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Tisztelt Közgyűlés!

2007.  április  01.  napjától  jelentősen  átalakul  az  országos  és  a  helyi  egészségügyi  ellátó 

rendszer. A kormányzati átalakítások következtében kórházak, illetve teljes kórházi osztályok 

szűnnek meg, vagy kerülnek át más egészségügyi szolgáltatóhoz.

Álláspontunk szerint  az új  ellátási  struktúra sem a betegek érdekeit,  sem az egészségügyi 

szolgáltatók meglévő szakmai felkészültségét nem veszi figyelembe.

Mindenki előtt ismert tény, hogy a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 

Szent Ferenc Kórházból a reumatológia és a tüdőgyógyászati  ellátás a Diósgyőri  illetve a 

Semmelweis Kórházba kerül át, hiszen ez a két intézmény kapott plusz (ágyszám) kapacitást, 

míg a Szent Ferenc Kórház ápolási  és rehabilitációs feladatokat láthat majd csak el,  ezzel 

viszont  sem a most  rendelkezésre  álló  magas  képzettségű szakembergárdáját,  sem a most 

működő kórházi ellátást nem tudja majd megtartani.

Úgy érezzük, hogy a kialakult helyzetben súlyosan sérültek a miskolci betegek érdekei, mert 

az átszervezés elhúzódása, a fogadó intézmények helyzete miatt nem biztosított városunkban 

a magas színvonalú reumatológiai és tüdőgyógyászati ellátás.

Jelen szituáció ugyancsak ellentétes a korábbi kormányzati  elképzelésekkel, hiszen a Szent 

Ferenc Kórház 2006. novemberében, még mint súlyponti kórház szerepelt az Egészségügyi 

Minisztérium listáján,  mára  azonban leépítésre  ítéltetett,  úgy hogy valójában a  Regionális 

Egészségügyi  Tanács  (RET)  sem támogatta  a  döntést,  míg  végső miniszteri  döntés  pedig 

szemben áll az eredeti elképzeléssel.

A fentiekben ismertetett körülmények között a Szent Ferenc Kórháztól elvett ellátást Miskolc 

városa kapta meg két intézményén keresztül, így a 2006. évet alapul véve közel 3000 miskolci 

tüdőbeteg sorsát érinti közvetlenül a leépítés.

Már az átalakítás kezdetekor is látható volt, hogy az ellátást átvevő két miskolci intézmény 

sem a  szükséges  tárgyi  és  személyi  feltételekkel  nem bír,  hiszen  sem hagyománya,  sem 

szakmai  háttere  nincs  a  két  kórháznak  ebben  a  tekintetben,  míg  a  Szent  Ferenc  Kórház 

tradicionálisan jól, a betegek legnagyobb megelégedettségére látta el feladatát.

Értékelve a két miskolci kórház egyéb tevékenységét a T. Közgyűlés figyelmébe ajánljuk a 

Szent  Ferenc  Kórház  érintett  osztályainak  működéséről  készített  hatástanulmányt  (1.  sz. 
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melléklet),  mely  részletesen  feltárja  az  ágyszám-leépítés  következményeit  a  betegek,  a 

kórházi dolgozók és a szakmai háttér szempontjából is.

Jelen indítványunk a kialakult helyzetre kíván megoldási javaslatot nyújtani azzal, hogy a B.-

A.-Z.  Megyei  Közgyűléssel  mint  fenntartóval  való  egyeztetést  követően,  a  megkötendő 

feladatátvállalási szerződéssel a két miskolci kórházhoz telepített (ágyszám) kapacitás terhére 

a két ellátási forma fizikailag is megmaradna a Szent Ferenc Kórházban, így szolgálva tovább 

a miskolciakat, valódi együttműködést nyújtva a városban még ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatók között.

Kérjük, a fentiek alapján indítványunkat támogatni szíveskedjenek!

Miskolc, 2007. március 22.

  
 Dr. Kriza Ákos Dr. Szinay Attila

képviselő frakcióvezető
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Határozati javaslat

A Közgyűlés  megtárgyalta  az  Intézkedések  Miskolc  város  lakosságának  reumatológiai  és 

tüdőgyógyászati  ellátásának  biztosítása  érdekében  című  napirendi  pontot  és  az  alábbi 

határozatot hozta:

1.) A közgyűlés utasítja polgármestert, hogy haladéktalanul kezdjen egyeztetést a B.-

A.-Z. Megyei  Közgyűlés elnökével,  mint  a Szent Ferenc Kórház fenntartójának 

képviselőjével,  hogy  kidolgozzák  egy  feladatátadás-feladatátvállalási  szerződés 

részleteit, melyben a Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház tüdőgyógyászati 

és reumatológiai kapacitása átkerül a Szent Ferenc Kórházhoz.

2.) A közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalás menetéről az Egészségügyi 

Bizottságot  folyamatosan,  míg  a  Közgyűlést  annak  soron  következő  ülésén 

tájékoztassa.   

Felelős: polgármester

Közreműködik: Polgármesteri Kabinet

         Egészségügyi és Szociális Osztály

Határidő: azonnal
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