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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/1375/84. sz, módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . számú melléklete a következőkkel egészül ki :

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

Régió megnevezés Szakma kód és név

Elosztásra
kerülő
Aktív

ágyszám

Elosztásra
kerülő

Krónikus
ágyszám

Közé •-Dunántúl
01 Belgyógyászat és társszakmák 0[3311 391
02 Sebészet és társszakmák [1381 158 0
03 Traumatológia [921 102 0
04 Szülészet-nőgyógyászat [1081 108 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC [58] 58 0
06 Fül-orr-gégészet [41 ]_41

	

0
07 Szemészet [41 ] 46

	

0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás [0] 2

	

0



Indokolás

Megállapítható, hogy az össz tervezett ágyból a régióban aránytalanul magas arányt képvisel a
krónikus ellátás, mely jelentős részben országos és nem regionális feladatokat lát el .
Ugyanakkor az aktív ágyszám az országos átlagot 100%-nak véve csak 79,6%-os, mely a
jelenlegi 82% alá esik, tehát felzárkóztatás helyett további hátrányos helyzet kialakulását
eredményezi .

Ha a régióban is az országos átlagot vennénk, akkor a tervezett 3903 ágy helyett lakosságszám
arányosan 4879 ágyat kellene betervezni. Figyelembe véve, hogy ebben a régióban nincs
egyetem, de van országos intézet-így az országos átlag 90%-a jelölhető meg elérendő célként-
ez 4391 aktív ágyat jelentene, azaz a tervezetthez képest a régióban további 488 aktív ágy
betervezése lenne szükséges .

További gond a betervezett aktív ágyak belső elosztása és tartalma .

A megyékre jutó lakosságszám arányos regionális kapacitás felosztás és a már levévendő
ágyak a következő helyzetet eredményezik :

Fejér megyére már csak 1 elosztható aktív ágy jutna, Komárom-Esztergom megyére 503, míg
Veszprém megyére 627 .

A fentiek alapján a T/ 1 375sz . tv.javaslat 2.sz.mellékletét az alábbiak szerint javasolom
módosítani : az aktív ágyszám+200 ággyal 1132-ről 1332-re módosul, a krónikus ágyszám
változatlanul 2465 marad, így a regionális aktív ágyszám százalékos arányban nem romlana a
jelenlegihez képest . Ez minimális elvárás egy olyan törvényjavaslattól, ami a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatását, az esélyegyenlőség kiegyenlítését tűzi ki célul .

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás [80] 90 0
10 Ortopédia [0] 0 0
11 Urológia [20] 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia [0] 0 0
14 Reumatológia [37] 47 0
15 Intenzív ellátás [22] 30 0
16 Fertőző betegellátás [20] 30 0
17 SBO [14] 22 0
18 Pszichiátria [50] 70 0
19 Tüdőgyógyászat [80] 104 0
40 Krónikus ellátás [1003] 1003
41 Rehabilitáció [1148] 1148
42 Ápolás [314] 314
54 Patológia 101..Q 0
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) [0] 5 0



Budapest, 2006 . december 4 .
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