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a Képviselő-testület részére 

, számú előterjesztés 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 
területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Fejér Tibor képviselő úr a Polgármesteri Hivatalnak címzett levelében a fekvőbeteg 
mozgásszervi rehabilitációs ellátás azon visszásságára hívta fel a figyelmet, miszerint a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztályának területi ellátási kötelezettsége nem terjed ki Budapest X. 
kerületére. 

Az egészségügyi szolgáltatók szakellátási kapacitásairól és a hozzájuk tartozó ellátási 
területekről az egészségügyi államigazgatási szerv (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a 
továbbiakban: OTH) közhiteles kapacitás-nyilvántartást vezet, melybe az OTH honlapján 
bárki betekinthet 

A hivatkozott kapacitás-nyilvántartás szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területén élők fekvőbeteg mozgásszervi rehabilitációs ellátásáért 
a Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Intézet a felelős annak ellenére, 
hogy a kerületünkben működő Kórház is rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
szaktudással, valamint tárgyi és szakmai feltételekkeL 

Az ügyben egyeztettünk a Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályát vezető dr. Lippai 
Zoltán főorvossal, aki elmondta, hogy a fenti szabályozás ellenére is ellátnák a kőbányai 
betegeket, ám kapacitás hiányában nem tudják fogadni a szabad orvosválasztás jogával élni 
kívánó kerületi lakosokat. Arról is tájékoztatott, hogy a Kórház vezetése már több alkalommal 
kezdeményezte az ellátási kötelezettség megváltoztatását, azonban nem jártak sikerrel. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: egészségügyi törvény) 
szerint az általános fekvőbeteg-szakellátás a betegnek a lakóhelye közelében, fekvőbeteg
gyágyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátása. A jelenlegi szabályozás sérti a 
kerületben élők lakóhelyhez közeli ellátáshoz fűződő jogát. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi C:XXXII. törvényben foglaltak 
szerint a kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási területet az egészségügyi államigazgatási 
szerv kérelemre módosíthatja. Az ellátási terület módosítása iránt kérelmet nyújthatnak be a 
módosítással érintett települési önkormányzatok. 

II. Hatásvizsgálat 

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon leggyakrabban stroke-betegeket látnak el. 
Magyarországon évente kb. 45 ezer új stroke-esetet regisztrálnak A betegek harmadát egy 
éven belül elveszítjük, így minden évben további 30 ezer stroke-beteg gondozását kell 



biztosítani. Az új esetként regisztrált páciensek 1/3-a szorul rehabilitációra, a többiek ellátása 
krónikus osztályokon, szociális otthonokban, illetve a saját otthonukban történik. 

Az új, tudományosan megalapozott terápiás megoldásokat alkalmazó stroke-rehabilitáció 
rendkívül fontos a betegségen átesettek aktivitásának helyreállítása, életminőségének javítása, 
társadalomba való visszailleszkedése szempontjábóL 

A statisztikák szerint a kőbányai lakosok egészségmutatói a fővárosi kerületek viszonylatában 
is a legrosszabbak közé tartoznak. A Kórház mozgásszervi rehabilitációt érintő területi ellátási 
kötelezettségének Budapest X. kerületére történő kiterjesztése a kerületi polgárok számára az 
egészségügyi törvényben foglaltakkal összhangban a lakóhelyük közelében történő 
fekvőbeteg-szakellátást biztosítaná. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. §-a 
alapján a kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása érdekében az 
Önkormányzatnak kérelmet kell benyújtania az egészségügyi államigazgatási szervnél. A 
kérelem alapján indult eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségbiztosító 
véleményének figyelembevételével dönt. Az eljárásban ügyfél az egészségügyi szolgáltató, 
annak fenntartója, az egészségbiztosító és az érintett önkormányzat. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. április ,;Jn . 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 

területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság 
lakóhelyhez közeli ellátáshoz fűződő jogára tekintettel kezdeményezi a fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek módosítását akként, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya területi ellátási 
kötelezettsége terjedjen ki Budapest X. kerületére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó 
ellátási területek módosítása iránti kérelem Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál történő 
benyújtására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 


