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Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1), illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről" szóló T/1375 . számú törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/1375/6. sz. módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . számú melléklete a következőkkel egészül ki :

/A kiemelt ellátások nyújtására kijelölt súlyponti kórházak köréről és a
feladataik ellátásához biztosított kapacitások mennyiségéről/



Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház

Indokolás

Az Egészségügyi Minisztérium 2006 . október 9-én pályázati felhívást tett közzé az
egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására . A pályázati célkitűzésekkel
összhangban, a Nógrád megyében működő kórházak összefogtak az aktív ágyak, illetve a
működésben párhuzamos ellátások csökkentésére . A megyei önkormányzat által fenntartott
Szent Lázár Megyei Kórház a pásztói Margit Kórházzal és a balassagyarmati Dr . Kenessey
Albert Kórház - Rendelőintézettel közösen dolgozta ki a megyei fekvőbeteg kapacitás
csökkentését célzó szakmai programját, pénzügyi tervét, emellett önálló pályázattal is részt
vesz a programban, melynek fő célkitűzései a kistérség ügyeleti ellátásban való
közreműködés, illetve egy járóbetelt ellátást végző telephely teljes megszüntetése .
A pályázati célok összehangolásával megyénkben valamennyi gyógyintézmény lehetőséget
teremtett -meghatározott szakterületeken - az összehangolt specializációra, arra, hogy a
megyénkben valamennyi ellátásra szoruló beteg számára hozzáférhető és elérhető legyen a
magas szintű szakmai ellátás .

01 Belgyógyászat és társszakmák [76] 109 0

02 Sebészet és társszakmák [43] 50 0
03 Traumatológia 75 0
04 Szülészet-nőgyógyászat [40] 54 0

05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC [40] 51 0
06 Fül-orr-gégészet [21] 13 0
07 Szemészet [20] .11 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás

	

[ 15] 0 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás [54] 59 0
10 Ortopédia [21] 20 0
11 Urológia [27] 40 0

12 Onkológia és onkoradiológia 20 0
14 Reumatológia 30 0
15 Intenzív ellátás 10 0
17 SBO 8 0
19 Tüdőgyógyászat [60] 0 0
40 Krónikus ellátás 0 [80] 70
41 Rehabilitáció 0 [30] 40
54 Patológia 0 0

„Intézet Szakmacsoport kód és név Kijelölt Kijelölt Katasztróf Katasztróf
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A fenti pályázat kihirdetését megelőzően - széleskörű helyi, ágazati szakmai egyeztetéseket
követően - a megyei önkormányzatok és a balassagyarmati városi önkormányzat
megállapodott abban, hogy 2006 szeptember 1-től a pulmonológiai feladatok jelentős része
(benne a fekvőbeteg tüdőgyógyászati ellátás teljes köre) a balassagyarmati Dr. Kenessey
Albert Kórház - Rendelőintézetbe kerül, nem csökkentve az ellátás elérhetőségét, de
jelentősen javítva a gyógyítás személyi tárgyi normatív feltételeit .
Ezzel a döntéssel az egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatására kiírt
pályázat megjelenése előtt - az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének egyetértésével és
szakhatósági támogatásával - egy 100 ágyas intézményegység működését szüntette meg a
fenntartó, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pulmonológiai kapacitásokat a
tényleges, valós szükségletekhez igazítva .
A felszabaduló fekvőbeteg kapacitások átcsoportosításra kerültek a krónikus ellátás, illetve
egyéb nagyobb kihasználtságot mutató feladatok területére .
A Kormány még a pályázati eredmények hivatalos közzététele előtt beterjesztette az
Országgyűlés elé az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló T/1375. számú
törvényjavaslatát .
A javaslatban a Szent Lázár Megyei Kórház súlyponti kórházként jelenik meg, ahol 560 aktív
ágy és 110 krónikus ágy biztosítaná a rászorultak ellátását. Ez az ágyszám mind az aktív, mind
a krónikus ellátást érintően - közel szinkronban van azzal a célkitűzéssel, amelyet a megyei
kórház a hivatkozott pályázat által szeretne kialakítani és működtetni .
A törvényjavaslatban szereplő belső ágystruktúra azonban egy korábbi állapotot, intézményi
kapacitást tükröz, hiszen 60 aktív ággyal a Szent Lázár Megyei Kórháznál került nevesítésre a
balassagyarmati városi kórháznak átadott tüdőgyógyászat . A pulmonológiai feladatoknak a
városi kórházhoz történő telepítése során a valóságos igényekhez igazították a szakemberek a
kapcsolódó ágyakat, így a jelentős ágyszám- átcsoportosítás ellenére is biztosított az érintett
betegek magas szintű ellátása .

A jelzettek alapján egyértelmű, hogy a Kormány által beterjesztett javaslat 1 . számú
mellékletében a már korábban - a szakmai és felügyeleti szervek támogatása mellett -
végrehajtott szerkezeti változások figyelmen kívül maradtak . Amennyiben a Parlament a
benyújtott formában fogadná el a törvényjavaslatot, abban az esetben a Szent Lázár Megyei
Kórház a korábbi ágystruktúra és fekvőbeteg-kapacitás visszaszervezésére kényszerülne .
Ennek orvoslására a fenti szövegszerű módosítási javaslatot indítványozom a Tisztelt
Országgyűlésnek.

Budapest, 2006 . december 4 .

Becso sol
Fidesz M̀agyar olgári Szövetség
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