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Írásbeli kérdé s

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 Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Meddig rivalizálhatnak még az ügyeleti díjakon a sürg ősségi osztályok és a háziorvos i

ügyeletek? "

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 .

Helyzetüket tovább nehezíti, hogy az ügyeletben dolgozó orvosokat a szűkös költségvetési

finanszírozás miatt (és a sokszor hiányzó önkormányzati kiegészítések miatt) nem tudjá k

kellőképpen megfizetni . És itt a kellőképpen megfizetni arra a jelenségre utal, amelyne k

keretében a kórházak sürgősségi osztályai (továbbiakban : SBO) saját orvos emberhiányukat

azzal igyekeznek érthető módon enyhíteni, hogy többet ígérnek, mint amennyit az orvos a

háziorvosi ügyeletben kap óradíjként . Így nem ritka, hogy már 6000 Ft/óradíjért sem lehe t

találni a háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti munka elvégzésére orvost .

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kiélez ődő egymásra licitálás mindkét szerepl őnek (SBO-nak

és ügyeletnek) is egyaránt káros . Egyrészrő l okozza az SBO -k kiadásának növekedését, amely

közvetlenül is hozzájárul a kórházak eladósodásához, még akkor is, ha emelt keretbő l



gazdálkodhatnak. Másrészről ellehetetleníti a gyengébb anyagi erőforrásokkal rendelkező

ügyeleti szolgáltatókat . A rivalizálás káros hatása a „nap végén” az ügyeleten jelentkezik, aho l

az egyik vagy másik szolgáltató árversenye miatt a betegek a dolgozók hiánya miatt órákkal

többet kényszerülnek várakozni, vagy egyáltalán nem jutnak megfelel ő ellátáshoz .

A szakmai elképzelések szerint egy mindkét területre irányadó, és a szolgáltatók által könnye n

előteremthető minimális és maximális szakorvosi ügyeleti díjat lenne szükséges bevezetni .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

- Bevezetésre kerül-e egy minimumot és maximumot egyaránt tartalmazó
szakorvosi ügyeleti díj, amely egyaránt vonatkozna a sürgősségi betegellátó
osztályokra és alapellátó ügyeletekre is ?

- Ha igen, mikorra várható ez?

- Ha nem, miért ellenzi ezt a Kormány ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 .április 3 .

Tisztelettel,

Jobbik
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