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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében pályázat kiírására került sor az aktív kórházi
ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére.
Bonyhád Város Polgármestere 2008. január hó 21.-én kelt levelével megkeresett
azzal, hogy a benyújtandó pályázatokat véleményezze a Közgyűlés és a döntésről
szóló határozatot – melyet a pályázathoz kell csatolni – küldjük meg számukra.
A pályázat benyújtásának határideje 2008. február hó 29.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulhatna meg.
A pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 300-800 millió
Ft lehet.
A benyújtani kívánt projekt a kórház-rendelőintézet kapacitásának változását is
érintené, részben a szakmai összetétel megváltozása miatt, de többlet kapacitás
befogadására is irányulna a pályázat.

A többletkapacitás a kúraszerű ellátás, az egynapos ellátás, nappali kórházi
ellátás, valamint az otthoni szakápolási tevékenység bevezetéséből adódna. A
nappali kórházi ellátásra 10 ágyszámnövelést is igényelnének.

Tekintettel arra, hogy a kapacitás változás érintené a megyei önkormányzat által
fenntartott Balassa János Kórház feladatait és teljesítményét, ezért megkértem a
kórház főigazgatóját a benyújtandó pályázat véleményezésére.
Dr. Muth Lajos írásban arról tájékoztatott, hogy a járóbeteg ellátásban tervezett
változtatás nem jelentene komoly nagyságrendet a megyei kórház kapacitásában.
Az egynapos sebészetre igényelt 50 súlyszám nem tűnik magasnak. Ez a terület
az elmúlt időszakban jelentősen bővült az eddigieknél magasabb költségigényű
ellátásokkal (nőgyógyászati laparoszkópia), és ehhez igényelnének még minimális
súlyszámot.
A nappali kórház a Bonyhád környéki betegeknek jelentene megoldást, akik eddig
sem jelentek meg a megyei kórházban. Az ellátás lényege, hogy néhány krónikus
beteg este hazamehetne, így nem kellene az éjszakát benn tölteniük a
gyógyintézetben.
A kúraszerű ellátásnál az ideggyógyászati jellegű beavatkozás lenne hangsúlyos.
A tavalyi év második félévében 32 beteg jött a bonyhádi területről kúraszerű
ellátásra a megyei kórházba. Ezen felül voltak azok a betegek, akik be is feküdtek
az osztályra. (Utóbbiak számáról nincs információ.)
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A kúraszerű ellátás bevezetésével a megyei kórház kb. 60 súlyszámnyi
veszteséggel számolhatna.
 A keringésjavító-és Thiogamma-kezelés bevezetésével szintén vinnének el
betegeket a Balassa János Kórháztól.
Összességében elmondható, ha a pályázat révén a fekvőbeteg ellátásra
megkapnák a többletkapacitást, az évi 70 millió Ft-al növelné a bonyhádi kórház
forrásait, és ennek egy része a megyei kórház bevételeinek csökkentését
jelentené.

A fent leírtakból kitűnik, hogy a fejlesztés nem jelent olyan mértékű hátrányt a
megyei kórház számára, amely indokolttá tenné, hogy a pályázatot ne támogassa
a testület, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Bonyhád és környéke
lakossága egészségügyi szükségletének jobb kielégítése érdekében járuljon
hozzá a projektterv benyújtásához.
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