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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Tervezi-e támogatni a Kormány a lézeres szemm űtéteket? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az utóbbi években egyre elterjedtebbé váltak az úgynevezett lézeres szemműtétek (látás
korrekciós), amely szolgáltatást rendszerint magán egészségügyi szolgáltatók végeznek . A
látásjavító beavatkozásokat jól felszerelt rendel őkben végzik, rendszerint szemész
szakorvosok. A beavatkozások számának növekedésére – tekintettel arra, hogy vállalkozó i
tevékenységi formában végzik azt – megbízható adatok nem állnak rendelkezésre, azonban a
médiában megjelenő hirdetések alapján számuk dinamikusan növekszik és egyre széleseb b
körben veszi igénybe a lakosság .

Ezen egészségügyi szolgáltatások jelenleg állami finanszírozás nélkül, azaz teljesen öner őbő l
vehetők igénybe . A beavatkozásokat az OEP sem részben sem egészben nem téríti a z
igénybevevők számára . Ezzel szemben több egészségpénztárnál lehet támogatást igényelni a
műtétre, illetve az erre vállalkozóknak viszonylag magas ún. teljes hiteldíj mutatóva l
rendelkező hiteleket/személyi kölcsönöket is ajánlanak .

A beavatkozásra való növekv ő igény felveti annak szükségességét, hogy a beavatkozásokat a z
OEP-nek is finanszíroznia kellene teljes egészében vagy részlegesen .
Ső t a finanszírozás esetleges bevezetése felveti azt a kérdést is, hogy szükséges-e a kórházakat ,
vagy szakrendelőket az erre alkalmas eszközökkel ellátni .



Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Tervezi-e a Kormány a lézeres szemm űtétek díjának társadalombiztosítási térítését
(akár teljesen vagy részlegesen) bevezetni ?
Ha igen, mikorra tervezi és milyen módon ?
Ha nem, akkor milyen indokok alapján nem tartja ezt bevezethetőnek és
szükségesnek?
Tervezi-e a Kormány az állami egészségügyi szolgáltatóknál olyan helye k
létrehozását, ahol a magánszolgáltatókkal azonos módon és felszereltséggel végzik a
látáskorrekciós lézeres szemm űtéteket?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . július 20 .

Dr . IAf7 á László György
Jobbik
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