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Írásbeli kérdés

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Balog Zoltán emberi erőforrások miniszternek

„Stadion helyett modern gépeket!”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Több sajtóorgánum is napvilágra hozta, hogy az utóbbi id őben több mammográfiás gép elromlott a
fővárosi kórházakban, ami oda vezetett, hogy csak januárra-februárra lehet csak időpontokat kérni a
még működő gépekre . Az egyik kórház munkatársa beismerte, hogy nincs gép és nem is biztos ,
hogy januárban tudnak biztosan mondani . A betegeket egy másik kórházba küldték, ahol egy kiírás
szerint a kórház leterhelt, nem tudják ellátni a betegeket, amióta több kórházban nem m űködik a
mammográfia. A kormánypárt politikusa szerint a mammográfiai szűrések rendben zajlanak
Magyarországon.

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve az egyes
házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján
kérdezem, hogy

• Hány berendezés meghibásodásáról van információja a tárcának ?
• Hány új eszköz beszerzése van folyamatban ?
• Hány mobil szűrőállomás működik jelenleg az országban és ezek milyen beosztás szerin t

jutnak el a településekre?
• Hány digitális mammográfiás készülékkel felszerelt sz űrőbusz beszerzése van folyamatban ?
• Hány alkalommal kellett bérelt eszközöket igénybe venni a berendezések meghibásodás a

miatt, mely kórházak éltek ezzel a lehet őséggel és mennyibe került az eszköz bérlése ?
• Hány beteget kellett átirányítani más kórházak szűrőállomásaira a berendezések

meghibásodása miatt?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . november ,2•
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