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Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Interpelláció

Tisztelt Elnök ÚrI

Az Alaptörvény 7. Cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabályi

rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozat 121. § (l) bekezdésére Kásler

Miklóshoz, az emberi erőforrások minlszteréhez

,,Jaj azonban annak a segítségnek, mely gátak építése helyett örökké csak a_

düledező házakat akarja megtámasztani, s mikor a válság állandósulását

látja, nem a társadalom szerkezetében rejlő okokat keresi és küszöböli ki,

hanem(... ) a bajok tüneti kezelésére való állandó készséget fejleszti ki

magában. A társadalom szerkezeti hibáiért, akár okozta őket, akár nem, az

elit- éppen azért, mert elit - felelős, ilyenkor tehát a szociális munkával azt

toldozza-foldozza, amit egyéb munkájával maga ront el. A hiba nem ( ...)a

tüneti kezelés intézményes állandósításán s az erre való készség hamis

tülértékelésén, ami az egész társadalom veszedelmes lelki deformálódására

vezet."

címmel az alábbi interpellációt nyújtom be:

Tisztelt Miniszter Úr!

A fenti idézet Bibó Istvántól származik és tökéletesen illeszkedik arrc, amit az alapellátás

biztosítása érdekében ma Magyarországon az egészségügyi kormányzat tesz,
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Hazánkban jelenleg 248 tartósan betöltetlen fogorvosi és 334 tartósan betöltetlen háziorvosi

körzet található. Ezen körzetek 85%-a a Fideszes kormányok alatt üresedtek meg, vagyis a

Fidesz és a Fideszes egészségügy-politika miatt üresedtek meg.

A folyamatosan clürcscdö körzetekre a Fideszes válasz a kártyapénz, illetve különböző más

formában az adott praxisok finanszírozása volt. Ezek azonban semmilyen eredményre nem

vezettek. Ezt látjuk abban, hogy

a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek száma 2015 óta 103-mal emelkedett,

a háziorvosi praxisok száma 2008 óta 65-tel csökkent,

a házi gyermekorvosi praxisok száma 2008 óta 62-vel csökkent.

Vagyis azt láthatjuk, hogy bár a háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok száma csökken, a
betöltetlen praxisok száma nő, ezáltal egyre több ember alapellátása kerül veszélybe. Azt is

láthatjuk a KSH adatai alapján, hogy:

a háziorvosok és házi gyerekorvosok száma összesen 387-tel kevesebb, mint 2008-

ban,

a háziorvosok átlagos életkora nem csökken, jelentős részük ötven éve felett,

harmaduk már 65 év felett praktizál.

Mindehhez növekvő terhek társulnak, a kormány legújabb szűrési programjában is jelentős

szerepet kapnak a háziorvosok, így nem elég, hogy egyre több beteget kell ellátniuk, míg az

adminisztratív és egyéb terheik is nőnek. A helyettesítés nemjelent valódi megoldást. Azokra

a körzetekre, amelyekre leginkább jelentkezik a háziorvos hiány, azokra a kistelepülési

struktúra a jellemző, vagyis több, kis település van a környéken, A helyettesítés ilyen

területeken több órás utazgatással jár, amely egyértelműen nem egy valódi, jó megoldás. Nem

látunk mást tehát, mint álcselekvéseket és látszatmegoldásokat, a düledező falak

megtámasztását.

Ezzel szemben a szocialista kormányok alatt

erősítettük az alapellátás betegkapu szerepét, tehermentesítve az egészségügyi

ellátórendszer többi részét,

ehhez megteremtettük a finanszírozási feltételeket,

anyagi forrásokkal támogattuk a praxisközösségek létrejöttét, amely megoldást

jelenthetne a háziorvosok száménak csökkenésére,

csökkentettük az admiuisztrációs terheiket.
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Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

1, Mikor jönnek rá, hogy szimplán a pénzügyi segítségnyújtás nem fogja megoldani az
egyre csökkenő háziorvosok problémáját?

2. Hogyan akarnak népegészségügyi programot megvalósítani, ha az alapellátás az
összeomlás határán van?

3. Mi a véleménye azokról a kímutatásokról, amelyek szerint, ha nem teszünk sürgősen
valamit annak érdekében, hogy a háziorvosi körzetek lefedettsége javuljon, akkor
éveken belül több millióan maradnak Magyarországon háziorvos nélkül?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2018. június 13.

-h~~~JL~

Bangóné Borbély lldlkó 

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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