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országgyűlési képviselő

Szóbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani

Dr. Kásler Miklós miniszter úrhoz

,,Hogyan kívánja segíteni a Kormány a háziorvosi praxisok megerősítését?" címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország települései segítségre szorulnak, hiszen sok a betöltetlen háziorvosi praxis.
Hatékony megoldásokat kell találnunk, hiszen betegek ezrei nem maradhatnak háziorvosi
szolgáltatás nélkül. Talán sok képviselőtársam nem ismeri a háziorvosi praxisok
finanszírozását, illetve kiadásait. Vegyünk egy vidéki háziorvosi praxist, melynek havi OEP
finanszírozása: egymillió- kettőszázezer forint. Egy nővér, írnok és takarító alkalmazása
esetén, a bérköltség nyolcszázötvenezer forint. Iroda és takarítószerre, gépfenntartásra további
hetvenezer, közüzemi díjakra és járműhasználatra százezer forint, és ha az orvos bérköltsége
nyolcszázötvenezer forint, akkor ez több mint másfél millió forint egy hónapban. Áfa
visszaigénylésére nem jogosultak! Tehát az OEP finanszírozás nem fedezi a háziorvosi praxis
kiadásait. De miből oldja meg az állagmegóvási és egyéb felújítási munkálatokat?! Vannak
olyan háziorvosok, akik kénytelenek másodállást vállalni!

Az elmúlt időszakban elkezdődött a szakorvosi bérek rendezése, de sajnos a háziorvosok
finanszírozása ehhez nem zárkózott fel. A másik gond, az orvosi ügyelet ellátása. Problémát
okoz, hogy szinte mindenhol kiszervezett az ellátás. Ezért nagy nehézségeket okoz az orvosok
bevonása az ügyelet ellátásba. 24 órás ellátásra kötnek szerződést, de többségük sajnos nem
hajlandó az ügyeletben közreműködni. A megoldás az lehet, hogy amelyik orvos területi
ellátási kötelezettséggel írt alá szerződést, azoknak kötelezően szükséges lenne előírni ügyelet
adását, természetesen a megfelelő díjazás ellenében.



Végezetül pedig fontos az újonnan induló praxisközösségek fenntartása országos szintre
történő kiterjesztése és fenntartható finanszírozása. Lényeges a működő praxisközösségeknél
is a szektorsemleges bérkompenzáció, hogy hosszú távú fenntartásuk biztosítva legyen.

Válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2018. október 30.
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