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Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumot vezető miniszterhez, mint а tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Miként kívánja orvosolni aMinisztérium aBorsod-Abaúj-Zemplén megyében fennáll ó
magas csecsem őhalandóság mögötti okokat? ”

címmel .

А benyújtott kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az országos átlag kétszerese az egy éven aluliak elhalálozási aránya Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében . А megdöbbentő tényről aBorsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivata l
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által összeállított beszámolóból szerezhettün k
tudomást. Az adatok szerint Csecsemőhalandósági arány 3 éves átlaga, 2011–2013
országos átlag 4,96 ezrelék országos szinten, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez 9,06 .

Az magas csecsemőhalandóság mögött több ok is áll, amelyek között jó részt szociokulturális
és szervezeti okok állnak . Ilyen szervezeti problémaként valamennyi а területen dolgozó
orvos azt jelölte meg, hogy megsz űntek az évtizedekig jól működő rendszeres szakmai
tanácskozások, amelyeken а megyei, városi szülész és gyermekgyógyász szakfőorvosok és а
vezető védőnők értékelték az előző évi tevékenységüket és határozták meg а helyzet

javításához szükséges teendőket.

Ezen felül hozzájárulhat а rossz adatokhoz а szakfelügyeleti rendszer 2 évvel ezelőtti
megszüntetése és annak а lehetőségnek az elvetése, hogy visszaállítsák а mozgó szakorvosi
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szolgálatot, amelynek keretében felkereshetőek lennének az orvost nem látogató várandóso k
is. Ezek az elmaradt vagy leállított szakmai potenciálok egyrészt megoldást jelenthetnének а
gyógyító munka fejlesztésére és а szociokulturális adottságokból következ ő hátrányok és az
abból származó káros következmények csökkentésére .

А Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csecsemőhalandósági proЫéma és Minisztérium ezze l
kapcsolatos terveinek jobb megértése érdekében az alábbi kérdéssel fordulok Önhöz^

Mit kíván tenni aMinisztérium aBorsod-Abaúj-Zemplén megyei csecsem őhalandósági
statisztikák javítása érdekében?

Miként kívánja megszüntetni а magas csecsem őhalandóságra vezető káros szociokulturáli s
jelenségeket, szokásokat?

Vissza kívánj a-e állítania megyében а korábban az ÁNTSZ szervezésével működött szakmai
tanácskozásokat?

Vissza kívánj a-e állítania szakfelügyeleti rendszert és а mozgó szülész és gyermekgyógyász i
szakorvosi szolgálatot?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . január 7 .

Tisztelettel :

Dr. Luk' Lá о György

Jobbik
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