
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i
Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, mint az egészségügyért felel ős
kormánytagho z

„Milyen eredmény született a kórházak közötti egyeztetések során Jász-Nagykun-Szolno k
megyében? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Egészségügyi vezetők és kormányzati tisztségviselők nyilatkozataiból lassan kezdenek
kibontakozni az egészségügyi rendszer átalakításának tervei . Eszerint a következő
hónapokban sor kerülhet a finanszírozási rendszer teljes átalakítására (feltehet ően tovább i
forráskivonásra), a fekv őbeteg-ellátási feladatok intézmények közötti átcsoportosítására ,
valamint az intézmények önállóságának még er őteljesebb korlátázására. Az egyes megyékben
már meg is kezdődtek az egyeztetések a kórházak közötti új feladat- és forrásmegosztá s
kialakításáról, sőt ezek az egyeztetéseknek az el őzetes menetrend szerint a napokban kel l
befejeződniük. A sajtóban megszólaló szakemberek szerint a tervezett átalakításo k
következménye kórházak összevonása, leépítése, osztályok megszűntetése lehet, amik
becslések szerint több ezer fős leépítésekkel járhatnak együtt .

A kórházak tervezett átalakításával összefüggésben az alábbi kérdéseket intézem tisztelt
Miniszter Úrhoz :

• Jász-Nagykun-Szolnok megyében is megalakult-e az un . megyei egyeztető bizottság?
Ha igen, kérem, tájékoztasson kik a tagjai ennek az egyeztető bizottságnak ?

• Az előzetes terveknek megfelelően lezárult-e már megyei egyeztet ő bizottság
munkája? Ha igen, kérem, tájékoztasson, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye i
kórházak milyen megegyezésre jutottak a feladat- és forrásmegosztás tekintetében !

• A tervezett átalakítások miként fogják érinteni a Jász-Nagykun-Szolnok megye i

fekvőbeteg ellátó intézményeket? Szükség lesz-e kórházak összevonására, illetve



kórházi osztályok megszűntetésére a megyében? Számításaik szerint mekkor a
létszámleépítéssel fog együtt járni a tervezett átalakítások végrehajtása?

Budapest, 2015 . február
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dr Molnár Zsolt
országgyű lési képviselő
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