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T/6960/	 .
Bizottsági módosító iavaslat

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (1X .30.) OGY határozat 102. § (1 )
bekezdése alapján „az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/6960 .
számú törvényjavaslathoz az Egészségügyi bizottság a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

I . A törvényjavaslat a következő új 18. §-sal egészül ki, egyidej űleg a többi § számozás a
megfelelően módosul :

„18. Az Eütv. 119-124 . §-a, valamint a 119 . §-t és a 121-124 . §-t megelőző alcímek helyébe
a következő rendelkezések lépnek, és a IV . cím a következő 124/A. §-sal egészül ki :

„A minőségügyi rendsze r

119 . § (1) A minőségügyi rendszer célja az egészségügyi szolgáltatások minőségének
biztosítása .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a min őségügyi rendszer magában
foglalia a minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének nyomon követését ,
ellenőrzését, értékelését, akkreditálását, illetve tanúsítását és a folyamatos min őségfejlesztést .

(3) Az egészségügyi szolgáltatás megfelel ő minőségének alapvető feltétele, hogy
a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező
szolgáltató nyúitsa i
b) az ellátás során érvényesüljenek ajpgszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok ,
így különösen a tudomány mindenkori állását tükröz ő és bizonyítékokon alapuló szakmai
irányelvek, ezek hiányában a megalmozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre ,
vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások ;
c) az egyén számára
ca)egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze ,
cb)lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését,
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d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható
legyen ;
e) biztonságos legyen mind a betegek, mind az ellátásban közreműködők részére .

120. § Az egészszügyi szolgáltatások minősét és minőségfejlesztését az egészségügy i
szolgáltató minőségfejlesztési és ellenőrzési rendszere (a továbbiakban: belső minőségügyi
rendszer), a hatósági szakfelügyeletet ellátó szerv, a szakmai munka min őségértékelését
végző szerv, az egészségügyi szolgáltatások akkreditációja és a megfelelőség-tanúsítás (a
továbbiakban ; külső minőségügyi rendszer) biztosítja.

A belső minőségügyi rendszer

121 . § Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését ,
amelynek célj a
a) a szolgáltatások min őségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak
megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megel őzésének tervezését is ,
b)	 a	 szolgáltatás	 során	 felmerülő 	 hiányosságok	 időben	 történő 	 felismerése,	 a
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,
c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,
d) a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendsze r
fejlesztése ,
e) a betegek jogainak, igényeinek és véleményének figyelembe vétele,valamin t
j)	 hatékony	 és	 biztonságos munkavégzést	 támogató környezet	 biztosítása	 belső
követelményrendszer fejlesztése során .

A külső minőségügyi rendszer

122. § A külső minőségügyi rendszer működése az egészségügyi szolgáltatók működési
engedélyezési rendjére épül, és
a) a szolgáltatások biztonságos nyújtásához szükséges követelményeknek ,
b) az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának ,
c) a szolgáltatások értékelési szempontjainak ,
d) az alkalmazott eljárások dokumentációs	 rendszere és adatszolgáltatás	 minőségi
követelményeinek
meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és rendszeres 	 felülvizsgálatán, továbbá a z
egészségügyi szolgáltató hatósági szakfelügyeletén, valamint szakmai minőségértékelésén, az
akkreditációs rendszeren, valamint a megfelelőség-tanúsítás rendszerén keresztül valósul
meg.

A hatósági szakfelügyelet és a minőségértékelés

123 . § (1) Az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi szolgáltatások tekintetében az arra
kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv
a) hatósági szakmai felügyeletet gyakorol ,
b) szakmai minőségértékelést végez .

(2) A hatósági szakfelügyelet keretében az egészségügyi államigazgatási szerv feladata a z
egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülésének ellen őrzése .

