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egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
.
43 pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bana Tibo r
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Párható-e előrelépés az aktív belgyógyászat és a szülészet nőgyógyászat visszaállítása terén a körmendi kórházban?” című, K/187 . számú írásbel i
választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
Az
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Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az Ön által feltett „ Várható-e előrelépés az aktív belgyógyászat és a szülészet-n őgyógyászat
visszaállítása terén a körmendi kórházban?” című írásbeli kérdésre – Prof. Dr. Kásler Mikló s
miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészet és n őgyógyászat, asszisztált reprodukció
tagozata által megfogalmazott kritérium, hogy egy kórházi szülészeti osztály m űködése
esetében évente minimálisan 500 szülésre kerüljön sor, mely kritérium az egészségügy i
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr ől szóló 60/2003 . (X. 20.)
ESzCsM rendeletbe is beépítésre került .
A körmendi szülészeti osztályon 2012. év előtt évi 200 alatti szülés történt, mely szülésszá m
mellett az aktív szülészeti tevékenység fenntartása nagyon magas anyai és magzat i
kockázattal is járt .
A Körmend vonzáskörzetében él ő betegek aktív szülészeti, nő gyógyászati ellátása els ősorban
betegbiztonsági megfontolásból Szombathelyen, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba n
történik.
Körmenden az egynapos sebészeti és a járóbeteg-ellátás keretében végzett nőgyógyászati
tevékenység, továbbá a terhes-gondozás magas színvonalon, zavartalanul zajlik . Azon
szülész-nőgyógyász orvosok, akik Körmenden ezeket az ellátásokat szolgáltatják, a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban végzik a (n őgyógyászati) fekvőbeteg ellátáshoz
kötött tevékenységüket .
A Markusovszky Kórház menedzsmentje a közeljöv őben tervezi a Körmendi Kórház korább i
aktív belgyógyászati tevékenységének 15 ágyon történ ő visszaállítását . A 90 ágyon m űködő
krónikus belgyógyászati osztályon jelenleg is ellátást kap minden olyan fekv őbetegként
kezelendő páciens, akiknél a diagnosztika és az ellátás feltételei adottak a Körmendi Kórház
szakmai környezetében .

Tájékoztatom, hogy az Ön által leírtak nyomokban sem tartalmaznak valóságot . A mértékad ó
nemzetközi szervezetek is elismerik, hogy Magyarországon évrő l évre egyre több pénz jut
egészségügyre . A 2018. évi költségvetés az el őző évihez képest 220 milliárd forinttal, a 2010 .
évihez képest 546 milliárd forinttal több forrást biztosít a baloldali kormányok álta l
folyamatosan fojtogatott ágazat számára .
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