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A bejelentés tartalmi
kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő egy halmozottan
sérült gyermek édesapjaként
megírta, hogy egészségügyi
okból szükséges, tb-támogatott
fogszabályozásra 4-5 éves
várakozási idővel regisztrálták.
Sérelmezi, hogy a várakozási
időre tekintettel az ellátás állami
finanszírozásban gyakorlatilag
elérhetetlen. Azonnali forrás-és
kapacitásbővítést
és
intézkedéseket
javasol
az
érintett szakterületen.

lezárt

Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) a halmozottan sérült gyermekeket
érintő TB- támogatott fogszabályozás várakozási idejével kapcsolatos közérdekű bejelentésre az
alábbi tájékoztatást adta.
Az eljáró szerv közbenső tájékoztatásában megírta, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint megkezdte a bejelentés vizsgálatát, melynek keretében
egészségügyi szolgáltatásnak a működési engedélyben foglaltaktól eltérő nyújtásának gyanúja merült
fel. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük hatósági nyilvántartásának ellenőrzését
követően az eljáró szerv a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (továbbiakban:
Kórház) nyilatkozatát kérte. Többek között a tekintetben, hogy a feladatellátó orvos milyen
jogviszonyban végzi a tevékenységet, illetve információt kért az ellátásra történő várakozás
időtartamára vonatkozóan. NNK megállapította, hogy a tényállás további tisztázása szükséges, ezért a
Bejelentő részére a védett elektronikus rendszeren keresztül az eljárás meghosszabbodásáról külön
tájékoztatást adott.
Az NKK az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
(továbbiakban: Ehi.) 14/C. §-a, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésben, a (2) bekezdés a) és c) pontjában biztosított hatáskörében a vizsgálat befejezéséről
részletes tájékoztatást adott. Az eljáró szerv megírta, hogy a kivizsgálás eredményeként a
közérdekű bejelentés megalapozott.
A Kórház telephelyén nyújtott fogszabályozás tekintetében a várakozási idő a bejelentésében
foglaltakkal egyezően 4-5 év, mely miatt indokolt a kapacitások és ellátási területek újraosztása.
A kivizsgálás eredményeként arra is fény derült továbbá, hogy nincs a hatóságnak információja
arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) mely
szolgáltatókkal kötött a fogyatékkal élők fogszabályozására finanszírozási szerződést az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján, mely a szerződés
megkötésére csupán lehetőséget ad.
A bejelentésben foglaltak a halmozottan sérült gyermekek ellátását érintik, ezért az NNK
indokoltnak tartotta a NEAK megkeresését azzal kapcsolatban, hogy jelenleg mely szolgáltatók
rendelkeznek finanszírozási szerződéssel ezen ellátás nyújtására. A fenti adatok ismeretében a
fogyatékossággal élő gyermekek fogszabályozására külön beutalási rend kerül meghatározásra.

