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Országgyűlés
Egészségügyi Bizottsága

-r/GQJN-'

Ér;zcz . , 2008 DEC D 3 .

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes egész-
ségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslathoz az Egész-
ségügyi Bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 51 . §-ával módosított az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló
2006. évi Coll. törvény 4/A . §-attak (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) A 4. szerinti és a 7 . § szerinti eljárások során [figyelembe kell venni] a X(AQacitfismódo
sítás azalábbi szemriontok szerinti értékelés alapján kerül meghatározásra:

a) az adott régió megbetegedési és halálozási mutatóiM,
b) az ellátandó lakosság szániját],
c) az egy ágyra jutó betegforgalmi adatok(at] szakterületenként,
d) az egy esetre jutó ápolási idá[t] szakterületenként ,
e) a külön jogszabály szerinti esettisszetételi index[ct] (CMI) szakterületenként,
f} az ágyykíhasxaxáltságx mutatök[at] szarterületenként,
gj a sürgős és nem sürgős esetek arány[át]g,
h) szakterülctenként az elvégzett beavatkozások arány ját]a, .
i) a továbbküldött betegek arány[át]

j) az átvett betegek arányfát
k) a külön jogszabály szerinti TVK-teljesítés arány[át], a védett TVK-teljesíté s

arány[át]g, a védett TVK arány[át]g a teljes TVK-hoz képest ,
1) a külön jogszabály szerinti járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órába n

átlagosan ellátható esetszám[ot] ,
m) a progresszivitásbanbető ltött szerep[et] ,
n) a területen kívülről ellátott betegek arány[át],
o) az elérhetőség szempontjából a helyi tömegközlekedési viszonyok[atj . ”
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A javaslat konkrétabbá teszi a kritériumok szerepét a kapacitások meghatározásában .-

Budapest, 2008. december 3 .

Ilr . Zkény Mihály
elnök
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