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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375. számú törvényjavaslat 10. módosító javaslatához

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztünk elő :

Az 1 . számú melléklet a következőkkel egészül ki :
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Országos Mozgásszervi Intézet (Országos Reumatológiai

és Fizioterápiás Intézet, Országos SportegészségügVi

Intézet, Országos Gerincgvógvászati Központ)

Kapcsolódó módosító iavaslat

01 Belgvógvászat és társszakmák 40 0

10 Ortopédia 110 0

14 Reumatológia 175 0

15 Intenzív ellátás 15 0

41 Rehabilitáció 0 200



Budapest, 2006 . december 4.

Dr. Magda Sándor
MSZP

Indokolás

A mozgásszervi kórképek kiemelkedő népegészségügyi fontosságára való
tekintettel ezen betegek integrált kezelésére és rehabilitációjára Országos
Mozgásszervi Intézet (továbbiakban : Intézet) felállítása indokolt . Az Intézet a
betegellátásban, kutatásban és oktatásban vezető szerepet betöltő három
nemzetközileg elismert centrum - az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás
Intézet (ORFI), az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) és az Országos
Gerincgyógyászati Központ (OGK) - társulásával hozható létre. Az Intézeten
belül az ORFI a mozgásszervi gyógyászat konzervatív ágának teljes spektrumát
felvállalja . Az OSEI és az OGK valamennyi izületi és gerincbetegség operatív
kezelését látja majd el . A létrehozandó Intézet a reumatológiai és ortopédiai
betegek, valamint a sportsérültek ellátását, illetve rehabilitációs feladatait a
három intézet adottságainak hatékonyabb kihasználásával logisztikai
egységben, gazdaságosabban végzi el . Ez a modell nemcsak a betegellátásban,
hanem a jövőbeli fejlesztésekben és pályázatokban is speciális lehetőségeket
jelent .
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