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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 10. §-a lehetővé teszi a
hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátásának finanszírozását. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 129/2008. (V. 29.) Ö. h. 5./a.) pontjában (a továbbiakban:
Határozat) foglaltak szerint a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: ReFoMix Nonprofit
Kft.) bízta meg a hajléktalan személyek napi 24 órás egészségügyi ellátásának biztosításával.
A ReFoMix Nonprofit Kft. által működtetett, a hajléktalanok napi 24 órában történő
egészségügyi ellátását végző egészségügyi szolgálat 2018. december 1. napján ünnepelte 10.
évfordulóját.
A komplex egészségügyi szolgáltatás területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi rendelést,
fertőtlenítő fürdetést, szükség esetén lábadozóban való elhelyezést, valamint hétköznapokon
mozgó orvosi szolgálat működését jelenti.
Háziorvosi ellátás: Területi ellátási kötelezettség nélkül, háziorvos végzi a hajléktalan
személyek akut ellátását, a krónikus betegek gondozását, a félévente szükséges tüdőszűrésre
történő továbbküldését, végzi az átmeneti szállásra vagy szociális intézménybe történő
felvételhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó vizsgálatokat. A háziorvos egyre több
multiplex betegséggel küzdő pácienst lát el, tevékenysége széleskörű. A háziorvosi rendelési
időben megjelentek száma csökkent, ugyanakkor növekedett az ügyeleti időben ellátottak
száma.
A betegek szakrendelőbe és hétköznap munkaidőben szükség esetén kórházba szállítása, saját
betegszállító járművel történik. A beteget szociális munkás kíséri, ezáltal a szakrendelők és
fekvőbeteg intézmények személyzetével a kapcsolattartás nagymértékben javult, illetve a
mentőszolgálat szinte teljes mértékben tehermentesítve van a betegeik szállítása tekintetében.
Fertőtlenítő fürdetés: Az utcán élő emberek esetében visszatérő probléma a különböző
élősködők (fej- és ruhatetű, poloska és rühatka) megjelenése. Az egészségügyi ellátás
elengedhetetlen eleme és a betegszobai ellátás feltétele a tisztasági vagy szükség esetén
fertőtlenítő fürdetés.
Lábadozó szobai ellátás: a fekvőbeteg ellátást követően további ápolást igénylő hajléktalan
betegek számára, illetve az intézmény háziorvosánál, vagy utcai gondozói szolgálatok javaslata
alapján vehető igénybe. A páciensek a felépülési időt állandó orvosi felügyelet mellett,
megfelelő egészségügyi és szociális körülmények között tölthetik, ahol 24 órában jelen van
orvos, asszisztens és szociális szakember. Jellemzően a téli krízisidőszakban magasabb a
betegforgalom, de a krónikus, állandó ápolást igénylő betegek miatt sem csökken számottevően
a létszám. A lábadozó szobán ellátottak betegségeinek súlyosbodását mutatja, hogy egyre
hosszabb ideig veszik igénybe az ellátást és egyre magasabb az elhalálozások száma.
Mozgó orvosi szolgálat: A szolgálat munkatársai hétköznap 16.00-20.00 óra között azokat a
hajléktalan embereket látják el, akik az intézményektől idegenkednek.
A Határozat 8.) pontja értelmében a ReFoMix Nonprofit Kft. ügyvezetője minden év június 30ig elkészíti a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóját. A ReFoMix
Nonprofit Kft. Egészségügyi Centruma 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalója
az előterjesztés melléklete.
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (3) bekezdés a) pontja alapján,
figyelemmel a 129/2008. (V. 29.) Ö. h. 8.) pontjára
1.) elfogadja a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak a hajléktalan
személyek egészségügyi ellátásáról szóló 2018. évi beszámolóját.
2.) Felkéri a jegyző útján az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a bizottsági
döntésről értesítse a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2019. június 19.
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