Orszá£H])fí.Hés Hivatala

trornányszárn:

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Érkezett:

\ \ J.Jf t!J

2018 OKT 1 0,

Dr. Kövér László
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Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. Cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (11. 24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdésére Dr.
Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások miniszteréhez
,,Hazudik az államtitkár?"
címmel az alábbi interpellációt nyújtom be:

Tisztelt Miniszter Úr!

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára egy, a plénum előtt adott
válaszában kifejtette, hogy 28 ezer fő alá csökkent a várólisták hossza, amely után büszkén
ecsetelte, hogy egyes beavatkozások esetén milyen rendkívüli eredményeket értek el. A
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján azonban ennél lényegesen több, 36 ezer
ember szerepel a várólistákon.
,,Most kell szerénynek lenni, mert most van mire" - mondta Orbán Viktor a 2018-as választások
után. Úgy tűnik, ezt a mondását az államtitkár úr teljesen félreértette, hiszen a válaszaiban a
,,Most kell büszkének lenni, bár nincs mire" felfogás látszik megjelenni.
Hiszen miért is adna okot büszkeségre az, hogy bár az államtitkár szerint szürkehályog műtétre
45 napot kell várni, ezzel szemben a NEAK adatbázisa szerint átlagosan 87 napot, az Észak
Alföldön ennél is többet 199 napot.
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Nem ez volt azonban az egyetlen tévedése az államtitkárnak. A térdprotézis műtétre az
államtitkár szerint 13 7 napot kell vámi. Ezzel szemben a NEAK adatbázisa szerint a várakozási
idő 340 nap. Több, mint a duplája az államtitkár által említett várakozási időnek. Észak
Magyarországon a helyzet még ennél is rosszabb, ott 571 napot kell vámi az ilyen
beavatkozásra.
A csípőprotézises beavatkozások esetén is sokkal rosszabb a valóság az államtitkár elméjében
élő tévképzeteknél. Hiszen, ameddig Rétvári Bence 104 napos várakozási időről beszél, addig
a NEAK adatbázisa alapján a várakozási idő 279 nap.
Ahol viszont tényleg nincs oka se neki, se a kormánynak, arra hogy büszke legyen, azok az
ortopédiai nagyműtétek. Ezeknél a beavatkozásoknál ugyanis átlagosan 410 napot kell vámi,
ami jóval több, mint egy év, de a helyzet ennél sokkal lehangolóbb a Dél-Dunántúlon, ahol a
várakozási idő 792 nap, azaz 2 év 2 hónap.
Ezek alapján szeretném az államtitkár úr figyelmébe ajánlani a Tízparancsolat 8. parancsát. Úgy
tűnik, hogy annak ellenére, hogy KDNP-s, megfeledkezett róla.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:
1. Hogy lehetséges, hogy az államtitkár válasza és a NEAK adatbázisa között ekkora az
eltérés?

2. Melyik forrásnak lehet hinni? Az államtitkárnak, vagy a NEAK-nak?
3. Mikor lesz végre képes a minisztérium arra, hogy az egészségügy állapotáról valós
adatokat adjon?

Tisztelettel várom válaszát!
Budapest, 2018. október 10.
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