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Tárgy: Elektromos kerekesszékek belegszállító gépjárművekben történő szállítása
Tisztelt Elnök

Asszon-v" !

Elekttomos kerekesszékek betegszállitó gépjárművekben történő szállítása témában írt
ismételt rnegkeresését köszönettel rnegkaptanr' a kósedelrnes válaszért ezúton is szíves
elnézésétkérem.

Tájékoztatom Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy az elektromos kerekesszékek betegszállító
gépjárművekben történó elszállitásával kapcsolatban egyeztetést folytattam a Nenrzeti
Egészségbiztositási Alapkezelővel és az országos Betegszállító Szolgálat Egyesüléssel.

Az egészségüg1,'ről szóló 1997 . é.''i CLIV' törvény 97' s\ ( 1 ) bekezdése szerint rl betegszitllítás
célja, hogy biztosítsa aZ egészségügti ellátáshoz vLló hozzáférést abban a _ ntentőápolói
.fbltig,'eletet nem igén1lő esetben, ]ru az egószségtigvi ellátás elérhetősége nláskénl nent
biztosítható'

A

betegszállításról l9l1998' (VI' 3.) NM rendelet (a toi'ábbiakban: NM rendelet) 6. s (ó)
bekezdése szerint a beteg használctttiban lévő, ktinnyíís;erke:etíi,összecsukható kerekesszéket
o^,os |agi az általa kijelölt egészségiigl,i dolgozó megrenclelése alapján a betegszállító
gépiannűben a beteggel egriitt, megfelelő rögzítés bi:tosításáyal el kell sztjllítani.

( íttr: ll)5.1 Butlapi:st ,\kadétuiir tttca _]' Tcl: ; -] /-r l 7oi l](-\l. Fnr: ,
l-rnnil : .izhat({, enrnr i.ili'r'.hri

j6 l ;9j

002:

:''|'-]. -

.''

betegszáliítás egy olyan speciális körülnén1'ek között _ közírton nregr'alósuló
egészsógügyi ellátás. amelynek biztosítása során aZ egészségtigyi vonatkozásÍr
jogszabályokon túl a közúti köz]ekedés szabályait is szigorrran be kell tanani.
A kőzúti közlekedés szabályairól szóló ]/1975. (II' 5.) KPM BM együttes reldelet 47.

A

5S

szednt:
(]) .Júrmíiyetneglerhelni oly mértékig.s:aburl, ltog.l, öss:Íönege u nagettgedell legnLlg],obl'l
öss:ÍömegeÍ ne haluditt nteg' Ol.t'un gépjtirníiútl'untc]t'nek Iehcrbírcisúlc'sak a s:tillíthutó
s:enél.l'ck s:tinlriyal hatiiroztitlt nteg, szeuéI.,-enkéntI0 kilograntn rakontiny is sztillítható'
I lu a: ilyen .iarntíívlű negengedettnél l;el'esebb s:emél..t,l s:álIítanak' u t'akonlánl súlva
ttltttt'i.s:or ó8 kilogrunnlul nilyeIllető. antennyiyel u s:tiIIított s:emélyek s:úntu tt s:állíthutó
'.-r'illl1ri'Á : :ti nti ttLi l lill'e v hh.
(2) ,-1 r kun(iry'| u 'idrmt|ivötl ttnnak belsejében' illet(ileg raklbltiletén úg' ke ll elhelve:lti,

hog'a kö:Iekedés bizíonságlit, yalanint a sze rélf- és vagyonbi:tonsdgot ne

yes:élJ,eztesse,

Gontltlskodni l;ell kíili)nösen arról, hogv u rakonlán.l'
ct) a júrntt|í tc:eltíié1tt s:ubatl kilátti.sbun és ct ye:elésben. a
'fbrgulont többi rés:n'eúiétpedig
u j órnt íi'lén1je l:(í be re ntte :ése ine k és:l e l ésébe n ne akcldltll'o::ct :

a.larnlííaitajainuk, illetőIeg a raklbliilet oltlalfalainak le:tirá:;tit ne gútolju''
c) egvenletesen ós íLp1, leg1,en elhely-ez\'e, hogy a jdrmíístobilitlisút szdn ottevően ne rontsa;
d) Lig.v leg.,-en rögzín'e, hogv_ el ne csúss:éli,le ne cssé]r, lti ne ömöljélc, tol'ábblt olyan módon
b)

lcgyen lefe(lrc (letalrun,c), ltog.t, le ne s:óródjék"

