Tájékoztatás a vállalt szakmai tevékenységek indikátorainak módosítására
vonatkozóan a „Három generációval az egészségért program ” résztvevői részére
Támogatói okirat módosítás szükségességének elvei
A Támogatói Okirat rögzíti, hogy mely esetekben nem szükséges a támogatói
jogviszonyt módosítani. Szakmai tevékenységek vonatkozásában a támogatói okirat
meghatározza, hogy nincs szükség módosításra abban az esetben, ha a támogatói okirat
2.1 pontjában szakmai feladatként meghatározott – a későbbiekben részleteiben
kifejtésre kerülő - „A”, „B”, „C”, „D” és „E” indikátor értékek mindegyikének
várható teljesülése eléri a célérték legalább 90%-át.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a támogatói okirat valamennyi alább ismertetett
indikátor csoport vonatkozásában külön-külön elvárja a megadott 90 %-os
teljesítést, ellenkező esetben a támogatási jogviszony módosítása válik szükségessé!
A szakmai programban szereplő különböző tevékenységek eltérő mértékű ráfordítást
igényelnek mind költségeket, mind az egy páciensre fordított időt tekintve, így a
különböző típusú tevékenységek teljesítésére tett vállalások csak az egyes indikátor
kategórián belül csoportosíthatók át.
Az indikátor tábla kitöltésével kapcsolatban felhívtuk a figyelmüket, hogy annak a
tartalma nem térhet el a szakmai szervezési programban rögzítettektől. Ennek
megfelelően az egyes indikátor kategóriákra vonatkozó vállalások számértékének
meghatározása és ezáltal a szakmai tevékenység teljesítése szempontjából a
támogatói okirat V. sz. mellékletét képező indikátor táblában szereplő értékeket
vesszük figyelembe.
A szakmai tevékenységek dokumentációja és jelentése az egységes adattartalmú,
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vonatkozásában módosítást átvezetni kizárólag elbírált és jóváhagyott támogatói okirat
módosítás iránti kérelem alapján lehet! Amennyiben az adott indikátor csoportba -„A”, „B”, „C”, „D” és „E” - tartozó vállalások együttes értékének teljesítése
várhatóan eléri a támogatói okiratban meghatározott érték 90 %-át, de nem éri el
a 100 %-ot nem szükséges a központi informatikai rendszer adatainak módosítása!

Támogatói okirat módosításának technikai részletei
Abban az esetben, ha a támogatói okirat módosítása a szakmai tevékenységek
módosítására irányul, az erre vonatkozó adatokat a „melléklet a szakmai tevékenység
módosítására

irányuló

támogatói
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dokumentumban rögzítetten kérjük benyújtani! A nem megfelelő formátumban
beküldött kérelmet érdemben nem vizsgáljuk, de a formai hiba miatti visszautasítás
tényéről tájékoztatjuk a kérelmezőt.
Amennyiben a támogatói okirat módosítása iránti kérelem a vállalt indikátorok
mennyiségét vagy minőségét illetően tartalmaz változási igényt, a módosítási kérelem
ezen részének vonatkozásában külön szakmai vélemény kerül kialakításra a módosítás
támogathatóságáról illetve, hogy annak milyen költségvetési vonzatai vannak. Ahogyan
korábban is leírtuk, az egyes szakmai tevékenységek nem tekinthetőek egyenértékűnek,
az, hogy valamely indikátor számszerűsített értékének csökkentését egy másik
emelésével kívánják ellensúlyozni csak akkor fogadható el, ha ezek a tevékenységek
jellegüket tekintve nagyon hasonlóak egymáshoz, ellenkező esetben előfordulhat, hogy
a befektetett szakmai munka csökkentésével arányosan a megítélt támogatási
összeg is csökkentésre kerül.
A támogatói okirat rögzíti, hogy a Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal
kezdeményezhet támogatói okirat-módosítást, amely a támogatás megítélésének
körülményeit utólag nem változtatja meg továbbá azt is tartalmazza, hogy a
Lebonyolító a Kedvezményezett nem kellően megalapozott támogatói okiratmódosítási kérelmét elutasítja. Amennyiben a módosítás szükségessége a
Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve
a Lebonyolító választ a támogatói okirat-módosítás és szerződésszegés esetén
alkalmazható jogkövetkezmények (támogatói okirat visszavonása) közül.
Amennyiben a támogatói okirat módosítása iránti kérelem a szakmai tevékenységeket
is érinti, a támogatói okirat módosítására szolgáló sablon mellett a szakmai
tevékenység módosítására szolgáló sablont és a praxisokra vonatkozó vállalásokat
is tartalmazó indikátor táblát is csatolni szükséges. Kérjük, hogy a pályázat

benyújtásakor csatolt indikátor táblázatban úgy vezessék át a kért módosításokat, hogy
a táblázatban egyértelműen látszódjon, melyek azok a mezők amelyeket a változás érint!
A fentiekben részletezettek alapján a szakmai tevékenység módosításához benyújtandó
dokumentumok a következők:


