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Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtania z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez, mint а tárgyban illetékes

minisztérium vezet őjéhez

„Miként folytatódjon а BELLA program? ”

címmel .

А benyújto tt kérdésemreа választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2012 . 12. 01^ёn uniós pályázat keretében (TÁMOP-6 .2 .5 .А-12/1-2012-0001) indult e1 а
ВЕЕЕА program, ami hivatalosan а „Szervezeti hatékonyság fejlesztése а struktúraváltásban
érintett intézményeknél .• Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása а járó és

fekvőbeteg szakellátásban, valamint а gyógyszertári ellátásban” nevet viseli . А projekt

lezárását 2014 .11 .30-ra prognosztizálták . ABELLA átfogó célja а hazai egészségügyi
szolgáltatók nemzetközi követelményeknek megfelel ő , а szakmai működés standardokon
alapuló, egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása volt . Összességében tehát

а betegellátók akkreditációját tűzte ki célul а biztonságos betegellátásé rt .

А programban részt vevő ellátó intézmények betegeinek azt kellett tapasztalniuk, hogy sokka l
jobban bevonják őket az ellátásba, jobb és szélesebb körű а tájékoztatás, pontosabb а
betegazonosítás, ellátásuk ellenőrzése folyamatos, ehhez kapcsolódóan például lehet ővé vált
ún. check listák alkalmazása is . А ВЕЕЕА révén folyamatos betegoktatási programokna k

kellett indulniuk, ami azért volt szükséges, hogy а betegek értsék, miért fontosa számukra

meghatározo tt terápia. Az érintett egészségügyi dolgozók véleménye szerint а program egyik

erőssége, hogy sok segédanyag készült а standardokon felül, ami segíti а dolgozókat az

elvárások értelmezésében,

	

segíti а gyakorlati alkalmazást is .

Minden, az egészségügyi ellátórendsze rt megreformáló, jobbító szándékú kezdeményezé s

biztató, legyen az uniós, vagy hazai támogatású . Ugyanígy jó lehetőségeket rejt а Bella



program és minden, abban résztvevő intézmény munkája . Úgy vélem azonban, а program

lezárultával pár kérdést tisztázni szükséges, amelyekre Miniszter Úrtól várom а megtisztelő
választ .

Megvalósult-e szóban forgó ТАМОР program megvalósítása 2014. november végével?

Mi а projekt végs ő kifutása, haszna?

Tervezik-e а program folytatását, illetve kiterjesztését ?

А kórházakon belül kikre hárult а BELLA program adminisztrációs terhe ?

Az ápolók, nővérek számára jelentett-e ez többletmunkát?

Készültek-e felmérések а BELLA programban résztvevő intézmények betegeinek
tapasztalatairól? Ha igen, milyen visszajelzések érkeztek, illetve tervezik-e eze k
nyilvánosságra hozatalát, esetleg felhasználását az egészségügy átalakításakor ?

Nyilvánosságra kívánják-e hozni а program elindításához, illetve megvalósításához
készült, az egészségügyi rendszer vonatkozó igényeit, gyengeségeit és а kihívások
javasolt megoldásait összefoglaló háttéranyagokat, segédanyagokat ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2015. január 8 .
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