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Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Tárgy: CT ellátás többletkapacitás befogadási kérelem benyújtása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Újpesti szakrendelőben neurológiai, sebészeti, baleseti sebészeti, gégészeti, urológiai, 

ortopédiai, kardiológiai, szemészeti, reumatológiai, szájsebészeti, nőgyógyászati, 

tüdőgyógyászati rendelések működnek. A CT speciális felvételi technika és számítástechnika 

segítségével a hagyományos röntgenképnél sokkal részletesebb, információ-gazdagabb képet 

nyújt, harántmetszeti formában. A vizsgálattal ábrázolható az agy, a mellkasi és hasi szervek, a 

gerinc és egyéb csontok, ritkábban a vázizomzat, kimutatható e szervek daganatos, gyulladásos 

betegsége, sérülése, vérzése. 

Az ellátott betegek szükséges diagnosztizálásához való megfelelő idejű hozzáférés biztosításához 

szükséges lenne a kerületben CT ellátás. 

Mára a CT diagnosztika mindennapos szakmai igényt elégít ki. 

 

Jelenleg nem sürgős esetben csak hosszú várakozási idő után jutnak a betegek az ellátáshoz. 

Ezzel jobban biztosítható lenne a feltételezett daganatos betegek rendeletben előírt időn belüli 

diagnosztikai vizsgálata, ami a gyógyulás nagyobb esélyét adná. 
 

Az Újpesten működő CT labor megszűnése előtt a IV. és a XV. kerület lakosait látta el (a 

traumatológiai ügyeleti sürgős eseteken felül). Jelenleg Újpest lakossága 96 ezer fő, a XV. 

kerület 94 ezer fő. Dunakeszi 42 ezer lakosa a váci kórházhoz tartozik, de a földrajzi közelség és 

a közlekedés miatt a lakosok számára sokkal könnyebben elérhető lenne az újpesti diagnosztika. 

Együttesen 220 ezer fő ellátását tudnánk biztosítani.  
 

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

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

befogadása iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója nyújthatja be. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a CT ellátás 

többletkapacitás-befogadás kérelmének benyújtásához. 

 

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

CT 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  
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