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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi

Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m

vezetőjéhez

„Melyek az egészségügyi költségvetésből túlfogyasztó kistérségek? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felel ős államtitkár az RTL Klub által készített Magyarul

Balóval című műsorban (a műsor itt érhető el : http://rtl .hu/most/magyarulbaloval/magyarul-

baloval-2016-03-11) 2016. március 11-én több fontos, az egészségügyben tapasztalható

jelenségről beszélt. Többek között azt mondta, hogy az egyes magyarországi térsége k

viszonylatában területi elosztásban a fekv őbeteg ellátásban háromszoros, a járóbeteg ellátásba n

közel ötszörös, míg a krónikus ellátásban közel tízszeres különbségek vannak a térségek által

felhasznált finanszírozásban .



Az államtitkár szerint ennek a különbségnek (felhasználási eltérésnek) semmilyen köze sincs a

térségbeli szociális, egészségügyi mutatókhoz és igényekhez, álláspontja szerint szimplán

ahhoz van köze, hogy az adott helyen az intézménynek milyen az érdeke . Ezen túl elmondta ,

hogy pont azokban a kistérségekben van a legnagyobb fogyasztás (értsd: Egészségbiztosítási

Alapból felhasznált összeg), amelyek a legszegényebbek.

A kijelentésekre vonatkozóan mindenképpen szükségesnek mutatkozik ezeknek az általa

hivatkozott adatoknak az áttekintése .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Melyek azok az Ónodi—Szűcs Zoltán által, a Magyarul Balóval című műsorban

hivatkozott harmincnál is több, határ közeli kistérség (elnevezésük szerint), amel y

nagyon sokat fogyaszt a költségvetés Egészségbiztosítási Alapjából?

Mennyit fogyasztanak ezek a kistréségek összegében és egyenként (nevük

feltüntetésével)?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016. március 25 .

Tisztelettel,

Dr.Lukács László György

Jobbik
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