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Kapcsolódó módosító javaslat

A Házszabály 94 . § (1), illetve 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséró7" szóló T/1375. számú törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/1375/3 . 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/



Nagykanizsa Városi Kórház-Rendelőintézet

A tervezet szerint a 72 helyett 40 ágyunk maradna . 50 ágyon az ágykihasználtság 100% lenne
a jelenlegi betegforgalom mellett, (60 ágynál :90%) . Vélhetően a forgalmunk tovább nő,
ellátási határaink kelet és dél felé bővülnek . A sebészet emellett onkológiai centrumként
működik, valamint érsebészetet működtet nem kis ágyszámmal . A jelenlegi betegforgalmi
adatok alapján az ellátott betegek aránya a következőképpen oszlik meg : sürgős eset : 40%,
daganatos beteg 30%. A tervezett csökkentés mellett az elektív műtétek várólistája extrém
hosszúra nyúlna. Psychiátria: a tervezett 50%-os ágyszám csökkentés esetén a betegeket - a
gyakorlatban megoldhatatlan- 210%-os ágykihasználtság mellett kellene ellátni 20 ággyal .
Betegek maradnának ellátatlanul a tervezett átalakítás következtében . Belgyógyászat: + 10
ágyra lenne szükség a tervezett felett . Cardiológiai betegeink jelenleg is 3-4 hónapos
előjegyzéssel kerülnek felvételre . A gastroenterológia kapacitása sem elegendő a régióban . A
korábban csak sebészileg ellátható bélvérzések endoscopos úton történő kezelését egyre több
esetben elvégzik.
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1ndoko1ás

01 Belgyógyászat és társszakmák [82] 92 0 :
02 Sebészet és társszakmák [40] 50 0 :

03 Traumatológia 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és
PIC 30 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 40 0
11 Urológia 20 0
15 Intenzív ellátás 8 0
18 Pszichiátria [20] 30 0
40 Krónikus ellátás 0 55
41 Rehabilitáció 0 87
54 Patológia 0 0

„Intézet Sza macsoport kód és név Kijelölt Kijelölt Katasztrófa Katasztrófa
aktív krónikus helyzetben 3 helyzetben 6
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