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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Hadházy Ákos
(LMP) országgyűlési képviselő „Hol és milyen CT/MRI berendezések vannak országszerte? ”
és „Milyen a hazai CT/MRI kapacitás?” című , K/16726. és K/16727. számú írásbeli választ
igénylő kérdéseire adott válaszomat .

Budapest, 2017 . augusztus 10 .
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Az Ön által feltett „ Hol és milyen CT/MRI berendezések vannak országszerte?” és „ Milyen a
hazai CT/MRI kapacitás?” című írásbeli kérdésekre – Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom .

2010-ben Magyarországon 73 computer tomograph (továbbiakban : CT) és 30 mágneses
rezonancia képalkotó készülék (továbbiakban : MR) állt rendelkezésre. A legfrissebb, 2017 .
július eleji adatok alapján jelenleg 104 CT-berendezés és 65 MR-berendezés található .
Kijelenthet ő , hogy 7 év alatt Magyarországon 42,5 százalékkal n ő tt a CT és 116,7 százalékkal
az MR berendezések száma, melyek átlagéletkora négy és fél év . A Semmelweis Egyetem
2017-től társadalombiztosítás által finanszírozott PET-CT ellátó hely lett egy új ,
világviszonylatban is kiemelkedően gyors képalkotású PET-CT beszerzésének és a kiemel t
tb-támogatásnak köszönhetően. A PET-CT a napjainkban elérhető legmodernebb képalkot ó
eljárás, mely két technológiát ötvöz : a CT által nyújtott anatómiai-morfológiai kép mellett a
PET-nek köszönhetően a szervek funkcionalitása is látható, mely korai diagnózisra a d
lehetőséget .

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr ől szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. melléklete rendelkezik a CT vizsgálathoz, valamint az
MR vizsgálathoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételekr ő l . A CT-vizsgálathoz
szükséges személyi feltételek : 1 radiológus szakorvos, aki lehet részállású, műszakok
számától függően. Az 1997. évi CLIV törvény 112 . §-a szerinti egészségügyi dolgozók
működési nyilvántartásában érvényes m űködési ciklussal rendelkez ő radiológus szakorvoso k
létszáma 1 .069 fő . Továbbá szükséges 2 képi diagnosztikai szakasszisztens vagy kép i
diagnosztikai intervenciós szakasszisztens vagy CT-MRI szakasszisztens . MRI vizsgálathoz
R-2 és R-3 progresszivitás esetén egyaránt 1 radiológus szakorvos szükséges, aki lehet
részállású, műszakok számától függ ően, valamint 2 képi diagnosztikai szakasszisztens vagy
képi diagnosztikai intervenciós szakasszisztens vagy CT-MRI szakasszisztens és 1
diagnosztikai képalkotó vagy képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc szint ű ) . Az elmúlt
időszakban a CT-MR vizsgálathoz szükséges személyi minimumfeltételek teljesítés e
tekintetében végzett hatósági ellen őrzések során mindössze egy alkalommal került sor



hatósági intézkedésre, amikor egy fő szakdolgozó esetében személyi feltétel hiánya kerül t
megállapításra, ám a szükséges személyi feltétel biztosításáról a szolgáltató a hatóság i
ellenőrzést követően gondoskodott.

A jogszabályi követelményeknek megfelel ően a fenti készülékek működtetését legalább a
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben elő írt számú és végzettségű szakszemélyzet látja el ,
amely természetesen lehet ezen, minimumfeltételben meghatározott létszámnál nagyob b
számú személyzet is .

Az ágazati béremelés során a szakvizsgával rendelkező szakorvosok esetében két lépcs őben
kerül sor a béremelésre: első lépésben 2016. szeptember 1-jétől bruttó 107 ezer forinttal
növekedett, majd 2017 . november 1-jétől további bruttó 100 ezer forinttal emelkedik a z
alapbérük . Az ágazati bértábla általánosan tartalmazza a szakorvosok bérbesorolását és ne m
tesz különbséget a megszerzett szakvizsgák között, melyre tekintettel a szakorvosok — így a
radiológus szakorvosok — esetében egy 0-3 éves jogviszonnyal rendelkez ő szakorvos
besorolási alapbére 354.820 forint, egy 7-9 éves jogviszonnyal rendelkez ő szakorvos
besorolási alapbére 369.420 forint, míg egy hosszabb ideje pályán lévő 31-33 éves
jogviszonnyal rendelkez ő szakorvos besorolási alapbére 446 .720 forint .

A képalkotó diagnosztikai kapacitások a szükségleteknek megfelelően kerülnek
meghatározásra, így ma nincs olyan beteg Magyarországon, aki számára ne lenne elérhet ő a
CT és MR vizsgálat . Szakértői adatok alapján, a Magyarországon működő CT és MRI
készülékek nagyon magas kihasználtsággal működnek . Kapacitástöbblet igénylésére a legtöbb
esetben nincs szükség, azonban a területi igények közötti különbségek előfordulhat .
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