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Ogy. határozat

Az ápolók valódi megbecsültségének visszaállításáró l

Az Országgyűlés — felismerve azt a sajnálatos tényt, hogy az egészségügyben dolgozó
ápolóknak mind az anyagi, mind az erkölcsi megbecsültsége nagyon alacsony, tovább á
elismerve, hogy az orvosok mellett a hazai egészségügyi ellátás gerincét az ápolók alkotják ,
ennek ellenére azonban az eddigi egészségügyi kormányzatok nem fordítottak kell ő figyelmet
e terület fejlesztésére, szakmai támogatására, ezért a jelenlegi, nem kívánt helyzet
megszüntetése érdekében — a következ ő határozatot alkotja :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2015 . szeptember 1-jéig dolgozzon k i
szabályozást, amelynek eredményeképpen az egészségügyi szakigazgatás rendszer e
átalakításra kerül, a következő szempontok szerint:

a) az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium megfelel ő
államtitkárságán belül külön ápolásügyi főosztály kerüljön létrehozásra, amely a
szakmai dolgozók volumenét tükröz ő és a kérdéssel kiemelten foglalkozó szervezet i
egységként, a lehető legmagasabb szinten látja el szakigazgatási feladatait ,

b) kerüljön sor országos főápoló kinevezésére, aki az ápolással kapcsolatos emberi
erőforrás-politika területén, kizárólag az ápolókra vonatkozóan látná el feladatát azzal ,
hogy e pozícióba olyan, legalább 15 év tényleges ápolási gyakorlattal, diplomás ápol ó
vagy egyetemi okleveles ápolói végzettséggel, 5 év ápolásvezetői tapasztalattal,
valamint egészségügyi szakmenedzseri képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki ,
akinek napi munkáját az országos ápolási igazgatás m űködtetése, az operatív
csoportok munkájának irányítása, a szakértői és szakmai ellenőrző hálózat
koordinálása, és a minisztériummal történ ő kapcsolattartás teszi ki .

2 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2015 . július 31-éig módosítsa azon szabá-
lyozást, miszerint az egészségügyi oktatásügy (utánpótlás képzés) jelenleg a szakkép-
zésért felelős nemzetgazdasági miniszterhez tartozik . A módosítás célja, hogy e szak-
ma oktatása kerüljön vissza az egészségügyi ágazati politikához, az egészségügyért fe-
lelős miniszter hatáskörébe.

3 . Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

Az ápolók helyzetének utóbbi időben tapasztalható romlása nem kizárólag az anyag i
megbecsültség hiányára vezethető vissza. Hasonló volumenű problémát okoz a jelenlegi
sajnálatos helyzet legfőbb alapja, miszerint a szervezeti kérdésekben teljes a fejetlenség a
kormányzati oldalon, hiszen pár racionális szervezeti-szakmai változtatással megkezd ődhetne
a problémák valódi, hatékony orvoslása :

A jelen határozati javaslat ilyen szervezeti változtatásokra tesz javaslatot, amelye k
bevezetését a kormány - saját struktúrájának bels ő átalakításával – rövid időn belül el tudná
végezni .

A javaslat értelmében szükség van az országos főápolói intézmény bevezetésére, továbbá eg y
olyan szervezeti egységre, amely a felelős minisztériumban a szakigazgatással' szervezeti
szinten, egységesen foglalkozik . Ezen túl indokolt, hogy az egészségügyi szakképzé s
átkerüljön az egészségügyi igazgatáshoz így megállítható, elkerülhet ő lenne a képzés jelenleg
tapasztalt minőségi romlása.



Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő

	Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének -

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdés e
alapján — benyújtom Az ápolók valódi megbecsültségének visszaállításáról szóló határozati
javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2015 . május 7 .

Tisztelettel :

Dr j likács László György
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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