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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 kívánok benyújtani az Ember i

Erőforrások Minisztériumát vezet ő miniszterhez

„Miért nem foglalkozik a Kormány a betegedukációval? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az egészségügy előtt álló kihívások (technológia állandó fejlődése és az idősödő társadalom)

egy folyamatos pénzügyi szorításban tartják a döntéshozókat és az adó- és járulékfizetőket

egyaránt . A növekvő költségigényekkel szemben nem elhanyagolható mértékű segítség lenne

a lakosság tudatos egészségügyi nevelése, a betegek és családjaik „edukációja” . Az, hogy miért

is fontos az ún. betegedukáció, jól mutatják a felmérések, miszerint a tájékozatlan betegekné l

gyakrabban fordulnak elő kísérőbetegségek, gyakrabban kerülnek kórházba, és nagyob b

arányban halnak meg. A betegek gyógyszerekkel kapcsolatos tájékozatlansága jelentősen rontja

a terápiát, és gazdaságtalan is, ha nem vagy nem optimális mennyiségben szedik

gyógyszereiket . A betegek tudatos egészségügyi nevelésének egyik eleme, hogy felhívják

figyelmüket a helyes életmódra, és a betegségek megelőzésének és elkerülésének módjaira .

A betegedukációs programok célja a helyes életmód, az adekvát gyógyszerszedés, a megfelel ő

orvos-beteg együttműködés és a terápiahűség elérése, amellyel összességében enyhíthet ő az

egészségügyi ellátórendszer leterheltsége, és növekvő finanszírozási igényeinek növekedés i

üteme .



Egy jól szervezett és markáns betegedukációs program komoly költségvetési segítség a

finanszírozók számára, így az jelen helyzetben Magyarországon is prioritást kell, hog y

élvezzen .

Ehhez képest bármerre keresem, sehol sem találok államilag szervezett, vagy az állam álta l

támogatott ilyen programot, amely arról árulkodik, hogy a Kormány ezen a téren mulasztásban

van .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Miért nincsenek államilag szervezett és támogatott széles rétegeket megmozgat ó
betegedukációs programok hazánkban ?

Mekkora összeget áldoz a Kormány, ha áldoz egyáltalán betegedukációra ?

- Mekkora és milyen hasznot vár ettő l a Kormány?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 .április 3 .

Tisztelettel,

Jobbik
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