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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi bizottság soros ülésén itt, a Parlament
főemeletén. Nagy tisztelettel köszöntöm mai napirendi pontunk előadóját, Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter urat, Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár urat,
Sélleiné Márki Máriát, az OEP főigazgatóját, Paller Judit országos tiszti főorvost.

Állandó meghívottaink részéről részvételüket jelezték, amennyiben itt vannak,
tisztelettel köszöntöm őket, amennyiben nem, időközben jelentkeznek: Éger István és
Stenszky András úr a Magyar Orvosi Kamara részéről, Ujfalussy Györgyné és Molnár L.
Judit a MAGYOSZ részéről, Horváth Hutás Tamás és Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi
Kamara részéről, Mikola Bálint és Samu Antal urak a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége részéről, Vályi-Nagy István és Csépe Andrea az Innovatív Gyógyszergyártók
Egyesületétől, Winter Zsuzsa és Belovai Sándorné az Állami Számvevőszék osztályvezetői,
Papp Magor és Fürjes Gergely a Magyar Rezidens Szövetség részéről és az Orvostudományi
Egyetem Hallgatói Önkormányzata képviseletében.

Mai napirendünknek két napirendi pontja van, a miniszter úr meghallgatása, amely a
Házszabály 68. §-ának (4) bekezdése alapján kötelezettség, és köszönöm, hogy tudtunk a mai
napra időpontot egyeztetni miniszter úrral és munkatársaival.

Mielőtt a napirend elfogadására kerülne sor, megállapítom, hogy a mai ülésünk
határozatképes, és megkérdezném, hogy napirend előtt valakinek van-e kérdése,
bejelentenivalója a bizottság részéről. (Dr. Garai István Levente jelentkezik.)

Garai képviselő úr! Szeretném jelezni, hogy az Egészségügyi bizottság üléséről van
szó, amennyiben nem egészségügyi természetű a napirend előtti, abban az esetben nem tudjuk
akceptálni.

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Természetesen ezt a fajta terminológiát
elfogadom, illetve tisztelettel köszöntöm miniszter urat, de egy 3-4 perces, valóban
egészségüggyel összefüggő szakmai kérdést szeretnék napirend előtt röviden tárgyalni. Itt
bizonyos koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek szakmai degradálásának az ellenkezőjéről
szeretnék nemzetközi adatokat prezentálni.

ELNÖK: Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a kérdések keretében erre minden további
nélkül van lehetőség, mert ez a téma is miniszter úr expozéjában reményeim szerint szerepelni
fog, és véleményem szerint a kérdések vonatkozásában lehetne feltenni.

Szeretném minden képviselőtársamnak a figyelmét felhívni arra, hogy időkorlátok
mindig vannak mindenki munkájában. Egykörös lesz a mai miniszteri meghallgatás, mint
ahogy minden bizottságnál ez így történt eddig miniszter úr meghallgatása kapcsán, és annak
kapcsán mindenki koncentráltan, egyben tegye fel a kérdését.

Ezt követően megkérdezném, hogy aki a mai napirendet a bizottság részéről elfogadja,
kérem, ezt kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.)
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs.

A napirendet elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter meghallgatása

Megkérném és felkérném tisztelettel Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter urat
expozéjának megtartására. Miniszter úr, önt illeti a szó!



- 6 -

Dr. Réthelyi Miklós szóbeli tájékoztatója

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! Tisztelt Megjelentek!
Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy most már szinte napok híján egy év kormányzati munka
után az Egészségügyi bizottság előtt is beszámolhatok a minisztériumnak ezen a területen
végzett munkájáról.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumot azért hoztuk létre, hogy egységes irányítás alatt
legyen minden olyan fontos terület, ami a fogantatásunktól a halálunkig meghatározza a testi,
szellemi, lelki létünket, hiszen ezek csak együtt alakíthatók.

Ezért túl kell lépnünk azokon a merev határokon, amit az eddig érvényesülő szakmai
szempontok kijelöltek. Ezért a minisztériumnak két alapfeladata van: egyrészt az
egészségügyi, a szociális, oktatási, kulturális intézményrendszer működtetése, másrészt a
köztük húzódó határok átjárhatóvá tétele. Ez utóbbi azért fontos, mert tudjuk, hogy az
egészségünk számtalan olyan tényezőtől függ, aminek következményeivel az egészségügyben
dolgozók szembesülnek, de a kiváltó okai máshol keresendők.

Mára rengeteg kutatás bizonyította, hogy a magzati lét, a gyermekkor, a felnőtt- és
időskör családi kapcsolatrendszere, annak pozitív és negatív következményei meghatározzák
az ember életútját, és ezen belül az egészségét. Kopp Mária professzor asszony kutatásai
igazolták, hogy a család a legfontosabb egészségvédő tényező.

Más kutatások azt igazolják, hogy a munkanélküliség, mint szociális probléma,
egyben orvosi betegségfaktor is. A munkanélküliség szűkös jövedelmet, elégtelen táplálkozást
és ruházkodást, egészségtelen lakást jelent, és ezek következménye a pszichikus depresszió.
Ez az állapot azonban nemcsak az illetők egészségét támadja meg, hanem kihat a
családtagokra is.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelen századunk legsúlyosabb népbetegsége
nem a rák vagy a szív- és érrendszeri betegségek lesznek, hanem a depresszió. A WHO
megállapítása jól mutatja, hogy mennyire nagy a baj, nemcsak hazánkban, hanem az egész
világon. Jelenleg az Európai Unióban évente körülbelül 58 ezer ember hal meg öngyilkosság
következtében, ami meghaladja a közúti balesetek, gyilkosságok vagy az AIDS okozta
halálesetek számát.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO álláspontja szerint a lelki zavaroknak a XX.
században megfigyelhető elterjedésének legfőbb okai a családok szétesése és az egyénnek a
tömegben való elmagányosodása.

Ezért a kormány célja, hogy megerősítse, támogassa és védje a családokat, és ezzel a
polgárai egészségét. A házasságok számának növelése, a tartós emberi kapcsolatok
fenntartása, a születések számának növelése az egyik legfontosabb lépés a betegségek
megelőzésében.

Ezen túl fontos, hogy az orvosképzésben minden olyan pszichológiai összefüggést
megismerjenek az orvostanhallgatók, ami a gyógyítás hatékonyságát segítheti.

Ma is igaz, talán a fejlett világban jobban, mint bármikor volt, hogy sport nélkül nem
lehet egészséges ifjúságot nevelni. Az egészség teljes testi, lelki és szociális értelmében. A
rendszeres testedzés serkenti a növekedést, az érést, hiányában a felnövekvő nemzedék
elmarad genetikailag meghatározott lehetőségeitől. Az iskolai testnevelés még az iskolán
belüli sportlehetőségekkel kiegészítve sem elegendő a sportolás kívánatos hatásainak az
érvényesüléséhez. A fizikai aktivitás nemcsak fiatal korban lényeges, a rendszeres, mérsékelt,
közepes intenzitású testmozgás valamennyi korosztály számára egészséges.

Az egészségnevelés is gyerekcipőben jár nálunk, ezért arra törekszünk, hogy az
oktatásban sokkal nagyobb szerepet kapjunk. Alig értünk el eredményeket az egészséges
táplálkozás terén, nem vagy alig csökkentek a kockázati tényezők, a dohányzás, a túlzott
alkoholfogyasztás, az elhízás, mozgáshiány, táplálkozási problémák, környezetszennyezés.
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Most megteremtődött a lehetősége annak, hogy legyen gazdája a népegészségügynek: a
minden fontos területet felölelő Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Most itt a lehetőség, hogy
az életünk során összegyűjtött kis tudásokat egybetegyük és alkalmazzuk.

Magyarország morbiditási mutatói, a magyarok egészségmagatartása, az egészségben
eltöltött éveink száma még kelet-európai viszonylatban is rossznak mondható. Ezen
változtatni kell. Az elmúlt egy évben azonban olyan súlyos problémákat kellett orvosolnunk,
amelyek nem engedték, hogy erre a területre több energiát fordítsunk. Ki kell mondanom:
2010-re az egészségügyi ellátórendszer az elmúlt évek elhibázott kormányzati politikájának
következtében gazdaságilag és emberi erőforrás tekintetében is a fenntarthatóság szélére
sodródott. Az előző egészségügyi kormányzat szomorú öröksége, a szétzilált betegutak és a
súlyos, több százmilliárd forintos forráskivonás, az átgondolatlanul áterőszakolt strukturális
átalakítások, leépítések, a feleslegesen túlbonyolított szabályozás, az értelmetlen
adminisztrációs terhek, valamint a rendszer kiszámíthatatlan és követhetetlen alakítása
válsághelyzetbe sodorta az egészségügyi ágazatot.

Ebben a helyzetben kellett a nemzeti együttműködés kormányának megkezdenie a
munkát. Az átadás-átvételt követően a strukturális változások indítása, a fő stratégiai irányok
elfogadtatása érdekében stratégiai partnerségre és kölcsönös felelősségvállalásra alapozott
egyeztetéseket kezdtünk a szakma képviselőivel. Úgy gondoltuk és gondoljuk ma is, hogy az
egészségügy csak a benne dolgozók közös cselekvésével változtatható.

Ezzel párhuzamosan haladéktalanul lépéseket kellett tennünk az ágazat
működőképességének megőrzése érdekében. A válságkezelés és konszolidáció azonnal
szükséges intézkedéseit 2010 második félévében tettük meg, 2011 pedig a fenntartható
átrendeződés éve.

Most lássuk, hogy mik voltak a legfontosabb intézkedéseink. Az átláthatóság jegyében
öt évre visszamenőleg nyilvánossá tettük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindenfajta
kifizetését, a szolgáltatókra lebontva. Itt szeretném megemlíteni, hogy a mi munkánkat
mindenben az átláthatóság jellemzi. Megszűnt az elvtelen osztozkodás, a kassza egyensúlyba
került.

Több ponton módosítottuk a korábbi kormány röghöz kötő rezidensrendeletét. A
Magyar Rezidens Szövetség és az Orvosi Egyetemek Hallgatói Önkormányzata már 2009-ben
az egészségügyi felsőfokú szakirányú továbbképzési rendszerről szóló kormányrendelet
megjelenése előtt lefolytatott egyeztetési eljárásai során kifogásolt néhány intézkedést, sajnos,
hiába. Az új egészségügyi kormányzat érzékelte a hallgatók és a rezidensek által felvetett
problémák súlyosságát, és indokoltnak találta azokat. A módosítás felmentette a
szakorvosjelölteket az alól a kötelezettség alól, hogy a szakképzés befejezése után négy évig,
elsősorban a szakképzés alatti munkáltatójuknál, vagy legalábbis Magyarországon államilag
finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál helyezkedjenek el, azon a szakterületen, amelyen a
szakképzésüket végezték. Emellett lehetővé tette számukra a szakképzés meghatározott okból
történő, határozatlan idejű megszakítását, azzal az egy feltétellel, hogy a visszalépést annak
időpontja előtt 6 hónappal kell jelezniük a költségvetési tervezhetőség érdekében.

A szakmai és vizsgakövetelményeket, az ápolóképzést az európai uniós normákhoz
igazítottuk. Az Országos Képzési Jegyzék, az OKJ 2010 májusi módosításával egyidejűleg az
egészségügyi szakképesítések szakmaszerkezete is megváltozott. Egyes szakképesítések
önálló szakképesítésként kerültek megnevezésre. A leginkább érintett az ápoló szakképesítés,
ahol számos lényegi módosítás történt mind a szakképzés tartalmában, mind a korábbi
szakmaszerkezetben.

A korábbi szabályozás gondot okozott, mert csak a képzési óraszámok maximumát
határozta meg, holott az ápolói szakképesítésre európai uniós előírások vannak. A
rendelettervezet mindezt orvosolja, és biztosítja, hogy az európai uniós jognak megfelelő,
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magasan képzett szakemberek kaphassanak ápolói végzettséget. Egy továbbképzési cikluson
belül a kötelező kreditpontok megszerzése ingyenes lesz.

Felfüggesztettük a szakmai minimumfeltételek egy részéről és a közreműködői
szerződésről szóló rendeleteket, mert azok 2010. július 1-jétől működésképtelen helyzetbe
hozták volna az ellátókat. Ugyanígy felfüggesztettük a patika online rendszer éles beindítását
a működést veszélyeztető adminisztrációs hibák kiküszöböléséig. Megjegyzem, hogy most
már az új szakmai kollégiumokkal közösen dolgozunk a minimumfeltételeken.

Megszüntettük az eredetileg a meghiúsult több-biztosítós egészségügyi modell
előkészítésére létrehozott Egészségbiztosítási Felügyeletet. A Felügyelet által felépített, az
ellátórendszer szempontjából jótékony, a hatékonyságot segítő feladatok nem vesztek el,
azokat többek között az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vagy az Országos Tisztiorvosi
Hivatal vette át.

A betegjogok hatékony képviseletének rendszerét 2011-ben elkezdjük kiépíteni, erről
a későbbiekben még szeretnék néhány szót szólni.

Elengedhetetlen, hogy beszéljünk kórházainkról. Intézkedéseket tettünk a fekvőbeteg-
szolgáltató intézmények teljes körű valid adósságállományának feltárása érdekében, mert csak
a teljes körű és hiteles adatközlés lehetett alapja az intézmények konszolidációjának.
Negyedévente összesítjük a fekvőbeteg-ellátó intézmények pénzügyi helyzetét felmérő

adatlapokat. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, mi történik az ágazatban.
A 2002-2010 közötti időszak sajnos, nem múlt el nyom nélkül az egészségügyben.

2010-re kórházainknak minden eddiginél nagyobb adósságállománnyal kellett
szembenézniük. A kórházak működőképességének megőrzése érdekében 27,5 milliárd
forintot utaltunk az egészségügyi intézmények számára, illetve 3,7 milliárd forintot kaptak
külön kormányhatározatokban meghatározott kórházcsoportok. Ide tartoztak az egyházi
kórházak, valamint az a négy peres kórház, név szerint a Békés megyei Pándy Kálmán
Kórház, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy
Gyula Kórháza és a keszthelyi városi kórház, amelyeket sikerült kártalanítanunk a bukott
szocialista reformkísérlet során bekövetkezett kapacitáscsökkenések, -csökkentések miatt.
Fontosnak tartom, hogy a konszolidációs pénz 10 százalékát az intézményeknek a várólisták
csökkentésére kellett fordítaniuk.

A kórházak számára az azonnali forrásjuttatás az első lépést jelentette az
ellátórendszer konszolidációjában és a kialakult torz, igazságtalan rendszer felszámolásában.
Ez az összesen 31,2 milliárd forintos konszolidációs támogatás képes volt az
adósságállomány növekedésének ellensúlyozására. Világosan látszik, hogy a tavalyi év végére
sikerült megállítani az adósságállomány növekedését. E nélkül a kórházak és ezáltal a
betegellátás helyzete tovább romlott volna.

