         8 6 1 0 0 0

Szektor:           1 0 5 1
               
Alapító okirat száma, kelte 1997.július 7-i Népjóléti Közlönyben megjelent "ALAPÍTÓ OKIRAT"
  +2000-BEN AZ Egészségügyi Közlöny 25. számában megjelent módosítás
Szervezeti felépítése               
- szervezeti egységek megnevezése, létszáma           
Szívsebészeti Osztály 27,56 fő  Haemodinamika 24,39 fő
Szívsebészeti Műtő 24,50 fő  Izotóp labor 4,00 fő
Cs-és Gyermek Szívseb Műtő 16,26 fő  Laboratórium 12,00 fő
Cs-és Gyermek Anaesth. 13,00 fő  Sterilizáló 10,00 fő
Cs-és Gyermek Szívseb Postop. 31,11 fő  Könyvtár 2,00 fő
Felnőtt Szívseb. Anaesth. 13,75 fő  Élelmezés 8,00 fő
Felnőtt Szívseb. Intenzív 34,57 fő  Gyógyszertár 5,25 fő
Kardiológia 17,25 fő  Központi Igazgatóság 11,50 fő
Kardiológiai Intenzív 8,00 fő  Kontrollig 3,25 fő
Járóbeteg Szakambulancia 1,50 fő  Ápolási Igazgatóság 12, 90 fő
Kardiológia VI.emelet 15,75 fő  Gyógytornászok 8,00 fő



Kardiológia V.emelet 20,00 fő  Elektofiziológia 11,25 fő
Kardiológia IV.emelet 20,52 fő  Gazd. Ig.titkárság 4,00 fő
Kardiológia IV.emelet Intenzív 22,52 fő  Munkaerő és Bérgazd. 10,00 fő
Kardiológiai Járóbeteg 6,00 fő  Pénzgazdálkodás 14,00 fő

Echo labor 5,00 fő  Informatika 7,00 fő
Angiológiai labor 2,00 fő  Betegfelvétel 7,75 fő
Ergometriai labor 4,00 fő  Anyaggazdálkodás 14,88 fő
Cs.és Gyermek Kardiológia 21,5 fő  Műszak 15,25 fő
Cs.és Gyerm.Kardiológia II.em. 18,26 fő  Logisztika 11,00 fő
Cs.és Gyermek Intenzív 38,36 fő  Röntgen 15,17 fő
Cs.és Gyermek Szakamb. 6,00 fő  Összesen: 579,00 fő
               
Tevékenységi köre               
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma           
   1992. évi XXXVIII. Törvény: Az államháztartásról
   217/1998.(XII.30.) Korm.:Az államháztartás működési rendjéről
   1997. évi CLIV.Törvény: Az egészségügyről
   43/1999.(III.3.) Korm.: Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásáról
 
 
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése       
   55142-5: Egyéb szálláshely szolgáltatás
   73102-5: Orvostudományi kutatás és kisérleti fejlesztés
   85112-1: Aktív fekvőbeteg ellátás
   85127-5: Járóbetegek szakorvosi ellátása
   85195-6: Módszertani szakirányítás feladatai
   85196-7: egészségügyi ellátás egyéb feladatai
               

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése      

Felnőtt Szívközpont:               

1. Az akut ellátást igénylő betegforgalom jelentős növekedése miatt és a korszerű ellátás megvalósítása érdekében legfontosabb feladatunk az Intenzív Terápiás és
Coronária őrző részleg háttérkapacitásának növelése, az egész IV. emelet sürgősségi részleggé való átalakítása, és a monitorozható ágyak számának növelése.

2. Az invazív arrhythmia ellátás jobb szervezhetősége, illetve a betegek ápolási idejének csökkentése érdekében Arrhythmia részleg kialakítása.

3. A felnőtt kort megérő congenitalis szívbetegek számának jelentős növekedése miatt, és az egységes szemléletű ellátás érdekében Felnőtt Congenitális Szívbeteg

részleget alakítunk ki.