Támogatási okirat módosítására irányuló kérelem (a megfelelő sablon
használatával)



Kitöltött „melléklet a szakmai tevékenység módosítására irányuló támogatói
okirat módosítási kérelemhez”



A kérelmezett változtatásoknak megfelelően módosított, a praxisok vállalásait
is tartalmazó indikátor táblázat

A fentiekben meghatározottakon kívüli dokumentumokat nem veszünk figyelembe a
szakmai tevékenységek módosításának elbírálása során, így kérjük minden olyan
információt, amely jelentőséggel bír, a három kötelezően benyújtandó dokumentum
valamelyikében szíveskedjenek feltüntetni!
Magyarázat a támogatói okiratban szereplő „A”, „B”, „C”, „D” és „E” indikátor
csoportokkal kapcsolatban
A Három generációval az egészségért pályázat fő célkitűzéseinek konkrét
megvalósulását segítő, valamint az ezekhez illeszkedő egyéb tevékenységekre
vonatkozó számszerűsített indikátorok a támogatói okiratok V. sz. mellékletét képező
indikátor táblákban kerültek rögzítésre. Az indikátortáblákban szereplő vállalásokból az
alábbiak szerint öt indikátor kategória került létrehozásra. A támogatói okirat rögzíti,
hogy amennyiben ezen indikátor kategóriák mindegyike legalább 90%-ban teljesül, úgy
nincs szükség a támogatói jogviszony módosítására. Abban az esetben, ha a célértékek
várható teljesülése elmarad ettől a legalább 90%-os értéktől, a támogatói okiratot
módosítani kell.
A támogatói okiratban szereplő indikátor kategóriák a következő szakmai
tevékenységeket tartalmazzák:

„A” indikátor: Kardiovaszkuláris rizikóstratifikáció és intervenciós osztályba sorolása a
40-65 év közötti korosztályban + Boka-kar-index szűrése magas kardiovaszkuláris
kockázat esetén 40 év felett, vagy 65 év felett + Pitvarfibrilláció szűrése 65 év felett+
Kardiovaszkuláris rizikóstratifikáció 6-18 év között
„B” indikátor: Vaszkuláris demencia szűrése 55 év felett + Lakossági népegészségügyi
szűrések I. vastagbéldaganat szűrése + Lakossági népegészségügyi szűrések II.
Mammographia átszűrtség emelése+ Lakossági népegészségügyi szűrések III. méhnyak
cc. Szűrése 25-65év között+ Lakossági népegészségügyi szűrések IV. tüdődaganat
szűrése (alacsony dózisú CT) + Egészségértés felmérése a 18 év feletti páciensek
körében
„C” indikátor: + Gyógyszer adherencia javítása + Telemedicinális eszközök
alkalmazása + Légúti allergiás megbetegedések gondozása+ Lelki egészség támogatása
„D” indikátor: Krónikus vírusos májgyulladás rizikótényezőinek felmérésére (hepatitisz
B és C vírus kockázatbecslés) 18 év felett+ Oszteoporosis törési kockázatának szűrése
40 év felettiek körében + Alkoholfüggőség felmérése+ minden, eddig egyik más
csoportban sem nevesített, az indikátortáblában egyéb

szakmai programban

szerepeltetett tevékenységként szereplő elem
„E” indikátor: Az összes, az indikátortáblázatban szereplő vállalás összege, a
konzorcium által teljesíteni szándékozott össszes ellátási esemény száma
Abban az esetben, ha valamelyik felsorolt tevékenység nem volt kötelező az adott
pályázati kiírásban vagy a nem kötelező elemek közül a Kedvezményezett nem tett
vállalást valamelyiknek a megvalósításra, az indikátor kategória értékét az ahhoz tartozó
többi elem összege képezi.