Sajnálatos módon öt évvel ezelőtt minden szakmai egyeztetés nélkül olyan nemzetközi
hírű intézménycsoportokat, intézményeket is megszüntetésre ítéltek, mint az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, ismertebb nevén a Lipót. Teljesen egyértelmű, hogy
Magyarország nem maradhat országos pszichiátriai központ nélkül. Ezért a pszichiátriai és
addiktológiai szakma javaslataiban foglaltak figyelembevételével az Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézetről szóló szakmai koncepciót alakítottunk ki. A rövidítésben OPAI
megnyitásával kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak.

Az alapellátás biztonságos és folyamatos finanszírozása érdekében a kormány még
2010-ben átcsoportosított a gyógyító-megelőző ellátásra 1 milliárd 230 millió forintot. Ebből
a háziorvosi ellátásban területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt, gyermek és vegyes
praxisok egyaránt praxisonként 200 ezer forintot kaptak, míg az alapellátási fogászati
szolgálatot működtető szolgáltatók számára, rendelési idejükkel időarányosan maximum 150
ezer forint került kifizetésre. Az alapellátás különböző jogcímeken mintegy 5 milliárd forint
többlettámogatásban részesült.
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Három fő stratégiai fejlesztési irányt jelöltünk ki ezen a területen a jövőre
vonatkozóan. Újragondoljuk és bővítjük az alapellátási finanszírozási rendszerét, lépéseket
teszünk a humánerőforrás-krízishelyzet kezelése érdekében, valamint integráljuk és
fejlesztjük az informatikai rendszereket. Az alapellátó praxisok 20101 januárjától online
módon jelenthetnek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé. A legfrissebb adatok szerint
a 6400 praxisból 5400-an már bekapcsolódtak a rendszerbe.

Komoly eredménynek tartom, hogy 2011 második felétől újraindul a korábbi polgári
kormány által egyszer már bevezetett eszközfinanszírozás rendszere. Az erről szóló
rendelettervezet már túlvan a belső egyeztetéseken.

Új szabályozás készül a praxisjog intézményéről, az indikátorrendszert pedig
felülvizsgáltuk, és 2011. április 1-je óta az új rendszernek megfelelően megemelkedett az
indikátorok után kapott teljesítményfinanszírozás. Nem kevesebb, mint két és félszeresére
emelkedett az indikátorok utáni finanszírozás.

Engedjék meg, hogy röviden szóljak a gyógyszerpolitikában történt lépéseinkről. A
gyógyszerellátásban romló gyógyszerbiztonságot, növekvő ellátási zavarokat, tisztázatlan
felelősségi viszonyokat örököltünk, ahol jellemzővé váltak a megalapozatlan
patikalétesítések, gyors ütemben növekedett a körbetartozás, és egyre több offshore cég jelent
meg a gyógyszerkassza biztos kifizetéseire számítva. Ezeknek a kaotikus viszonyoknak a
felszámolásáért első lépésként módosítottuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátást, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló törvényt, bevezetve ezzel 2011. január 1-jéig a gyógyszertár-létesítési moratóriumot.
Törvénnyel állítottuk meg tehát a gyógyszerpiaci liberalizációt.

A lakossági gyógyszerellátás működési zavarainak felszámolása érdekében második
lépésként a 2010 decemberi törvénymódosítással újból integráltuk a gyógyszerellátást az
egészségügybe. A gyógyszertáraknak újra a betegeket kell szolgálniuk, és ezért ma már a
gyógyszerész vállalja a felelősséget.

Megteremtődtek a feltételei a közpénzek rendeltetésszerű felhasználásának, ezentúl
csak ott létesülhet gyógyszertár, ahol azt a közérdek megkívánja, és érdekeltté tesszük a
gyógyszerészt a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásban is.

A jövőbeni többségi gyógyszerészi tulajdon előírásával nemcsak a gyógyszerészek
függetlenségét biztosította a kormányzat, hanem egy tradicionális polgári réteg megerősítése
és a gyógyszertárak nemzeti kézben tartása is célként fogalmazódott meg.

Még az idei esztendőben a gyógyszerkassza egyensúlyának betartása érdekében
szükség van néhány intézkedésre. A Széll Kálmán tervvel a kormány 2012-ben és 2013-ban a
gyártói extraprofit csökkenésével, és fontos hangsúlyoznom: a betegterhek növekedése nélkül
csökkenti majd a gyógyszerkiadásokat.

Megkezdtük az Országos Mentőszolgálat fejlesztését, megerősítését, a mentés
működési feltételeinek javítása érdekében a mentési kasszát a 2010. évihez képest több mint 2
milliárd forinttal megemeltük. Emellett az Országos Mentőszolgálat a tavaly év végén
biztosított 850 millió forintos forrásból el tudta indítani a magas felszereltségű, úgynevezett
esetkocsik beszerzését. A tender során öt érvényes pályázat érkezett, az eredményhirdetés
után jelenleg a jogorvoslati időszak zajlik, továbbá előkészítette 30 darab B-típusú
mentőkocsi beszerzésének elindítását is.

Szeretném azt is megemlíteni, hogy a múlt hónapban az üzemanyagár emelkedése
kompenzálására a betegszállítási kassza 200 millió forinttal, a mentési kassza 232 millió
forinttal megemelésre került. Utóbbiból 32 millió forint a légimentés megnövekedett
költségeit kompenzálja.

2010 december végén kihirdetésre kerültek az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításai. Ennek keretében megszűnt a szakmailag nehezen értelmezhető súlyponti kórház
fogalom, és az ágyszámok törvényi szintű rögzítése. Rugalmasabbá vált az intézményen belüli
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kapacitás-átrendezés és a területi ellátási kötelezettség meghatározása. Ezzel megtettük az
első lépést egy új, nagytérségi szinten szerveződő ellátórendszer felé.

Úgy érezzük növelnünk kell az emberek népegészségügyi érzékenységét, ezért
„Megnézheted magad!” címmel interaktív népegészségügyi kampányt indítottunk, melynek
célja az egészség megőrzése, valamint az egészségtudatosság ösztönzése. A február végén egy
internetes közösségi oldalon indított online kezdeményezéssel ma már több mint 130 ezer
felhasználó tesztelhette táplálkozásának lehetséges következményeit, azaz eltorzult önmagát.

A kampány folytatásaként a múlt héten útjára indult a rizikófaktor prevenciós
kampány. A résztvevők kitölthetnek egy tesztet, amely megmutatja, hogy az életkorukból, az
életvitelükből adódóan milyen egészségügyi problémával kell szembenézniük.

Kulcsfontosságú lépés volt, hogy 2010 őszén „Újraélesztett egészségügy, gyógyuló
Magyarország – Semmelweis-terv az egészségügy megmentésére” címmel elkészítettük azt a
vitairatot, amely a szakmával történő folyamatos egyeztetések következtében folyamatosan
változott és alakult szakmai koncepcióvá. Kiemelkedően fontos paradigmaváltásról van szó,
hiszen a szakma hosszú idő után végre beleszólhat az egészségpolitika alakításába. Erről a
későbbiekben részletesebben is szeretnék beszélni.

2011 január és március között Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úr
országjáró körúton vett részt, melynek során összesen 19 helyszínen személyesen találkozott
az intézmények fenntartóival és vezetőivel, hogy együtt tekintsék át az egészségügyi
rendszerünk megújítására szolgáló Semmelweis-terv legfontosabb elemeit. Az országjárás
rengeteg értékes tapasztalattal gazdagított minket, és az érintettek részéről is pozitív
visszajelzések érkeztek.

Fontos, a média érdeklődésére is hosszú időn át számot tartó ügy volt az otthonszülés
kérdése. Az intézeten kívüli szülésről szóló rendelet elfogadásával a kormány egy közel két
évtizede húzódó problémát kezelt. Az otthonszülésről szóló jogszabály alternatívát kínálhat a
várandós nők számára a biztonságos szülés helyének megválasztásakor, az anya és a gyermek
biztonságát egyaránt szem előtt tartva, szigorú tárgyi és higiénés követelményeket előírva,
továbbá az ezzel összefüggő személyi felelősséget is szabályozva.

Ne feledkezzünk meg az egészségügyben működő hivatásrendi köztestületekről sem,
melyeket a korábbi kormányzat 2007-ben jelentősen meggyengített. Az egészségügyben
működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításával megerősítettük a kamarai
jogköröket, helyreállítottuk az egészségügyi dolgozókra vonatkozó etikai felelősségi rendszer
működőképességét, és hatékonyabbá tettük az érdekképviseleti munkát az egészségügyben
működő köztestületek tekintetében.

2011. április 1-jén hatályba lépett az egészségügy területén az új szakmai kollégiumi
rendszer, illetve a rendszert szabályozó rendelet. Az eddiginél rugalmasabb, átláthatóbb,
hatékonyabb és kisebb létszámú egészségügyi szakmai kollégium jön létre, mely két szintből
áll. Az első szint az összesen 180 fős szakmai kollégium, ezen belül vannak a kollégiumi
tagozatok, szakmacsoportok 3-3 fővel, 60 tagozatban.

A második szinten a szakmai kollégiumi tanácsok vannak, a szakma méretétől
függően 5-15 fővel. A kollégium tisztségviselőit 2011. május 13-án neveztük ki.

A közegészségügy területén az európai uniós jogharmonizációt követve, és az egyéb
jogalkotási feladatok keretében kihirdettük a biocid termékekről szóló miniszteri rendeletet.

Sajnos, a katasztrófa sem kerülte el hazánkat. A MAL Zrt. vörösiszap-tárolójának
2010. október 4-ei gátszakadását követően az Országos Mentőszolgálat nagy erőkkel, gyorsan
és jól szervezetten, a Magyar Honvédség mentőhelikoptereinek bevonásával biztosította a 123
sérült helyszíni ellátását és kórházi elhelyezését. Ezúton is újra köszönetemet fejezem ki a
helytállásért, amit a nehéz helyzetben tanúsítottak.

A Devecseren felállított egészségügyi vezetési pont a kárhelyszínen, az ÁNTSZ
Közép-Dunántúli Regionális Intézetének operatív vezetési csoportja pedig regionális szinten
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hónapokon át szervezte és irányította a kármentesítés során a sérültek ellátását, valamint a
védekezésben részt vevők és a lakosság egészségügyi ellátását.

2011. május 1-jével létrehoztuk a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézetet, rövidítve GYEMSZI-t. Az új módszertani központ az
Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet, a korábbi EMKI alapjain az
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, az ESKI, az Országos Gyógyszerészeti Intézet, az
OGYI, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, az ETI, és az Országos
Szakfelügyeleti Módszertani Központ, az OSZMK összeolvadásából jött létre. Teljes
egészében átvette az EMKI, az ESKI, az OGYI és az ETI jelenlegi hatósági és egyéb szakmai
feladatait, továbbá az OSZMK tevékenységének egy részét. Az új szervezet az egészségügyi
háttérintézmények és az ágazat hatékonyságának növelése érdekében jött létre.

Nagyon fontos a népegészségügyi intézményrendszer integrációja és a megfelelő
intézményfelügyelet biztosítása. Az integráció célja a nagyfokú szervezeti működési
szétaprózottság megszüntetése, valamint összhangban a kormányprogrammal, az egészségügy
fenntartható pályára történő átállítása.

Egyszerűsítettük és átláthatóbbá tettük az egészségügyi szakképzés rendszerét. A
május 1-jétől érvényes rendelet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek segítik a végzett
orvostanhallgatók pályára lépését, és a felsőfokú szakirányú képzésbe történő
bekapcsolódását, és ezzel párhuzamosan csökkentik a külföldre távozási, valamint
pályaelhagyási tendenciát.

Ne feledkezzünk meg egy nagyon komoly népegészségügyi sikerről. Jelentős törvényi
szigorítás történik a dohányzással összefüggő megbetegedések visszaszorítása érdekében. A
nemdohányzók védelméről szóló törvény módosításáról szóló indítvány alapján a jövőben
zárt légtérben minden nyilvános helyen tilos lesz a dohányzás. A jogszabályt az Országgyűlés
kiemelkedő, 84 százalékos arányban fogadta el. Ezúton is szeretném megköszönni minden
képviselőnek, aki szavazatával támogatta a törvény megszületését. Az új szabályozás 2012.
január 1-jén lép hatályba.

Jelenleg az egynapos ellátások körének bővítésén dolgozik a tárca, a módosítás
eredményeképpen csökkennek a fekvőbeteg-szakellátás terhei, a betegek ellátása
rugalmasabbá válik, egyúttal a lakóhelyhez közelebb kerül.

Nagyon fontos lépéseket teszünk a hatékonyabb betegszállítási rendszer felé. A
betegszállítókra nagy szükség van az ellátórendszerben, de a jelenleginél sokkal hatékonyabb
működéssel. Ezért még az idén kiépül egy olyan online nyomon követési rendszer, amellyel
átláthatóbbak lesznek a betegszállítások. A betegszállítás irányító rendszere nyártól az
Országos Mentőszolgálathoz kerül.

A betegjogokat, valamint a betegszervezetekkel történő együttműködést már
érintettem. Szeretném kiemelni, hogy tárcánk elkötelezett a betegszervezetek képviseletének
támogatása mellett. Ennek érdekében komplex megoldási javaslatot dolgoz ki, mely
kapcsolódik a betegjogi képviselet új rendszeréhez, az Országos Betegjogi és Dokumentációs
Központ megalakításához.

Javaslatot tettünk a Nemzeti Betegfórum létrehozására. A platform tanácsadó
testületként működhetne, valamint a civil és az egyházi szervezetekkel folytatott konzultáció
színtere lehetne.

Az egészségügyet és az orvostudományt érintő együttműködési megállapodást írtunk
alá a kínai egészségügyi minisztériummal. A 2011-13-ig terjedő időszakra szóló dokumentum
szerint az egészségügyi ellátási reformok területén, a fertőző betegségek megelőzésében és
ellenőrzésében, a krónikus megbetegedések prevenciójában és kezelésében szerzett
tapasztalatainkat megosztjuk egymással, továbbá szakembereink közös szakmai és
tudományos találkozókon vesznek részt, valamint szakértők, kutatócsoportok cseréjével
mozdítjuk elő a közös munkát.
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Előzetes együttműködési megállapodást kötöttünk az Eurotransplant International
Foundation-nel, a csatlakozási tárgyalások megkezdődtek. A megállapodás értelmében
várhatóan 2011. január 1-jétől átmenetileg egy éven át hazánk is tagja lenne a nemzetközi
szervezetnek, ezt követően kerülhetne sor Magyarország teljes jogú tagként való
csatlakozására az Eurotransplanthoz. A csatlakozás minőségbeli javulást eredményez a hazai
szervátültetésben, illetve a transzplantációra szoruló betegek gyorsabban jutnak majd
megfelelő szervhez.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 2011. január 1-je és június 30-a között
Magyarország látja el az Európai Unió elnöki feladatait. A soros magyar EU-elnökség ideje
alatt az egészségügyi ágazat az előző elnökségek által elért eredményekre építve, folytatja és
hajtja végre a közösen meghatározott célkitűzéseket és prioritásokat. Ezek: innováció és
szolidaritás az egészségügyi ellátásban, a határon átnyúló egészségügyi ellátás, az
egészségügyi ellátás minősége és biztonsága, illetve az egészségügyi szakemberek. Az
elnökséghez kapcsolódóan engedjék meg, hogy beszéljek a már lezárult kiemelt egészségügyi
rendezvényeinkről.

