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Írásbeli kérdés

„Gyökerénél törték meg és rosszul örökítették át az új közgyógyellátást?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani dr . Molnár Lajos
Egészségügyi miniszter úrhoz .
Válaszát írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr!

„Az egészség közügy, politikánk a felelős partnerség elvére épül, ezért az egészség
megőrzésének és helyreállításának lehetőségét az államnak kell megteremtenie"- írták Önök a
Kormányprogramban.
„A Köztársaság Kormánya fordulatot hirdet a szociálpolitikában : az idő emberek
életkörülményeinek javítása, a nehéz helyzetben lévők támogatása, vagyis a mai gondok
enyhítése mellett, gyökerénél akarja megtörni a hátrányos helyzet, a szegénység
átörökítésének generációs láncát." - ezt is Önök írták, most is az ellenkezőjét teszik, mint
amit ígértek . Ráadásul még a saját maguk által hozott törvényeket sem tartják be . Mit is mond
a 2006. július 1-én lépett hatályba, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló új
módosítás. Amit persze azóta újra módosítottak! Pedig a legnehezebb helyzetben a beteg és
szociálisan rászorult emberek vannak .
Miként működik a rendszer a közgyógyellátások esetében?
A jogosultság megállapításához a kérelem benyújtásakor az ügyfélnek csatolnia kell a havi
rendszeres gyógyító ellátási szükségletről a háziorvosi igazolást. Az igazolást a jegyző 3
munkanapon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek, ami szakhatósági állásfoglalást
ad a költségekről. Az állásfoglalás alapján a jegyző 8 napon belül határozattal dönt a
jogosultságról .
Fontos, hogy a jogosultság kezdő időpontja a megállapító határozat meghozatalát követő 15 .
nap. Így az ügyfél legkorábban a szakhatósági állásfoglalás megérkezését követő 16 . nap után
jut érvényes közgyógy igazolványhoz, ha egyáltalán kiállítják!
Az önkormányzatoknál jelenleg százával állnak sorban a beteg, segítségre váró emberek, akik
közgyógyellátási jogosultsággal kellene, hogy rendelkezzenek . Nem tudni, hogy az Önök
hanyag munkájának vagy ismételt pénzvisszatartó politikájának köszönhetjük, hogy az
egészségbiztosítási pénztárak nem adnak a kötelező 15 napon belül szakhatósági
állásfoglalást. Az önkormányzatok ennek hiányában nem dönthetnek . Bezzeg, ha az
állampolgár határidőt mulaszt, azonnal megkapja a bírságot vagy elutasítják a kérelmét!
Az egészségbiztosítási pénztárak az ügyiratot szépen átveszik, gyűjtik, de nem hozzák meg a
döntést. Vannak novemberi ügyiratok, melyeknél a 15 napos határidő már 8-10-szer lejárt .
Ennek következtében az eltelt időben a betegeknek teljes áron kell kiváltani a gyógyszereket,
így a gyógyszergyárak gazdagodnak az állami kasszából pedig nem kell támogatást adni .



Spórol a kormány, mint a vállalkozói adóvisszatérítésnél? A legrászorultabbak pedig tovább
szegényednek . Tisztességes eljárás ez?

Engedje meg, hogy egy pápai példával alátámasszam mondandómat :
Pápa Város Önkormányzata jelenleg 224 fő kérelmét nem tudja elbírálni - amelyből 38 fő
esetében nem járt még le az egészségbiztosítási pénztár rendelkezésére álló 15 napos határidő
- szakhatósági állásfoglalás hiányában . Feltételezhetően ez a szám folyamatosan növekedni
fog . A Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a szakhatósági állásfoglalás
beszerzésére irányuló megkeresésünk mindegyikét átvett, melyet térdvevénnyel is igazolni
tudunk. 25 fő esetében már 2006 . novemberében megküldtük a kérelmet, ám állásfoglalás
hiányában a mai napig nem történt meg az elbírálás .
Mint azt már több esetben is jeleztem, gyakran előfordul, hogy csak a régi igazolvány lejártát
követően tudták az ügyfelek jogosultságát megállapítani, így a betegeknek a köztes időben
szükség esetén teljes áron kell gyógyszereket, segédeszközöket kiváltaniuk .
A 2006. július 1-je óta hatályos, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 .
évi Ill . tv., melynek alapján a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításához a kérelem
benyújtásakor az ügyfélnek csatolnia kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről a
háziorvosi igazolást . Az igazolást a jegyző 3 munkanapon belül továbbítja az
egészségbiztosítási szervnek, ami szakhatósági állásfoglalást ad a költségekről . Az
állásfoglalás alapján a jegyző 8 napon belül határozattal dönt a jogosultságról .
Ráadásul a tv 54 .§ (4) bekezdése szerint a jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot
megállapító határozat meghozatalát követő 15 . nap, így az ügyfél legkorábban a szakhatósági
állásfoglalás megérkezését követő 16 . nap után fog csak érvényes igazolvánnyal rendelkezni .
Jelenleg 13 kérelmező esetében 2006 . november óta, 14 kérelmező estén 2006 . december óta
és 13 kérelmezőnél 2007 . január óta várunk állásfoglalást .
További problémaként merül fel azon kérelmezők helyzete, akik korábban ugyan nem
rendelkeztek közgyógyellátási igazolvánnyal, de most közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása iránti kérelemmel fordultak hivatalunkhoz .

Jelenleg 18 ilyen ügyfelünk kérelme vár elbírálásra, melyhez a szakhatósági állásfoglalások
megküldéséhez rendelkezésre álló határidő szintén lejárt . Az ő esetükben szintén fontos lenne
a jogosultság mielőbbi megállapítsa, hiszen addig nekik szintén teljes árat kell fizetniük
gyógyszereikért .

Tisztelt Miniszter Úr!

•

	

Kérdezem tehát Miniszter Urat, mikor szüntetik meg a felelőtlen gyakorlatot?
•

	

Mivel kompenzálják ezen eljárás esetében a rászorultakat ?
•

	

Van-e felelőse az ügynek?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2007 . március 14 .
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