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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Mi lesz az új országos vezető ápoló feladata?” című írásbeli kérdésre

Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jelenleg hatályban lév ő Szervezeti és Működés i
Szabályzata értelmében az Egészségügyi Ágazati Humáner őforrás és Apolásügyi Főosztály
szervezeti struktúrájában új szervezeti osztályként alakítottuk ki az Apolásügyi Osztályt .
A Főosztályon belül az Apolásügyi Osztály feladata a főosztályi hatáskörbe tartozó ápolói és
szakdolgozói tevékenységekkel összefügg ő szakmai feladatok ellátása . Az Ápolásügyi
Osztály főbb feladata a szakmapolitikai döntést szolgáló ápolási, szakdolgozói tevékenysége k
szakmai fejlesztési koncepciójának az előkészítése, valamint stratégiai javaslatok kidolgozás a
az egészségügyi dolgozók rövid és hosszú távú humánerőforrás fejlesztésére vonatkozóan . Az
Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Apolásügyi Főosztály Ápolásügyi Osztálya
osztályvezetői szinttel került meghatározásra, ennek megfelelően kerültek kialakításra a
hatáskörök is . Az osztályvezető a főosztályvezető szakmai- irányításával látja el feladatait ,
munkaköri megnevezése az országos vezet ő ápoló. Feladatkörében szakmai javaslataiva l
segíti az ápolásügyet érintő jogszabályok megalkotását . Részt vesz az ápolási gyakorla t
folyamatos szakmai, minőségi és tárgyi fejlesztésében, a hatáskörébe tartozó szakma i
anyagok el őkészítésében, egyeztetésében . Szorosan együttműködik az ápolási, szakdolgozó i
szakterületekre vonatkozó egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeleti és min őségügy i
vezetőivel, valamint ellátja az ápolási ügyek hazai és nemzetközi szervezetekben történő
képviseletét . Az országos vezet ő ápoló munkaköri megnevezés nemcsak a szakmai terület fel é
történő figyelemfelhívás, hanem els ősorban az ápolásügy minisztériumi szint ű közigazgatás i
feladatainak ellátása, így munkáját a meghatározott jogszabályi és ágazati hatáskörökhö z
igazodóan látja el . Az Ápolásügyi Osztály 3 fős létszámmal működik .

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság a fentiekben vázolt feladatok ellátására 2016 .
január 6-ával nevezte ki az Apolásügyi Osztály osztályvezetőjét. Az újonnan kinevezet t
osztályvezet ő közel 17 évig dolgozott egy megyei kórház sebészeti osztályán, ahol a szakma i
ranglétra minden szintjét megjárta, majd 6 évet a fels őoktatásban dolgozott . Végzettségét
tekintve egyetemi szintű okleveles ápoló . Doktori disszertációját az egészségügyi ellátó
területek közötti együttm űködésrő l írta .

Budapest, 2016 . február 11 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr . Lukács Lászl ó
György (Jobbik) országgyűlési képviselő „Mi lesz az új országos vezető ápoló feladata? ”
című , K/8605 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 11 .
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