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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 „Mennyit állnak használhatatlanul a CT-k?” című, K/18623 .
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által feltett „Mennyit állnak használhatatlanul a CT-k?” című írásbeli kérdésre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban a CT ellátás kimaradása összesen 7 napig állt fent, a
javítási munkálatok ez idő alatt megtörténtek. Általánosságban ezen berendezések esetében az
ideiglenes ellátás-kimaradást m űszaki meghibásodások, valamint az időszakos karbantartási
munkálatok okozzák . A leállás azonban általában néhány órától legfeljebb pár napig tart .

Mivel a leállások rövid ideig tartanak, ritkán fordul elő olyan eset, hogy a betegeket más
intézményben kellene ellátni . Az emiatt esetlegesen igénybe vett betegszállítás költségét a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel ő finanszírozási díjjal megtéríti .

A betegek ellátása a fentiek miatt azonban nem sérült, mivel egy másik egészségügy i
intézmény ideiglenesen ellátta a feladatot . Tájékoztatom, hogy az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeir ől, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. §-a értelmében, amennyiben az egészségügy i
szolgáltató az ellátás tekintetében előre nem tervezhető szüneteltetésre kényszerül, az t
szükséges bejelentenie az egészségügyi szolgáltató m űködési engedélyét kiadó egészségügyi
államigazgatási szerv (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) részére is, amely szerv szüksé g
szerint másik egészségügyi szolgáltatót jelöl ki a feladat átmeneti ellátására . Tehát a
szolgáltatónál kialakult ideiglenes CT ellátás kimaradása nem jelentette azt, hogy a
diagnosztikai vizsgálatok elmaradtak volna .

Továbbá tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló kapacitás függvényében a járóbetege k
ellátása esetében az átlagos várakozási id ő 2-4 hónap, koponya CT-nél egy hónap .

A közfinanszírozott CT, MRI diagnosztikai szolgáltatók számára 2015 . június 1-jétő l
kötelező , hogy azoknál a betegeknél, akiknél rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúj a
áll fent, a szükséges diagnosztikai vizsgálatot 14 napon belül el kell végezni . Tájékoztatásuk
szerint a szolgáltatók a határidőket betartják .



A Kormány a lehetőségeihez mérten a képalkotó diagnosztikai ellátások területén is igyekszik
megtenni a szükséges intézkedéseket, így az elmúlt években jelent ős többletkapacitá s
befogadásokra is sor került, amelyek nagy részben érintették a járóbeteg-szakellátásokat is ,
kiemelkedően a diagnosztikai ellátásokat. 2016 áprilisától a magyarországi nagy értékű
képalkotó diagnosztikai ellátás jelent ős kibővítésére került sor éves szinten mindezidáig 3, 9
milliárd forint többletforrás bevonásával, így CT diagnosztika tekintetében közel 30 0
szakorvosi óra, MRI diagnosztika tekintetében több mint 500 szakorvosi óra, PET/C T
diagnosztika esetében pedig mintegy 10 .000 vizsgálati esetszám befogadására került sor .

Felhívom a figyelmét arra is, hogy a Kormány a 2014 és 2020 közötti id őszakban az
egészségügyi szektorban az épületfejlesztések mellett az informatika, a radiológia területén i s
folytatja a fejlesztést, ennek keretében lehetőség van az eszközellátottság szükség szerinti
javítására is .

Budapest, 2017 . december 12 .

Tisztelettel :

2


	page 1
	page 2
	page 3