A magyar európai uniós elnökség az Európai Bizottsággal, az Európai
Betegségmegelőzési és Járványügyi Központtal és az Egészségügyi Világszervezet európai
regionális irodájával közösen a gyermekkori védőoltásokkal foglalkozó szakértői szintű
konferenciát rendezett 2011. március 3-4-én Budapesten. A konferencia célkitűzése az volt,
hogy a gyermekkori átoltottság magas szintje elérésének és megtartásának fontosságára
felhívja a figyelmet. A konferencia során kiemelten foglalkoztunk a migránsok gyermekeinek
helyzetével, valamint azon társadalmi csoportokkal, melyek körében az átoltottság különösen
alacsony. A konferencia összefoglalt eredményeire alapozva benyújtottuk a népegészségügyi
munkacsoportnak a tanácsi következtetések tervezetét, melynek szövegezése befejeződött,
elfogadására pedig rövidesen, a 2011. június 6-ai EPSCO, Egészségügyi, Foglalkozásügyi,
Fogyasztásvédelmi, Munkaügyi Tanács ülésén kerül sor.

2011. március 21-22-én Budapesten találkoztak az Európai Unió tagállamainak
országos tiszti főorvosai, főnővérei, valamint az antibiotikum-rezisztenciával, az AMR-rel
foglalkozó szakemberek. A három szakcsoport-hálózat képviselőinek megbeszéléseire egy
időben, párhuzamosan került sor, alkalmat teremtve a kiemelten fontos kérdések közös
megvitatására. Az országos tiszti főorvosok megvitatták a legfőbb tagállami egészségügyi
kihívásokat, az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelését, a lakosság egészségi állapotának
javítását célzó legjobb gyakorlatokat, illetve a szezonális influenzával kapcsolatos idei
tapasztalatokat.

A főnővérek, a nővérek képzésével, kompetenciáik bővítésével, az életpályamodellek
alkalmazásával foglalkoztak az ápolói szakma elismertségének javítása, a pályán tartás
elősegítése érdekében.

Az antibiotikum-rezisztenciával foglalkozó szakemberek ülésén ismertették az
antibiotikumok körültekintő alkalmazását népszerűsítő európai antibiotikum nap 2011-es
programját, az országos kampányok tapasztalatait, míg a kommunikációs szakemberek a
tudatos antibiotikum-használat kialakításában hangsúlyozták a marketing-kommunikációs
eszközök jelentős szerepét.

A tiszti főorvosok, főnővérek és az AMR-szakemberek együttes ülésükön az
antibiotikum-rezisztencia egyre fokozódó elterjedésével, az abból eredő veszélyekkel és a
szükségessé váló intézkedésekkel, együttműködésükkel foglalkoztak.

Az egészségügyi miniszterek 2011. április 4-5-én, Gödöllőn megrendezett informális
találkozóján a magyar elnökség egy uniós szintű közös gondolkodási folyamatot
kezdeményezett, illetve felvetette, hogyan lehetne megteremteni a szükséges tudásalapot, a
szakemberbázist, a megerősített együttműködést, a közös kutatásokat, az információk és a
legjobb gyakorlatok cseréjét a tagállamok egészségügyi ellátórendszerének modernizációját
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célzó törekvéseink támogatása érdekében. A kezdeményezés az informális miniszteri
találkozón rendkívül széles körű támogatást kapott.

A magyar EU-elnökség és az Európai Bizottság közös szervezésében 2011. április 28-
29-én Gödöllőn szakértői konferenciára került sor, a 2010. május 1-jén hatályba lépett új
szociális biztonsági koordinációs rendeletek alkalmazása első évének értékelése céljából. A
szociális biztonsági koordináció célja, hogy biztosítsa az uniós polgárok számára más
tagállamokban a szociális biztonsághoz fűződő jogaik megőrzését, illetve hogy a fogadó
tagállamban annak állampolgáraival egyenlő bánásmód illesse meg őket e kérdésben.

Az Európai Unió Tanácsának a magyar elnöksége, az Európai Bizottság és HIMSS
Europe 2011. május 10-12-e között Budapesten rendezte meg az egészségügy információ-
technológiai IT világa szakmai konferenciát és kiállítást, valamint az e-health, az elektronikus
egészségügy 2011 miniszteri konferenciát. Az esemény az elektronikus egészségügyre, mint a
jövő egészségügyi rendszerébe való befektetés egyik lehetséges eszközére hívta fel a
figyelmet. Emellett azokra az uniós szintű kihívásokra összpontosított, amelyekkel az
egészségügyi kormányzatoknak és intézményeknek a következő szakmai és humán
erőforrásokban szűkölködő és jelentős demográfiai változásokkal járó évtizedben szembe kell
nézniük.

Az eseményen magas szintű uniós elektronikus egészségügyi munkacsoport alakult, az
informatikai megoldások lehetőségeinek kiaknázása érdekében.

Az idei esztendőről elmondható, hogy 2011 a konszolidáció és a fenntartható
átrendeződés éve az egészségügyben, mely két részre tagolódik. Az első félévben megkezdtük
az ellátórendszer felmérését, a tulajdonos önkormányzatokkal és az ellátó intézmények
vezetésével való tárgyalásokat. Kezdeményeztük az egészségügyi dolgozókkal való
párbeszédet és az állami egészségszervezési rendszer kiépítését.

A második félév elején elkészül az ellátórendszer átalakításának keretrendszere,
valamint az átalakítási és betegút-szervezési módszertan.

S végül, de egyáltalán nem utolsósorban engedjék meg, hogy a Semmelweis-tervről
egy kicsit bővebben beszéljek. Amint már említettem, az egészségügyért felelős
államtitkárság az „Újraélesztett egészségügy, gyógyuló Magyarország – Semmelweis-terv az
egészségügy megmentésére” címmel 2010 őszére elkészítette vitairatát. A terv kapcsán a
2010. év folyamán benyújtott reflexiók feldolgozása megtörtént, a javaslatok egy része
beépítésre került a koncepcióba. Ezt követően 2011 május közepén közigazgatási egyeztetés
keretében is lehetőség nyílt a koncepció véleményezésére.

Úgy véljük, Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása az Európai Unió
fejlett államaihoz elképzelhetetlen a lakosság jó egészsége nélkül. Ehhez biztosítani kell az
egészség előfeltételeit, hatékony egészségfejlesztést, egészségvédelmet, valamint megfelelő
egészségügyi ellátórendszert. A koncepció alapján később megalkotandó jogszabály-
módosításunk célja tehát a magyar lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének
fejlesztése, és az egészségügyi ellátás magas színvonalának biztosítása.

Mindezek alapján a Semmelweis-terv számos beavatkozási irányt, konkrét
beavatkozási pontot és intézkedést fogalmaz meg, melyek közül most csak a legkiemelkedőbb
jelentőségűeket említeném meg.

Először is az ágazat rövid és hosszabb távú pénzügyi, gazdasági és szervezeti
konszolidációja érdekében forrásjuttatásra és rendelkezésre álló fejlesztési források új
prioritások mentén történő átcsoportosítására van szükség. A nagyobb állami
felelősségvállalást jelentő, az intézmények közötti együttműködést, a struktúra-alakítást és a
betegút-szervezést támogató új állami egészségszervezési intézményrendszert kell
kialakítanunk, és az ennek segítségével megvalósítani szükséges strukturális átalakításokra is
sor kerül.
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A struktúra-átalakítás keretében összehangoljuk az egészségügyi és szociális
ágazatban tervezett fejlesztéseket. Megerősítjük az alapellátást és a járóbeteg-szakellátás
megerősítésére újjászervezzük a sürgősségi ellátást. Megújítjuk a népegészségügyi programot
és az egészségügyi ellátórendszerhez, valamint az egészségügyi ellátórendszer
népegészségügyi szempontjaihoz illesztjük.

Hatékonyabban érvényesítjük a betegek jogait. Meg szeretnénk előzni a nemkívánatos
eseményeket, műhibákat, és a rendszerszintű minőségjavulást lehetővé tevő új
intézményrendszert alakítunk ki. Az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható
perspektívát jelentő, az egyes homogén foglalkozási csoportokra kidolgozott egészségügyi
életpályamodellre, a szakképzési rendszer átalakítására is szükség van.

Újragondoljuk az ágazati informatikát, és rendszerszintű fejlesztéseket végzünk. A
gyógyszerpolitikában új prioritásokat jelölünk ki, cél a hatékonyság növelése, a befogadási
rendszer rugalmassága, a gyógyszerbiztonság növelése, valamint a gyógyszertárak
egészségügyi ellátói szerepének visszaállítása és erősítése.

Prioritást kell kapnia az egészségturizmus fejlesztésének. Ez a gazdasági fejlődés
szempontjából is kitörési pontot jelent. Ezen túlmenően az egészségügyi képzésbe, illetve az
egészségiparba történő beruházásokat rendszerszerűen támogatnunk kell.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!
Ennyit gondoltam bevezetőként elmondani, várom kérdéseiket és észrevételeiket.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm a részletes expozét, és ezt követően a
képviselői kérdésekre, a bizottsági tagok kérdéseinek feltételére van lehetőség. Egykörös
kérdésfeltétel lesz. Garai képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Engedje meg, elnök úr, illetve miniszter úr, hogy néhány kijelentésére reagáljak. A 27,5
milliárdos adósságkonszolidációt sikerként említette. Kétségtelen, hogy minden fillérnek
örülni kell, ugyanakkor a Bajnai-kormány ennek majdnem a dupláját, mintegy 54 milliárd
forintot fordított erre a célra. Akkor egy nagyon szellemes kitételt kaptunk, de legalább
alliterált, hogy „semmire sem segítség”.

Elnézést kérek öntől, de a tehetségnek a nem túl magas szintjét itt az állandó
visszamutogatással próbálják konszolidálni, de azért 13 hónap után már konkrét
eredményeket is szeretnénk látni, és konkrét számokat, hogy ki, mennyivel kap többet. Tehát
az, hogy most megerősítjük, ez olyan jól hangzik, de sok mindent sokféleképpen lehet
megerősíteni.

A másik a bűnbakkeresés, a visszamutogatás mellett, orvosok, betegek, táppénz,
gyógyszerfogyasztás, rokkantak, ebbe most nem akarok belemenni, és majd itt a
koleszterinszint-csökkentőkkel kapcsolatban egy pár szót szeretnék mondani. Most
eljutottunk a taktikai állományon belül a nemzetközi szakirodalom megerőszakolásához.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindenre van itt pénz, ha akarjuk.

Mai hír, hogy a MOL-ra pont kétszer annyit sikerült elkölteni, mint ami az
egészségügyi dolgozók négy év alatt, négyszer 25 százalékos fizetésemelésével egy száz
százalékos fizetésemelést hozhatott volna létre. Ezt egy bizottsági ülésen hallottuk a
minisztériumtól, hogy ez mintegy 260 milliárd forintba kerülne. A MOL-nál pedig
huszonvalahány százalékot feltétlenül meg kellett venni 500 milliárd forintért. Ugyanakkor a
gazdagok adókedvezménye szintén pont kétszer annyi, amivel az egészségügyi dolgozók
bérét igencsak szépen rendezni lehetett volna.
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Ugyanakkor nagyon hiányolom itt most Halász államtitkár urat a matematikai
tudásával, mert szó volt arról, hogy a betegterhek csökkenése nélkül fog ez a
gyógyszerkassza-mizéria megoldódni. Az idén 25 milliárd mínuszról van szó, 2012-ben 83
milliárdról, 2013-ban 120 milliárdról, és akkor így megyünk tovább. Azt hiszem, hogy ezt
Halász államtitkár úrnak kellett volna prezentálni, és valamilyen bonyolult matematikai
megoldó képlettel.

Elkezdtük a felméréseket - mondta miniszter úr – 2011 első félévében. Több
képviselőtársam, pártállástól függetlenül, a parlamentben és bizottsági üléseken is
megkérdezte, hogy volt egy olyan nézetünk nekünk az elmúlt nyolc esztendőben, mintha
minden nap mindent tudtak volna promt, azonnal, hogy majd mi megcsináljuk, megmentjük,
stb., és most megint jönnek ezek a különböző felmérések, és akkor nyolc évig miért tetszettek
azt mondani? Nem ön, miniszter úr, bocsánatot kérek öntől, mert ön ezt nem mondta, nem
volt ott, és azoktól a kollégáktól is bocsánatot kérek, akik nem így gondolkodnak és nem így
nyilatkoztak. De voltak azért itt nem kollégák, hanem echte politikusok, akik állandóan tudták
a parlamentben az elmúlt nyolc év alatt, hogy mit kellene csinálni.

Ugyanakkor konkrét tény, hogy 2010 elején 130 146 forint volt a havi átlagbér, most
pedig 118 118 forint, de hogy a kezdő orvosok – még egyszer hangsúlyozom, a parlamentben
is elmondtam, hogy minden foglalkozást tisztelek, és az ember az életben bármit csinál, tegye
azt teljes elszántsággal és lelkiismerettel - az utcaseprők fizetésével vetekszenek, ez azért egy
tragédia Magyarországon.

Akkor erőszakoljuk meg a nemzetközi szakirodalmat nagyon röviden, mert a
gyógyszerkassza csökkentésében mintegy 5 milliárd forint a koleszterinszint-csökkentők
támogatáscsökkentése, és több helyen hallottam olyat, hogy igazából ezt azért kell megtenni,
mert ezek a gyógyszerek úgy en bloc hatástalanok, egyénenként és össztársadalmi szinten is.
Most erre azt mondanám, hogy ami az elmúlt 30 évben Finnországtól az Amerikai Egyesült
Államokon át Japánig és mondhatnám a többi különböző nemzetközi közleményeknek a
házigazdáit, hatásos volt, persze lehet, hogy a fülkeforradalom a határon megállítja az ilyen
egészségügyi és biológiai tényeket.

