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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos, Dr .
Tóth Bertalan (MSZP) és Burány Sándor (Párbeszéd) országgy űlési képviselők „Ki fog
gyógyítani?” című, K/153 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képvisel ő Urak !

Az Önök által feltett „Ki fog gyógyítani?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Tájékoztatom, hogy azon orvosok esetében, akik 2010 . január Hét követően első alkalomma l
igényelték a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, jelent ős csökkenés
figyelhető meg. 2010-hez képest több mint 60 százalékos csökkenés figyelhet ő meg (845-ről
334 főre), tehát megállapítható, hogy 2017-re kevesebb mint felére csökkent a külföldi
munkavállalást tervező orvosok száma. Ez komoly eredmény, amely elsősorban az ágazati
béremelési program és a több százmilliárdos modernizációs hullám hatása .

Az egészségügyi rendszer fenntarthatósága elképzelhetetlen stabil alapellátás nélkül . Az
egészségügyi ágazati el őmeneteli szabályokkal párhuzamosan az alapellátás keretében is több
alkalommal került sor a finanszírozás megemelésére . A Kormány 2010-hez képest 2018-ba n
már 74 százalékkal több pénzt biztosított az alapellátás támogatására. 2014-ben 10 milliárd
forint érkezett az alapellátásba, leginkább a felmerült fejlesztési igényekre . 2015 . januártó l
minden területi ellátási kötelezettséggel rendelkez ő háziorvosi praxis havi 130 ezer forintta l
magasabb díjazásban részesült az el őző évhez képest. A Kormány 2016-ban újabb 14, 1
milliárd forint pluszforrást biztosított az egészségügyi alapellátás meger ősítésére, melyne k
keretében a háziorvosoknak és a házi gyermekorvosoknak praxisonként átlagosan 130 eze r
forinttal jutott több havonta . 2017. június 1-jétől ismét 130 ezer forinttal nőtt minden egye s
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat finanszírozása, illetve 2018 .
március 1-jétől újabb havi 130 ezer forintos emelés történt . A plusz finanszírozási össze g
nemcsak a háziorvos vállalkozókat, hanem azokat a szolgáltatókat is érintette, aho l
közalkalmazott háziorvosok dolgoznak. A díjazás növekményének felhasználása a háziorvos i
vállalkozások és az önkormányzatok esetében sem került korlátozásra, az nemcsak a z
alkalmazott orvosok béremelésére, hanem az egészségügyi tevékenység ellátásával
kapcsolatos kiadásokra is fordítható, így a praxisban dolgozó körzeti ápoló bérfejlesztésére is .

A háziorvosok munkájának el ősegítése érdekében a pályakezdést Praxis Programok
bevezetésével segítette az egészségügyi kormányzat . A Praxisprogram I . és Praxisprogram II .
bevezetése a háziorvosok korfájára kedvez ően hat, lehet ővé teszik a fiatal szakorvosok ,
szakorvosjelöltek bekapcsolódását az alapellátásba . A praxispályázatok keretében a
háziorvosi praxisok betöltését, vásárlását fejenként több millió forinttal segíti az egészségügyi



kormányzat . Ennek köszönhetően 2014 és 2017 között a letelepedési pályázaton nyertes é s
támogatási szerződést kötő pályázók száma 142 fő , a kifizetett támogatási összeg több mint 2
milliárd forint volt . 2015 és 2017 között a praxisjog vásárlási pályázattal praxisjogot cserél t
167 fő , az erre kifizetett támogatási összeg 852,7 millió forint volt . A kormány 2018-ban i s
meghirdette a háziorvosi praxisjog vásárlási, illetve háziorvosi és fogorvosi letelepedés i
pályázatokat. Az alapellátás (háziorvosi és fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és
minőségen történő végzése érdekében a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzete k
betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának
támogatására a 2018-as évben összesen 1,25 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, mely a
folyósított támogatási összegeken túl fedezi az ezek után fizetendő adó- és járulékterheket is.

Fentiekre tekintettel elmondható, hogy a Kormány az alapellátás további fejlesztéséne k
érdekében prioritásként kezeli a lakosság-közeli ellátások megerősítését, valamint a pálya
vonzóbbá tételét, melyet az eddig megtett intézkedések is igazolnak .
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