CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ – 2020. évi ellenőrzések

Ellenőrzés időpontja

2020.02.13

2020.02.14

2020.02.21

2020.04.29

Ellenőrző szerv

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály
Veszprém Megyei
Kormányhivatal Ajkai
Járási Hivatal
Népegészségügyi
Osztály
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály

Ellenőrzött
tevékenység

Ellenőrzés
megindítása
(bejelentésre / éves
ellenőrzési terv
alapján stb)

Megállapításokból
Főbb megállapítások fakadó intézkedésünk
határidő

Megállapításokból
fakadó intézkedés
határideje

Teljesített feladat
(igen/nem)

Enterális járvány
kivizsgálása
II. Belgyógyászat

Hiányosságot nem
tártak fel

-

-

-

Enterális
megbetegedések
halmozódása
Pszichiátria Doba

Hiányosságot nem
tártak fel

-

-

-

Enterális járvány
kivizsgálása
Traumatológiai
Osztály

Hiányosságot nem
tártak fel

-

-

-

Eljárásrend a 2020.
évben azonosított új
Onkológiai Osztályon
koronavírussal
történt megerősített
kapcsolatban
Hiányosságot nem
COVID-19 pozitív
(követendő
tártak fel
dolgozó járványügyi
járványügyi és
kivizsgálása
infekciókontroll
szabályok) alapján

-

-

-

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Veszprémi Járási
Hivatal

Munkavédelmi
ellenőrzés

2020.07.09

Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály

Egészségügyi
szolgáltató
(Sürgősségi
betegellátó egység)
nyári turisztikai
időszak alatt
biztosítandó
feltételek helyszíni
ellenőrzése

2020.10.06 2020.10.20

NEAK Ellátási és
Koordinációs
Főosztály V.
Egészségbiztosítási
Szakellenőrzési
Osztály

2020.05.26

1993. évi XCIII. Tv.
Hiányosságot nem
84. § (1) bekezdés b)
tártak fel
pontja alapján

-

A nyári turisztikai
időszakra vonatkozó
egészségügyi ellátási
tervvel kapcsolatban
Szakmai hiányosság
infekciókontroll
nem került
szabályoknak
megállapításra
megfelelő feltételek
biztosítása Előzetes
értesítés nélkül
történt az ellenőrzés
C-2 ortopéd cipő
rendelése során 2 db
vényen a korrekció
nincs jelölve. A
dokumentációban a
Ortopéd cipők egy év
gyógyászati
feletti betegek
1997. évi LXXXIII.
segédeszköz
részére történt
törvény (Ebtv.) 36. §,
kihordási idejére
rendelésének és
valamint
vonatkozó
kiszolgáltatásának
18N5940238 számú
tájékoztatásra nincs
orvosszakmai
finanszírozási
utalás. Egy esetben a
ellenőrzése EMMI
szerződés alapján
gyógyászati
elrendelés alapján
segédeszköz
rendelés 001
jogcímen történt a
011 jogcím helyett,
azonban ez a téves

-

-

-

-

-

-

rendelés a
támogatás mértékét
nem érintette.

2020.10.28 2020.11.09

NEAK Ellátási és
Koordinációs
Főosztály V.
Egészségbiztosítási
Szakellenőrzési
Osztály

Szakorvosi javaslat
orvosszakmai
ellenőrzésre
Urológia ambulancia

1997. évi LXXXIII.
törvény (Ebtv.) 36. §,
valamint
Szabálytalanságot
18N5940238 számú nem tártak fel
finanszírozási
szerződés alapján

-

-

-

