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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 Országgyű lésrő l szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

„Várható-e a háziorvosi ügyelet finanszírozásának emelése? "

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 .

Bár több területet elért a finanszírozási díjak emelése, kivéve a háziorvosi ügyeleti ellátást . Az

elmúlt 10 év alatt nem következett be kellő értékű emelés, 2006 óta (két időpontban 2 Ft-tal) 4

Ft-os (alig 10%-os) emelkedés következett be az ügyeleti tevékenység finanszírozásában ,

miközben a fenntartáshoz szükséges árak (energiahordozók, eszközök) állandóan emelkedtek .

Jól látszik, hogy az általános áremelkedés önmagában felemésztette pár év alatt a díjat, így a

szolgáltató és az őket szerződtető önkormányzatok egyre szorultabb helyzetben vannak .

Mindezek mellett a háziorvosi ügyeleti állátások aránytalanul alulfinanszírozottak, pedi g

komoly terhet vesz le mind az alapellátás házi és gyermekorvosairól, mind a ment őszolgálatról ,

mind pedig a sürgősségi betegellátó osztályokról .

Mindez tehát abba az irányba mutat, hogy szükséges lenne a kérdést szabályozó 43/1999 .

(I1I .03) Korm. rendelet a finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása, annak



érdekében, hogy a fontos feladatot ellátó háziorvosi ügyeletek ne kerüljenek fenntarthatatla n

helyzetbe. A szakma becslése szerint 5 milliárd forintnyi évi költsétgvetési többletb ől már

rövid távon kezelhető lenne a kialakult veszélyeztető helyzet .

A háziorvosi és gyermekorvosi ügyeletek ellehetetlenülésével a , betegek biztonsága nagyban

csorbulna. Különösen hátrányosan érintené a vidéki lakosokat, ahol sokszor még háziorvo s

sincs a praxisban, a kórház, vagy más ellátó pedig gyakran 1 órányi távolságban érhet ő csak el .

Mindezekre tekintettel kérdezem Tisztelt Miniszter Urat :

Kívánja-e a Kormány emelni a háziorvosi ügyelet finanszírozását ?

Mekkora összeggel tartaná indokoltnak megemelni a háziorvosi ügyelet ellátásáér t
járó finanszírozási díjat a Kormány ?

- Mikorra várható, hogy a háziorvosi ügyelet ellátásáért járó díjak emelkedn i
fognak?

- Miért sajnál a Kormány erre az emelésre 4-5 milliárd forintot ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 .április 3 .

Tisztelettel,

Dr: Lukács László György
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