Akkor idézek egy-két gondolatot, nem lesz túl hosszú. Sok beteget vizsgáló
nemzetközi tanulmányok bizonyították a vérzsír-elváltozások eredményes kezelésének
hatékonyságát. Itt nemcsak infarktus-, hanem stroke-, agyvérzés-megelőző hatását, stb.

Az utóbbi évek konszenzuskonferenciái egyértelmű és egyre szigorúbb célértékeket
határoztak meg a vérzsírszint csökkentésére, amelyben a legelterjedtebb a statin kezelés,
gyógyszerneveket nem fogok mondani, csak hatóanyagokat.

Egyértelmű, itt egy tanulmány, a vérzsírok megfelelő szintjének beállítása alapvető a
stroke megelőző hatásában. Ennek megfelelően az utóbbi évek nemzetközi és hazai
konszenzuskonferenciái egyre szigorúbb célértékeket határoztak meg az érbetegség
rizikótényezői, így a hypertónia stb., tehát a vérzsírok vonatkozásában. Akkor itt mindjárt
lehet azt mondani, hogy mi befolyásoljuk az European Heart Journal újságíróit, a Lancet, a
Jama, tehát ez mondjuk nem egy baloldali újságcikkekből van kivéve.

Rövidítek: itt rengeteg nemzetközi tanulmány van, ezeknek nem kívánnám a neveit
felolvasni. Az egyik tanulmány szerint egyébként a kezelés 32 százalékkal mérsékelte a
stroke, az agyvérzés relatív kockázatát.

Akkor jönnek a felsorolások, ezek a nemzetközi eredmények, újságok. Magyar újság:
„A lipidek befolyásolása sikeresebb, mint a többi nagy metabolikus rizikófaktoré.” Ugorjunk.
12 országbeli tanulmány, ahol a rizikófaktorokat és azoknak a befolyásolásának a pozitív
eredményeit taglalják, nemzetközi folyóiratokból ki lehet olvasni. Egyébként itt a sajtó
képviselőinek ezeket az anyagokat szétosztottam, ha még azóta valaki érkezett és erre igényt
tart, mindenkinek odaadom.
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Gyorsítok. Itt egy olyan tanulmányról van szó, ahol 300-650 ezer emberről van szó.
Emlékszünk, hogy Józan Péter professzor előadásában szó volt arról, hogy 2003-2009 között -
márpedig most nem akarok durván politizálni, de ha mi mindent elrontottunk, akkor talán ezt
nem sikerült elrontani, hála a jó istennek – a szívinfarktus-halálozás 57 százalékkal csökkent,
és plusz 2,1 esztendőt nyertünk a szívinfarktus-halálozás csökkenésével. Hála istennek,
köszönhetően a betegeknek, az orvos kollégáknak és sok mindenki másnak. Tehát ez egy
összetett dolog. Ugyanakkor ez egy nagyon lényeges dolog, hogy 2004-ben a célérték, az
LDL-koleszterin elérése csak 14 százalék volt - ő a rossz koleszterin -, míg 2010-ben már
34,2 százalék. Ez azt jelenti, amikor azt mondják, nem orvos, hanem politikus hozzá nem
értők, hogy a betegek nem szedik a koleszterin-csökkentőt, akkor vagy szedik és azért alakult
ez jól, vagy valamilyen ráolvasást tettek az orvos kollégák, akkor pedig gratulálok nekik, és
ez egy nagyon jó dolog.

De itt a számok azt mutatják, hogy azért a betegek egy jelentős része szedi ezeket a
gyógyszereket, és bizony, egyrészt eredményesek a laboratóriumi paraméterek, másrészt a
végpontok, tehát akár a kardiovaszkuláris halálozás területén is jelentős csökkenés volt,
eredmények voltak. Persze, még lehetne dicsekedni, hogy az elmúlt években – megint
politikasemlegesen – azért mi, orvosok mindannyian kiálltunk a különböző haemodinamikai
centrumok mellett, és bizony, azoknál a betegeknél, akiknél a prevenció nem volt hatékony,
ott a kuratív medicina rengeteg emberéletet mentett meg.

A fent leírtak alapján megalapozottan állapítható meg, hogy a nagy kardiovaszkuláris
rizikófaktorok közül a magas koleszterinszint csökkentése gyógyszeres befolyásolásának,
hatékonyságának, célértékének elérése ilyen, amolyan vizsgálatok, külföldi, hazai adatok
alapján a legeredményesebb. Ezt a szekunder prevencióban statin kezeléssel elért átlagos 30
százalékos kardiovaszkuláris és 20 százalékos összmortalitás-csökkentés is alátámasztja.

Az utolsó mondat, és nagyon gyors leszek. Itt egy hazai professzor, kedves ismerősöm
van, egyébként rendkívül nagy tekintélyű kardiológus, azt írja: „A JUPITER-tanulmányban
nagy populáció, 17 ezer beteg vett részt.” Tehát itt nem egy-két betegről van szó, és az
ASTEROID-vizsgálat azt igazolta, hogy a koleszterincsökkentők - nem mondok neveket
nyilvánvalóan, nem illik - nagyon jelentős koleszterincsökkentő hatása miatt képes a már
kialakult plakkok visszafejlesztésére. Tehát ezek a gyógyszerek nemcsak arra alkalmasak,
hogy megelőzzék a koszorúér- és egyéb meszesedést, hanem bizonyos hatékony szerek
megfelelő adagolás mellett még vissza is tudják fordítani ezt a folyamatot.

Tehát azt kérném a tisztelt miniszter úrtól és a szakemberektől, kollégáktól, hogy
álljunk ellent a gazdasági és egyéb pénzügyi lobbik, és sokszor talán még másfajta lobbik
nyomásának is, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan területe az egészségügyi ellátásnak,
amit nem szabad negatív módon diszkriminálni. Kétségtelen, hogy nagy a felelőssége a
kollégáknak és mindenkinek, hogy ezeket a gyógyszereket megfelelő indikációval, megfelelő
módon adagoljuk, de ha kiveszünk a megfelelő támogatásból jelentős összegeket – itt le van
írva, hogy az idén ez 5 milliárd forint volna -, én nem akarok durván fogalmazni, de akkor a
betegek életével játszunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most ha válaszadó lennék ebben az esetben, itt a kérdésre
igen nehéz lenne válaszolni, mert ez elsősorban inkább egy rövidebb expozénak, mint
kérdésfeltevésnek hallatszott. Nem kritizálva természetesen képviselő úr kérdésfeltevését, de
természetesen erre majd miniszter úrék megadják a megfelelő választ.

További kérdés? Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Nagy várakozással tekintettem a mai tájékoztatója, illetve beszámolója elé. Annál is inkább,
mert úgy gondolom, hogy egy komoly életveszélybe kerülő és megmentendő betegnek, mint
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például az egészségügy is ilyen, nem lehet tüneti terápiát adni, hanem oki terápiát kellene
adni.

Az ön expozéjában én gyakorlatilag nagyon sok olyan elemet találtam, ami egyébként
elviekben örömteli és támogatandó, csak az volt az érzésem - konkrét terápia hiányára utalva -
, hogy ezeknek nagyobb része még mindig olyan volt, mintha most egy választási kampány
közepében lettünk volna vagy lennénk, és a pártok, most éppen a kormányzópárt elmondja a
választási kampánybeszédét, hogy mit szeretne csinálni az egészségügyben.

Hogy mi történt a múltban, az elmúlt nyolc évben, sőt a rendszerváltás óta az
egészségügyben, azt hiszem, hogy ez rettentő sok kritikával illethető lenne. Az örökségünk
roppant szomorú, csak nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy önök most már lassan egy
éve, sőt egy éve kormányoznak, és a kormányzás során az ágazatban tett lépéseiket csak
tüneti terápiaként tudom minősíteni. Ugyanis egy életveszélyben lévő betegnél az életmentés
alapfeltételeit kell biztosítani, és a legfontosabb alapfeltétel, hogy ezt a beavatkozást vagy a
beavatkozás biztosítását, a beavatkozást végző személyzet rendelkezésre álljon.

Itt rögtön konkretizálnom kell, mert jelen pillanatban a csapból is ez folyik,
reménytelennek látják a helyzetüket az ellátók, a rezidensek, egyéb szakorvosok is, csak a
magyar viszonyoknak megfelelően megszokhattuk, hogy az orvos kollégáink, az ellátó
személyzet tiltakozása, érdekérvényesítő módszertana nem túl – hogy úgy mondjam – széles
körű, nem túl demonstratív. Sajnos, a kollégáink legnagyobb része a tiltakozás legegyszerűbb
formáját választották, ami viszont a betegellátáson és a betegeken nem igazán segít, hogy itt
hagyják az országot és elmennek, vagy nem állnak a pályára. Vagy ha mégis ezt teszik, akkor
annak a reményében teszik, hogy az azonnal konvertálható diplomájukkal el tudnak
helyezkedni abban az Unióban, ahol gyakorlatilag a korábbi jelzések szerint egy, uszkve
másfélmillió munkaerőhiányt prognosztizálnak az elkövetkező 10-15-20 évben. Nyilván a
nagy kérdés, hogy honnan fogják ezt a hiányzó munkaerőt pótolni. Nem tudom, hogy ebbe a
statisztikába a magyar munkaerőhiányt is belevették-e, mindenesetre ez megítélhetetlen.

Tehát visszatérve: valójában nagyon sok olyan részintézkedés történt, amit
természetesen nem lehet nem támogatni. Ön utalt a nemzeti együttműködés kormányának arra
a törekvésére is, hogy igenis, együtt akar működni, be akarja vonni az együttműködésbe a
civil szervezetektől, a szakmai szervezetektől kezdve mindenkit. De őszintén szólva a
tapasztalataink azt mutatják, hogy ez is egy kicsit sántít.

Önök kétségtelenül sokat tettek a szakmai köztestületekért azzal, hogy kötelezővé
tették a tagságot, hogy lehetővé tették megint az érdemi etikai ítélkezést. Csak azt vesszük
észre, hogy ezeket a szakmai köztestületeket legfeljebb az államigazgatási, úgynevezett
egyeztetési sorban használják, de igazából a szakmai dolgok kialakításában a legkevésbé sem.
Vagy éppenséggel a véleményüket ugyan ennek során megkapják és el is kérik, de valahogy a
szakma meglátásai, a szakma észrevételei nem óhajtanak tükröződni. Egy picit az az érzésem
van, mint a parlamentben, hogy kétségtelenül az ellenzék sosem olyan okos, de ha mégis
mond valami okosat, általában az igazából nem tud érvényesülni, mert itt van egyfajta
politikai rátartiság, aminek az alaptétele, hogy az ellenzéknek soha nem lehet igaza, és amikor
egyszer mégis lehet igaza, akkor az első pont lép érvénybe.

Tehát az az észrevételünk, hogy egy kicsit a szakmai köztestületeket, a szakmai
szervezeteket is olyan módon kezelik, mint ahogy a parlamentben az ellenzéket szakmai
kérdésekben kezelik.

Őszintén szólva, néha még olyan szintre is csúszik ez - és egy eléggé konkrét dolgot
kénytelen vagyok mondani -, amikor az önök által úgymond újjáalakított köztestület önökhöz,
mint a köztestületet felügyelő minisztériumhoz fordulnak bizonyos szakmai, illetve az új
kamarai törvénynek megfelelően a belépéssel kapcsolatos jogi tanácsért, nevezetesen hogy a
tagfelvétel most milyen eljárásnak minősül, van-e ennek eljárási díja, stb. Erre nem kapnak
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feleletet, a köztestület nem kap feleletet a tárcától, ellenben bármelyik állampolgár feltesz egy
ilyen irányú kérdést, soron kívül megkapja azt a választ, amit a köztestület nem.

Hogy a kamarai törvény mennyire sikerült, mennyire nem ebben a kérdésben, mutatja
azt is, hogy ezt a kamarai törvényt önök emiatt megváltoztatják és megváltoztatták, a
salátatörvényben meg fogják változtatni. Ez nem baj, csak jó lett volna, ha azok a testületek,
köztestületek, akikkel önök úgymond együttműködnek, azok segítséget is kaphattak volna
önöktől. Tehát ennyit az együttműködés különböző szintjeiről.

Az a bajunk a részletekkel való politizálással, illetve a részletmegoldásaikkal, hogy azt
látjuk, hogy valójában általános stratégiai elképzelések hiányában tesznek olyan
megoldásokat, konszolidáljuk gyorsan a kórházakat, de ugyanabban a torz rendszerben
maradtak egyelőre a kórházak, és a konszolidáció után meg lehet jósolni, hogy a kórházak,
mivel az alapvető rendszer nem változott, a finanszírozási rendszer sem változott, még akkor
sem, ha nyílttá tették az OEP kifizetéseit, ez egy örömteli dolog, valójában megint meg
fognak ismétlődni ezek a zavarok.

Tehát azt látjuk, amit többször is hiányoltunk, hogy a Fidesz-kormányzat azt a nyolc
évet, amit persze a szocialista kormánynak mindig az orrára lehet kenni, én azt kenném a
Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak az orrára, hogy a választásokra nyolc évük
volt felkészülni, hogy ebben a nyolc évben nagyon csekély kézzelfogható elképzelést tett le az
asztalra, illetve valósít meg most, és ezt borzasztóan nagy időzavarnak tartom.

Még egy apró oldalvágás az úgynevezett együttműködésre: többször hiányoltuk, hogy
az a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, ami valóban a nyolcéves szociális-liberális
kormányzás alatt nagyon fontos lépéseket tett, és mindenki előtt nyitva állt, amiben az önök
pártjai is részt vettek, nem tűnik úgy, hogy ennek a kerekasztalnak nagyon figyelembe vennék
a nemzeti együttműködés keretében azokat az elsősorban szakmai és nem politikai jellegű
tanácsait.

Az alapellátás megmentése is egy nagyon érdekes kérdés. Jelezte miniszter úr, hogy
mennyi fontos apró lépés történt. Igen, kétségtelen, hogy azok a pénzek, amit az utolsó
pillanatban az alapellátók kaptak, hogy esetleg az eszközellátásukat megint visszaállítják,
ezek mind-mind fontos lépések, csak félő, hogy ezek olyan időszakban érkeztek és jönnek,
amivel gyakorlatilag az alapellátást nagyon nehéz lesz megmenteni, hiszen itt érezhető

leginkább az elöregedés, itt érezhető leginkább az utánpótlás teljes hiánya.
Hogy hogyan lehet az utánpótlást serkenteni, a szakma irányába hogyan lehet az ifjú

kollégákat irányítani, ezek tényleg fogós kérdések, de ebben a kérdésben az, hogy majd
kidolgozza a tárca, és egyfajta életpályamodellt majd valamikor a jövőben kidolgoz, és azt
majd esetleg finanszírozni is fogja, ezek nem konkrét lépések ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket
megoldjuk.

