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Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez.

,,21. századi magyar egészségügy. Vagy várunk, vagy fizetünk, vagy belehalunk?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!

Eljutottunk odáig az Önök által világszínvonalúnak titulált egészségügyben, hogy annyira rossz

az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, a

privát járóbeteg-ellátásra többet költenek, mint az állam a közfinanszírozottra! Az

egészségügyre fordított magánkiadások mértéke idén elérheti az 1 OOO milliárd forintot.

Köztudott, hogy a daganatos megbetegedések, cukorbetegség, a szív és érrendszeri betegségek

miatt egyre nő a halálozások száma. Felolvasok néhány olyan esetet, melyekkel elkeseredett

betegek kerestek meg az elmúlt időkben:

Erzsi néni, 69 éves, nyugdíjas. Nyugdíja havi 87 ezer forint. Tünetei: szédülés, gyakori

rosszullét. Diabetológiai szakrendelésre 3,5 hónapra kapott időpontot. Megvárja, mert

így is szűkösen jön ki a nyugdijából.

Karcsi, 56 éves, segédmunkás. Fizetése 170 ezer forint. De minimálbérre van

bejelentve, mert elmondása szerint a munkáltatója belerokkanna a sok adóba... A

nyugdíjra nem számít. Már ha megéri ... Időszakosan jelentkező mellkasszorítás miatt



utalta be háziorvosa kardiológiára, melyre kapott is időpontot, de közel fél évet kell

vámi. Ezért inkább elmegy magánrendelésre, mert van két gyermeke, egyik főiskolás

és drága az albérlet, nem akar kiesni a munkából, meghalni végképp nem.

Eszter, 28 éves, pályakezdő, irodai alkalmazott Fizetése 150 ezer forint. Rendszeres

fejfájás miatt CT-re küldte a háziorvosa, melyre neki 5 hónapot kell vámi. Elmondása

szerint inkább fizet, mert ha még egyszer nem tud bemenni dolgozni az erős fejfájás

miatt, kirúghatják, mivel próbaidős.

Viktor, 68 éves, nyugdíjas. 47 év munkaviszony után 87 ezer forint a nyugdíja, így

dolgozik mellette. Térdprotézis műtétre lassan 4 éve vár!

Krisztina, 54 éves, eladó és mellékállásban takarít. Így fizetése 210 ezer forint. De

mivel egyedül neveli két gyermekét, így hónapról hónapra élnek. A nagyobbik lányát

szerette volna kiütések miatt bőrgyógyászhoz vinni, de majdnem három hónapra kaptak

időpontot. Mellesleg neki háziorvosa sincs, mivel a településükön lassan másfél éve

betöltetlen a praxis. Inkább kifizeti a magánrendelést, mert nem bírja elnézni, ahogy a

gyermeke szenved a bőrpír okozta viszketéstől.

Megjegyzem, ma Magyarországon közel 340 a betöltetlen praxisok száma, szóval ezzel

Krisztina nincs egyedül!

Minek fizetik az emberek a TB-t? Önök gazdagodnak, miközben az embereket duplán sarcolják

meg. Azért teszik kéttényezőssé az egészségügyet, hogy mindenhonnan csurranjon-csöppenjen:

az adókból is és a magánellátásból is?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. november 6.

Tisztelettel, filgbJ. 
Jobbik


