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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez

„Működik –e egyáltalán hazánkban az egészségügyi intézmények min őségbiztosítása?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Ma Magyarországon az 1997 . évi CLIV. törvény 121 . §-a szerint minden egészségügyi
szolgáltatónak kötelessége belső minőségügyi rendszert működtetni . Ezt megerősíti az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr ől szóló
60/2003. ESzCsM rendelet 2012 . július 1-tő l hatályos módosítása is .

Egészségügyi szolgáltatók esetében a min őségi betegellátás nem csupán arról szól, hogy hány
szobás ágyban kerül elhelyezésre a páciens, vagy ízletes ebédet kap-e, hanem arról is, hog y
egyáltalán életben marad-e a beteg, sikerül-e emberhez méltó életminőséget biztosítani
számára . Az egészségügyi szektorban tehát a min őség és biztonság fogalma szorosan
összekapcsolódik . Ezen elgondolás mentén vannak szolgáltatók, melyek alkalmazzák az IS O
9001-es szabványt, ami magában foglalja az általános minőségi követelménye k
meghatározását, azok teljesítésének nyomon követését, ellenőrzését, értékelését, fejlesztésé t
és dokumentálását, egészen az ügyfél, vagy páciens elégedettségének méréséig . A 2015-ben
megújult szabvány még jobban ráirányítja a figyelmet a kockázatalapú gondolkodásra, ami az
egészségügyben látható fejetlenség és instabilitás mellett igen életszerű is .

Nagyon vegyes azonban a kép az egészségügyi szolgáltatók min őségirányítási gyakorlatában .
Kezdve onnan, hogy számos szolgáltató már bevezetett valamilyen szabványt, vagy
standardot (pl : ISO 9001, MEES), egészen addig, hogy a jogszabályi megfeleléshez elegend ő



papírokat kinyomtatták, a minőségirányítási vezető pozíciót pedig valamelyik kevésb é
szerencsés kollégára rátestálták anélkül, hogy a valóságban bármiféle munka, való s
teljesítmény állna az ily módon csak névleg létez ő minőségirányítási rendszer mögött .

Mindezekre tekintettel, kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Ki ellenőrzi, hogy a kórházakban, ill . a különböző egészségügyi szolgáltatóknál
valóban működik-e minőségirányítás?

Számon van-e tartva (és ha igen, mely állami szervnél), hogy mely egészségügyi
intézmény milyen szabvány szerint és mikor lett tanúsítva, ha egyáltalán lett ?

- Miként lehet működtetni egyáltalán a min őségirányítási rendszert és teljesíteni a
folyamatos fejlődési követelményt, ha még az egészségügyi beszállítók számláira
sem futja az állami intézmények költségvetésébő l?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . november 23 .

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
Jobbik
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