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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Ön által feltett „Mit tesz a kormány azért, hogy Dél-pesti kórházban megfelelő pszichiátriai
ellátást biztosítsanak illetve azért, hogy az a Pestszentlőrinc, Pestszentimre és egész délpest lakosa i
számára is elérhető legyen?” című írásbeli kérdésre --Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom.

A pszichiátriai ellátás nehézségeit a korábbi szocialista kormányzat idézte el ő , amikor 2007-ben
lakatot tett az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetre, amely a pszichiátriai ellátás, a
pszichiátria hagyományos központja is volt . Emellett közel egyharmadával leépítették a
pszichiátriai osztályokat, ami ma is érezhető súlyos szakemberhiányt is generált, mert so k
szakember elhagyta az országot vagy a pályát .

A pszichiátriai, addiktológiai szakterületen a Kormány eddig is rendkívül jelent ős, átfogó
fejlesztéseket hajtott végre, és a közeljövőben további fejlesztések várhatók .

A 2011 . évben az Új Széchenyi Terv .,Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat
keretén belül 18,8 milliárd forint uniós fejlesztési forrás állt rendelkezésre . A pályázatban
pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs fejlesztések megvalósítására nyílt lehet őség fekvő- és
járóbeteg ellátást nyújtó intézményekben, valamint a gondozóintézetekben . A keretösszegből
hozzávető legesen 8 milliárd forint szolgálta kifejezetten ezen területek fejlesztését .

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáró l
szóló 1037/2016 (11.9.) Kormányhatározat alapján a pszichiátriai ellátás feltételeinek javításár a
további fejlesztések indulnak összesen 11 milliárd forint összegb ő l . Ebből 6 milliárd forint a
gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátás fejlesztésére, 5 milliár d
forint az aktív fekvőbeteg ellátásra került elkülönítésre . Szükséges figyelembe venni, hogy a
pszichiátriai ellátás egyre inkább a járóbeteg ellátás felé terelődik, hiszen a betegek számára ez
jelenti a kedvezőbb ellátási formát és a nyugat-európai országokban is ez az irány figyelhető meg.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelő intézet három pszichiátriai osztályán jelenleg 290 ágyon
— 29 aktív és 261 pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs ágyon — látnak el betegeket .

A területi ellátási kötelezettséggel érintett Merényi Gusztáv Kórház telephelyén lévő felújított
pszichiátriai osztályon a közelmúltban 69 millió forintos fejlesztés történt . A beruházás során
teljesen átalakították, biztonságosabbá tették a kórház Pszichiátriai Osztályának zárt részlegét ,
valamint gerontopszichiátriai részleget alakítottak ki, ahol szintén elkülönítve az idős betegeket



tudják kezelni. A felújítás részeként megújult a pszichiátriának helyet adó épület tetőszerkezete, a
kórtermeket kifestették, új vizesblokkokat alakítottak ki és kicserélték a bútorzatot . Ezeken kívül a
biztonság növelése érdekében az épületet biztonsági kamerákkal szerelték fel .

Az egészségügyi szakemberek megtartására, munkájuk anyagi megbecsülésére, jövedelm i
helyzetük javítására 2010 óta több intézkedés is született . Az egészségügyi ágazatban a 2012 . évben
megindított bérfejlesztésben a pszichiátriai szakterületen dolgozó orvosok, egészségügy i
szakdolgozók és szakpszichológusok egyaránt részesültek. A béremelés következtében a pszichiáter
szakorvosok jövedelme — a korábbi jövedelemt ől függően — akár bruttó 105 .820 forinttal, a
pszichiátriai területen dolgozó ápolók, szakápolók jövedelme a szakképesítést ől és a munkában
töltött idő től függően akár 35 .000 forinttal, a szakpszichológusok jövedelme egységesen 41 .43 5
forinttal emelkedett . 2015 . július 1-jétő l pedig sor került az ún . „mozgóbér elemek” (ügyeleti díj ,
készenléti díj, túlmunka díja, műszakpótlékok) „kiengedésére”, amely szintén érintette a
pszichiátriai szakterületen dolgozó orvosokat és ápolókat is .

Budapest, 2016 . április 29 .
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kunhalmi Ágnes
(MSZP) országgyű lési képviselő „Mit tesz a kormány azért, hogy Dél-pesti kórházba n
megfelelő pszichiátriai ellátást biztosítsanak illetve azért, hogy az a Pestszentl őrinc ,
Pestszentimre és egész délpest lakosai számára is elérhető legyen?” című , K/10251 . számú
írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . április 29 .
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