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Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) ezzel a kiadványával egy külföldön már jól ismert és bevett
szokást kíván meghonosítani. Az adófizető lakosság
egészségügyi hozzájárulásából, adóforintjaiból működő
közintézmények időről-időre beszámolnak arról: milyen
célokra fordították a rendelkezésükre álló eszközöket,
hogyan gazdálkodtak anyagi és szellemi forrásaikkal,
mit tettek a tágabb közösség, a nemzet érdekében.
Intézetünk ennek szellemében teszi közzé Társadalmi
Jelentését.
Mi, az OKITI munkatársai büszkék vagyunk az elmúlt
két év eredményeire. Helyesnek tartjuk, hogy ezeket
az eredményeket, törekvéseket Önökkel is megismertessük, akik végső soron az anyagi forrást biztosítják
számunkra. Abban bízunk, hogy ez a kiadvány, melyet
hangsúlyosan nem csak az egészségügyi szakma világában járatosaknak szánunk, segít abban, hogy jobban
megértsék és támogassák Magyarország egyik vezető
egészségügyi intézményének céljait, törekvéseit, az
OKITI munkáját.

AZ OKITI SZÁMOKBAN (2013)
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I. ÚJ UTAKON
Kórházunk vezetőségének kezdeményezésére az Amerikai úti intézet hivatalos elnevezése Országos Klinikai
Idegtudományi Intézetre (OKITI) változott.
A névváltoztatással az országos hatáskörű feladatokat,
valamint az Intézetnek a klinikai betegellátásban és a
klinikai kutatásokban betöltött kiemelt szerepét kívánjuk hangsúlyozni. Főbb feladataink közé tartozik az
idegsebészeti, ideggyógyászati, továbbá ezen szakterületek határterületéhez tartozó járó- és fekvőbetegek
diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, idegsebészetben és neurológiában (epilepszia és stroke)
országos gyógyintézetként. Az OKITI ezen túlmenően
jelentős szerepet vállal orvostudományi alkalmazott
kutatásokban, illetve biotechnológiai kutatások és
fejlesztések komplex támogatásában.
Az Intézetben működik a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszéke.
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II. TUDOMÁNYOS
ÉLETÜNK
Az OKITI megerősítette az orvos-továbbképzésben felvállalt szerepét. A medikus, orvos, szakorvos, diplomás nővér
és szakasszisztens képzésben, a Semmelweis Egyetemmel kötött új együttműködési szerződésnek köszönhetően nagyobb részvétellel vállalunk szerepet.
Rendszeres szakmai továbbképző programokat szervezünk, ahol határterületi kérdésekkel foglalkozunk.
Az Intézet a Nemzeti Agykutatási Program kedvezményezettje. A program műszerfejlesztési, kutatási támogatása
hátteret biztosít a klinikai- és alapkutatás számára.
Kutatási együttműködésben állunk a Semmelweis Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemmel, a Pető Intézettel, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel és az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézettel.
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III. SZAKMAI
PROGRAMJAINK
A Stroke program munkájában a Stroke Osztály mellett az Intervenciós Radiológiai Osztály, a Vascularis Idegsebészeti Osztály, a stroke-intenzív részleg, az ultrahang laboratórium és a
TIA ambulancia vesz részt. A program keretében a Közép-magyarországi lakosság stroke ellátásában a vérrög-oldás különböző módszerei, a mechanikus vérrög eltávolítás, az értágulatok
(aneurysma) ellátásának korszerű módszerei, az érdaganatok ellátása, az agyvérzések sebészi kezelése folyik. A 4,5 órás
időablak figyelembevételével a Stroke osztályon jelentős számban végzik a vérrög oldását. A programban epidemiológiai kutatások és klinikai vizsgálatok folynak.
Az Epilepszia programban a Neurológiai Osztály epilepszia
részlege, a videomonitorozó, a Funkcionális Idegsebészeti Osztály, a klinikai elektrofiziológiai laboratórium és a gerinc ambulancia vesz részt. A program keretében az epilepsziás betegek
gondozása mellett azoknál a betegeknél, akik gyógyszerre nem,
vagy elégtelenül reagálnak, akiknél a rohamjelenségek bizonytalanok, videomonitorozás, az epilepsziás góc meghatározása
és műtéti eltávolítása történik.
A Gerincsebészeti Centrum közreműködői a Gerincsebészeti
Osztály, a Képalkotó Radiológiai Osztály, a Klinikai Elektrofizio-
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lógiai Osztály fizioterápiás részlege. A népbetegségnek számító
hátfájás hátterében meghúzódó idegkárosodás megszüntetése korszerű műtéti módszerekkel folyik. Új műtéti eljárásokat
dolgoztunk ki és a műtétet követően rehabilitációs gyógytornát
biztosítunk ambuláns formában.
Mozgászavarok kezelésének programja (Neurológiai Osztály,
Funkcionális Idegsebészeti Osztály, Elektrofiziológiai laboratórium). A remegés, a mozgászavarok, a Parkinson betegség
tüneteinek gyógyszeres kezelése mellett a gyógyszerre nem
kellően reagáló, illetve túlmozgásos betegségben szenvedő betegek mély agyi stimulációs kezelése történik agyba inplantált
eszközzel.
Neuro-onkológiai program. A Közép-magyarországi, agydaganatban szenvedő betegek komplex ellátása nem megoldott.
A kivizsgáló idegosztályokról a betegek Intézetünk Idegsebészeti Osztályaira kerülnek, a sikeres műtét után a gyógyszeres
kezelés folytatása a Neuro-onkológiai Centrumban zajlik, de a
besugárzásra a betegek különböző intézményekbe kényszerülnek menni. A Centrum az Intézet területén szeretné megoldani
a sugárterápiát is, aminek építészeti feltételei adottak, ám az
eszközbeszerzés az elmúlt évtizedben elmaradt.