2



2012 05/22 16 :06 FAX +36 1 441 5969

	

EGESZSEGUGYI BIZOTTSAG

	
U0011/0015

(3) A szakmai minőségértékelés keretében az egészségügyi államigazgatási szerv feladataa
betegellátás	 szabályokkal,	 érvényben	 levő 	 szakmai	 irányelvekkel,	 eljárásrendekkel ,
ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, értékelése és javaslattétel a
minőségfejlesztés irányára .

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenység irányítását végző szervek feladataik ellátása
során együttműködnek .

Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítás a

124 .	 (1) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus
standardok szerinti működés elismerése .

(2) Az akkreditációra való jelentkezés önkéntes .

(3) Az akkreditáció alapjául szolgáló standardok az egészségügyi ellátás biztonságá t
támogatják, és az eredrnénnesség_et elősegítő tevékenységek szabályozására vonatkoznak .

(4) Az akkreditációs felülvizsgálatot az egészségügyért felel ős miniszter által kijelölt szerv
végzi, amelynek eredményérő l akkreditációs dokumentumot állít ki .

124/A .	 k, (1) A tanúsítás az egészségügyi szolgáltató nemzetközivagynagyar	 egészségüiy i
ellátási standardok szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközi szabvány alapján
történő felülvizsgálata és elismerése .

(2) Az egészségügyi szolgáltatók a tanúsítást az általuk önkéntesen teljesített, az ellátá s
szabályozottságának, a min őségirányítási rendszer megfelelőségének elismerése érdekében
kérelmezhetik .

(3) A (3) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést az irányítási rendszerek tanúsításár a
jogosult szervezet — miniszteri rendeletben meghatározott id őtartamra — tanúsító okirat
kiadásával igazolja.'

2. A törvényjavaslat 28 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az Eütv. 247. § (2) bekezdés g) pontja a következő gi) és gj) alponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban :)

„gi) az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésére vonatkozó részletes szabályokat, a
teljesítményértékelés intézményrendszerét, az egyes indikátorok meghatározásának é s
gyűjtésének, valamint az egészségpolitikai döntéshozatal során az értékelések
felhasználásának szabályait[ ."],
gj) az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs felülvizsgálatát végz ő szervet kijelölje,
valamint az egészsé	 gyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletére, illetve a szakmai munk a
minőségügyi értékelésére vonatkozó szakmai szabályokat, 	 továbbá az egészségügyi
szolgáltatók akkreditációjának és tanúsításának követelményeit, feltételeit, az akkreditáció s
dokumentum és a tanúsító okirat tartalmi és formai követelményeit .”
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(rendeletben állapítsa meg) "

3. A törvényjavaslat 30. §-a az alábbiak szerint módosul :

„30. § Hatályát veszti az Eütv .
a) 156/A-156/D . §-a és az azt megel őző alcím,
b) 247. (1) bekezdés e) pontjában az „a Kormány 232/B . § szerinti feladat- és hatásköreit, az
egészségügyi védelmi bizottság összetételére, feladat- és hatáskörére, illetékességére
vonatkozó szabályokat,” szövegrész,
c) 247 . § (2) bekezdés b) pontja.,
d) 247.	 (2) bekezdés g) pont ga) alponJában az „ , az egészségügyi szolgáltatók szakma i
felügyeletére” szövegrész .

Indokolá s

Az egészségügyi szolgáltatók megfelel ő minőségének biztosítása érdekében a minőségi
rendszer felépítésének újragondolása szükséges . Ennek keretében a hatósági feladatok, a
hatósági szakfelügyelet mellett a szakmai minőségértékelés is súlyának megfelel ő szerepet
kap. A szakmai minőségértékelés keretében az egészségügyi államigazgatási szerv feladata
lesz a betegellátás szabályokkal, érvényben levő szakmai irányelvekkel, eljárásrendekkel ,
ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, értékelése és a
minőségfejlesztés módozatainak meghatározása .
A javaslat a fentiekkel összefüggő fogalmi pontosításokat vezeti át, továbbá az Eütv .
felhatalmazó rendelkezéseit egészíti ki .

Budapest, 2012 . május 22 .
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