JAVASLAT
együttműködési megállapodás megkötésére

Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő:
Egészségügyi, Szociális és
Munkahelyteremtési Bizottság elnöke
Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. szeptember 01-től működik városunkban az Almási Balogh Pál Kórház működtetésében
a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0010 sz. „Életmódváltással a hosszabb és szebb életért”
elnevezésű egészségfejlesztési program.
A program célja Ózd és térsége lakossága egészségi állapotának hosszú távú javítása a várható
élettartam növekedésével és az életminőség javításával.
Az Egészségfejlesztési Iroda aktív helyi egészségkommunikációval, az emberek által
kedvezően fogadott helyi programok megszervezésével és lebonyolításával, a helyben
tevékenykedő, az egészség iránt elkötelezett, vagy az egészségesebb életmódban érdekelt
társadalmi szervezetek bevonásával élő kapcsolatrendszert alakított ki a projekt keretében.
Önkormányzatunk a projekt időtartama alatt a megvalósításban együttműködött az Almási
Balogh Pál Kórházzal. A projekt zárásához az együttműködést a Kórháznak dokumentálnia
szükséges, ezért javaslom, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséhez a
Képviselőtestület járuljon hozzá.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015.(IV.23.) határozata együttműködési
megállapodás megkötéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Ózd Város Önkormányzata az Almási Balogh Pál
Kórházzal a határozat 1. mellékletét képező együttműködési megállapodást megkösse, a
TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0010 sz. „Életmódváltással a hosszabb és szebb életért” című
projekt megvalósítása kapcsán.

Felelős:

megállapodás aláírásáért Polgármester

Határidő:

döntést követően azonnal

1.

melléklet a …/2015.(IV.23.) határozathoz

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata (székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.,
képv.: Janiczak Dávid polgármester), másrészről az Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke
utca 1-3. (képviseli: Dr. Eszenyi Géza főigazgató) között a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B20120010 „Életmódváltással a hosszabb és szebb életért” azonosító számú 2013. szeptember 01.
- 2015. június 30. között megvalósuló projekt keretében.
I. A projekt fő célja
Az Ózdi kistérség lakossága egészségi állapotának hosszú távú javítása, a várható élettartam
növekedésével és az életminőség javításával. Az egészséges életmódot támogató pozitív
közösségi minták elterjesztése.
Az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) aktív helyi egészségkommunikációval, az
emberek által kedvezően fogadott helyi programok megszervezésével és lebonyolításával, a
helyben tevékenykedő, az egészség iránt elkötelezett, vagy az egészségesebb életmódban
érdekelt társadalmi szervezetek bevonásával élő kapcsolatrendszert alakít ki.
II. EFI vállalásai
Programjai keretében térítésmentesen, orvosi beutaló nélkül az alábbi igénybe vehető
szolgáltatásokat biztosítja a lakosság számára
1. Az egészségügyi szolgáltatók által az EFI-be irányított vagy saját kezdeményezésre az
EFI-hez forduló, életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervező lakosság (kliens)
állapotfelmérése és kockázatbecslés szerinti besorolása.
2. Dohányzásról való leszoktató tréningek, dohányzás megelőzésére irányuló programok
biztosítása.
3. Légúti betegségek szűrése.

4. Krízishelyzetbe kerülő lakosok pszichológiai segítségnyújtása.
5. Alkoholproblémákkal küzdők számára konzultációs lehetőség biztosítása addiktológiai
konzultáns, klinikai addiktológiai szakpszichológus bevonásával.
6. Szív- és érrendszeri, anyagcsere- betegségek megelőzésében segítségnyújtás.
7. Népegészségügyi komplex szűrővizsgálatok megszervezése.
8. Rendszeres, ingyenes sportolási lehetőség megteremtése (csoporttorna, gerinctorna, vízi
torna, jóga).
9. Szakszerű étrendi tanácsadás.
10. Betegek betegklubokba irányítása, betegklubokban szakmai tanácsadás nyújtása.
Az EFI prevenciós koordinátora rendszeres kapcsolatot tart a projekt megvalósításába bevont
háziorvosok, civil szervezetek vezetőivel az előzetesen tervezett programok előkészítéséről,
majd megvalósulásáról.
Az EFI irodavezetője és szakmai vezetője legalább negyedévente egy alkalommal nyílt ülést
tart a háziorvosok, civil szervezetek és önkormányzatok képviselői számára, amelyen részt vesz
a témában illetékes szakreferens, igény szerint az EFI többi munkatársa is.
Az EFI nyitvatartási idejében rendelkezésre áll a telefonos vagy személyes konzultációra a
programban részt vevő civil szervezetek és önkormányzatok képviselői számára.
III. Önkormányzat vállalásai
1.

Részt vesz a partnerségi munkacsoport ülésein.

2.

Rendszeres kapcsolatot tart az EFI-vel.

3.

Javaslataival, észrevételeivel segíti az EFI munkáját.

4.

Tájékoztatja az EFI irodavezetőjét, prevenciós koordinátorát a településén zajló
rendezvényekről.

5.

Megfelelő területet, illetve helyiséget biztosít településén a szűrés lebonyolításához.

6.

Kitelepült szűrések esetén eljuttatja a szóróanyagot a lakosokhoz.

IV. Költségek:

Jelen együttműködési megállapodás alapján mind két fél maga viseli a megállapodásban
foglaltak teljesítésével kapcsolatos költségeit és kiadásait. A felek egymással szemben
semmiféle jogcímen díjkövetelést nem támasztanak.

Jelen együttműködési megállapodás a projekt időtartamára, 2013. szeptember 01. – 2015. június
30., és az azt követő három éves fenntartási időszakra vonatkozik. Felek rögzítik, hogy az
együttműködési megállapodás aláírására 2015. április hónapban kerül sor, de az abban
foglaltaknak mindkét fél 2013. szeptember 01. napjától az aláírásig terjedő időben is eleget tett.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az együttműködési megállapodás
megkötéséhez a …/2015.(IV.23.) határozatával járult hozzá.
Jelen megállapodás 2018. június 30. napjával szűnik meg.
Ózd, 2015. április ….

…………………………………..
Janiczak Dávid
Polgármester
Ózd Város Önkormányzata

……………………………………
Dr. Eszenyi Géza
Főigazgató
Almási Balogh Pál Kórház

