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Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlás a

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslathoz (T/13o99 . szám)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága – mint kijelölt bizottság – Az

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáró l

szóló törvényjavaslatot (T/13o99. szám) a 2013 . november 25-ei ülésén megtárgyalta é s

ahhoz az Ogytv. 15.§ (3) bekezdése alapján, valamint HHSZ 95 . § (2) bekezdése alapján az

alábbi általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be .

A bizottság meghallgatta az előterjesztő képviseletében az Emberi Er őforrások

Minisztériuma szakértőjének szóbeli kiegészítését és azt 12 igen, o nem, 5

tartózkodás szavazattal általános vitára ajánlotta .

A bizottság többségi véleményét írásban nyújtja be .

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el előadói megosztva :

Gúr Nándor (MSZP)

dr. Nemény András (MSZP)

A bizottság többsége támogatta a törvényjavaslatot és álláspontját az alábbiak szerint fejt i

ki :

Egyetértettek a törvényjavaslatnak az egészségügyi szolgáltatókról, illetve működési

engedélyeikről az egészségügyi államigazgatási szerv jelenleg is közhiteles nyilvántartá s

adatainak kiegészítésével : az egészségügyi dolgozó szakképesítésével, munkakörével, a

munkaidejével, távolléte tényével, továbbá a szabadfoglalkoztatású jogviszonyba n

működők adataival, valamint a bejelentés alapján működő egészségügyi szolgáltatók

adataival, így változás bejelentési kötelezettség terheli a nyilvántartással érintett

jlÁ a99) ..
,



szolgáltatói kört . Egyetértettek az Ebtv . módosításával az egységes, országos várólist a

tekintetében mely biztosítottak kérték a legkorábbi ellátási időponthoz képest a későbbi

ellátás igénybevételének lehetőségét ezáltal az egységesen vezetett nyilvántartás alapján

kiszűrhető, hogy ezekben az esetekben nem került sor id őközben a várólistán történ ő
„helyváltoztatásra”, hanem az a biztosított kérésére történt . Támogatták az egészségügyi

emberi erőforrás hosszú távú tervezhetőségének megalapozása érdekében az egészségügy i

tevékenységet végz ő szakemberek, valamint az egészségügyi ágazat humánerőforrása

helyzetének pontos felmérését, annak érdekében, hogy az emberi er őforrás krízi s

megoldását célzó rendszerszintű beavatkozások tervezhetőek és a megtett intézkedések

utólagosan értékelhetőek legyenek, az egyéni karrier utak monitorozásával . A

személyazonosításra alkalmas adatok segítségével azonosíthatóak, hogy az egészségügy i

dolgozók jellemzően milyen képesítéssel, milyen munkahelyeken, milyen aktivitássa l

dolgoznak az ellátórendszerben . A korábbi, elsősorban a működési nyilvántartásra

alapozott módszertan nem tette lehet ővé a valóban aktív egészségügyi dolgozó k

létszámának és képzettség szerinti megoszlásának pontos meghatározását .

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, mint a

beteg, ellátott és gyermekjogi képviselőket foglalkoztató szerv a betegjogok érvényesítés e

kapcsán meghatározó, elsődleges szereplője az ellátórendszernek, ezért indokol t

egyértelműsíteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügy i

ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban .

Az egészségügyi szolgáltatásban évek óta egyre nő azon szereplők száma, akik nem

közalkalmazotti vagy munkaviszonyban, hanem ún. közreműködői jogviszonyban

nyújtanak egészségügyi szolgáltatást, mely alapvet ően nem egy önálló szolgáltatói

tevékenység, hanem az őt igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nevében történ ő ellátás .

Az egészségügyi ellátórendszer struktúrájára vonatkozó jogalkotás az elmúlt évekbe n

következetesen törekedett a kapacitások változásának követhet őségére, átláthatóságának

biztosítására.

A jelenlegi módosítások eredményeként : egyértelműbbé válik a többletkapacitások

befogadásával kapcsolatos eljárásrend. Korszerűsítésének eredményeként a korábba n

többféle eljárás egységesítésére kerül sor .

Budapest, 2013 . november 25.
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