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Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Tárgy: egynapos sebészeti ellátás többletkapacitás befogadási kérelmének benyújtása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2006. évi CXXXII törvény életbelépésével az Újpesten megszűnt aktív kórházi fekvőbeteg-

kapacitás helyett 25 szakrendelés biztosítja a betegek szakellátását (2016. évben megközelítően 

0.5 millió  gyermek és felnőtt járóeset volt). Az időközben megszűnt aktív kórházi ellátásból és 

struktúra átalakításból adódó fekvőbeteg-kapacitás hiányának ellensúlyozásaként -az 

egészségügyi kormányzati koncepciónak megfelelően- kibővített járóbeteg szakellátással, 

nappali „kórházi” és kúraszerű kezelések kialakításával és az egynapos sebészeti 

tevékenységgel biztosítható a betegek számára a lakóhelyéhez közeli minél gazdaságosabb 

definitív ellátás.  

Célunk, hogy az újpesti vonzáskörzetét tekintve 96 ezer fős lakosság és nem utolsó sorban a XV. 

ker. 90 ezres lakossága számára lakóhelyéhez közel -egynapos sebészettel megvalósítható- 

műtéti ellátás biztosítása, minél gazdaságosabban, költség-hatékonyan. Ne más budapesti 

szakrendelőt igénybe véve -a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően- történjen a helyben is ellátható 

betegek gyógykezelése. 
 

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft célja a Károlyi Sándor Kórház által szüneteltetett 

egynapos sebészeti ellátás funkciójának átvétele és ténylegesen többszakmás ellátás kialakítása, 

minél szélesebb körű elterjesztése, ezáltal a költséghatékonyabb ellátás megvalósítása, és 

elsősorban az Újpesten megszüntetett fekvőbeteg osztályokon végzett ún. kis-sebészeti műtéti 

beavatkozások újbóli lehetővé tétele, amelyre jelentős igény van a IV. kerületben.  

 

Az Újpesti Szakrendelő legfelső szintjén jelenleg üresen álló nyugati szárnyban - különösebb 

építészeti problémát nem jelentve - minden szakmai és egészségügyi építészeti előírást teljes 

mértékben kielégítve kialakítható az egynapos sebészeti részleg, biztosítva ezzel az önálló 

többszakmás műtéti programot és posztoperatív ébredő-megfigyelőt, kellően felszerelt 

helyiségekkel, ahol a betegek 24 órán belüli fektetése, ellenőrzése lehetséges.  

Az Uzsoki vagy a Honvéd Kórházban működő Intenzív Terápiás Osztály biztosíthatja – a 

megkötendő Együttműködési Szerződés alapján - az előre nem látható, aktív fekvőbeteg 

tevékenységet igénylő szövődményes esetek ellátását.  

Az egynapos sebészeti ellátás keretében kizárólag csak a szakmailag engedélyezett és 

megfelelően alacsony kockázattal járó beavatkozásokat lehet elvégezni a beteg megfelelő 

tájékoztatását és beleegyezését követően. 
 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

szóló 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 13. §. (2) bekezdés alapján a többletkapacitás 

befogadása iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója nyújthatja be. 
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Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

egynapos sebészeti ellátás többletkapacitás befogadás kérelmének benyújtásához. 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

egynapos sebészeti ellátást az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft biztosítja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a többletkapacitás befogadási eljárást érintő nyilatkozat 

megtételére, továbbá a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
 

 

 
 

 

Budapest, 2017. június 22. 

 

 

 

Nagy István  
 

Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 

 

 


