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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

minisztérium vezet őjéhez

„Lesz- egységes munkaruhája az egészségügyi dolgozóknak? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Régi problémája az egészségügynek, hogy a finanszírozás elégtelen volta miatt, ott spórolnak ,

ahol tudnak. Eszközök be nem szerzésén, vagy éppen helyesen olcsóbb beszerzésén, de

lényegében az általános alulfinanszírozottság eredménye, hogy az egészségügyi dolgozókná l

nincs egységes formaruha .

Aki ma egy fekvőbeteg egészségügyi intézménybe téved jó esetben a fehér köpen y

használatában lát egységes öltözetet az ott dolgozókon . Sokan külföldi használt ruhából,

valakik nagyon elhasznált ruhákból, valakik pedig utcai ruhákkal frissítik munkahelyi

ruhatárukat . Olyat, hogy egy intézmény egységes munka ruházatot, ezáltal egysége s

megjelenést biztosít a dolgozóinak az utóbbi időben már látni sem lehet .

Pedig fontos tájékozódási pont a betegek és a hozzátartozók számára is, hogy éppen kive l

beszélnek, vagy , bizonyos információk megszerzése miatt kit keressenek éppen . Így

szükségesnek mutatkozna egy egységes ún . dress code megteremtése, ami persze abban az

esetben lehetséges, ha ez a dolgozók számára nem jelent plusz anyagi terhet .



A kórházak vonatkozásában is működik a Központi Ellátó Szervt ő l (továbbiakban : KESZ)

való beszerzés, amelynek keretében a kórházak több egyszer használatos eszközt, vagy bútort ,

vagy éppen textíliát szereznek be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

közbejöttével . Ez egyrészrő l egységes minőséget garantál, másrészrő l költséghatékonyabb is ,

mint a forgalmazóktól piaci körülmények között vásárolni . Ilyen beszerezhető textília lenne

az igényes és egységes munkaruházat is, amely könnyebb eligazodást biztosítana betegnek,

hozzátartozónak, nem jelentene anyagi terhet a dolgozóknak és növelné az egészségügyb e

vetett közbizalmat is egyszerre .

Kérdezem ezek alapján Tisztelt Miniszter urat, hogy terveznek –e egységes ruházat i

viseletet a magyar egészségügyi intézmények dolgozóinál ?

Megvalósítható –e az egységes, de igényes ruházat a KESZ-en keresztül ?

Mennyibe kerülne egy ilyen egységes ruházat kialakítása, az orvosokra és egészségügyi

szakdolgozókra kiterjedően egyaránt?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 23 .

Tisztelettel :

D,Lukács László György
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