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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4 § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki :

„(2) A felosztási javaslat készítése során figyelembe kell venni, hogy
a) a felosztható aktív fekvőbeteg-szakellátási normatívából bármely az adott régióban

működő egészségügyi szolgáltató részesülhet,
b) a krónikus fekvőbeteg-szakellátási normatívából az 1 . számú mellékletben

megnevezett súlyponti kórházakon kívül bármely, a régió területén működő egészségügyi
szolgáltató részesülhet,

c) a finanszírozott szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók régión belüli
egymástól való távolságának meg kell felelnie az egészségügyért felelős miniszter által külön
jogszabályban meghatározott elérési és kapacitáselosztási szabályoknak, valamint az
intézmények és azok szervezeti egységei működési feltételéül külön jogszabályban
meghatározott ágyszámoknak.,[.]

d) a felosztható aktív fekvőbeteg-szakellátási normatíva 15 %-át szakmánként a
Szakmai Kollégiumok javaslata alapión a régióban működő azon egészségügyi szolgáltatók
között kell elosztani, amelyek a régióban speciális eljárásokat vagy kiemelt ellátásokat
végeznek, ehhez kapcsolódó képzési feladatokat, illetve egyéb országos feladatokat látnak el .

Indokolás

A különböző régiókban számos olyan intézmény van, amely egy vagy több szakmai területen
olyan diagnosztikus és/vagy terápiás eljárásokat végez, amely kiemelkedő az adott
szakterületen és ehhez kapcsolódó oktatási tevékenységet is ellát . Olyan beavatkozások is
előfordulnak, amelyeket csak néhány régióban végeznek . Ezen eljárásokhoz a régióban



felosztható aktív fekvőbeteg-szakellátási norma 15 %-ból biztosítani kell a szakmai hátteret,
amelynek felosztását a szakmailag legilletékesebb Szakmai Kollégiumok javaslata alapján
kell megtenni .

Budapest, 2006 . november . 28 .
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