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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek

„ Mennyit állnak használhatatlanul a CT-k?”

Tisztelt Miniszter úr !

Többször kértük írásbeli kérdésben, hogy sorolják fel melyik kórházban milyen CT
berendezés található és a berendezések milyen korúak . Erre több alkalommal sem tudtak
érdemben választ adni, helyette csak egy a célra nem alkalmas és ráadásul hibásan m űködő
honlapra vezető linket küldtek . Ez is arra enged következtetni, hogy a minisztérium nem látj a
át a hazai egészségűgy rendszerét .

Az elmúlt héten tudomásomra jutott eset is csak abban erősít meg, hogy a minisztérium nem
foglalkozik a rendszeresen problémát okozó rendszerhibákkal és kapacitáshiánnyal . Jelen
esetben azzal, hogy a hazai CT ellátottság és rendelkezésre állás elégtelen . A múlt héten
tömegesen küldték a betegeket a Szent Imre Kórházból a Szent János Kórházba, hiszen a C T
berendezés nem volt használható a 11 . kerületben . Ilyen és ehhez hasonló esetek már me g
sem lepik a híreket követő embereket, de a helyzet ettő l még elfogadhatatlan marad . Ezért
kérem, hogy mielőbb küldjön tájékoztatást és adatokat alábbi kérdéseimre :
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Mi okozta a Szent Imrében a CT berendezés használhatatlanságát, mennyi ideig tartott, illetv e
tart még?

Milyen többlet költséget jelent a betegek átmozgatása ilyen esetben (mennyi az ilyen
esetekben történő betegszállítás kilométerben, illetve költségben; mennyi pénzt költenek a
készülékek javítására) ?

Az elmúlt három évben hány helyen volt műszaki okokból használhatatlan a CT berendezés a
hazai kórházakban? Összesen hány napon keresztül voltak használhatatlanok ezek a gépek a
2015-ős, 2016-os és 2017-es évben?

Megyénként mennyi az átlagos várakozási idő egy CT vizsgálatra?

Milyen arányban sikerül teljesíteni a 14 napos szabály adta lehetőséget a gyors CT
vizsgálatra?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . november 27 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Áko s
országgyűlési képviselő

(LMP)
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