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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Bevezetik-e az újfajta törzskarton rendszert a háziorvosoknál? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2016. július elején számos újság ,tájékoztatta az olvasókat és a szakmát arról, hog y
szeptembertől újfajta törzskartont vezetnek be a háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekben .
Ez több információt tartalmaz a páciensekr ő l, illetve kitöltéséért plusz pénzt kapnak az orvosok .
Az összegyűjtött adatok célja egy átfogó egészségfelmérés a magyarok állapotáról . A kérdéssor
nem csak fizikai, hanem lelki és társadalmi-gazdasági állapotra is kiterjed . Érintett témák
például az alkoholfogyasztás, táplálkozás, dohányzás, krónikus betegségek, daganato s
megbetegedések, cukorbetegség, magas vérnyomás vagy allergia . A – még mindig csak leendő
– karton rákérdezne a családtagok betegségeire is .

A kartont alapvetően még hasznosnak is lehetne nevezni, ha nem az amúgy is leterhelt és a
szükségesnél jóval kisebb létszámú háziorvosi állományra lenne bízva a felmérés . A KSH
Egészségügyi évkönyve szerint 2015-ben 254 munkanap alatt a háziorvosoknak naponta 45
pácienst kellett ellátniuk, miközben a legtöbben 3-4 órát rendelnek . Ez idő alatt átlagosan 5,3
perc jut egy emberre . Ezzel szemben egyes szakértők szerint páciensenként 30 percet is igénybe
vehetne csak a kérdő ív kitöltése !

Hasznos lehetne, ha az új törzskarton rendszer nem jelentene a rendkívül hosszú adatrögzítés i
folyamat problémát sem a kérdezett betegnek, sem a várakozóknak .



Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre:

Tervezi-e még a Kormány az újfajta törzskartonok bevezetését ?

Amennyiben az elhatározás valós és élő , úgy mikorra várható ennek bevezetése?

Mennyiben szolgáltatna az újfajta törzskarton újabb/másabb/relevánsab b

információkat a kötelező, uniós lakossági egészségfelméréshez képest?

Miként kívánja orvosolni a Kormány a háziorvosok és betegek részér ől ezáltal

megjelenő elégedetlenséget és problémahalmazt ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . február 2 .

Tisztelettel,

László György

Jobbik
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