Csak úgy eljátszom a gondolattal, hogy mi lenne akkor - mivel az alapellátásban
körülbelül az orvosok 30 százaléka a nyugdíjkorhatárt követően dolgozik -, ha ezek az
alapellátók csupán azért, mert ilyen az élet és ilyen az átlag statisztikai mutató, akkor, amikor
az orvos átlagéletkor a magyar férfi átlagéletkornál 5-6 évvel alacsonyabb, mondjuk
meghalnak ezek a kollégáink, illetve végleg belefáradva nyugdíjba mennek. Sajnos, azért is
problémás, hogy a humánerő-kérdéssel nem tudott igazán hathatósan foglalkozni a
kormányzat, mert a fokozatos munkaerő-eláramlás azt jelenti, hogy a rendszerben maradó
kollégákra olyan emberfeletti fizikai, pszichikai megterhelés jut, hogy sokan valóban nemcsak
azért mennek ki Nyugat-Európába dolgozni, hogy jobban keressenek, hanem
megszabaduljanak azoktól a munkakörülményektől, amelyek most már borzasztó nehezek.

Sajnos, ezeknek a munkakörülményeknek a megváltoztatásáért is sokat kellene tenni,
és hadd vegyem elő az örökérvényű témát, amivel évek óta foglalkozom. Azok a jogszabályi
környezetek is bizonytalanságot, jogbizonytalanságot okoznak, amelyeknek viszont az
orvosok, egészségügyi dolgozók munkakörülményeit inkább könnyíteni kellene, vagy
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szükség lenne, hogy könnyítsék, így például az ügyelet kérdése. Túlterhelt a jogszabályokat
be nem tartható módon ügyeltetett orvosokról van szó, olyan munkáltatókról, akik nem az
emberi gonoszságukat köszönhetően élnek vissza ezzel, vagy nem értelmezik úgy a
jogszabályokat, ahogy kell, hanem ők is egy bizonyos szükséghelyzetben vannak, hiszen már
ügyeleti sorokat nem tudnak kiállítani, és nem tudják az ellátást ezzel biztosítani.

Ennek ellenére, hogy mégis van ellátás, ez a csoda, mert önök megkérdezhetik azt,
hogy jó, életveszélyben van az egészségügy, meg kell azonnal menteni, és mi nem tettük meg
azokat a lépéseket, amivel ezt meg lehetne tenni, és mégis még mindig él az egészségügy,
akkor nem önöknek van igaza, hogy nem szükséges itt semmit tenni, hiszen még mindig él?
Nem tudom, hogy ezt meddig lehet kihasználni és meddig lehet építeni a szakmára és a
szakmában azokra a kollégákra, nemcsak orvosokra, hanem szakdolgozókra is természetesen,
akikben még némileg az önök szerencséjére pislákol némi szakmaszeretet, betegszeretet,
empátiás készség, stb., amit persze ezek a körülmények szépen, lassan, de biztosan kiölnek
mindenkiből.

Befejezem a problémafelvetést, mert ez túl általános volt. De úgy érzem, hogy ha
ezekre igazából nem tudtak egy év alatt választ adni, nem tudott a kormányzat választ adni, és
én elfogadom, hogy a Semmelweis-terv, amit én jelen pillanatban még csak – engedtessék
meg – egy egyszerű epikus műnek tartok, hiszen az a kormányhatározat, ami készül, hogy
ennek hogyan legyen a megvalósítása, arról hivatalosan a parlamentünk még nem tud. Én
ugyan jeleztem a bizottsági elnök úrnak, hogy szeretném, hogy ha a bizottság ezt a kérdést
napirendre tűzné, azaz noha nem törvény a kormányhatározat, mégis, pontosan a jelentősége
miatt mi is meg tudnánk tárgyalni. Talán ez miniszter úrnak sem lesz ellenére, hogy egy ilyen
meghívásnak eleget tegyen, és egy kicsit több konkrétumot tudjunk meg arról a szervezési és
egyéb stratégiai rendszerelképzelésekről, amivel eddig bizony, véleményem szerint adósai
voltak az egészségügyi ellátórendszernek az elmúlt esztendő tanulsága alapján. Egyelőre
ennyi, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, nagyon szeretném megkérni
a bizottság tagjait, a működési szabályunkban időkorlát tudom, hogy nincs leírva, de úgy
gondolom, hogy így nem szerencsés a meder, amelyben haladunk. Tehát nagyon kérném a
bizottság következőkben felszólaló tagjait, minden oldalról, hogy kérdéseket tegyünk fel,
tudniillik pillanatnyilag a kérdésfeltevések időszakában vagyunk.

Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, így fogok cselekedni,
magam is így terveztem, nem gondolnám, hogy itt előadást kell tartani meg tudományos
expozét. Egyetlen rövid megjegyzést engedjen meg, miniszter úr és államtitkár úr, hogy az én
ízlésem szerint túl sokat beszélt jövő időben. Tehát itt az elmúlt egy évről kell beszámolniuk
ezen a bizottsági ülésen, és azt gondolom, hogy nagyon sok esetben nem történtek meg azok a
lépések, amelyeknek meg kellett volna történni. Viszont a beszédéből kiderül, hogy ezekre
talán még érdemes várni.

Öt rövid kérdés, és azt gondolom, hogy mind az öt alapvető sorskérdés. Azt ígérte a
kormányprogram, hogy növelni fogják az egészségügyi ráfordításokat GDP-arányosan. Ez
nem történt meg eddig, sőt éppen ellenkező tendenciákat látunk. Nagyon kevés pluszpénz
áramlott az egészségügybe, ami áramlott, annak elég nagy része Orbán Viktor fogorvosánál
kötött ki. Azt gondolom, hogy ez így nem tartható tovább, a konvergenciaprogram is 5,9
százalékos GDP-arányos ráfordítást ígér, ettől nagyon messze vagyunk most. Hogyan tovább?

A második kérdésem természetesen megint csak a humánerőforrás-krízisre
vonatkozik. Néhány apró lépést említett, hogy mivel próbálják itthon tartani a fiatal
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orvosokat, de ez nyilvánvalóan nem elegendő, mert ha elegendő lenne, akkor nem jelentették
volna be tegnap azt, amit bejelentettek.

Az a kérdés, hogy milyen egészségügyünk lesz, ha elmennek innen a fiatal
szakemberek, illetve nem találunk elegendő felkészült szakdolgozót. Azt gondolom, hogy ez a
legalapvetőbb kérdése most az egészségügynek.

Javult-e bármit az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés egyenlősége? Ez is
egy sorskérdés, és nagyon helyesen leszögezi ezt a célt a Semmelweis-terv, de vajon, értünk-e
el ebben eredményeket, el tudtuk-e vinni a hozzáférhető szolgáltatást a kistelepülésekre is, és
különösen oda, ahol a népegészségügyi mutatók kimondottan rosszak?

Ha szabad így fogalmazni, és ön is említette, nyilván nem ezekkel a szavakkal, de
szétverték a betegjogi intézményrendszert több lépcsőben, és a mai napig nem hoztak létre a
helyére semmit. Az ÁNTSZ csak nagyon töredékesen tudta átvenni azokat a funkciókat,
amelyeket az Egészségbiztosítási Felügyelet és a BEGYKA ellátott. Itt jövő időben többször
említette, hogy lesz valami intézet, újra kérdezném, hogy mikor lesz, és mikor kezd el ez
végre működni.

Végül az ötödik kérdés: itt említette az expozéja elején, hogy milyen előnyök
származhatnának abból, hogy öt fontos ágazatot integráltak ebbe a minisztériumba. Mi
nagyon nagy várakozással tekintettünk elébe. Hogyan értékeli, származott-e bármi előnyünk
abból, akár népegészségügyi, akár más tekintetben, hogy itt nagyon fontos szociális, sport,
kulturális és egyéb ágazatok egy fedél alá kerültek? Vajon, tartható-e a tárcának ez a fajta
statútuma és struktúrája? Köszönöm szépen, ennyi lett volna röviden.

ELNÖK: Bábiné képviselő asszony!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Miniszter Úr! Tiszteletben tartva a többi képviselőtársam kérdésfeltevéshez való jogát, illetve
arra való készülését, én röviden szeretném elmondani észrevételeimet, javaslataimat. Az
egészségügyi alapellátásban eltöltött évtizedek tapasztalata, illetve az egészségügyi
alapellátásban dolgozó kollégákkal való, mai napig történő szoros kapcsolattartás alapján
fogalmazódtak meg azok, amelyeket szeretnék most elmondani.

Nagy örömmel hallottam beszámolójában, hogy az ágazati informatika újragondolása
napirendre kerül és végrehajtás alá fog kerülni. A védőnői és a gyermekorvosi informatika,
illetve az információáramlás korszerűsítése nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen
gyermekorvos és védőnő, háziorvos is a legapróbb településen is van. A nagyvárosokban is
van, és a közös munkát nagyban segítené az, ha naprakészek lennének egymás gondozásával,
egymás munkájával kapcsolatban, úgy a családok, mint a gyermekek gondozása tekintetében.

Nagyon fontos lenne azt is végiggondolni, hogy a szorosabb kapcsolattartás
érdekében, pont a családgondozás miatt és a primer prevenció fontossága miatt, hogy a közös
tanácsadásokat, a közös gondozási lehetőségeknek a megteremtését újragondolni, hiszen
évekkel ezelőtt még bevett gyakorlat volt, hogy a védőnő, gyermekorvos, háziorvos együtt
tartottak különböző tanácsadásokat, és a rendelési idő alatt is tudtak találkozni. Ez mostanra
már egy kicsit visszafelé megy, és nagyon fontos lenne erre újra nagyobb hangsúlyt tenni.
Illetve a védőnői szolgálatban még nagyon sok olyan kiaknázatlan lehetőség van, ami nagyon
jól szinkronizál azzal, amit ön mondott, hogy itt a lehetőség, hogy legyen gazdája a
népegészségügynek, hiszen a védőnők sokszor évtizedek óta ismerik a családokat, több
generációs tudásuk van. A védőnők és a házi gyermekorvosok azok az egészségügyi
alapellátásban résztvevők, akik a szűrővizsgálatok fontosságát, a szűrővizsgálatokra való
mozgósítást maximálisan el tudják intézni, nagyon jól tudnak - pont a több évtizedes
ismeretség és tapasztalat okán - szót érteni akár a 60 éves nagypapával, nagymamával,
ugyanúgy, mint a kisgyermekes családokkal is.
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Köszönöm még egyszer a tájékoztatót, és jó munkát kívánok.

ELNÖK: Jánosiné alelnök asszony!

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Miniszter Úr! Nekem négy rövid kérdésem van, de mielőtt ezt elmondanám, én csak egy
nagyon rövid reakciót szeretnék Garai képviselőtársam expozéjához hozzátenni. Mint
gyakorló orvos is azt szeretném elmondani, hogy ez a szabályozás a statinok esetében nem azt
mondja, hogy azok a statinok, amelyek egyébként tudományosan bizonyított hatékonyságúak,
és az ön által említett nagy, megatanulmányok, ASTEROID-vizsgálatok és egyebek azt
támasztják alá, hogy bizony, vannak olyan statinok, amelyekkel azt a bizonyos célértéket el
lehet érni, amelyeket érdemes egyébként úgy finanszírozni és úgy támogatni, hogy az a
betegnek valóban jó legyen, és ezeket a statinokat kell támogatni. Erről szól egyébként a
szabályozás.

A másik pedig, amit szeretnék még hozzátenni, Finnországot hozta példának.
Finnországban nem a statinokkal érték el, nemcsak a statinokkal, hiszen ezek hozzátartoznak,
egy életmódváltással, egy primer prevencióval, egy olyan típusú népegészségügyi
programmal, amire nálunk is szükség van, és ami benne van a Semmelweis-tervben.
Gyakorlatilag azt is el kell mondani, hogy az az infarktusráta-csökkentés, amit el tudtunk érni,
az egyenesen arányos részben természetesen a statinok hatásával, részben pedig azokkal a
haemodinamikai laborokkal, amelyek folyamatosan felálltak.

Tehát a kép így kerek, és úgy gondolom, hogy így egyenes. Ezt szerettem volna
elmondani.

A négy darab kérdésem pedig arról szól miniszter úrhoz, hogy milyen azonnali
konkrét intézkedések várhatóak a közeljövőben az egészségügyben? A finanszírozás
átalakítása mikor, milyen ütemterv szerint fog történni majd? Mi lesz a kórházak felhalmozott
adósságállományával?

Beszéltünk nagyon sokat a rezidensekről, beszélünk az alapellátásban dolgozókról, de
most is azt mondom, hogy az egészségügyben lévő másik kétharmadról vagy 60 százalékról,
az egészségügyi szakdolgozókkal, a kórházban dolgozó orvosokkal kapcsolatban, velük mi a
terv és az ő életpályájuk hogyan fog alakulni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Kiss Sándor képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Én
most nem a pénzről szeretnék alapvetően érdeklődni. Kezdeném sorban.

Az egyik a gyógyszerhamisítás kérdése. Azt tudjuk, hogy a világban óriási fejlődésnek
indult – ha így nevezhetem – a gyógyszerhamisítás, és Magyarország ebből a szempontból
kiemelkedően kedvező helyzetben van. Azt is tudom, hogy van egy uniós elképzelés, ami
megy, a Medicrime. Önök úgy gondolják, hogy nekünk ebben a témában is az Uniót kell
követni, nem kellene-e megőrizni azt a kiemelkedően kedvező helyzetünket, ami az Unióban
és a világban van, ami nem az elmúlt 8-10 év eredménye, hanem aminek történelmi okai
vannak.

Mi próbáltunk benyújtani törvénymódosítást, a bizottsági jegyzőkönyveket elolvasva,
úgy látom, hogy nem nagyon értették meg a bizottság tagjai, hogy ez a gyógyszerhamisítás
milyen óriási veszély, ami elé nézünk, és 5-10 év múlva már nem lehet hová visszamutogatni.
A mostani kormányzat és az elkövetkezendő kormányzatok felelőssége az az
egészségkárosodás és esetleg azok a halálesetek, amelyek majd emiatt bekövetkeznek.

Kérdezem még egyszer a miniszter urat, hogy hogyan kívánnak ez ellen fellépni? Ez
az egyik.
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A másik: afelől érdeklődnék, hogy át kívánják-e alakítani a gyógyszertámogatás
rendszerét? Úgy gondoljuk mi, jobbikosok, hogy nem az a megoldás, hogy az extraprofitból
eddig 12 százalékot csípett le a kormányzat, most majd 20 százalékot csípünk le. Tehát nem
tudom. Tehát át kívánják-e alakítani ezt a rendszert gyökeresen?

