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.szeritzti - r~övelés~t, illetve esökketrtésétjavasolom:
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Indahalás

Közismert tény, hogy Magyarország lakossága évről évre cs25kken . Kevésbé ismert
azonban, hogy ha ez a tendencia falytatödik, hazánkban 2425-re a lakosság száma közel 7
millióra zsugorodik_ Ezért a mindenkori kormányzat feladata, hogy a gyermek vállalására
való ösztönzés mellett minden eszközzel támogassa a gyermeket vállaló családokat_ A KSl-I
adatai szerint és szakmai becslések alapján hazánkban legalább 200.000 olyan házaspár él,
akik közül sokan vállalnának gyermeket, de mivel meddők, ez csak orvosi segítséggel
lehetséges .

A jöl szervezett, magas ~akmai színvonalon műktídiS és megfelelően finanszirozatt
lombik bobi centrumok 2001-ben a születések 1,4%-át biztosították. A lombik bébi centrumok
mintájára érdemes tenne összefogni regionális centrumokon keresztül az általános meddőségi
ellátással foglalkozó szakorvosokat. Ez lehetőséget biztosítana továbbképzésre, és arra, hogy
a meddőségi kivizsgálások és kezelések egységessé váljanak.

Egy általános meddőség kezelésre specializálódott rendszer kialakításával - célirányos
OEP finanszírozás mellett - a születésszám 3-4%-kal (mely évente 3000-4000 gyermek
születését jelentheti} növelhető_ Ennek költségvetési vonzata évi 2 000 000 (azaz 2 milliárd)
forint, melyet az illetékes tárca Népegészségügyi Programok előirányzaton belül az
Egészségügyi erőforrások fejlesztése alprogramon belül kívánunk biztosítani_

Budapest, 2002. november 28 .




