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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
endometriózis-kezelés finanszírozásának átalakításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Az endometriózis-kezelés finanszírozásának átalakításáról

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő csak hetente egy
endometriózissal kapcsolatos műtétet finanszíroz, a biztonságos betegellátás biztosítása érdekében a
következőkről határoz:

1.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy  haladéktalanul  módosítson  az  endometriózissal
kapcsolatos finanszírozási szabályokon.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja a kormányt,

a)  Indítson felvilágosító  kampányt  az endometriózissal  kapcsolatban az  orvosok illetve betegek
körében egyaránt. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a szakemberek által összeállított
Endo-kisokos című kiadvány minél több állampolgárhoz eljuthasson.

b) Indítson továbbképzési programot az orvosok körében a betegség felismerésével valamint annak
kezelésével kapcsolatosan.

c) Bővítse az endometriózis műtétek finanszírozási keretét, tegye lehetővé, hogy hét minden napján
lehessen költségtérítés mentesen elvégezni a szükséges műtétek, illetve kezelést.

3. Az Országgyűlés jelen határozatával felhívja

a) a Kormányt, hogy tegyen meg mindent e célok megvalósításáért, valamint, hogy haladéktalanul
folytasson  egyeztetéseket  a  témával  kapcsolatban  az  érintett  szakemberekkel  és  civil
szervezetekkel;

4.  Az  Országgyűlés  jelen  határozatával  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a  szükséges  módosításokat
legkésőbb 2018. március 15-éig terjessze az Országgyűlés elé.

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

Ma Magyarországon minden tizedik fogamzóképes nőt érint az endometriózis nevű betegség.
Egy kutatás szerint az érintettek száma meghaladja a 200 ezer főt, azonban mindössze 10-15 ezer
érintett diagnosztizálása történik meg évente. Ennek oka, hogy a betegség 10 évvel ezelőtt még
teljesen  ismeretlen  volt,  ezért  nagyon  kevés  azon  orvosok  száma,  akik  speciálisan  ezzel  a
betegséggel  foglalkoznak.  Problémát  jelent  továbbá  az  is,  hogy  a  Nemzeti  Egészségügyi
Alapkezelő hetente mindössze 1 műtéti beavatkozást finanszíroz, emiatt pedig a betegeknek akár
négy  évet  is  várniuk  kell  a  beavatkozásra.  Ráadásul  a  meddőséggel  orvoshoz  fordulók  40
százalékának ez a megbetegedés okozza a tüneteit. A Párbeszéd emiatt azt követeli a kormánytól,
hogy haladéktalanul növelje az endometriózis kezelésének finanszírozását, indítson kampányt az
érintettek valamint a szakemberek körében és dolgozzon ki továbbképzési programot.
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