Falusi patikusként próbálom önökkel ezt érzékeltetni, bejön a beteg, felír neki az orvos
mondjuk egy antibiotikumot, amiért ma 1000-2000 forint körül kell fizetnie, de ehhez még
vesz köptetőt, lázcsillapítót, megfázás elleni szert, orrcseppet, stb., és a beteg nem 1000-2000
forintot fizet, hanem 5000 forintot. Tehát van a gyógyszereknek egy olyan szegmense, a vény
nélküli gyógyszerek, amelyeknél tudjuk, hogy tavaly közel 1000 milliárdos forgalom volt. Ez
az, ami igenis, megterheli a lakosságot. Próbál-e a kormányzat ezzel a gyógyszerszegmenssel
foglalkozni, nem pedig a piacnak odadobni? Gondolom, hogy érthető voltam. Ez az egyik
fontos kérdés.

A másik pedig a támogatott gyógyszerek és a generikus gyógyszerek kérdése.
Gondolkodnak-e azon, hogy ezek a gyógyszerek értékükön kerüljenek forgalomba? Tehát
elképzelhető-e az, hogy van egy generikum, ezelőtt két évvel 2000 forintba került, annyi volt
a TB által elismert ára, most 400 forint. Nem gondolják-e azt, hogy az államnak be kellene
avatkozni? Tehát óriási profittartalék van a generikus gyógyszerek között. Tehát ha bármikor
felmegyünk az internetre, azt látjuk, hogy micsoda extraprofitra tesznek szert a generikus
gyártók. Nem gondolja-e azt a kormányzat, hogy igenis, be kellene avatkozni állami szinten,
nem pedig teljes mértékben a piacra bízni, és nem akarok a bankadóra rátérni, hogy nem az a
cél, hogy a hatalmas extraprofitból, amire mondjuk a bankok, és amire a generikus gyártók
szert tesznek, hogy abból adjatok is egy kicsit. Nem gondolja-e azt a kormányzat, hogy igenis,
be kellene lépnünk, akár még generikus gyártóként, tehát be kellene avatkozni a piacra? Tehát
nem az a cél, még egyszer mondom, hogy az extraprofitból nekünk is adjatok egy kicsit.

Tehát a kérdésem összességében az, hogy az állam, a kormányzat nem gondolja-e azt,
hogy nagyobb szerepet kell vállalni a gyógyszertámogatások és a gyógyszerellátás
rendszerében, nem pedig csak a piacra bízni és piaci szabályzókkal machinálni? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Mélyen tisztelt Miniszter Úr!
Államtitkár Úr! Nagyon röviden akarok hozzászólni. Mi egy négyszereplős egészségügyet
szeretnénk. Ez a négy szereplő: a beteg, az orvos, az egészségügyi szakdolgozó és a negyedik
egy elvont fogalom, az átláthatóság.

Volt előző nyolc évünk, és ebben a nyolc évben ez az átláthatóság nem jelent meg,
csak a zűrzavar. Mi úgy gondoljuk és úgy látjuk, hogy az elmúlt egy évben az államtitkárság,
a minisztérium törekvése az átláthatóság megteremtése volt, ez volt a legfontosabb cél.

Lehet, hogy ezt önök különbözőféleképpen magyarázzák, de hogy ezt muszáj volt
megteremteni, az az elmúlt nyolc év tragikus egészségpolitikája volt. Remélem, hogy ennek a
célnak a megteremtése belátható időn belül megvalósul, és mivel a kormányzati célokkal az
egészségügyben én nagyjából tisztában vagyok, ezért tisztelettel kérem, hogy valami
ütemezést bocsássanak rendelkezésünkre erről, tehát hogyan tovább, lépésenként, mert ez
fontos számunkra, fontos az orvostársadalom számára, fontos az egészségügyben dolgozók
számára, és nem utolsósorban fontos a betegek számára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollósi képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr!
Először is udvariasságból Iván professzor úr távollétében az általa megfogalmazott kérdéseket
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teszem fel, és annak is csak egy részét. A professzor úr területe, amint tudják, a pszichiátria,
illetve a geriátria, ehhez az utóbbihoz legfeljebb szerzett jogom alapján van valami közöm, de
mégis a kérdései erre vonatkoznak.

Az idősellátás korszerűsítésére kialakult-e az úgynevezett szociál-egészségügyi
megközelítés szempontja az elmúlt időszakban? Az idősek gyógyszer- és gyógyászati
ellátásához készült-e finanszírozási protokoll? Bár erről hallottunk az OEP főigazgató
asszonya szájából a múlt héten némi információt, és a geriátriai ellátás fejlesztésében
történtek-e szakspeciális szervezések, különös tekintettel a geriátriai szakmaiság és a krónikus
ellátás differenciálásával?

Szeretném megkérdezni, hogy azért a Semmelweis-terv jelenlegi állapotában talán
mondhatom azt, hogy egy kicsit röviden fogalmaz a budapesti és a közép-magyarországi
koncepciót illetően, de azért várható, hogy ez egy kicsit bővebb kifejtésre is kerül, és majd
közismertté válik, mert azt gondolom, hogy az ebben a régióban élők és dolgozók ezt várják.

A másik egy kicsit szorosabban szakmai kérdés, hogy a laboratóriumi vizsgálatok
jelenlegi finanszírozási rendszerében azért számos igazságtalanság található vagy furcsaság,
ha szabad ezt mondani. Ezen a közeljövőben tervez-e valamilyen változást vagy áttekintést a
tárca?

A másik dolog, amit még szeretnék azért talán kérdésként feltenni. Ugye, én jól
olvastam mindenütt, hogy nem arról van szó, hogy a kormány vagy a tárca meg szeretné
szüntetni a statinok vagy a koleszterincsökkentő szerek forgalmazását, támogatását. Akkor
nem vagyok benne biztos az elhangzottak alapján, hogy jól értettem, de én egy percig nem
gondoltam azt, bár én csak sebész vagyok, de azért a betegeim használnak ilyen
gyógyszereket, és a kezelések kapcsán ezt figyelembe kell vennünk, és azt kell mondanom,
hogy nagyon széles skálán szór az, amit a gyógyszerek hatékonyságáról én magam
tapasztalok. Tehát ebben valami racionalizálást gondolom, hogy tervez a tárca, és azt
gondolom, hogy ezt meg is lehet kellő módon támogatni.

Harmadsorban, vagy talán másodsorban mondanám, hogy mint ahogy említette itt
főigazgató asszony, aki kardiológus, hogy ez egy komplex eredmény, amit el lehetett érni, és
ebben benne van az invazív technológiák befogadása, a kardiológiai eljárások, ugyanúgy,
mint ahogy az onkológiában is egy halmozott eredményt tudunk regisztrálni különböző
kezelési módokkal.

De én megkockáztatom, hogy pont a minisztérium jellegéből adódóan a sportolás, a
mozgás legalább olyan mértékben elősegítheti a koleszterincsökkentést. Tehát nem szabad
arra nevelni a lakosságot – nem is cél egyébként -, hogy szedjen bátran mindenféle
gyógyszert, minél drágábbat, annál jobb lesz, hanem igenis, azt szedje, ami valóban hatékony,
másfelől pedig tessék mozogni, sportolni. Mondjuk a vörösbort nem ajánlom, pedig azt
mondják, hogy annak is vannak bizonyos koleszterincsökkentő, sőt trigliceridcsökkentő
hatásai, de azt gondolom, hogy ezt azért hagyjuk ki, bármennyire szakmainak is tűnne a
kérdés. Ha jól érzékelem, akkor ez nem egy ilyen módon megközelíthető kérdés lenne.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Ódor képviselő úr!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Az ön
beszámolójában az alapellátással kapcsolatos támogatások megjelenésére, vagy ami a
műszerbeszerzésekkel kapcsolatos, erre vonatkozóan szeretném mondani, hogy ez öröm, de
azt gondolom, hogy Magyarországnak szüksége van ide források biztosítására az
elkövetkezendőkben, mert sajnos, egy kicsit csökkenő létszámúak a háziorvosi rendszerben
lévő emberek, ahogy a beszámolóban is jelezte. Sajnos, abban a megyében, ahonnan én jövök,
jelentősen csökkenő affinitása van az embereknek, nem tudom, hogy gondolkodnak-e esetleg
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- valamikor volt, mondjuk így, rövidítjük így - vidéki pótlékban vagy valami lehetőségben
azoknak az alapellátásban dolgozó kollégáknak az ellátására, akik vállalják azt a talán
folyamatosan nehezedő feltételrendszert az ottani munkájuk ellátása során.

A másik pedig: említette a betegszállítás, illetve a Mentőszolgálat kérdését. Ezzel
kapcsolatosan, ha jól értelmeztem a beszámolóban, akkor a betegszállításnak lesz most egy
valamiféle felülvizsgálata vagy felsőbb ellenőrzés. Ha nem jól értettem, akkor kérem, hogy
igazítson ki.

Amit szeretnék kérdezni, hogy az elkövetkezendőkben várható-e újabb
mentőállomások létrehozása? Itt konkrétan is mondhatnám, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, de ha ez most ebben a beszámolóban nincs, később is köszönettel venném a
választ. Köszönöm szépen, miniszter úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további kérdés nincs, akkor megkérném
miniszter urat a viszontválaszok megadására. Köszönöm szépen.

Dr. Réthelyi Miklós válaszai az elhangzottakra

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Köszönöm szépen a képviselő

hölgyek, urak kérdéseit. Mint ahogy elhangzott, hogy mi volt a célja az államtitkárság
működésének ebben az elmúlt évben – most már egy évről is beszélhetünk -, néhány
mondatban hadd mondjam, hogy mindenféleképpen a működést fenntartó szabályozásoknak a
korrekciója, ha arra volt szükség, kiegészítése vagy visszavonása, és ezek az egészségügy
különböző területeinek a működését segítették.

Már régóta a társadalomban lévő, de hirtelen kritikussá váló fontosságú tényeknek,
mint például az otthonszülésnek az igazán azt hiszem, hogy példaszerű végigvezetése,
tárgyalása, a nyilvánosság előtt történt megbeszélése és a jogszabály-tervezésnek,
megalkotásnak, elfogadtatásnak és a kontrollnak a menete. Itt szóba került az kritikaként,
hogy a nyolc év alatt mit csináltak a most kormányra került pártok. Az egészségügyi
államtitkárság jelenlegi munkatársai és a mögöttük álló szakértői és munkatársi gárda
folyamatosan dolgozott, ha nem is nyolc év alatt, de az elmúlt három évben már igen. Tehát
itt egy olyan készültséggel, szervezeti, teoretikus készültséggel indult az államtitkárság
munkássága, amihez aztán az adatokat is megszerezhették, mert azokhoz nem volt hozzáférés.

Tehát az első év feladata volt a kapcsolattartás kialakítása, rengeteg országjárás,
számos szervezettel való konzultáció, természetesen mindig vannak kimaradók és még
bővíteni lehetne a sort, már csak azért is, mert az egészségügy egy országos probléma,
mindenkinek a napi problémája lehet. Én nagyon jól emlékszem arra, amikor egy évvel
ezelőtt miniszterelnök úr a kormányát bemutatta, azon túl, hogy rám több feladat várt akkor,
mégis az egészségügy megmentőjeként mutatott be. Tehát ő is látta és érezte ezt az országos
jelentőségét az egészségügynek, és ezt az egészségügyi államtitkárság munkatársai, magamat
is ebből a szempontból idetartozónak gondolva, egy éven keresztül átéreztük.

Az adatok nyilvánossága. Az, hogy egy bizalom alakuljon ki a minisztérium és a
minisztérium által irányított, a minisztérium feladatkörébe tartozó személyek és testületek
között, és ez egy olyan nyitottsággal történjen, amibe bármikor bele lehet tekinteni,
természetesen azokban a pontokban, amelyek megérettek arra, hogy nyilvánossá váljanak.
Tehát ezt mondanám az általános tevékenységünkre. A nagy gondokat nem tudtuk megoldani.
Hadd mondjam el most a kormány oldaláról nézve, hogy ez alatt a 12 hónap alatt egy nagyon
komoly árvízzel kellett szembenéznie a kormánynak, és ott a helyreállítási munkákat kellett
végeznie, és jött a vörösiszap a maga elképzelhetetlen következményeivel, képével,
megdöbbentő látványával, és a kártalanítás, a helyreállítás.

Tehát nem volt szó erről a kormányon belül, de biztos vagyok benne, hogy sokkal
könnyebb lett volna a tárca, az ágazat helyzete akkor, hogy ha ezek a tényezők a kormányzati
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tartaléknak azt a hányadát és azokat az összegeit, amelyeket ki kellett adni, itt az ország volt
bajban, mindannyian bajban voltunk, és ez a baj még súlyosabb volt, mint az, hogy mi lesz az
egészségüggyel. Emellett nem lehetett elmenni, nem lehetett azt mondani, hogy most a
tervünk ez, ezzel majd foglalkozunk két év múlva.

A lehetőségek nagyon behatároltak. Én nem szívesen mutogatok vissza, bizonyos
dolgok korrekciójára természetesen erőt kellett fordítani, és az is igaz, hogy egy éve
kormányzunk, de az egészségügy a maga komplikáltságával és a maga folyamatosságával
nem egy éves. Az oktatásra lehet azt mondani, bár az sem évente történik, és nem egy év alatt
történik a javulás vagy egy év alatt történik a lényeges változás, az egészségügyre még
kevésbé lehet ezt mondani.

Visszatérve most már Garai képviselő úr kérdéseire. Konkrét számokat vár a képviselő

úr. Igyekeztem néhány konkrét számot is elmondani. Az, hogy a jövőben a konkrét számok
hogyan alakulnak, ez még nagyon sok feltételnek a függvénye. Az, hogy az ágazat és
személyemben magam is ennek a helyzetnek a súlyosságát, és többen a személyi kérdéseket is
felvetették, ezt látjuk, ezt egyszerűen nem tudom hogyan hangsúlyozni, hogy ez egy
mindennapos probléma. A tárgyalások, ha nem is a felszínen, de rendszeresen folynak.
Nyilván a kormánynak azon részei közül, ahol a pénzügyi segítséget várjuk, az
eredményeinket igazoló és az elvárásainkat igazoló és a szakma továbbvitelét igazoló
tervekhez a megfelelő anyagi támogatást is megkapjuk, ezek nagyon sok mindentől függenek.
Tehát a kormányban nemcsak mi állunk ott sorban, ezt nyilván nem kell mondanom, de a
feladat súlyát érezzük valamennyien, és nemcsak a súly érzése, hanem az idő azzal telik el,
hogy ha kell, akkor újabb és újabb ötletekkel, újabb és újabb levelekkel, újabb és újabb
alkukkal – végül is mi más lenne – képviseljük az ágazat érdekeit.

Nagyon nehéz ezt biztosra mondani, de az első adandó alkalommal az egészségügy ott
van a lista tetején. Várjuk ezt az alkalmat, hogy ezek javuljanak, és azért ezek lassan javulnak
is.

