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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 .

évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i

Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m

vezetőjéhez

„Elfelejtett egészséghatás-becslés?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi rendszer népegészségügyi személetű átalakítása a Fidesz részéről nem

újkeletű gondolat. Ezt a szemléletmódot a szakma egyöntet ű is osztja, hiszen a definíció alapjá t

adó egészségmegőrzés és betegség megelőzés rendkívül fontos .

Az AEEK Informatikai és Rendszerelemzői főosztálya szerint fenntartott ESKI fogalom

meghatározásának egy részlete szerint "A népegészségügyi tevékenység során rendszerese n

elemezni kell a lakosság egészségi állapotát valamint az ezt befolyásoló tényez őket. A feltárt

adatok alapján kell értékelni az egészségkárosító hatások kockázatát és rangsorolni a

népegészségügyi feladatokat, kidolgozni a megel őzés és az egészségkárosító hatáso k

csökkentésének módozatait . Az egészséget támogató társadalompolitika céljaina k

meghatározásánál valamint a döntések előkészítésénél támaszkodni kell a népegészségügy i

tevékenység során feltárt adatokra . A lakosságot a népegészségügyi helyzetről, a felmerült

problémákról, az előidéző tényezőkről, a várható következményekről, a megoldás

lehetőségeirő l és korlátairól rendszeresen tájékoztatni kell ."

Ebbő l adódóan beszédes, hogy az e szemlélet mellett elkötelezett Kormány miért nem hozt a

még nyilvánosságra a rendszer átalakítása el ő tt minden bizonnyal elkészített népegészségügy i

felméréseket, vagy azoknak egy részét, melyek a lakosság egészségi állapotát, a rangsorolt

egészségkárosító hatásokat tartalmazzák? Hol késik a minél több területre (rendszerelemzés ,

problémák, megoldási javaslatok) kiterjedő lakossági tájékoztatás?



2006– 2007 az egészségügyi reformok évei voltak . Az akkori átalakítás parlamenti tárgyalás a

során a jelenlegi Kormánypárt politikusai többször is felhívták a figyelmet a hiányz ó
egészséghatás-becslésre, ami akkori véleményük szerint alapját kellett volna, hogy képezz e

minden lényegi kormányzati döntésnek . Ez a döntéstámogató folyamat, annak vizsgálatát é s

véleményezését jelenti, hogy egy új jogi szabályozás, kormányzati vagy helyi szintű intézkedés

bevezetése, egy program vagy projekt indítása és hatása az érintett lakosság egészségi állapotát

illetve az azt befolyásoló tényezőket miként módosítja . De felméri a várható pozitív hatások

miként erősíthetők fel, illetve a negatív hatások miként védhet ők ki, de legalábbi s

mérsékelhet ők. Ezt a gondolatmenetet követve beláthatjuk, jó eszköz arra is az egészséghatás -
becslés, hogy a folyamatba bevonják azokat, akiket valóban érint, érinthet egy-egy döntés

hatása.
Mindezekre tekintettel kérdezem tehát Tisztelt Miniszter Urat :

Készült-e 2010-2014 között, illetve 2014 óta egészséghatás-vizsgálat ?
Ha igen, ki készítette, mikor és hol lehet megtekinteni? Mi az oka annak, ha ezt a
vizsgálatot nem folytatták le ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . március 09 .

Tisztelettel :

mer. Lukács László György
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