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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László 

az 01·szággyűlés elnöke részére

Helyben 

Tisztelt Elnök Úr! 

Szóbeli kérdés 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyülésröl szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II. 24,) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani az

egészségügyé1t viselt felelősségi körében Kásler Miklós miniszter úrhoz

,,A magán- és állami egészségügy S;tétválasztásával az orvosokat is elveszítjük?" 

címmel. A választ szóban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr! 

Októberben az egészségügyi kormányzat nagy, programszerű bejelentése volt, hogy szét akarja

választani teljesen és végérvényesen a magán- és állami egészségügyet. Ezzel kapcsolatban

még Rétvári Bence államtitkár úr is elismerte, hogy ennek végrehajtása egy kifejezetten

kontliktuso~ terület lesz az elkövetkezö években.

A terv végrehajtásával kapcsolatban azonba több nagyobb probléma is felmerül.

Egyrészt a magyar kórházak jelenleg alulfinanszírozottak, ezt jól mutatja, hogy a kórházak

minden év végén 40-60 milliárd forint közötti adósságot halmoznak fel. A hiányos forrásaikat

jelenleg az intézmények, részben, azzal pótolják, hogy bizonyos többletszolgáltatásokat

nyújtanak ellentételezés fejében. Ez az intézménynek és az ott dolgozó szakembereknek is

pénzügyi segltséget jelent.
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A második probléma az, hogy az intézmények cszközállomanyánuk egy része kihasználatlanná

válik akkor, ha kizárólag az állami ellátás keretében végzett szolgáltatások kapcsán használják

őket. Ez egyrészt gazdaságtalaimá teszi az eszközök mü.ködtctését, másrészt, tekintettel arra,

hogy a technikai fejlődés nem áll meg, az ilyen eszközökben történő befektetés megtérülését is

kérdésessé teszi.

A harmadik, talán legnagyobb probléma az, hogy az Orbán-kormányok tevékenységének

következtében a magánegészségügy virágzik az egyre romló allami egészségügy árnyékában.

R7 a virágzás azonban rengeteg szakembert szív el az állami ellátórendszerből, hiszen a

magánszolgáltatók sokkal magasabb béreket és sokkal jobb munkafeltételeket tudnak az

alkalmazottaknak biztosítani, mint amit a jelenlegi állami rendszer nyújt.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

1. Kárpótolják-e a kórházakat a kiesett bevételeik után?
2. Hogyan garantálják, hogy azok az eszközök, amelyek értéke nem térül meg

kizárólag az állami ellátás nyűjtása során, nem vesznek kárba, azok nem fognak az

intézményekben kihasználatlanul ,,porosodni"?
3. Hogyan gátolják meg, hogy azok a szakembei-ek, akik a magán- illetve az állami

egészségügy közötti választásra kényszerülnek ne a magánegészségügyet

válasszák?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2018. október 30.

Bangóné Borbély Ildikó 

országgyűlési képviselő

(MSZP)