Az, hogy a gazdagok adókedvezménye mennyivel jelentett volna változást és a MOL
megvásárlása mennyivel, ez kormányzati politika. Tehát az, hogy a kormánynak van egy
demográfiai politikája, egy családpolitikája, és a családi adókedvezmény, most erről nem volt
itt szó, de az a családpolitika része, a 16 százalékos adó a gazdaság fellendítésének a
politikája. Várjuk meg, hogy ennek milyen eredménye lesz, nyilván nem egy-két hónapon
belül várható ennek az eredménye.

Az, hogy a MOL 25 százaléka megvásárlásra került, ez megint az ország jövőjének, az
országépítésnek a politikája. A kormánynak és a miniszterelnök úrnak nagyon határozott
szándéka az, hogy ezek a kormányzati intézkedések egyértelmű vonalak legyenek, ne egy
ilyen teljesen kezelhetetlen masszából lehessen kiemelni egy-két dolgot, ami bizonyos célok
megvalósítása érdekében történik. Az egészségügynek is ott kell lennie ebben az egész
politikában természetesen, és a támogatás szempontjából is.

A koleszterinnel kapcsolatban elhangzott néhány kérdés. Valóban itt nem arról van
szó, hogy az embereket leszoktatni a statinok használatáról, hanem egy olyanfajta támogatás
szükséges és a betegeknél a gyógyszer-felhasználásnak a rendje, itt semmit nem ér az egész,
ha nem egy rendszeres, kúraszerű kezelésről van szó. Tehát ezt kell összehozni, ahol a
gyógyszerész, a beteg, a finanszírozásért felelős és az orvos, aki a beteggel szintén
kapcsolatban áll, az ő együttes munkájuknak az eredménye, valószínűleg ezt racionálisabb
körülmények közé teheti.

A kezdő orvosok bére: ez nyilván egy elfogadhatatlan helyzet. Körülbelül ezek voltak
képviselő úrnak a kérdései. Köszönöm szépen.

Gyenes képviselő úr kérdései. Köszönöm, hogy említette, hogy az expozéban olyan
dolgokat is hallott, amelyeket örömmel hallott. Hogy mennyire tüneti terápia az, amit
csinálunk, néha nagyon jó lenne, ha az oki terápiához lehetne hozzányúlni, és a tüneti
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terápiára is ugyanakkor a lehetőségek szűkössége következtében nagy szükség van, és tényleg
a pontoknak a kiválasztása, hogy melyik az, amelyik az adott helyzetben talán a
legfontosabbnak tűnik.

Azt, hogy a szervezeteket mennyire vontuk be a munkába, lehet, hogy kritizálni lehet,
a nyitottság és a párbeszéd folytonossága, a szakmák közötti egyensúlynak, illetve a szakmák
közötti kapcsolatrendszernek a megteremtése mind-mind szinte napi program és napi feladat
az ágazat munkájában.

Hogy stratégiai elképzelések nélkül fognánk a munkának, ezt azért nem mondanám,
mert mondjuk egy átfogó stratégia az, hogy az egész betegforgalmat az alapellátás felé
elvinni, egyrészt a betegeknek az egészségtudatosságát növelni. Akkor hadd mondjam, hogy a
minisztériumban a területek összekapcsolásában ebben látunk egy lehetőséget, hogy a
szociális terület, az oktatási terület, az egészségügy mindenféleképpen lehetőséget jelent,
hogy az emberek most a minisztériumban egymás területével megismerkedjenek, és ez a
munkánkban aztán továbbadva a végrehajtóknak, megjelenjen.

Az, hogy a kórházrendszerünk, akár területileg rendezett módon, egy területen belül
pedig egy szakmaspecifikus módon, és a betegek ellátását a legegyszerűbb és a
legnyilvánvalóbb módon és a leggazdaságosabb módon végezze, ez is a stratégiának a része.
Tehát a stratégiának megvannak az elemei, természetesen a megvalósítás lépéseinek a
kidolgozásán dolgozunk még, és ahhoz, hogy a megvalósítás ideje eljöjjön, arra pedig nagyon
számítunk, és abban dolgozunk, hogy erre nem kell sokáig várnunk.

Az alapellátás valóban nagyon nehéz helyzetben van. Ha mást nem tekintek, ahogy
képviselő úr is mondta, az ott dolgozó orvosok korfája, hogy mennyire tudjuk majd a
fiatalokat ebbe az irányba elvinni, abban nagyon nagy szerepe lesz magának az
orvostársadalomnak, és nagyon nagy szerepe lesz az önkormányzatoknak is, hogy hogyan,
mivel tudják esetleg odacsalogatni, esetleg lakással, más módon azokat a kollégákat, akik még
azon gondolkodnak, hogy hol végezzék el a munkájukat.

Amit szintén feljegyeztem, amit képviselő úr mondott, hogy az egészségügy még
mindig él, úgyhogy ez leveszi a vállunkról a feladatot, nem kell semmit sem csinálni. Biztos,
hogy nem ez az az álláspont vagy az az attitűd, amivel az ágazat végzi a munkáját, mert ez
egy nagyon késélre állított helyzete az egészségügynek, és ezt mindannyian tudjuk.

Az, hogy a Semmelweis-tervnek megvan az útja és biztos vagyok benne, hogy a
parlamenti bizottság elé is kerül, én is készségesen jövök, de államtitkár úr is ahhoz, hogy
ennek a részleteit adandó alkalommal megbeszéljük.

A túl sok jövő idő, Szilágyi képviselő úr említette. Most nem akartam már
visszamenni, hogy hány oldal volt azért mégiscsak az eredményeknek a felsorolása, ahol
minden eredménynek megvan a következő lépése is. Tehát azzal, hogy valamit bevezettünk,
valamit megváltoztattunk, valamit megvalósítottunk, az abban a helyzetben nyilván indokolt
volt, szükséges volt, de arra a következő lépést is rá szeretnénk építeni. Tehát ilyen
értelemben a jelen idő mellett mindig ott van a jövő idő is.

Az, hogy az egészségügyi ráfordítások nem emelkedtek, ez a magyar helyzet
pillanatnyilag. Azt hiszem, hogy ezzel szembe nem állíthatunk olyan területeket, hogy de
bezzeg a szociális terület, de bezzeg az oktatás, azokat a területeket figyelembe véve, amelyek
konkurálnak velünk tulajdonképpen. Tehát mindegyik területen az a cél, hogy a ráfordítások
átgondolt és a célt szolgáló ráfordítások legyenek, és az egészségügyi ágazat munkájával
kapcsolatban az adatelemzés, az adatgyűjtés, a módszertani megközelítés. Hogy kialakult ez a
GYEMSZI-nek nevezett háttérintézmény, ez is mind azt szolgálja, hogy a most meglévő
pénzeket tényleg úgy tudjuk elkölteni, hogy abból ne kelljen 10 forintra se azt mondani, hogy
ezt kár volt erre fordítani, és ha már nem 10 forintokban kell gondolkodni, akkor is tudjuk,
hogy melyek azok a pontok, ahol tényleg a fejlesztéseket meg kell indítani.
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Mindent meg kell tenni, hogy a fiatal orvosok itthon maradjanak. Ennek van három
alapja. Az egész szakorvosképzés rendszerét át kell gondolni, részben az igények, részben
pedig a lehetőségek alapján. A béreket rendezni kell és az orvostársadalom számára egy
befogadó környezetet kell biztosítani a kollégáknak, de ez lényegében a képzésüknek is része
kell hogy legyen. Tehát érezzék az ő fontosságukat, és ezt a szakma visszaigazolja számukra.
De ez ugyanúgy vonatkozik a személyzetre is, a szakdolgozói személyzetre is, tehát az
egészségügyben az ápolóknak épp olyan fontos szerepük van a betegek gyógyításában,
gyógyulásában a maguk helyén, mint az orvosoknak a maguk helyén.

A betegjogi szervezetek: itt egy változás áll elő, ez valóban egy jövő időben elmondott
dolog. Folynak a tárgyalások, az első lépések megtörténtek már, az ágazat elég gyorsan jelenti
be a híreit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rövidesen ennek a következő lépéséről és már
egy kialakult szervezetnek a lépéséről is szó lesz.

Az öt ágazat együttműködésének az előnye: egy év alatt szinte mindegyik ágazatnak
nagyon komoly nehézségekkel kellett megküzdenie, és nagyon komoly feladatok vártak rá, de
így is az, hogy együtt vagyunk, hogy együtt gondolkodunk, hogy egymás munkájába
belelátunk, és a mindennapos testnevelés, közösen dolgozunk ki bizonyos, a jelenben
megvalósítandó vagy a közeljövőben megvalósítandó lépéseket, ehhez jó, hogy ott együtt
vagyunk. Bízom abban, hogy ez így tovább fog menni, és az első év tapasztalatai segítenek a
következő év munkájában.

A védőnőkkel kapcsolatban. A védőnők nagyon kritikus, és egy nagyon fontos helyen
vannak a magyar egészségügyben, és ha külföldiekkel kell egészségügyről beszélnünk, akkor
az mindig kiemelt helyen van, hogy nekünk van egy olyan különlegesen képzett egészségügyi
személyzetcsoportunk, akik az egészségügyben, a szociális ellátásban, nemzetpolitikai
kérdésekben is azon a kritikus helyen vannak, ahol elérik a fiatalokat, az újszülötteket,
nyilván a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal kell kapcsolatban lenniük. Tehát az ő helyzetük
biztos beépítése az alapellátás rendszerébe, az megint csak az egészségügy oldaláról is és a
szociális ellátás oldaláról is fontos. Tehát ha ezt kell, akkor jogszabályilag kell egyértelművé
tenni, és az, hogy együtt dolgozzanak, hogy egy közös informatikai rendszerük legyen, ez
pedig azt hiszem, a munkájuk értelme kell hogy legyen, mert nyilván ugyanarról a babáról
van szó vagy ugyanarról az édesanyáról, akinek tanácsot kell adni, és akinek a gyerekkel való
törődésben is segíteni kell.

Nagyon nagy súlya kell hogy legyen a védőnőknek, és a megbecsültségüknek is
természetesen ezzel kapcsolatban, ezen dolgozik az ágazat.

Bene Ildikónak, hogy milyen azonnali lépések történnek, természetesen most az ágazat
idejének nagy részét leköti a Széll Kálmán terv megvalósítása, illetve az adósságállomány
csökkentésének a ránk eső része. Itt elsősorban a gyógyszerkassza az, a következő lépés pedig
az a területileg integrált egészségügyi rendszernek az elméleti kidolgozásán túl a gyakorlati
lépéseknek a bevezetése.

Nem szerepelt itt a kérdések között a beszámolóban sem, de Budapest egészségügyi
ellátása is egy egyezségen alapuló és tárgyalások alatt álló következő lépés lesz egyértelműen.
Tehát az kell mondanom, hogy azon túl, hogy a jogszabályi munkarend hozza a következő

lépéseket, amelyek rendeletek módosításában, megalkotásában jelentkeznek, a törvénykezés
inkább a korrekció oldaláról és a Széll Kálmán tervet támogató törvények módosításának a
megvalósítása jelentené. Ahogy az előbb már mondtam, ez egy folyamatos munka, a
Nemzetgazdasági Minisztériummal való több helyen, több csoportban való tárgyalásoknak az
állandó táplálása és minden lehetőség megragadása arra, hogy ebből az együttműködésből
megfogható haszna is legyen az ágazatnak.

A kórházak adósságállománya. A tavalyi évnek egy nagyon nagy eredményeként
tekintem azt, hogy a kórházakkal szót lehetett érteni, és egy ellenőrzött és egy elfogadott
adósságállomány-jelentés történt. Tehát most már nem beszélhetünk arról, hogy mi van az
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asztal alatt, miért nem fedjük fel a kártyáinkat. A kórházak adósságállománya úgy tűnik, hogy
a működést azt mondhatom talán, hogy alapjaiban most nem teszi lehetetlenné, és
nyilvánvaló, hogy az egész területi átrendezése az egészségügynek, ami azt jelentené, hogy a
feladatoknak egy racionalizált szétosztása, ami a betegellátást segíti, a betegutak
egyszerűsítését biztosítja, annak együtt kell járnia a működés pénzügyi oldalának a
racionalizálásával is. Arra viszont van ígéretünk, hogy az, amit meg tudunk takarítani, tehát
egy jobban szervezett egészségüggyel, az bennmarad az egészségügy rendszerében.

Kiss képviselő úr kérdései: a gyógyszertámogatás rendszere, a gyógyszerhamisítás
elleni lépés, és hogy mennyire követjük az EU-s mintát. Azt hiszem, hogy az egész
kormánynak a működéséből lehet azért egy olyan szándékot, illetve nem is szándékot, hanem
egy olyan megközelítést kiolvasni, hogy azért ami nálunk erős és ami nálunk egy jól működő
rendszer, most például az immunizációra gondolok, Magyarország híres volt az egészségügy
vonalán az immunizáltságban, ezt őrizzük meg, és ha a gyógyszerhamisításokkal
kapcsolatban ugyanilyen előnyös helyzetben vagyunk, ahhoz ragaszkodnunk kell, és akkor
inkább nekünk kell az EU-s irányokat ebben az értelemben módosítani vagy meghatározni.

Szerepel az európai uniós egészségügyi programok között a gyógyszerhamisításokkal
való intenzív foglalkozás, tehát a mi tapasztalatainknak itt biztos vagyok benne, hogy súlya
van. A védőnőkkel ugyanez a helyzet. Tehát ami magyar minta és ami Magyarországon jól
működik, de éppen máshol nem, ahhoz nekünk ragaszkodnunk kell, és annak az előnyeiből
kell nemcsak élnünk, hanem azt hirdetnünk is.

Az egész gyógyszertámogatási rendszer, ezt talán képviselő úr jobban is tudja, a
szakma oldaláról nézve, de azok a tényezők, a gyógyszergyárak, a nagykereskedők, a
gyógyszertárak, az orvosok, a betegek, aki a támogatást adja, az OEP, ez egy olyan összetett
rendszerben működik, a gyógyszergyárak termelik a gyógyszert, befizetik az adójukat,
támogatják az egész rendszert, de ugyanakkor meghatározottak abban, hogy az itteni árakkal a
külföldi piaci áraikat meg tudjuk mi határozni, ha ezt túlságosan lenyomjuk a finanszírozó
oldaláról. Tehát ez egy olyan kényes egyensúly, amelyikben azt hiszem, hogy a tapasztalatok
nagyon sokat számítanak. Ez már egy stratégiai kérdés, hogy az előnyök, mert ha mi
mozgatjuk a rendszerünket, az egyik oldalon előnyöket, a másik oldalon hátrányokat fognak
jelenteni, hogy ezek hol állnak be. Egy hatósági árnak a kialakítása itt komolyan mérlegelésre
került, és az ajánlatok között szerepelt, de elvetette az ágazat a hatósági ár bevezetésének a
lehetőségét több ok miatt, amire én talán nem is vagyok egészen hivatott, hogy elmondjam.

