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Az Országgyűlés, tekintettel a hazai egészségügy válságos helyzetére a következ őkről
határoz:

i . Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy tegyen meg mindent az egészségüg y
megmentése érdekében, ugyanis a jelenlegi helyzet már a betegek életét veszélyezteti .

2 . Az Országgyűlés az I . pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt,

a) kezdjen bele valódi bérrendezésbe, az orvosokon és a rezidenseken kívül a

többi szakember, köztük az ápolók is kapjanak méltó munkáért méltó bért . Az

alapbér részévé kell tenni a jelenlegi illetmény kiegészítéseket, hog y

növekedhessen a túlmunka díjazása ;

b) rendezze a kórházak adósságát ;

c) tegye lehetővé, hogy az egészségügyre fordított közkiadások összege minde n

évben érje el legalább az EU-s átlagot ;

d) haladéktalanul szorítsa vissza a kórházi fertőzéseket; ehhez dolgozzon ki

megfelelő stratégiát az Európa Tanács iránymutatásai alapján ;

e) kezdjen bele a kórházi infrastruktúra javításába, támogassa a modern kórház i

eszközök beszerzését és haladéktalanul fejlessze a diagnosztikai eszközparkot ;

f) az egybiztosítós rendszer fenntartása mellett erősítse meg a nemzeti

kockázatközösséget ;

g) biztosítsa a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségét az orvosok é s

egészségügyi szakdolgozók számára egyaránt ;

h) a gyermekegészségügyet, a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, valamint a

daganatos megbetegedések megelőzését és kezelését kiemelten kezelje ;

i) Erősítse meg az alapellátást ; növelje a szakdolgozók számát, indítson

programot a betöltetlen háziorvosi praxisok betöltéséhez; A háziorvosi

ellátásokra fordított kiadásokat legalább 20%-al meg kell emelni és kiegészítő
támogatásokra van szükség a szolgáltatáshiányos térségekben; Ez azt is jelenti,

hogy ahol szükséges, duplájára kell emelni a praxisok pénzét ;

j) tegye lehetővé, hogy a szolgáltatáshiányos térségekben a vállalkoz ó

szakorvosok is legyenek igénybe vehetőek a társadalombiztosítási ellátás

keretében;

k) az alapellátás megerősítése érdekében támogassa praxisközössége k

létrehozását ;



1) haladéktalanul hozzon létre állami programot, hogy minél többen járhassana k

rendszeresen szűrővizsgálatokra;

m)támogassa kiemelten a népegészségügyi programokat; a magyarok rossz

egészségi állapota miatt egészségneveléssel és prevencióval kapcsolato s

programokat kell indítani ;

n) csökkentse a várólistákat ; ehhez át kell alakítani a teljesítmény-volume n

korlátot ;

o) fejlessze az informatikai rendszereket : a betegek tudjanak szakorvosi ellátásra

online bejelentkezni ;

p) állítsa helyre a betegjogok intézményrendszerét, mérje a betegelégedettséget !

q) úgy szervezze át a beteg-beutalási rendszert, hogy a szakrendeléseket és a

kórházi ellátást mindenki a lakóhelyéhez legközelebb vehesse igénybe ;

r) az esélyegyenlőség jegyében a rászorulók számára biztosítson célzott

gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és szemüveg-támogatást !

s) mérsékelje a nyugdíjasok, a krónikus betegségben szenved ők, a cukorbetegek

és az asztmások, továbbá a gyermeket nevel ő családok rendszere s

gyógyszerkiadásait;

t) törölje el az állami vezetők és a vezető köztisztviselők kiemelt egészségügyi
ellátását!

3 . Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormány t

a) hogy a helyi önkormányzatokkal, az egyházakkal, a civil szervezetekkel é s
egyéb társadalmi mozgalmakkal közösen tegyen meg mindent e célo k
megvalósításáért, valamint hogy a helyi önkormányzatok, az egyházak, a civil
szervezetek véleményezésükkel és javaslataikkal közrem űködhessenek a
szükséges jogszabályok el őkészítésében és a program végrehajtásában ;

b) hogy a jogszabályokat megalapozó költségvetési számításokat tegy e
hozzáférhetővé az adott területre hatáskörrel rendelkez ő minisztérium
honlapján, normál és akadálymentes formában egyaránt .

4. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja a Kormányt, hogy a szükséges
módosításokat legkés őbb 2o16. június 15-éig terjessze az Országgyűlés elé .

5. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

A hazai egészségügy jelenlegi állapota már a betegek életét veszélyezteti . Az Európai
Unióban átlagosan a költségvetés 15%-át fordítják egészségügyre, ezzel szemben ez a z
arány Magyarországon 1o%. Az állampolgárok évről évre többet költenek az
egészségügyre és a saját zsebból finanszírozott kiadások meghaladják a fejlett
országok és a szomszédos országok átlagát is .

A kórházak adósságállománya évről évre nő: december végén 38,2 milliárd volt ,
februárban már 43 milliárd . Nem csoda, hogy a kórházak ráomlanak a betegekre .
Ezzel szemben a kormány csak az etyeki kisvasútra eltapsolt 9 milliárd forintot, é s
több, mint 150 milliárd forintot költött el stadionépítésekre .

A magyarok egészségügyi állapota kirívóan rossz, az OECD országok közü l
Magyarországon a harmadik legalacsonyabb a várható élettartam . Mindennapossá
vált az is, hogy emberek nem amiatt a betegség miatt halnak meg, amivel kórházb a
kerültek . A rossz körülmények és a forráshiány odáig vezetett, hogy ma többen halnak
meg kórházi fert őzésekben, mint autóbalesetben . Átlagosan minden huszadik kórházi
beteg összeszed még egy betegséget a kezelése alatt .

Többek között ezek az adatok is bizonyítják, hogy nincs több idő, azonnal cselekedni
kell! A PM ezért egy olyan javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, mellyel felhívjuk a
kormányt, hogy kezdjen bele a problémák azonnali, hatékony orvoslásába . Egy
állampolgár életét sem kockáztathatjuk tovább! A kormánynak pedig el kell kezdeni e
végre arra költenie, amire kell! Nem kellenek presztízsberuházások, nem kellene k
stadionok! Ehelyett normális oktatásra, normális egészségügyre van szükség!



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Határozati javaslat

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján
„az egészségügy megmentéséről” címmel a mellékelt országgy űlési határozati
javaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2016. április 1

Szabó Tímea
független országgyűlési képviselő
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