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Írásbeli kérdé s

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 vezető miniszterhez

„Hogyan vehet több orvos részt az alapellátás ügyeleti munkájában? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Zsúfolt városi ügyeletek, bosszankodó betegek, sokszor indokolatlanul házhoz hívott ügyelet i

autók, az üres praxis helyett dolgozó ügyelet jellemzi ma az alapellátás ügyeletét országszerte .

A háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet az alapellátás részeként aránytalanul nagy terhet visel .

Az ellátásra rendelkezésre álló személyi kör (orvosok és ápolók) ideális esetben azokból az

orvosokból, háziorvosokból tevődne össze, akik a napközbeni alapellátási tevékenységet végzi k

a körzetben, azonban ez a valóságban nincs így . Sok esetben az ügyeleti munkába nagyon ki s

arányba lehet bevonni a körzeti orvosokat, így az alapellátást végző önkormányzatok

szolgáltatókkal kötött szerződésen keresztül más orvosokat kell, hogy bevonjanak az ellátásba .

Az elmúlt időszakban eszközölt változtatások miatt azonban számottev ően csökkent az

alapellátás ügyeletébe bevonható orvosok köre .

A korábbi szabályozás szerint a sürgősségi félév után a rezidensek részt vehettek az alapellátás i

ügyeletekben, addig ma kizárólag a háziorvos rezidensek vehetnek részt ügyeletben, akikb ő l

sajnos egyre kevesebb van, és ők is két félév után .



Világos, hogy a jelenleg is orvos hiánnyal küzd ő alapellátási ügyeleti rendszer, még kevésb é

alkalmas jelenlegi jogi szabályozása alapján arra, hogy hatékonyan bevonzza a fiatal é s

dolgozni akaró orvosokat .

Az innen szerezhető és a szolgáltatók által fizetett ügyeleti díjak egyébként nagyban

hozzájárulhatnának a fiatal orvosok itthon tartásához, és komoly szakmai tapasztalatszerzésr e

nyitnának teret a fiatal orvosoknak .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Kívánja-e a Kormány módosítani az alapellátási ügyeletekben dolgozó orvosokr a
vonatkozó előírásokat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb orvosnak
(rezidensnek) jusson lehetősége az abban való részvételre ?

- Miként kívánja segíteni a Kormány az alapellátási ügyeletben dolgozók számána k
növekedését ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 .április 3 .

Tisztelettel,

Dr. Lukács László György
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