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Írásbeli kérdés !

Tisztelt Elnők Úr !

Az Оrszággyű lésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter úrna k

Mennyi juta szentendrei egészségügy finanszírozására?
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Tisztelt Miniszter Úr !

Szentendre városa uniós forrásokra pályázott, hogy elavult és leamortizálódo tt szakrendel őjét
felújítsa. А beruházás а városon kívül további 12 település lakóit is szolgálja, mintegy 10 0
ezer embert . А felújított szakrendel őben új szolgáltatások is megjelentek, 16 új szakrendelé s
és az egynapos sebészet formájában. А rendelő népszerű, egyharmaddal nagyobb а
betegforgalma, mint amire számítottak .
De most éppen ez а baj . А megnövekedett forgalomhoz nem társul finanszírozási többlet, а
betegforgalomhoz elégtelen az ОЕР által finanszírozott teljesítmény, folyamatosan nőnek а
várakozási idők pl . а laborvizsgálatokra, ultrahangra .
Szentendre város önkormányzata már az Ön minisztériumához fordulta finanszírozás
bővítése, а teljesítmény-volumen korlát emelése érdekében, és valószín űleg az ellátás i
körzethez tartozó települések is ezt fogják tenni . А kérdést tárgyaló képvisel ő testületi ülésen
— а jegyzőkönyvből visszaigazolhatóan- az hangzott el, hogy а tényleges betegforgalom
elismertetéséért és finanszíroztatásáért „lobbizni kell”, mert ahol felesleg van, ne adják vissz a
jövőbeni fejlesztésekre tartalékolva .
Mindez meglehet ősen furcsa és elfogadhatatlan, hiszen valószínűleg nem egyedi а profi éma,
az előző kormányzat idején majdnem 30 kistérségi járó-beteg szakrendelő felújítása, ill .
építése vált lehetővé, és felteszem, а beruházások nyomán megújult intézmények másu tt is
átrendezték а betegforgalmat. Egyébként is nehezen elképzelhető , hogy а betegforgalmat nem
elemzik, hiszen а finanszírozási szerződések alapadatát kell képeznie . Sajnálatos és
látleletszerű, hogy а dolog szakmai oldaláról nincs információja sem az egészségügy i
intézményvezetőknek, sem а polgármestereknek.

Е kérdésben engem is sokan megkeresnek és megel őzendő, hogy а kérdésről szakszerűtlen
választ adjak, kérdezem Miniszter urat :

1 . Volt-e objektív alapja а finanszírozott teljesítmény megállapításának а felújított és
bővülő szakmai spektrumú egészségügyi intézmények esetében, és tartalmazott-e az
induló teljesítmény megállapítása korrekciós lehet őséget?



2. Уап -е korrekciónak lehetősége akkor, ha а gyógyító-megelőző ellátások teljes
finanszírozása lényegében nem változik ?

3. Ki а felelős döntéshozó а teljesítmény-volumen korlát változtatás esetén és van-e

észrevételezési joga az érintett lakosságot képvisel ő önkormányzatoknak?

4. Ha várható a finanszírozásban változás, akkor az mikortól esedékes?

5. Уап-е lehetősége az érintett intézménynek, hogy а teljes finanszírozáson belül а
legnagyobb feszültségeket saját hatáskörben próbálja meg mérsékelni?

6. Vannak-e а szentendrei egészségügyi intézmény ellátási területén párhuzamosa n
finanszírozott, közösségi vagy magán alapon működő járó-beteg ellátások, és hogyan
alakult azok betegforgalma?

7. Nyomon követik-e а változásokat а teljesítmény-volumen korlátok meghatározásával ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2013 . december 9 .

Tisztelettel :

Szűcs Erika
Demokratikus Koalíció
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