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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 benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

„Hiányosságok a pszichiátriai lakóotthonok országos lefedettségében? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi költségvetés és az egészségügyi ellátás egyik legjobban elhanyagolt terület e
a pszichiátriai fekvőbeteg illetve járóbeteg-szakellátás . Súlyos hiányosságok vannak a kórház i
és azon kívüli ellátásban is egyaránt .

Az ellátáson belül az egyik fontos intézmény a pszichiátriai betegek lakóotthona, amel y
rehabilitációs célú intézmény . Személyi térítési díj ellenében nyolc-tizenkettő, illetve
tizennégy pszichiátriai betegét fogad, akikrő l az alapszolgáltatások keretében nem lehet
gondoskodni, de szakosított ellátásra szorulnak . Lakói önellátásra legalább részben képesek,
folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek, lakóotthoni elhelyezésük azonban a z
önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt, vagy a rehabilitáció a családban ne m
megoldható . Ezen létesítmények állami fenntartói feladatait a települési önkormányzatoktó l
2013. január elsejével a Szociális és Gyermekvédelmi F őigazgatóság látja el . Sajnos a
feladatátruházás – mint oly sok esetben – nem járt pozitív változással, még mindig jóval több
az ilyen ellátást igénylő személy, mint férőhely .



Tisztelt Miniszter Úr !

A pszichiátriai ellátás problémáinak megszüntetése érdekében indokolt áttekinteni a jelenleg i
áttekintési struktúrát . Ennek keretében, kérem, szíveskedjenek rendelkezésemre bocsátani a
kimutatást, hogy hol vannak pontosan ilyen intézmények ?

Milyen a területi lefedettséggel rendelkeznek (elhelyezkedésük, ellátási beutalási területeik) ,
illetve milyen hosszúak a várólisták?

Évente mennyien jelentkeznek lakóotthonba és mennyien nyernek felvételt ?

Hány darab ilyen otthonra lenne még szükség az optimális ellátási színvonal eléréshez ?

Ugyanezen adatokra vonatkozóan, kérem, legyenek szívesek eljuttatni a rendelkezésre áll ó
információkat azokról a speciális intézményekrő l is, amelyek speciális egyéni ellátást igényl ő
személyek részére — így különösen súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket ,
magatartászavart mutató személyeknek — nyújtanak ellátást .

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . március 17.

Tisztelettel :

r. Lukács László György
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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