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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heringes Anita é s
Gúr Nándor (MSZP) országgyűlési képviselők „Kardiológus/ Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens/ Szolgáltatás fejlesztő konduktor/ Ápoló/ Intenzívterápiás szakápoló/
Röntgen-műtős szakasszisztens/ Orvosírnok/ Klinikai szakorvos/ Műtősegéd/ Gyermekápoló/
Gyermekorvos/ Belgyógyász/ Fogorvos/ Aneszteziológus/ Aneszteziológiai szakasszisztens/
Epidemiológiai szakápoló/ Gyakorló szövettani asszisztens/ Mentőorvos/ Mentőápoló/
Onkológiai szakápoló/ Onkológus/ Sugárterápiás szakasszisztens munkakört betölt ő
egészségügy dolgozóból megyénként jelenleg hány fő hiányzik a hazai egészségügyből?”
című, K/19506-19527. számú írásbeli választ igénylő kérdéseikre adott v,rnat
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Az Önök által feltett „Kardiológus/ Általános ápolási és egészségügyi asszisztens /
Szolgáltatás fejlesztő konduktor/ Ápoló/ Intenzívterápiás szakápoló/ Röntgen-m űtős
szakasszisztens/ Orvosírnok/ Klinikai szakorvos/ Műtősegéd/ Gyermekápoló/ Gyermekorvos/
Belgyógyász/ Fogorvos/ Aneszteziológus/ Aneszteziológiai szakasszisztens/ Epidemiológia i
szakápoló/ Gyakorló szövettani asszisztens/ Mentőorvos/ Mentőápoló/ Onkológiai szakápoló/
Onkológus/ Sugárterápiás szakasszisztens munkakört betöltő egészségügy dolgozóból
megyénként jelenleg hány fő hiányzik a hazai egészségügyb ől?” című írásbeli kérdésekre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Kormányzásuk ideje alatt Önök 6 ezer egészségügyi dolgozót fosztottak meg a munkájától, é s
elvettek egy havi bért minden egészségügyi dolgozótól, így az egészségügy humánerőforrás
helyzetéért való aggodalmuk hiteltelen és nem más, mint kampányfogás, egy reménytele n
helyzetben lévő párt kétségbeesett próbálkozása .
Amennyiben újra kormányra kerülnének, az egészségügyi ágazatot kivéreztetnék, ahogy
tették ezt 2002-t követ ően. Önök több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyb ő l,
a kórházakat eladósították és hagyták leamortizálódni. A betegek érdekeivel nem törődve
véglegesen bezárták a Svábhegyi Gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológia i
Intézetet, a Szabolcs utcai kórházat és a Schöpf-Merei Kórházat, az aktív ágyak számát pedi g
16 ezerrel csökkentették. Mindezek mellett fizetőssé tették az egészségügyet, vizitdíjat é s
kórházi napidíjat vezettek be, mindezt ráadásul úgy, hogy a 2006-os választási kampányba n
még tagadták.

A Kormány 2010 óta pótolja az egészségügyt ő l elvett pénzeket, emeli a dolgozók anyagi
megbecsülését és gondoskodik az orvosok, ápolók utánpótlásáról, amelyeknek köszönhet ően
évről évre csökken az egészségügyi dolgozók elvándorlása . Eddig 400 milliárd forintot
fordítottunk béremelésre, a 2012-2013-as 27 százalékos általános béremelés után 2016-ban
újabb többéves béremelési program indult el : több mint 97 ezer egészségügyi dolgozó bére
emelkedik, a szakdolgozóké 2016-19 között 65 százalékkal, a szakorvosoké az elmúlt ké t
évben 207 ezer forinttal . Az orvos és ápoló utánpótlást a fels őfokú és az középfokú
oktatásban is ösztöndíjakkal segítjük, az ápolótanulók akár havi nettó 40 ezer forintot,



a rezidensek havi nettó 100-200 ezer forintot kapnak, nekik a juttatásuk is tovább emelkedet t
novemberben újabb 50 ezer forinttal . A háziorvosok, házi gyermekorvosok, véd őnők
és állami fogorvosok támogatása is nőtt, 2009-hez képest 70 százalékkal több pénz t
biztosítunk az alapellátásra, a háziorvosi praxisok betöltését, vásárlását pedig fejenként töb b
millió forinttal segítjük a praxispályázatok keretében .

Tájékoztatom, hogy arra vonatkozó nyilvántartás vezetésérő l, hogy egy adott megyében, a
jelzett egészségügyi dolgozókból hány fő foglalkoztatása szükséges, jogszabály ne m
rendelkezik, ebb ő l következően a vonatkozó adatok ebben az összefüggésben nem állna k
rendelkezésre .
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