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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Hová vezetnek a lyukas fogak?” címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Dr . Székely Tamás Egészségügyi Miniszter Úrhoz.

Válaszát írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Úr !

Ez év elején az Ön által irányított minisztérium újra szabályozta a fogorvosok finanszírozásána k
elszámolását . Ennek keretében kötelezően alkalmazandó időtartamokat vezetett be. Az
újraszabályozás több olyan kötelezően végzendő tevékenységet határozott meg, mely „0” pontos, ily
módon bár az adott fogorvos a tevékenységet elvégzi, ezért finanszírozást az egészségbiztosítás i
pénztártól nem kap.
Az újraszabályozás következtében az iskolafogászok juttatásai közel 50 %-al csökkentek, költségeik
változatlan maradása mellett . Mind emellett a kötelezően alkalmazandó idő tartamok miatt az iskolai
ellátás szinten ellehetetlenül, hiszen a napi 6 órás munkaid őben csak egy iskolai osztály töredékét lehe t
ellátni . Visszautalva az értékekre meg kívánom jegyezni, hogy a kötelez ő szűrés szintén „0” pontos ,
így az iskolafogászok tevékenységét a Magyar Allam nem csak elnehezíti, hanem ellentételezés nélkül
veszi igénybe .
További jelentős nehézséget okoz, hogy az eddigi iskolai félév beosztást megváltoztatva a feladato k
meghatározása, és elszámolása már a naptári évhez kapcsolódik, és nem az iskolai évhez .

Kérem, válaszoljon !

• Kinek érdeke a már eddig igen sok problémát okozó egészségügyi reform ilyen vadhajtásaina k
a fenntartása??

• Miért nem olyan intézkedéseket hoz az Ön minisztériuma, mely a jöv ő nemzedék egészségét
és a megel őzést támogatja?

• Miként várhatjuk el a megfelelő precíz lelkiismeretes gyógyító munkát akkor, amikor ennek
nemhogy tisztességes ellenszolgáltatását nem biztosítja a Magyar Allam, hanem a több min t
hat éve nem változott finanszírozás összegét is jelentősen csökkenti ?

Várom válaszát!



Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2008 . december 20 .

Horváth István
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