.{ betegszálirtás 5orán a szol3ultaió netrr köteies a beteg használati tári:1ainak szál1ításar':.
kivételt képez ez a7ő1 a beteg haszr-rálatában lévó kön-rrytiszerkezetű. összecsr"rkható
kerekesszék.

A szállítás soráIl fontos

SZelnpont a rögZíthetőség kérdése. Anlennl'ibetr az adott betegszállító

gépjánnű nem alka]lnas arra. hogy a KRE'SZ szabályait betartva biztonságosan rögzített
állapotban kerüljön sor a könnytiszerkezetii. öSszecsuklrató kerekesszék szállítására. akkola
Szolgáltató nenl köteleZIrető a ÍiIadat ellá1áSára.
A beteg és vele eg1'ütt a használatbarr 1c1r'ő könnyÍiszerzettlt, összecsukató ker'ekesszék
elszál1itását a szo1gáltató lnásik, a feladat ellátására alkalmas betegszállító gépjárnrúvóvel"
r'agy rnás betegszállitó szolgáltató bevonásál'al kell elr'égezni.
Az NM rendelet 10. s (l) bekezdése alapján az egészségügyiintézrnényneka beteget 10
percen belül át kell venni vagy _ amenllyiben a beteget nenr tudja ellátni _ dönteni kell a
to\,ábbsZállításáról.

Az NM rerrdelet l. szánrir nlellékleténekII. Tárgyi feltételek fejezete részletezi. hogy

a

hetegs::allító S:olg(ilÍűlók gépiarntíivcinek ntil.t'en míis:uki pt:ranéÍerekkel kell rendelke:niiik'
',1

II/B. pont 1' pontjtiban.foglaltalr s:erinl" Fe h'tíbet e g-s:úllí1(ikoc'si" gépkocsil'e:e tő:'el és

bctegkísérőtel kiyonultj, hord's:ékkel. hortls:ékrög:ítőreI' hot'tla91ortótul, hordággral és
finuns:íro:i'lsi s:er:(ídés.sel rentlelke:ő betegs-tílIító s:olgtilruttik cscÍénEDR rlitlióyctl. tt
íinans:ít'o:ítsis:er:őcléssel nun rendeIke:ő betegs:tillító s:olgtiItatrik esetén peclig t|RH
níthető vttg'c'serélhető iilésktirpiltttl ellótott gépkocsi' nel)'íel'iesíti a: ultibbi níis:ctki
partunétereket

'ÍbrrőtIe

"

u) a hordtigl, néretei: minintális hoss:iLstigtt 19()0

ntnl nlittinlalis s:élességc45()

ntnt.

elektronros kerekesszékek szállíthatóságának megítélóse sor'án figyelembe kell vennr,
hogy ezen egyecli, vagy Sol'ozatgyádású győgyászati se-géCleszközök méretileg és forr-naílag
igen eltérőek lehetnek. Az eszköz súlyából adódó ploblémán túl további, szállítással j ár'ó
eszköz jótállási követelményeket és rögzítéssel kapcsoiatos technikai problérIákat is feh'et. A
betegek trúajdonában lér,ő. eltérő siriyÍl. néretii és Íbrnájú székek rögzítésre a1kalr-r-ras

