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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés 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 kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Hogyan jut el az e-egészségügy az emberekhez? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásbanvárom . .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az egészségügyet is érintő bürokráciacsökkentéssel egyenesen arányosan csökken a betege k
betegellátásba való becsatornázása' is, amire kitűnő ellenpólust jelent az e-egészségügybe
történő beruházások mértékének a növelése . Ezen modern XXI . századi megoldás ugyani s
lehetővé teszi a kényelmes, gyors, otthonról történ ő ügyintézést, ám ez nem mindenk i
szárínára ilyen egyértelníű és egyszerű ,

Nem hagyható figyelmen kívül ugyanis, hogy a betegellátásban résztvevőknek egy jelentős
hányada alapvetően hátrányos helyzetbe kerül, ha az e-egészségügy tölti ki á
biirokráciacsökkeritéssel járó vákuumot. Rengeteg háztartás ugyanis nem rendelkezik
interneteléréssel . Ez fakadhat abból, hogy nem is áll az módjukban megfizetni, de . nem
kerülhetőek meg a szokásokból fakadó magatartásformák sem, ami egyszer űen annyit tesz ,
hogy az idős, betegellátásra szoruló emberek nem ismerkednek meg ezen modernvívmán y
adta lehetőségekkel, és ez külső segítség nélkül nem is indokolt, hogy megváltozna, ami miat t
ők kirekesztődnek a e-egészségügy adta lehetőségekbő l .



Az e-egészségügy térhódítása tehát alapvetően támogatandó és jó irány, annak
megismertetése azonban kiemelt és megkerülhetetlen .

Ennek fényében kérdezem hát Tisztelt Miniszter Urat ,

milyen módon igyekszik a Kormány a betegek e-egészségügybe val ó
becsatornázására?

vannak-e tervben kiemelt, az e-egészségügyből jelenleg kiszorult betegek számára
méghirdeténdő ismeretterjesztő fórumok?

tervezik-e, hogy a betegellátás helyszínein (orvosi rendel őkben, kórházakban stb . )
külösiböző reklámokkal, gyors felvilágosításokkal, akár a kezel ő orvosok és
személyzet által ismertéssék az e-egészségügy adta lehet őségeket?

mennyire tartja szükségesnek a Kormány, hogy az e-egészségügy megismertetését
összekössék egy, az intemetelérés megkönnyítésével és ahhoz kapcsolódó isineréte k
megszerzésével járó programmal?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016, november . 1 '4,

Tisztelettel :

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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