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Interpelláció

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt kívánok
benyújtani Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter úrnak

Mikor kívánnak a folyamatosan romló egészségügyi helyzeten javítani?
címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

Közhely, hogy a betegek sorsa az alapellátásban dől el. Ha az késve vagy nem megfelelő
színvonalon történik, a későbbiekben esetleg már csak az elmúláshoz lehet asszisztálni.
Ehhez képest ma Magyarországon közel 400 betöltetlen háziorvosi praxis van, amelyekhez 600
ezren tartoznak. Még Budapesten is 10 fölött van az üres praxisok száma, Borsodban azonban a
40-et is meghaladja. 12-20 millió forintot kínálnak annak, aki egy ilyen praxist elvállal,
jelentkező azonban alig akad.
Budapesten 40, országosan pedig 200 fölött van a betöltetlen fogorvosi praxiasok száma. A
hiány szembeszökő, elég, ha az ember az utcán szembejövők fogazatának állapotát látja.
A házi gyermekorvosok átlagéletkora 60 év fölött van, létszámuk a nyugdíjba vonulás és a
sajnálatos elhalálozások miatt folyamatosan csökken. Néhány év múlva egyszerűen nem lesz, aki 
a gyerekek mandula- vagy középfül gyulladását, de akár csak komolyabb játszótéri sérülését is
ellássa.
A Mentőszolgálatnál a főigazgató szerint minden a legteljesebb rendben van, a szolgálatot
teljesítő mentősöktől azonban tudjuk, hogy tömeges az elvándorlás, a beharangozott
bérintézkedések a tényleges illetményeket alig emelték, a mentőállomások fölszereltsége
siralmas, a Mentőszolgálat fuldoklik az adósságban, olykor azért állnak mentőkocsik, mert
üzemanyagra sincs pénz.

Kérdezem ezért Miniszter urat:
1. Hogyan kívánják megoldani a mind kínzóbb létszámhiányt az egészségügyben?
2. Hogyan kívánják a VIP-körön túl is biztosítani az alaptörvény XX. cikke által

mindenkinek garantált jogot a testi egészségre és megfelelni egészségügyi ellátás
megszervezése államra háruló kötelezettségének?

3. Hogyan kívánják stabilizálni a mentés és a sürgősségi ellátás helyzetét?
4. Milyen megoldást kínál minderre a Tízparancsolat, túl azon, hogy tiszteljük atyánkat és

anyánkat, mert akkor az Örökkévaló meghosszabbítja napjainkat a földön?
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