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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Mostantól csak az a kórház kap támogatást, amelyik

nem végez abortuszt?” és „Ön szerint megteheti-e egv kórház, hogy nem végez abortuszt? ”

című , K/13978. és K/13979 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2017 . március 1 .
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Iktatószám: 11752-1 /2017/PARL Hiv. szám: K/13978 .
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Bangóné Borbély Ildikó
országgyű lési képvisel ő részére
MSZP
Budapes t

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az Ön által Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek feltett „Mostaritól csak az a
kórház kap támogatást, amelyik . . nem végez abortuszt? ", valamint Balog Zoltán emberi
erőforrások miniszterének feltett „n szerint megteheti-e egy kórház, hogy nem végez abortuszt? ”
című írásbeli kérdésekre illetékességbő l – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alább i
választ adom .

A Kormány elfogadta az EMMI Egészségügyért Felel ős Államtitkársága „Egészséges Budapes t
Program” koncepcióját, amelynek megfelel ően — növekv ő források mellett — a következő években
intézményi felújítások és építkezések lesznek a fővárosban. Az elfogadott koncepció mentén
legalább három — két pesti és egy budai — kórházi centrum és a hozzájuk kapcsolódó
társcentrumok fejlesztése történik meg az elkövetkez ő években. A budapesti ellátórendszer
modernizálása, új egészségügyi épületek építése és felújítása els ősorban hazai forrásokbó l
valósulhat meg . A budapesti egészségügyi ellátási rendszer átalakítása során fontos cél, hogy
komplex, sokszakmás, sürgősségi ellátásra is alkalmas centrumok jöjjenek létre, amelye k
lehetőség szerint egy telephelyen működnek az év minden napján, minden szakmában. A
fejlesztés lehet ővé teszi a betegbiztonság és a betegelégedettség növelését, a főváros i
egészségügyi szakellátásokat igénybe vevő lakosság komplex ellátási színvonalának emelését é s
az azokhoz való hozzáférés megkönnyítését, valamint kiemelten fontos szempont a sürg ősség i
esetek hatékonyabb ellátása is . Ezekre a célokra a 2017 . évi költségvetés 40 milliárd forint
elő irányzatot tartalmaz .

Ebbe a koncepcióba illeszkedik a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház a
és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéséhez nyújtott kormányzati támogatás . Az
elkövetkezendő években – másoké mellett – ezen kórházak infrastruktúrájának javítása ,
családbarát környezet kialakítása és az egészségügyi ellátások fejlesztése fog megvalósulni .

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában évente átlagosan 8-900 0
gyermeket gyógyítanak a fekvőbeteg osztályokon, járóbeteg-rendeléseiken pedig 110-120 .000
gyermek kap egészségügyi ellátást . A Bethesda Kórházban új épületszárny épül, így a betege k
ellátását kényelmesebb és korszerűbb feltételek között lehet majd végezni . Az új épületszárnyba n
kap helyet a gyermeksürgősségi ellátás, területi ellátási kötelezettséggel az észak- és közép -
magyarországi térségben . Ehhez társulva radiológiai- és m űtőfejlesztés is megvalósul, a szüksége s
eszközbeszerzéseket is ideértve . A projekt másik eleme egy 15 ágyas gyermekpszichiátriai osztál y
létrehozása . A program harmadik része egy új szemléletű szülészeti osztály kialakítására é s
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perinatális intenzív centrum (PIC) fejlesztésre összpontosít . A természetes szülés, vagy
„otthonszülés a kórházban” részlegen az infrastruktúrában arra törekszik az intézmény, hogy a z
otthonias környezet domináljon, és – mintegy referenciaintézményként – visszaszorítsa a
császármetszések számát, a születésvezetésben pedig meg őrizze a természetességet, csak a
legszükségesebb beavatkozásokat végezve . A Bethesda ezzel évszázados hagyományaihoz tér
vissza, egyúttal létrehozva a szülészeti, az anyavédelmi, az újszülött-, a csecsem ő- és a
gyermekellátás nemzetközileg is támogatott intézményi egységét .

A fentebb ismertetett fejlesztéshez nyújtott kormányzati támogatás nem befolyásolja az abortusz t
végző kórházak tevékenységét és a számukra megítélt források nagyságát .

A Kormány eddig is és ezután is minden kórházban végrehajtja az olykor évtizedek óta halogatot t
fejlesztéseket . Az AEEK fenntartásában lév ő kórházak többségében (54 kórház) sor került átfogó
modernizációra a szülészeti-n őgyógyászati szakterületen 2010 és 2016 között . Ezek magukba
foglalták mind új épületek építését, mind a meglévők felújítását, eszközök beszerzését ,
informatikai fejlesztéseket a betegellátás színvonalának emelése érdekében, valamint a z
elhelyezési körülmények javítása céljából az alábbi kórházakban .

Közép-Magyarországi térség: Jávorszky Ödön Kórház, Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Péterfy
Sándor Utcai Kórház, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Szent János Kórház, Szent Margi t
Kórház, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendel ő intézet, Uzsoki Utcai Kórház ,

Közép-dunántúli térség : Magyar Imre Kórház, Gróf Eszterházy Kórház, Vaszary Kolos Kórház ,
Szent Pantaleon Kórház, Csolnoky Ferenc Kórház, Szent Borbála Kórház ,

Nyugat-dunántúli térség: Karolina Kórház, Kanizsai Dorottya Kórház, Keszthelyi Kórház .
Soproni Gyógyközpont, Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Zala Megyei Szent Rafae l
Kórház, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ,

Dél-dunántúli térség: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Szigetvári Kórház, Dombóvár i
Szent Lukács Kórház, Tolna Megyei Balassa János Kórház,

Észak-magyarországi térség : Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, Markhot Ferenc Oktatókórház ,
Szent Lázár Megyei Kórház, Albert Schweitzer Kórház–Rendel ő intézet, Miskolci Semmelwei s
Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktat ó
Kórház, Bugát Pál Kórház ,

Észak-alföldi térség : Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Gróf Tisza István Kórház, Jász -
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház, Kátai Gábor Kórház, Fels ő-Szabolcsi Kórház,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak

Dél-alföldi térség: Bács-Kiskun Megyei Kórház, Bajai Szent Rókus Kórház, Kiskunhalas i
Kórház, Békés Megyei Központi Kórház, CSMEK Hódmezővásárhely .

Ezek alapján látható, hogy a fejlesztéseknek nem volt és nem lesz feltétele az, amit Képvisel ő
asszony kérdésében – erő ltetett módon – bele akar magyarázni .

Budapest, 2017 . március 1 .
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