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Tárry: Elektromos kerekesszékek betegszállító iárművel történő elszállíüísa

Tisztelt lfu lamtitlriír Úr!

A Mozgáskorlátozottak Eryesületeinek országos Szövetsége (MEOSZJ elnoksége 2017.
március 21-én levélben fordult az emberi erőforrások miniszteréhez a súlyosan
mozgáskorlátozott, elektromos kerekesszéket használó személyek érdekében. A MEoSZ
azt szeretné elérni, hogl a mozgáskorlátozott betegek használatában |évő,
könnyűszerkezetű és összecsukható kerekesszékek mellett az elektromos
kerekesszékeket is szállítsák el a beteggel együtt a betegszá|lító gépjármúben.

Levelünkben hivatkoztunk Székely László alapvető jogok biztosa A|B-437 /201'7 számtt
|elentésére, amelJrben megállapította, hogjr azon gyakorlat, amely szerint a köte|ező
egészségbiztosíüís keretében igénybe vehető betegszállít,ás során a vonatkozó 1,9 / I99B.
IVI.3.] NM rendelet értelmében a mozgáskorlátozott személlyel egnitt annak elektromos
kerekesszékét nem kell elszállítani ,,az érintettek vonatkozásában az egészségügyi
ellótdshoz való egyenlő eséIyű hozzáférést megnehezíti, a szabad mozgáshoz való jogot, a
helyvóltoztatástjogát ellehetetleníti, ezáltal sérti az érintettek önrendelkezési szabadságát
Ez a helyzet és jogalkalmazási gyakorlat a minden embert egyenlő mértékben megillető
emberi méItósághozvaló joggal, az egyenlő bánásmód követelményével, a fogyatékossőggal
élő szeméIyek kiemelt védelmének állami kötelezettségével összefiiggésben visszássógot
okoz, és nem felel meg a Fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 4. cikkéből
fakadó nemzetközi kötelezettségelmek" Az ombudsmani vizsgálat rávilágított arra, hory
további jogszabály-módosíhísra és a betegszállítási szolgáltatás fejlesztésére van szükség
annak érdekében, ho5r az elektromos kerekesszékek szállítása se legyen kizáwa a
kötelező betegbiztosítás által fi nanszírozott szolgáltatásból.

Szövetségünk levelében arra kérte a minisztert, hogy teremtse meg az egészségúgyi
szolgáltatásokh oz való egyenl.ő esélyű hozzáférés jogszabályi és finanszírozási feltételeit
az alábbiak szerint:

Te$le kötelezővé a betegszállirást végző szolgáltatók számára, hory a beteggel
egzütt, egy időben szállítsák el a használatában lévő mozgást segítő segédeszközt,
annak típusától fuggetlenül;
Írja elő' ho$l betegek kerekesszékének elszállításáról akkor is gondoskodni kell,
ha arról a betegszállítást elrendelő orvos nem rendelkezik
Hazai és/vagy uniós források ütemezett felhasználásával bővítsék a betegszállítók
járműparkját a megfelelően átalakított járművekkel;
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4. Kötelezzék a betegszállítókat olyan gépjárművek beszerzésére, vagy a meglévők
átalakítására, amelyek lehetővé teszik a kerekesszékek beteggel eg1ütt történő
biztonsá go s szál|ítását;

5. Szüntesse meg a segédeszkózök együttes felirauísának korlátozását, és helyette
az egyéni szükségleten alapuló ellátást biztosítő jogi szabá|yázást dolgozzon ki'

2017. április ]-9_én kelt válaszlevelében Áltamtitkír úr arról tájékoztatott, hogy az
elektromos kerekesszékek betegszállítás során történő elszállításának megvalósulásához
szükséges technikai és pénzügyi feltételeket részletesen megvizsgálja.

A probléma megoldásának e|őmozdítása érdekében a témában 2017. május !6-ára
összehívott eryeztetésen az EMMI uniós fejlesztésekért fele|ős államtitkársága vállalta,
hogy a szükséges forrást rendelkezésre bocsátja, amellyel kapcsolatban megkereste az
egészségügyért felelős államtitkárságo! azonban tudomásunk szerint a kérdésben
előrelépés mindeddig nem történt'

Sajná|atos módon sem a tavaly májusi egyeztetésen, sem az azőta e|telt időszakban nem
volt lehetőségünk a kérdésről személyesen eg}.'eztetni Önnel. Erre tekintettel ezúton
kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hory az elmúlt időben milyen intézkedések
születtek az elektromos kerekesszéket használó mozgáskorlátozottak egészségügyi
szolgáltatásokh oz való egyenlő esélyíi hozzáférésének iogszabáll és finanszírozási
feltételeinek megteremtése érdekében.

Budapes! 20L8. január 30.
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