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Bizottsági módosító javaslat

A Házszabály 94.§-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló
T/5061 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 78 . §-ának (3) bekezdését folyamatosan a következőkkel javasolom
kiegészíteni :
„(3) 2004. évre szólóan azzal a nyertes pályázóval illetve már működő szervezővel köthető
szerződés, aki vállalja a jogszabályban meghatározott nagy költségigényű és a személyre nem
bontható ellátások kivételével, az érintett lakosság kötelező egészségbiztosítás terhére
térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátását, illetve az
általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését . Az egészségügyi
szolgáltatásokra más szolgáltatóval kötött szerződés alapfán, az érintett lakosok részére
nyújtott ellátás után járó teljesítmény díjat, az egészségügyi szolgáltatónak a szervezőn
keresztül kell elszámolnia az OEP felé. A felek által vitatott elszámolás esetén az OEP-nél
kezdeményezett-kormányrendeletben meghatározott-egyeztetés meghiúsulásakor az OEP
főigazgatója dönt a vitatott finanszírozási összeg folyósításáról ."

Indokolás

Az irányított betegellátási rendszer eredményességének javítása érdekében szükséges, hogy a
szervezővel megállapodást kötött egészségügyi szolgáltatók által, az érintett lakosok részére
nyújtott ellátásról a szervezők a teljesítmény jelentés OEP felé történő megküldése előtt
tudomást szerezzenek . Ez elengedhetetlen feltétele a szervezők betegút-elemzésének,
valamint az indokolatlan párhuzamosságok és a téves elszámolások kiszűrésének . Ehhez az
szükséges, hogy az egészségügyi szolgáltatók teljesítmény elszámolásukat a szervezőn
keresztül nyújthassák be az OEP-hez . A felek által vitatott elszámolás esetén az OEP-nél
kezdeményezett egyeztető eljárás keretében lehetőség nyílik a felek közti megállapodásra, ha
ez nem jön létre - a teljesítmény elszámolás ellenőrzését követően - az OEP főigazgatója
dönt a vitatott elszámolás kifizetéséről . Figyelemmel arra, hogy az egészségügyi
szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződés alapján az OEP-et kötelezettség terheli a
biztosítottak részére ténylegesen nyújtott ellátások után járó finanszírozási díj folyósítására,
megegyezés hiánya esetére szükséges a döntés OEP főigazgatói hatáskörbe utalása .
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