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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök úr !

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (i) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
egyes egészségügyi és egészségbiztosíiási Tárgyú törvények módosításáról szóló
1/13099. számú törvénуаУа$lathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

teifeszti elő .

1 . АTörvényjavaslat 10 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„10. §

(1) , Az Eёаk.16 . § (1)–(4) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek, valamint а §
а következő (4а) és (4b}bekezdéss[ekk]el egészül ki:

„(1) Amennyiben az érintett beteg (ide é rtve а magzatot is) а miniszteri rendeletben
meghatározott veleszületett rendellenességben szenved, а 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja
és а 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból а rendellenességet észlelő orvos а
rendellenesség észlelésétől számított 30 napon belül az érintett személyazonosító és
egészségügyi adatait, valamint – kiskorú esetén – törvényes képvisel ője nevét és lakcímét –
míniszteri rendeletben meghatározott módon – továbbítja а Veleszületett
Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére .

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést megel őzően az észlelő orvos ellenőrzi, hogy az
érintett beteg (1) bekezdés szerinti adatai szerepelnek-e а Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartásában . Ha az adatok még nem kerültek bejelentésre, az orvos az (1)
bekezdésben foglaltak szerint jár el . Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy а
beteg nyilvántartott adatai nem teljes körűek, а bejelentő orvos azokat kiegészíti .

(3) Amennyiben а magzatnál – ide értve а spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve
halvaszületés esetét is –olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet
eredményezhet, az (1) bekezdés szerint kе11 eljárni, azzal, hogy az érintett személyazonosító
adatain а várandós nő adatait kell érteni .

Egészségügyi bizottsá g

Kövér László úrnak,
az Országgy€ílés elnökének
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(q.) Az (1) bekezdés szerinti bejelent ő orvos és az érintett gondozását végző védőnő
együttműködik а УеIesziilеtett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szervvel
а veleszületett fejlődési rendellenességek okainak feltárása céljából, azok megelőzése, а
betegek gyógykezelésének nyomon követése érdekében.

(4a) Az egészségügyi eIlátó ьа lёzat szervei а Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartását vezető szerv megkeresésére а 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja és а 4. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti célból továbbítják а kezelésükben lévő, veleszületett
гепае1leпеsségekkel kapcsolatos egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító
adatokat а Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvánartását vezető szerv részére . А
Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezet ő szexe az (1) bekezdés
szerinti adatokat az érintettre vonatkozó utolsó adattovábbítástól számított ötven évig
kezelheti .

(41)) А Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezet ő szerv végzi а
veleszületett rendellenességekkel kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatást .

(2) Az EЙаk.16. §-aа következő (Q) –(и)bekezdéssel egészül ki :

„(q)А betegellátó szí«nfarktussal diagnosztizált betegség észlelése esetén továbbítja az
érintett személyazonosító és а szívinfarl~tus megbetegedésre vonatkozó egészségüvi
adataitа 4. § (1) bekezdésb)és c} pontja ésа 4. § (2) bekezdésb)pontja szerinti célból
működő,а miniszteri rendeletben meghatározott Nemzeti Szívinfarktus Regiszter részére .

(xo) Az egészségbiztosítási szerva kezelésében lévő,а szívinfarktussal diagnosztizált beteg
szeméi azonosító és а szívinfarktus me	 bete edésre vonatkozóе észsé ü	 adatait а 4.§
(2) bekezdés b} uontja szerinti cé1Ьó1 továbbítjaа Nemzeti Szívinfarktus Regiszter részére .

(i) А Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adategyeztetést folytatа (A) ésа (10) bekezdés
szerinti adatszolgáltatókkalа megküldött adatok tekintetében.А Nemzeti Szívinfarktus
Regiszterа (A ) és(10)bekezdés szerinti adatokat az érintettre vonatkozó utolsó
adattovábbítástól számított ötven évig kezelheti személyazonosításra alkalmas módon .”"

2 . А Törvényjavaslat 12 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„12. §

(1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdés d) pontjában а „bejelentésére” szövegrész helyébe a
„bejelentésére és nyilvántartására” szöveg lép .

(2) Az Eёаk. 38. §(2) bekezdéseа következő 1) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kapa miп iszte г;hogy)

„1)а szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésére és nyilvántartásár a
vonatkozó részletes szabályokat ”

О .еПdeletbeп állapusa meg.)”"
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Indokolás

А ОоUsegen György Országos Kardiológiai Intézet koordinálásában 2010 . január 1 . óta
működik а szívinfarktusban szenvedő betegek nyilvántartása, melyben önkéntesen ves z
részt az ellátásért felelős intézmények go%- а. А Regiszter működésének jelenleg nincs
jogszabályi háttere, így а beteg-beleegyezésen alapuló nyilvántartás teljeskörűsége nem
biztosítható . А szívinfarktus az egyik vezető halálozási ok, népegészségügyi,
közegészségügyi okokból is fontos, hogy паргakész információk álljanak rendelkezésre .
Ahhoz, hogy а Regiszterhez minden érinteit intézmény továbbítsa а szükséges adatokat és
а Regiszter nemzetközi prоgramokban, adatcserёben töiténő együttműködésben részt
tudjon venni, а Nemzeti Rákregiszterhez hasonlóan szükséges а szabályozás megalkotása.

Budapest, 2013 . december 4 .
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