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Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok

intézni az emberi erőforrások miniszteréhez mint a tárgyban illetékes minisztérium

irányítójához

Terveznek-e többlettámogatást nyújtani a körzet nélküli háziorvosoknak?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nemrégiben segítségkéréssel fordult hozzám egy körzet nélküli háziorvos .

Elmondása alapján az országban jelenleg körülbelül 150 olyan területi ellátási kötelezettség

nélküli háziorvos praktizál, aki anyagi problémákkal küszködik, mivel annak ellenére, hogy a

jogszabályok alapján tartalmilag ugyanazt a szolgáltatást kötelesek nyújtani, mint körzete s

kollégáik, nekik jóval kevesebb pénzbő l kell gazdálkodniuk. Példának okáért egy 1500

beteggel rendelkező körzetes háziorvos kb . 1 400 000 forint kap havonta, ezzel szemben egy

körzet nélküli társának – ugyanennyi beteg mellett – csaknem a felébő l, 720 000 forintból kel l

gazdálkodnia, ebb ő l kell fizetni a rendelő bérleti díját, a rezsiköltséget, az asszisztenst és az

egyéb fogyó- és kisegítőeszközöket is, a maradékból pedig még meg is kell élnie .

Értesüléseim alapján az érintett orvosok problémáikat már évekkel korábban és töb b

alkalommal is jelezték az illetékes döntéshozók felé, mindezek ellenére hosszú évek után se m
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történt érdemi változás, sőt finanszírozásuk az alapellátási törvényben foglaltak ellenér e

folyamatosan csökken. Pedig egyes számítások szerint évente fél milliárd forin t

többlettámogatás megoldaná az érintettek teljesítményarányos finanszírozását .

A tisztességes anyagi juttatások biztosítása mellett kiemelten fontos lenne, hogy az

alapellátásban egységes min őségbiztosítási rendszer is bevezetésre kerüljön a maga s

minőségű és kiemelkedő munkát végz ő körzet nélküli háziorvosok motiválása érdekébe n

(2011-ben a körzet nélküli szolgáltatóktól megvonták a min őségi munkát legalább részben

tükröző indikátorpontok után járó teljesítményfinanszírozást is), hogy a kiemelked ő és magas

színvonalú munkát végzők megfelel ő díjazásban részesüljenek.

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat :

- Terveznek-e többlettámogatást nyújtani a körzet nélküli háziorvosoknak ?

- Mikor hoznak létre egységes minőségbiztosítási rendszert az alapellátásban ?

Budapest, 2017 . június 09 .
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