
Országgyű lés FFssatal a

irományszám : ,1L 0163,h

Érkezett 2Ó17 MÁ C 21 .

Dr. Lukács László György
országgyűlési képviselő

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 az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Milyen mértékű volt a gyermekintenzív ágyak kihasználtsága, miközben Budapesten
nem volt szabad ágy? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Már több mint egy hónapja adott utasítást az Országos Tisztif őorvosi Hivatal IF-3629-2/2017 .
számú körlevelében a tartós lélegeztetést és intenzív ellátást igényl ő gyermekek elhelyezésében
érintett kórházak számára, hogy az érintett gyermekkorú betegek elhelyezését lehet ő leg ne a
budapesti, valamint a Pest megyei intézményekbe szervezzék, mert ezek a gyermekintenzí v
ágyak megteltek .

A kiváltó ok egyébként az volt, hogy az elmúlt időszakban nagy számban megnőtt a vírusos
hörgőgyulladásos megbetegedések a gyermekek körében, így jelentősen több gyermeknek volt
szüksége a központi (Közép-magyarországi) régióban, de országosan is azonnali lélegeztetésr e
az intenzív terápiás osztályokon .

A korábban ebben a tárgyban feltett írásbeli kérdésemre a válaszát K/14297/001 számo n
(http://www.parlament .hu/irom40/14297/14297-0001 .pdf) megkaptam, amelyet átolvasva
újabb kérdések merülnek fel .

Válaszukban azt írták, hogy „Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ)
Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya a kritikus időszakban 4 óránként frissített jelentés t
küldött a budapesti gyermekintenzív ágyak kihasználtságának alakulásáról. Az OTH, az OMSZ
és az EMMI Készenléti szolgálata folyamatosan monitorozta a helyzetet és az üres ágyszám



kritikus szintre esésekor megtette azokat a szükséges intézkedéseket, melynek révén nem vol t
ellátatlan, vagy nem megfelelő ellátási szinten kezelt gyermek ebben az időszakban sem. "
Ennek megfelelően, a Minisztérium a Készenléti szolgálaton keresztül az érintett januári é s
februári időszakban folyamatosan nyomon követhette miként alakult a budapesti és Budapes t
környéki ellátó helyeken a gyermekintenzív ágyak kihasználtsága, miközben Budapesten már
nem volt szabad kapacitás .

Ennek – azaz Budapestet körbe vevő megyék gyermekintenzív ágyainak kihasználtságának –
megismerése álláspontom szerint azért is fontos, mert ebb ő l meg lehet ítélni, hogy milyen okok
vezettek ahhoz, hogy megteltek a budapesti gyermekintenzív ellátó helyek. Vajon kialakulhat -
e olyan helyzet, – miközben Budapesten megteltek a környez ő megyékbő l beküldött betegek
miatt az ágyak –, hogy eközben a beküldő megyékben szabad kapacitás volt nagy
mennyiségben?

A fenti kérdés tárgyilagos tisztázása érdekében kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

– Mekkora volt a Fejér, Bács-Kiskun, Nógrád, Komárom-Esztergom, Jász -
Nagykun-Szolnok, Heves és a Pest megyei gyermekintenzív ágyak egyidej ű
kihasználtsága, miközben Budapesten ezen ágyak megteltek 2017 januárjában ,
illetve februárjában?

Honnan (mely megyékből) fogadták túlnyomó többségben az érintett id őszakban
a betegeket a budapesti intézmények?

Tervezi-e a Kormány a csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiá s
ágyszámok bővítését vagy a Budapestet körülvevő megyék gyermekintenzív
ágyszámainak felülvizsgálatát?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . március 21 .
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