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országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

atala

irons sz6svaJAA-A Q' 14 )- 0 .

É*ezett: 2004 NOV 0 4 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 77 . §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép :

„Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó
egészségügyi szolgáltatókkal (a továbbiakban szervező) 2005 . évre legfeljebb [512,55
millió lakosra szerződés köthető ."

Módosító javaslat



Indokolás :

Az irányított betegellátási modellkísérlet lényege, hogy az abban résztvevő lakosság
számára biztosítási alapon finanszírozott szolgáltatásokat és annak költségeit egy erre
a célra alakult és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban : OU)
szerződött szervező folyamatosan figyelemmel kíséri, igénybevételüket szakmai
eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli . A szervezők abban
érdekeltek, hogy az emberek minél tovább maradjanak egészségesek, illetve a
betegségeiket időben felismerjék és gondozzák . Az ellátás minőségi követelményeinek
folyamatos monitorozását, a szakmai indikátorok, protokollok, irányelvek
érvényesülésének mérését az OU folyamatosan elemzi és végzi a betegek
biztonságosabb ellátása érdekében . A szervező fejkvótában, prevenciós és szervezési
díjban részesül az ellátott lakosság után . A prevenciós díj mértéke 1999 óta 500
Ft/fő/év, ezért 2005-ben ennek 600 Ft/fő/év összegre emelése indokolt . A szervezési
díj mértéke nem változik .

Az irányított betegellátási modellkísérletben részvevők létszáma 500 ezer fővel, 2,5
millió állampolgárra bővülhet az eredetileg tervezett 5 millió helyett . A felszabaduló
forrásokból a 2005-től működő Regionális Egészségügyi Tanácsok (RET) a
hatáskörükbe tartozó régiók lakosságának megfelelő mértékű prevenciós támogatásra
pályázhatnak. A pályázat sikerességének feltétele a területen lévő egészségügyi
intézmények fejlesztésének területi igényeivel, illetve a lakossági szükséglettel
összhangban lévő, az érintett szolgáltatókkal egyeztetett pályázati dokumentáció
benyújtása. A változtatás az egészségügyi rendszer igazságosságágának, preventív
szemléletének, összehangolt fejlesztésének és regionális kiegyenlítettségének irányába
hat, hiszen a módosítás nélkül az irányított betegellátásból kimaradók prevenciójára és
a regionalitás figyelembevételére semmilyen forrás nem állt volna rendelkezésre . Az
irányított betegellátási modellkísérletben részvevő háziorvosi pacientúra ily módon
indokolatlan előnyhöz jutott volna, melyet a módosítás orvosol . Mindezek mellett az
irányított betegellátási modellkísérlet visszafogottabb bővítése egy újabb lépés a
hatékonyabb egészségügyi rendszer megvalósulása felé .

A fenti feladatokra 2005 . évre 2500,0 millió forint többletforrást tartalmaz a
költségvetés .

Az irányított betegellátási modellkísérlet hatékonyabb folytatásához, illetve korlátozott
mértékű bővítéséhez szükséges feltételek megteremtése (772,1 millió forint, 22 fő,
infrastruktúra)



Az irányított betegellátási modellkísérlet adminisztratív feladatainak hatékonyabb,
szervezettebb ellátásához szükséges a forrásrendszerek integrálásának felgyorsítása, az
integráció átszervezése, a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése, valamint az
ellenőrző és monitoring rendszer kialakítása . A bővítéssel járó többletfeladatok
elvégzéséhez szükség van a humán erőforrás megteremtésére, illetve az irányított
betegellátási modellkísérlet finanszírozását végző informatikai rendszer a bővítésre
való felkészítésére .

Budapest, 2004 . november,,

Dr . Schvarcz Tibor
MSZP
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