4. Mivel a GOKI a Nemzeti Szívtranszplantációs Program koordináló intézménye, feladata, hogy a korszerű szívtranszlplantációs program részeként 2008-ban beindítsa
a VAD (venticular assist device) programot az igen súlyos állapotú szívelégtelenségben szenvedő betegek hatásos bridge-terápia érdekében.

5.  A  GOKI  az országban lényegében egyedül  végzi  a  nem-coronaria  katéterintervenciós  tevékenységet  (mitralis  ballonplasztika,  ASD és  PFO  zárás,  valamint

posztinfarktusos VSD zárás). 2008-ban szeretnénk beindítani a pulmonalis és esetleg aortabillentyű percutan beültetésének programját.

6.  Műtéti  tevékenységünket  egy  új  korszerű billentyűplasztikai megoldással kívánjuk  bővíteni,  döntően ischaemiás  szívbetegség talaján kialakult  mitralis  billentyű

elégtelenség újszerű plasztikai műtétjét vezetjük be (ennek lényege a mitralis annulusba beültetendő olyan speciális ring, amely idővel felszívódik és az általa kiváltott
hegesedés megakadályozza a későbbi annulus dilatatiot).

7. Folytatjuk felkészülésünket a Szívtranszplantációs Program sebészi fázisára. Ebben az évben mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek alkalmassá teszik az
osztályt a szívtranszplantáció elvégzésére.

8. A VAD programhoz csatlakozva felkészültünk a keringéstámogató eszközök beültetésére, a bridge-terápia sebészi megoldására. A második éve tartó felkészülés

2008-ra a terv megvalósítását lehetővé teszi.

9.  Jelentős  előrelépés lehetne az endoszkópos szívműtétek  bevezetése.  Ezen műtéti technika lényegesen kisebb megterhelést  jelentene bizonyos  műtéti típusok

esetében a betegek  számára.  Az eljárás  számottevően lerövidítené az ápolási időt,  és  jóval kevesebb szövődménnyel jár.  Alkalmazásának  személyi feltételei az
osztályon adva vannak (3 kolléga nemzetközi továbbképzésen vett részt), bevezetéséhez azonban szükséges volna a tárgyi feltételek biztosítása.

10. A felnőtt congenitalis betegek programjának folytatása és kiszélesítése.

Gyermek Szívközpont:

1.  Gyermek Szívtranszplantációs Program:  2007.  októberében megtörtént  az első magyar  gyermekszív transzplantáció.  2008-ban a program tovább fejlesztését
tervezzük, valamint a VAD program bevezetése szerepel terveink között gyermekekben.

2.  Elektrofiziológiai  program:  A  gyermek  intervencionális  elektrofiziológia  eddigi  eredményei  kiválóak.  A  tevékenység  továbbfejlesztését  tervezzük,  és  európai
kooperációt kívánunk létrehozni ennek érdekében.

3. Transzkatéteres pulmonalis billentyű beültetést tervezünk 2008-ban, először Magyarországon.

 

 



- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység       

 -Belgyógyászati gyermek-kardiológiai és szívsebészeti osztályain fekvőbetegek gyógykezelését végzi.

 -Ambulanciáin szív- és érrendszeri járóbetegek számára szakkonzíliumot, kivizsgálást, szükség esetén a   háziorvossal együttműködve- szakgondozást,
műtéti utánkövetést és rehabilitációt biztosít

 - Koordinálja a szívsebészeti osztályok szakmai tevékenységét, fejlesztését.

 -Szakmai és  módszertani szempontból segíti és ellenőrzi a  szakterületekhez tartozó intézmények munkáját,  a  felügyelő szakorvosokkal,  az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal együttműködve.
               
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység         

"Három Korona" korlátozottan közforgalmú Patika működtetése az intézetből távozó fekvőbetegek, járóbetegek és az intézeti dolgozók gyógyszereinek
kiváltása céljából.
               
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység           
Intézetünk nem folytat vállalkozási tevékenységet              
               
- részvétel gazdasági társaságban              
Intézetünk nem tagja gazdasági társaságnak.              

 


