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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbelikérdés
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérő l szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .* 5 ., 13. pontja
szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető
miniszterhez,

„Tudják már, hogy mennyi betöltetlen védőnői állás van ma Magyarországon ?
Hol van a legnagyobb hiány a védőnőkből? ”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Tavasszal, megkérdeztem, hogy mennyi betöltetlen védőnői állás van az ország egyes
megyéiben, akkor nem kaptam választ kérdéseimre, sőt azt írták, hogy „az Emberi Erőforrások
Minisztériumának nincs olyan jogszabályi kötelezettsége, feladatköre, amely alapjá n
nyilvántartást kellene vezetnie a védőnők betöltetlen állásaival kapcsolatban kért adatokról. A
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Minisztérium nem köteles maga el őállítani a kért
adatokat. Az önök által feltett kérdésekre vonatkozóan az adatok az Országos Tiszt főorvosi
Hivataltól, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kérhetők be.” Mivel az EMMI
az illetékes területekért felelős minisztérium ezért úgy vélem jogos, ha Önöktől kérem az
adatokat .
A helyzet tisztázására újabb okot ad, hogy nemrégiben derült ki, hogy az új csecsemőszűrés i
rendszer miatt a védőnők nem bírják a terhelést . Ennek egyik oka, hogy az informatikai háttér
nem megfelelő, és a védönők központi rendszere, amely lehetővé tehetné az egységes
adatközlést, gyakorlatilag működésképtelen . Az új típusú kérdőívvel jelentősen megnőtt a
papírmunka, ami az egyébként is leterhelt védőnők munkáját tovább nehezíti .
Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :

Tudják már, hogy mennyi betöltetlen véd őnő i állás van ma Magyarországon ?
(Kérem, megyénként adja meg az adatokat !

Várom megtisztelő válaszát !

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Q

Budapest, 2017. október 17 .

Borbély Ildi
ülési képviselő

(MSZP)


	page 1

