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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes, az
egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
szóló T/1093 . számú törvényjavaslathoz benyújtott T/1093/108 . számú módosító javaslathoz a
következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 37 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a szakaszok számozása
értelemszerűen módosul :

„37. §

Az Eüty. a következő201/A.~-sal egészül ki

„201/A.& (1) A 196. $ b) és c) pontja szerinti sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés
szükségességének esetén a beteget az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszonytól függetlenül
meg kell vizsgálni és gyógykezelésben kell részesíteni .

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és gyógykezelés igénybevételének jogcímét a
beteg vizsgálatát és gyógykezelését követően kell megállapítani .

(3) Minden beteget- az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül -az
ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok,
illetve irányelvek betartásával kell ellátni .""

Indokolás :

A törvényjavaslatot a T/1093/108 . számú módosító javaslat kiegészítette, ugyanis szükségessé
vált annak kimondása, miszerint a kötelező és sürgősségi gyógykezelésért nem kell vizitdíjat,
illetve kórházi napidíjat fizetni . A gyógykezelések kötelező jellegére tekintettel indokolt,
hogy a beteg ellátásra való jogosultságának előzetes vizsgálata nélkül is elvégezhetők

kapcsolódó módosító javaslat



legyenek ezek a gyógykezelések . Így arra a vizsgálatra, ami azt hivatott megállapítani, hogy a
- hangsúlyozottan csak a kötelező és sürgősségi gyógykezelésre szoruló - beteg biztosított-e
vagy sem, a gyógykezelést követően kerül sor ; jelen javaslat az erre az esetre konkretizált
utalással pontosítja a T/1093/108. számú módosító javaslatot .
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