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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezet őjéhez

„Az interneten terjed ő placebók károsítják meg az emberek pénztárcáját, idejét és
egészségét? ”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az internet, mint szolgáltatás sok mindenre hasznosítható és számos vállalkozásnak ,

államigazgatási szerveknek és magánszemélyeknek nyújt nap mint nap segítséget, hog y

kapcsolatba tudjanak lépni másokkal .

Sajnos nem új jelenség, hogy egyesek megtévesztésre használják a világhálót és csalás útjá n

próbálnak pénzt kicsalni az emberek zsebéb ől, ráadásul a legkörmönfontabb módokon, egyre

nagyobb sikerrel . Nincs ez másként az egészségügyet érintő szolgáltatások és gyógyszerek

tekintetében sem, sőt az egyik legnagyobb alapját nyújtja a szektor az átveréseknek . Ennek

betudhatóan fontolóra kellene venni a Kormánynak, hogy létrehozzon egy olyan internete s

felületet, ahol a kóklerek kiszűrésével, megfelelő tanácsokat tudnának adni az arra

szorulóknak, egy amolyan „egységes egészségügyi honlap” .



Általános és egyre gyakoribb jelenség, hogy a beteg vagy leendő beteg az interneten próbál

vélt vagy valós tüneteire gyógyírt találni . Sokan megelőzésre és másoknak tanácsadásra is az

internet segítségével találnak praktikákat . Ezek gyakran hasznos tanácsok, viszont nem ritka

az sem, hogy éppen az ellenkez őjét éri el vele a páciens és komoly egészségkárosodást

szenved. További gond, hogy sokan már az orvos helyettesítéseként is gondolnak egy-eg y

fórumon olvasott kezelési tanácsra . A méregdrágán árult „csodaszerek” sok egyén gondot é s

állami mulasztást is felvetnek, de ebben az esetben is visszatartó hatású lehetne eg y

ellenőrzött oldal .

Ezek alapján kérdezzük Miniszter Urat, hogy tervezi-e, hogy létrehoz egy államilag

felügyelt, garantáltan tiszta forrásokkal m űködő egészségügyi honlapot ?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . szeptember 28 .

Tisztelettel ,

clJ'‚ '
Magyar Zoltán

Jobbik

dr. L kács/aszló György
Jobbik

Rig Lajos
Jobbik
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