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Egészségügyi Bizottsága

Bizottságimódosító 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 tőrvényjavaslathoz az Egész-
ségügyi Bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő:

A törvényjavaslat 55 . §-a a következők szerint módosul :

„Az Eftv . G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„6. § (1) A szomszédos régiókban rn űködö RET-ek a 2. számú mellékletben szereplő fekvó'be-
teg-szakellátási és a 3. számú mellékletben szereplő járóbeteg-szakellátási kapacitásaik terhére
megállapodást köthetnek a régiók közötti kapacitásátadásról, amennyiben az — a 4/A . szerin-
ti elérési szabályokat figyelembe véve -- a régió határának mentén élők egészségügyi ellátása
érdekében megvalósuló feladatátadáshoz szükséges .
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• • el a • •• dos ré 'likban nem elérhető
szomszédos régiók, közötti kapacitásátadásra is köthet ő meaállapadás, azzal, hogy a megálla_
irodásra az(l) bekezdésben foglaltakat mezfelelően alkalmazni kell .

([2)) Az (1)

	

bekezdés szerinti me	 állapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia :

a) a kapacitások melyik egészségügyi szolgáltatótól és mely szakmaesopostokbél,
azon belül mely szakmákból kerülnek átadásra,

b) az átadott kapacitások melyik egészségügyi szolgáltatónál és mely szakmacsoport-
ban és azon belül mely szakmában kerülnek felhasználásra,

e) az átadott kapacitásokkal együtt átadásra kerülő ellátási terület megjelölését ,
d) az átadott kapacitásokkal együtt átadásra kerülő teljesítményegység mértékét

((3j) Az M g2) bekezdés szerinti megállapodás nem eredményezheti azt, hogy kapacitást
átadó régióban valamely szakmacsoporthoz tartozó kapacitások száma nullára csökkenjen .
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(141) Az (1)42) bekezdés alapján kötött megállapodást jóváhagyás céljából a megállapodá s
megkötésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni az egészségügyi államigazgatási
szerv részére.

([5]§) Az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás kézhezvételét ől számított 30
napon belül dönt annak jóváhagyásáról . A jóváhagyást csak akkor lehet megtagadni, ha a
megállapodás

a) nem felel meg az (1)-([4j) bekezdésben foglaltaknak,
b) veszélyeztetné a szakellátási kötelezettség teljesítését, illetve előreláthatólag az ellá-

tás szakmai színvonalának csökkenését eredményezné .

([5]2) Az egészségügyi államigazgatási szerv által jóvá nem hagyott megállapodás érvényte-
len.''

Indokolás

A módosító javaslat a törvényjavaslat 55. §-át módosítja annak érdekében, hogy ne csak az
egymással szomszédos régiók között legyen átadható a kapacitás olyan szakellátás vonatkozá-
sában, amely a szomszédos régiókban nem elérhet# .

Budapest, 2008. december 3 .

Dr. Kökény Mihál y
elnök
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