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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Válságkezelés, gyógyszeráremelés” címmel a Házszabály 90. §-a alapján interpelláció t
kívánok benyújtani Dr . Székely Tamás egészségügyi miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

Eppen egy évvel ezelő tt, 2009. március 9-én a szociális népszavazáson az emberek elsöpr ő
erővel mondtak nemet a Gyurcsány-kormány reform-ámokfutására, a vizitdíjra, a kórház i
napidíjra és a tandíjra .
Az üzenet az egészségügyi kormányzat számára is világos volt: az emberek elutasítják a z
átgondolatlan, értelmetlen betegsarcokat . Úgy tűnik, minden hiába, Önök a mai napig ne m
értették meg ezt az üzenetet .
A Konvergencia-program keretében elvett 250 milliárd Ft után most egy újabb 30 milliárdo s
megszorító csomagot jelentettek be az egészségügyben, ebb ől 15-20 milliárd a
gyógyszerkasszát érinti .
A gyógyszerkiadások területén mindez úgy valósul majd meg, hogy egységesítik az azono s
hatóanyagú gyógyszerek támogatását, egyes támogatásokat csökkentenek, és összességében i s
lecsökkentik a gyógyszerek támogatására fordított összeget. Mindez a betegterhek
növekedésével jár együtt, ami Ön szerint 2 százalékos lesz .

„A kormányzati válságkezelés vesztese ismét az egészségügy lett” . Ezt a tényt nemcsak én
mondom, ezt a véleményt egy független egészségügyi elemz ő cég, a Health Capital is osztja ,
amely többek között az alábbi megállapításokat teszi:

Az újabb elvonás szakmailag vállalhatatlan . Még a Reformszövetség szigorú válságkezel ő
programja is tízmilliárdos kiadáscsökkentést tartalmaz – a kormány ennek háromszorosá t
veszi el az ágazattól! Nem fogadható el, hogy a hiánycsökkentést újra és újra az egészségüg y
fedezze .

Ne feledjük, két évvel ezelőtt, 2007 januárjában Önök már több tízmilliárd Ft-ot terheltek a
betegekre azzal, hogy drasztikusan csökkentették a gyógyszerek támogatását . Számos
készítmény térítési díja 50-80 százalékkal emelkedett. A Health Capital szerint nem igaz az Ö n
állítása, amely szerint a gyógyszerterhek mindössze 2 százalékkal nőnek majd. Az elemző cég
ennek 4-5-szörösét, 8-10 százalékos drágulást jelez - ez azért nagyon nem mindegy, Miniszter
Úr!



Az OECD szerint Magyarországon az egészségügyben így is túl magas, 30 százalékos az
egyéni hozzájárulás mértéke . Csak összehasonlításképpen : Csehországban ez az arány
mindössze 15%, fele a magyarországinak .

Tisztelt Miniszter Úr !

• Most az így is magas terheket még tovább akarják növelni, miniszter úr ?
• Miért próbálja átszínezni az igazságot, miért nem ismeri el, hogy a betegek számár a

jelentős gyógyszerár-emeléssel jár az újabb megszorítás ?
• Miért mindig az egészségügy a válságkezelés vesztese ?

Budapest, 2009 . március 4 .
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