Az

járntivek paranéterei eltérrrek a betegszállító gépjárrnűr'ek jelenleg

hatál1'os

kör ete1rnényrerrdSZerétől' AZ

rögzítésnek
nr

a

eszköZ szál]ítása során további fontos szenpont' hogy'
csopofios betegszállításból adódóan a tobbi szállított betegre nézvc is

arirná1isan biztonságosnak kel1 1ennie'

egészségbiztosítáS ellátásairól szó|ő 199]. ér'i LXXXIII. törvény végrehajtásáról
2I7l1991 . (XII' l') Kotm. rendelet 21. $ (i) bekezdése kimondja, l'logy Betegszállításra a
NEAK tt kllan jogszcúat.yban./bglaltctk s:erin| .finans:ít'o:a.si szer:ődést kör u::cl a ntííködési
engetlélly'el rentlelkező s:olgáltcttóvcl ' cnne|' a kiilÖn jog's:abtil1,ban nteghctl áro:ottű]í .szeritlt

A kötelező

befo gcLdás

ra

l;e

rtiIt.

Magyarország teljes teriiletére kiter.jedően je1errleg 57. a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkczelővel szerződött szolgáltató, összcsen 482 aktív (ebből 309 Í-ekvő. 173 ü1ő). valamint
212 Íafia1ék(ebbő1 129 tartalék fekvő. 42 tar'talék tiló) betegszállító gépjármtivel biztosítja a
Í'elmerti1ő betegszállítási fe]adatok e1r'égzését.

A NEAK_kal szerződéses kapcsolatban álló valamennyi betegszállító szo1gáltató rer-rdelkezik
legalább egy fekr'őbeteg_szállító gépjármtivel. ezért a jogszabályban meghatározott
nrininrurrrrendelet értelnrében valanrennyi betegszá11ító szo1gáltató képes a mozgásában
korlátoZott. kerekesszékkel közIekedő beteg elszál1ítására a betegszállító gépjárnűben
kötelezően rendelkezésre

á11ó

eszközök

segítségével'

Az egészségiig-vi szolgáltatások n1,írjtásálroz sziikségcs szaktlai l11inimumt'eItételekrol szó1ó
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 1' szátlú mellékletébenfoglaltak szet|nÍ a beteg
irtté:ntórl.'en beliili ntozgcttíLsúró I, s:állítitsitt'ol a. ellátó iy7['p7[n1lnek ltelI gotldoslrodnia.
E-en ]' s:timt? nellékIet 2.1 1lcllllitt s:erinl .l .fela'(ibe reg-ellatást nlújtó egé.r'-slgiigr'l
s:ol.gáItató a betesellátás .t'bll'amcÍossagct értlekében tl: engedéh'e:ett sza]inttili ntindaglilig
s:amíu.tt sttiúl s:erl,e:etí egl.'ségének nííködtetés6el tag' ntííköt!ési engedéllyel rentlelke:ő
kÓ:renííködő egés:ségiig,i s:olgúltató beyonásoyal' ru91' s:cr:(iclés titlón [kitére'' c)' d)' nt)'
n), r), s) pontl bi:tositiu
a ) a: úpolús-gontloz/tst,
q) ct: intézmén'enbe!íili bctegszállíttist'
Fentiek alapján az egészségtigyi irrtézn-rén.ven be1üli beteg mozgatását az ellátást nlrjió
intéznérrylátja el'
A jogszabál-vban rögzített az is, hogy a relrabrlitációs ellátások körében rryújtott meghatározott
szakrrákbar-r elektl'omos rrreglrajtású kerekesszéket szükséges a szo1gá1tatónak biztosítani.

Fentielre'e tekintettel álláspontom szerint a mozgásában sú1yosan kor1átozott, e]ektromos
kerekesszéket használó személyek egészségügyi ellátáshoz való hozzáfétése a megfelelő
szintír betegszál1ítás igénybe vételévelbiztosított. A közfinanszírozott betegszállítási
ieladatokat ellátó szolgáltatók a saját eszközeik igénybevételóvel képesek a betegeket az

ellátó he11re biztonságosan elszállítani, aho7 az |ntézményen belüli beteg mozgatást

a

sZo1gáltató biztoSítja.

Mindemellett tovább r'izsgáljuk

az

elektromos kerekesszékek elszállítására vonatkozó

lelretőségeket, amelyhez szívesen látjuk az érdekképviseleti szervezet javaslatait.

Sggítő egyiittműködését e1őre is köszönöm.
Budapest. J018. december,.
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