Az OKITI 3 új Doppler Uh készüléket, 1 új NeuroDSA berendezést vásárolt. A 13 éves MR
készülékünket egy 3 Tesla térerejű MRI készülékre cseréljük.
A megfelelő színvonalú és legmagasabb progresszivitást nyújtó ellátáshoz nélkülözhetetlen
volt az orvosi műszerfejlesztés,
valamint a műtők elhasználódott eszközeinek cseréje.
A Nemzeti Agykutatási Program
keretében, kutatási feladatokra, egy idegsebészeti navigációs
rendszert, valamint egy Video-EEG
rendszert szereztünk be.

IV. MEGVALÓSULT
FEJLESZTÉSEK
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V. SZERVEZETI MODERNIZÁCIÓ
SEBÉSZETI OSZTÁLYAINK
Gyermek idegsebészet
Gerincsebészet
Neuro-onkológia
Koponya-bázis sebészet
Vascularis idegsebészet
Intervenciós radiológia
Funkcionális idegsebészet

NEUROLÓGIA-STROKE PROFIL
Általános
neurológia/mozgászavarok,
neuro-immunológia,
epilepszia ellátás
Vascularis neurológia (Stroke)

Szakmai és gazdaságossági szempontokat, valamint az Intézet hagyományait szem
előtt tartó szervezeti struktúra-átalakítás érdekében 2013–ban hatályba lépett
új Alapító Okiratunk, majd 2014-ben elkészült az új Szervezeti és Működési Szabályzat. Az Intézet folyamatosan aktualizálja egyéb szabályzatait.
A szervezet modernizációjának célja az idegsebészet és az ideggyógyászat magas szintű integrációja volt. A két szakma, a kölcsönös előnyöket kihasználva, közös szakmai programokat valósít
meg, melyek az interdiszciplináris betegellátás legmagasabb
színvonalát képviselik.
Az Intézetben a gazdasági irányítási munka új szakember
gárdára támaszkodik. A főigazgatói vizit mellett a rendszeres főorvosi értekezleten születnek meg a szakmai,
szervezeti, irányítási döntések. A keretgazdálkodás és
a döntések transzparenciája biztosítja, hogy minden
vezető tudja és értse a döntések hátterét.
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Az Intézet magas szintű betegellátásának fenntartásához és a
szakmai programok megvalósításához az orvos-létszám növelése is hozzájárult: 2 új idegsebész rezidens, 3 új neuroradiológus
szakorvos, 3 új neurológus rezidens és 2 új intenzív terápiás szakorvos dolgozik az osztályokon.
Az elmúlt két évben a leghangsúlyosabb feladataink közé a szakdolgozói létszám emelése tartozott. Ennek eredményeként az
idegsebészeti osztályokon, a központi műtőben sikerült saját
szakdolgozói gárdát kialakítani. Egyre több a főiskolai, különböző klinikai szakápolói, szakasszisztensi végzettséggel rendelkező
szakdolgozó. 175 ágyas Intézetünkben összesen 31 fővel növeltük a szakdolgozói létszámot.
Komoly eredményeket értünk el az ambulancia szakmai színvonalának emelésében a szakdolgozói létszám növelésével, a feladatok
racionalizálásával. Kialakítottuk az elektronikus beteghívó rendszert.
A TÁMOP-6.2.2_A pályázat keretében - mely képzési díj- és ösztöndíj támogatást biztosított szakdolgozóink részére - 9 munkatársunk vett részt olyan szakképesítések megszerzésében, melyek
jelenleg Intézetünkben hiányszakmának minősülnek.
Kórházunk kiemelten fontosnak tartja mind a felsőfokú, mind a
középfokú képzések gyakorlati oktatásában való szerepvállalását,
lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy a gyakorlati képzésben részt
vevő hallgatók Intézetünkben kamatoztassák megszerzett tudásukat. Általános asszisztensek, OKJ-s ápolók, BSc főiskolai hallgatók, gyógytornászok töltik nálunk szakmai gyakorlatukat.

