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Írásbeli kérdé s

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 vezetőjéhez

Mi lesz az új országos vezető ápoló feladta? "

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

1993 óta működött - a többször nevet váltó - Egészségügyi Minisztérium vagy éppen az azér t

felelős államtitkárság keretein belül az országos főápoló intézménye és személye . Az évek

változásai során 2002-re a pozíció és a feladatkört ellátó személy „kikopott” a

Minisztériumból . Az intézmény visszaállítására, még az előző Orbán-kormány alatt Szócska

Miklós államtitkár tett ígértet, azonban az intézmény és ezzel a főápoló személye elé g

„unortodox” módon került visszaállításra. Azt az egészségügyért is felelős minisztérium

háttérintézményeként működő Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és

Szervezetfejlesztési Intézet egyik főosztályvezetője személyében töltötték be, aki lényeg i

szervezetet a feladatok ellátáshoz nem kapott . Az egészségügyi háttérintézményeket is elér ő

átszervezések során az országos főápoló státusza is megszűnt 2015 év tavaszára .



Bár Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Egészségügyi Ágazati Humáner őforrás

és Ápolásügyi Főosztálya keretében létrehozásra került ismét az országos főápoló tisztsége

(országos vezető ápoló megjelöléssel), azonban a tisztséggel járó feladatokat eddig ne m

lehetett a kinevezésébő l megtudni .

Az országos főápoló (vagy vezető ápoló) feladata lenne különösen, hogy az ápoló szakmai

ügyeit intézze az államigazgatási struktúra legfels őbb fokain és visszacsatolásként szolgáljon

az ágazatban dolgozó közel 60.000 ápoló mindennapi problémáiról, továbbá felhívja a

döntéshozók figyelmét a munkahelyeken uralkodó napi szintű kihívásokra.

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Mely dokumentum határozza meg az EMMI Humánerőforrás és Ápolásügyi

Főosztálya keretében dolgozó országos vezető ápoló feladat és hatáskörét?

Milyen feladatokkal bízta meg a Minisztérium és az Egészségügyért Felel ős

Államtitkárság az országos vezető ápolót?

Milyen eredménnyel végezte eddig munkáját a tisztségre kinevezett személy ?

- Mekkora apparátus (hány fő) áll rendelkezésre az országos vezető ápolónak a

tevékenységi körébe és feladatkörébe tartozó feladatok teljesítése azo k

segítésére?

Tisztelettel ,

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . január 27 .

Lu es L zló György

Jobbik
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