Tehát a generikus gyógyszerek árának alakítása biztos, hogy a
gyógyszertámogatásoknak egy kritikus tényezője, hogy az aztán kit terhel, a nagykereskedőt,
a gyógyszerészt, a gyártót vagy a beteget. Ez itt a kérdés. Azt viszont mondhatom, hogy a
kormányprogramban a gyógyszertárak fenntartása egy nagyon fontos szempont. Tehát megint
csak egy egyensúlyt kell találni, ami biztosítja a gyógyszergyáraknak és a gyógyszerészeknek,
a gyógyszertárak működtetőinek a jelenét és a jövőjét is a szakmában. Az egészen biztos,
hogy nem szabad az egészet ráengedni a piacra.

Nagy Kálmán képviselő úrnak köszönöm. Én is azt hiszem, hogy az átláthatóság
megteremtése és fenntartása végig jellemző volt és jellemző most is az ágazat munkájára. A
négy részszereplő, a beteg, az orvos és a szakdolgozó, valóban ez a helyzet, de azért ennél a
helyzet egy kicsit még komplikáltabb, mert az OEP is ott van, lebeg az emberek fölött, tehát
ezt egyszerűen nem tudjuk kihagyni. Akkor még jó lenne, ha olyan minőségbiztosító tényezők
is belekerülnének ide, ami ennek a munkának garantálják a minőségét.

Tehát ez egy nagyon soktényezős játék. Az, hogy milyen ütemezést tudunk, abban
nagyon óvatosnak kell lennünk, mert a célok és egy elvi ütemezés természetesen megvan,
mert az egyes lépések, egy terepszemle, egy terepről készített alapos ismeret és tanulmány
kell ahhoz, hogy annak az átalakítását kézbe vegyük, és az alakításnak is nyilván vannak
olyan lépései, amelyek egy működő rendszernek a folyamatos működését is biztosítják, azzal



- 29 -

együtt, hogy az átalakítások lépésről lépésre megtörténnek. Úgyhogy egy naptárra megadott
ütemezésre nem mernék egyelőre még vállalkozni, remélem, hogy eljön annak az ideje, hogy
arra is sor kerülhet majd.

Hollósi képviselő úrnak a kérdései, amit Iván László professzor úr megbízásából
mondott. A szociális, egészségügyi rendszer megint csak a minisztérium működésének egy
olyan területe, hogy az időskorú ellátásnál a szociális és az egészségügyi ellátás teljesen
összeér és nem érdemes vitatkozni azon, de jó helyre kell tenni ahhoz képest, és a szociális
területnek nagyon komoly tervei és ráadásul európai uniós támogatással megalapozott tervei
vannak a szociális ellátás, tehát az idősotthonok átszervezésére olyan alapon, hogy ki,
mennyire képes a saját ellátását biztosítani, egyenként elhelyezni, kisebb csoportokban
elhelyezni, közepes csoportokban elhelyezni az arra rászoruló embereket. Tehát itt az
együttműködés egyértelmű, mert akikről itt szó van, azoknak számos egészségügyi
problémájuk is van, nemcsak az, hogy idős emberekről és nemcsak elhagyott emberekről van
szó.

A krónikus ellátás. Komolyan fordult az ellátó intézményrendszer indíttatva vagy
önmagától is a krónikus ellátás felé. Nekem egy emlékezetes utam volt, amikor a móri
egészségügyi központot felavatták, akkor meghívtak oda, elmehettem, az volt szerintem az
ideális megoldás egy kis területre, ahol megvan az egynapos ellátás, ott vannak a háziorvosi
rendelők, ott van a mentőállomás bekapcsolva, az éjjeli ügyelet ott van, és van egy kisebb
krónikus ellátó osztályuk is, egy épületük, amelyik az egészet közrefogja. Tehát ezen a
szinten ez egy nagyon jónak tűnő együttese megint csak az egészségügyi és a szociális
ellátásnak is.

A laboratóriumok: azt hiszem, hogy egy ilyen amerikai tanulmányúton vezettek ott
engem be, és ott láttam olyat, hogy a laboratórium működéséhez van egy minimum esetszám,
mert ha egy vizsgálati minta nem éri el a minimális esetszámot, akkor nem érdemes azt
csinálni, mert akkor az már ráfizetéses. Tehát azt küldjük a következő szintű laboratóriumba,
és ha két-három szint egymásra van építve, akkor nagyon hatékonyan működhet és a
minőséget is lehet biztosítani, mert azt, amit csinálnak, azt jól csinálják. Magyarország túl
kicsi ahhoz, hogy ez azért több szintre épüljön, de gondolom, ez egy olyan követelménye a
laboratóriumi szakmának, amely talán áttörheti a határokat végül is, és a mai informatikai
rendszerben a visszajelzés természetesen teljesen megoldott.

Tehát a laboratóriumi ellátás bízom abban, hogy egy határozott, az informatikára és a
gazdaságosságra, a minőséget abszolút figyelembe véve alapszik. Köszönöm szépen, amit a
statinokkal kapcsolatban itt említettél.

Ódor képviselő úrnak: a vidéki ellátóhelyek, alapellátó pótlék, ez tulajdonképpen
felmerült az oktatásban is, hogy azok a pedagógusok, akik vállalják azt a munkát, amit az
elhanyagoltabb területek és a nehezebben kezelhető gyerekek tanítása vagy nevelése jelent,
azok kapjanak anyagi segítséget ehhez. Én ezt nem tudnám most pontosan elmondani, hogy
az egész alapellátó stratégiában ez mennyire hangsúlyozott vagy mennyire szerepel a tervek
között, de az, hogy külön felelősséget kell éreznünk azokért a területekért, a legkülönbözőbb
ellátás szempontjából: oktatás, szociális ügy, egészségügy, ahol a gond még nagyobb, mint az
országban általában. Ez egy nagyon logikus gondolkodás, és azt hiszem, hogy egy átfogó
programnak kell ebben valami megoldást nyújtani.

A mentés, a betegszállítás átgondolása, és annak az elszámolási problémáinak a
tisztázása is most terítéken van. Az európai uniós támogatásból lehetőség nyílik új
mentőállomások építésére is. Köszönöm szépen. Ennyiben kívántam válaszolni, és még
egyszer nagyon köszönöm a képviselő asszonyok, képviselő urak kérdéseit.

ELNÖK: Köszönöm szépen mind az expozét, mind a kérdéseket, mind a válaszokat.
Igyekeztem az idejét nem rabolni senkinek, és ha a beszámolót követően 2-3 gondolatban
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összefoglalhatnám, akkor megköszönném a lehetőséget, és nem élek vissza senkinek az
idejével.

Először is nagyon köszönöm a miniszter úrnak a beszámolóját, amelyet természetesen
mindannyian a tárca munkájával együttesen értékeltünk nyilvánvalóan, de a Házszabály
szerint a miniszteri meghallgatás a kötelező évente.

Úgy gondolom, hogy egy év elteltével illik megköszönni azt a heroikus munkát, amit a
tárca végzett, és a folyamatos együttműködést, amelynek részesei lehettünk, véleményem
szerint mindannyian.

Egyetlen kérdés. Itt azért van egy emlékezetkiesés a múlt évvel kapcsolatban. Az 1-4.
havi adatok alapján a tavalyi évben a költségvetésnek el volt költve 84 százaléka, és 16
százalékból kellett a következő nyolc hónapot megoldani. Ennek ellenére sikerült olyan
megoldást találni, hogy végül is az ország és maga az ágazat is talpon tudott maradni.

Alapvető adathiányok voltak, ezt államtitkár úrral egyeztettük, amelyeket pótolni
kellett mindenképpen, és nem esett arról szó, bár a beszámolóban igen, de részleteiben nem,
hogy a feltáró munkát követően egy óriási feladat, az EU-elnökség itt volt és itt van még a
közelünkben, ami olyan mértékben terhelte meg ezt a munkát, hogy úgymond dupla munkát
kellett végezni, ha úgy tetszik, az ebben a munkában részt vevőknek. Egyébként a bizottság
minden tagjának szeretném mondani, hogy a régi minisztérium épülete, ahol a tárca maradt
változatlanul, mindenki számára nyitott éjjel és nappal, nyugodtan lehet menni, ott éjjel és
nappal valóban folyik a munka jelenleg is.

Amit képviselő úr felvetett, úgy gondolom, hogy mi gyakorlatilag minden
információnak a birtokában vagyunk. A kormányüléseken nem ment még végig a program.
Végigment egy része a Széll Kálmán tervnek, nem ment még végig a Semmelweis-terv. Úgy
gondolom, hogy amikor a kormányülésen ezek a programok végigmennek, azt követően
nyilvánvalóan a parlamenti munkát megelőzően a bizottságnak módja lesz a részletes
kibontására, vitájára és sok minden egyébre, ami természetesen a munkánk természetéből
fakad.

Valóban elhangzott az is, de nagyon fontos megismételni és nyomatékosan aláhúzni,
hogy a tárca, a minisztérium, ha úgy tetszik, húsz év után kimozdult a helyéről, elment az
ellátókhoz, elment a területre, elment a betegekhez, ha úgy tetszik, mindenütt, minden
megyében, minden régióban volt nyilvános fórum az ellátottak bevonásával, amire eddig ilyen
formában nem volt példa. A múlt héten pedig nagyon megnyugtatott mindannyiunkat,
politikai hovatartozás nélkül, éppen az OEP beszámolója, ami azt jelenti, hogy az OEP-kassza
egyensúlyba került, ami egyáltalán nem volt egyensúlyban, és én ezt nagyon-nagyon
fontosnak tartom, és szeretném aláhúzottan kiemelni.

Még valami az elmozdulás mellett: a bizottság is kimozdult, jelesül nem ismétlem
meg, de tudjuk, hogy milyen problémakörrel illettük: Kaposvár, majd következett Gyula, és a
következő kihelyezett ülésünk időpontja, nem a HVG miatt egyébként, hanem egyébként is
államtitkár úrral egyeztettünk, hogy a harmadik kihelyezett ülésünk helye Eger lesz a maga
problémakörével és az egészségügyben betöltött szerepével. Úgy gondolom, hogy ott
mindannyian meggyőződhetünk arról, hogy valóban mi van, és mi is történik ma vagy történt
éppen az egészségügyben.

Nagyon köszönöm, és a problémák megoldását illetően mindannyiunknak a
parlamentben az a közös felelősségünk, hogy részkérdéseket természetesen fel lehet vetni és
meg lehet oldani átmenetileg, de ez engem nagyon-nagyon emlékeztet, és gondolom, minden
józanul gondolkodó embert az úgynevezett szalámi technikára, amit mindenki pontosan tud,
hogy mit értünk alatta. A tárcának az ágazat kérdését egészében, együtt, komplex módon úgy
kell kezelni, hogy természetesen a kormányzati szempontok és az ország egész sorsának a
szempontját is figyelembe kell venni nekünk is, mindannyiunknak, és ebben a kontextusban
kell megkeresni azokat a megoldásokat, amelyek reményeink szerint mindannyiunk számára
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és főleg az ellátottak számára, de az egészségügyben dolgozók számára is a következő időben
megnyugtató megoldást jelentenek. Természetesen az EU-elnökséget követően, a törvények
megalkotását követően a 2011-es év, amelyet a talpon maradásnak és az átrendezésnek az
éveként aposztrofált mindenki, mint ahogy miniszter úr is megerősítette, el fogunk jutni a
2011-es év végére, és reményeink szerint is oda, hogy az egészségügy átalakítását követően el
tudunk indulni egy olyan úton, amely tiszta, átlátható, még azt is aláhúznám, hogy
nyilvánosak az adatok, amelyek egyáltalán nem voltak nyilvánosak hosszú időn keresztül.

Úgy gondolom, hogy igenis, nagyon sok minden történt. Természetesen én megértem
az ellenzéki és egyéb véleményeket és minden egyéb kritikát, de úgy gondolom, hogy az út
jó, és amennyiben a kormányzati munkával mi is jól együtt tudunk működni, akkor
számíthatunk a támogatásra ugyanúgy, ahogy a múlt év végét is túl tudtuk élni. Ennek a
néhány gondolatnak a jegyében még egyszer megköszönöm miniszter úr beszámolóját, és
visszaadom a szót miniszter úrnak.

DR. RÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erőforrás miniszter: Nagyon köszönöm elnök
úrnak a megjegyzéseit és elismerő szavait, és én is szeretném megköszönni azt, hogy a
bizottság mindig kész volt a tárgyalásra, akár úgy is, hogy átjöttek az Arany János utcai
épületbe. Tehát valóban folyamatosan megvolt a lehetőség arra, hogy egymás munkájáról
tájékoztassuk egymást, aminek mi mindig nagy hasznát vettük. Úgyhogy ezt köszönöm, és
elnézést, hogy még itt utólag is szót kértem erre.

Egyebek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a bizottsági ülés bezárása előtt két
nagyon rövid bejelentésem lenne. Egyrészt mindenkinek felhívom a szíves figyelmét, hogy az
ellenőrző albizottság egy nagyon fontos témában a bizottsági ülést követően, egy rövid
technikai szünetet követően ülést fog tartani. Arról is nagy örömmel számolok be, hogy a
bizottság munkája megújult és nagyon hatékonyan működik és nagyon fontos témákat tárgyal,
most a meddőség témájának a tárgyalására kerül sor országos szakértők bevonásával.

A következő bizottsági ülésünk időpontját illetően nagy valószínűséggel a jövő héten
nem fogunk bizottsági ülést tartani, miután parlamenti ülés sem lesz. Az azt követő héten
pedig a kormányüléstől függően ülünk, hogy mi megy át a kormányülésen ebből a
programból.

Még egyszer nagyon köszönöm miniszter úrnak a beszámolóját és a jelenlétét. Ezt
követően akár az is elképzelhető, hogy már a hétfői parlamenti napon, és akár kétszer is
bizottsági ülést kell hogy tartsunk, amennyiben átment a kormányülésen, akkor
nyilvánvalóan, és a következő hét utáni héten, tehát praktikusan két hét múlva tervezünk
bizottsági ülést.

Megkérdezném még államtitkár urat, hogy kíván-e valamit mondani.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez a mai nap
miniszter úré volt, úgyhogy én semmit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan államtitkár úr jelenlétét azért külön is
megköszönöm, mert amennyiben miniszter úr igényt tartott volna a segítségre, akkor igénybe
vettük volna.
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Még egyszer köszönöm mindenkinek a jelenlétet, az érdeklődést, és a mai bizottsági
ülésünket ezennel bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