Központi aneszteziológiai és
Intenzív terápiás Osztály
Képalkotó Radiológia Osztály
Központi labor
Központi műtő
Központi sterilizáló

VI. HUMÁNPOLITIKA
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VII. GAZDASÁGI
HELYZET

2013. január

2012 elején az Intézet lejárt adósságállománya 500 millió
Ft volt. 2012–ben megtörtént az Intézet gazdálkodásának
és gazdálkodási struktúrájának áttekintése és átszervezése. Első lépésként a kiadási oldalon a fekvőbeteg osztályok
anyag-, eszköz- és gyógyszerfelhasználására keretgazdálkodást vezettünk be. Bevételi oldalunkon osztályos szinten
felosztottuk a havi felhasználható TVK-t. Keretgazdálkodást
vezettünk be a fogyóeszközök esetében is. Felülvizsgáltuk
a szolgáltatási szerződéseket, különös tekintettel az üzemeltetésre és a karbantartásra. A szolgáltatókkal és beszállítókkal történt tárgyalások alapján szerződéses áraikat sikerült szinten tartani, áremelést sem 2012-ben, sem

2014. január

2013–ban nem hajtottak végre. Áttekintettük, egységesítettük és racionalizáltuk az intézmény különböző osztályain használt szakmai eszközöket és anyagokat, illetve ezek
beszerzését, figyelembe véve az Intézetben folyó magas
szintű szakmai munka prioritását.
Fentiek, valamint a felhasználás és a keretek betartásának folyamatos ellenőrzése hatására az Intézet likviditását
fenn tudjuk tartani.
Az Intézet feladatainak ellátáshoz szükséges finanszírozást
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés biztosítja, a fekvő- és járóbeteg-ellátásra megállapított
kereteken belül.
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VIII. BETEG- ÉS LÁTOGATÓKOMFORTOT
NÖVELŐ VÁLTOZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
Az intézet által működtetett közforgalmú Gyógyszertár új helyre
került, forgalma megduplázódott.
Az újonnan kialakított étterem és konyha - külső vállalkozó révén
- az Intézet munkatársainak magas színvonalú étkeztetést biztosít.
A gyerekosztályon szülővárót és tartózkodót, valamint kisműtőt
alakítottunk ki.
Az intenzív osztályon hozzátartozói tartózkodót létesítettünk.
Volt betegeink számára kondíciójavító gyógytorna foglalkozásokat szervezünk.
Rendeztük és komplettíroztuk az intézeti könyvtárat.
A kórházi képzések érdekében szemináriumi szobát alakítottunk
ki intelligens oktatótáblával.
A Pannon Egyetemmel közös laboratóriumot hoztunk létre, illetve
elektronikus konzultációs kapcsolatot biztosítottunk a Semmelweiss Egyetem Patológiai Intézetével.
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IX. INTÉZETÜNK KOMMUNIKÁCIÓJA
Megújítottuk az OKITI megjelenését, új logót és arculatot vezettünk
be. Áttekinthető, modern weblapot készítettünk, melyen angolul is
hozzáférhetőek az Intézet legfontosabb információi. Létrehoztuk az
Intézet Facebook profilját.
Angol nyelvű tájékoztató kiadványt készítettünk, kapcsolatba léptünk
potenciális külföldi partnerekkel, bemutatót tartottunk számos külföldi orvosi és egészségpolitikai delegáció számára.
Több alkalommal tartottunk sajtótájékoztatót, sajtónyilvános műtétet, bemutatót. Sajtóközleményekben tájékoztattuk a nyilvánosságot
az Intézet újdonságairól. Szakembereinket előszeretettel szólaltatják
meg különböző médiumok.
Több alkalommal fogadtunk jótékonysági felajánlásokat.
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