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Kövér László úrnak ,

az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 . év i
XXXV1. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Kívánja-e a kormány az egészségbiztosítás terhére támogatni a medd őség okainak feltárását ,
illetve az okokat megszüntető orvosi kezeléseket? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Már internetes aláírásgy űjtés is indult annak érdekében, hogy a kib ővített, társadalombiztosítás álta l
finanszírozott lombikprogram eljárások és gyógyszertámogatások mellett támogassa a kormány a
meddőség okainak alapos kivizsgálását és azok valódi gyógyítását .

Azt gondolom, hogy Veres András, a MKPK elnökének augusztus 20-i szentbeszédében elmondott –
kétségtelenül indulatokat kiváltott – gondolatai a jogalkotók figyelmét rá kellett irányítsák arra, hog y
bizony számos honfitársunk nem tudja, vagy nem akarja a m űvi megtermékenyítést felvállalni . A
petíció kezdeményező i által összegyűjtött egészségügyi és etikai szempontokkal meggy őződésem
szerint nem vitáznunk kell, hanem elindulni a medd őség okai feltárásának és kezelésének irányába ,
ami egyrészt politikai döntést igényel, másrészt pénzbe került .

A politikai döntés – lévén a kormányzat is kezdi magáévá tenni azt a jobbikos gondolatot, miszerint az
elsődleges feladata a demográfiai katasztrófahelyzet elkerülése – reményeim szerint a közeljöv őben
megszülethet, az er őforrások pedig rendelkezésre állnak . Ennek jegyében kérdezem, hogy kívánja-e a
kormány az érintettek számára az egészségbiztosítás keretein belül elérhet ővé tenni a meddőség okai t
vizsgáló orvosi kezeléseken túl az ún . helyreállító – az okokat megszüntet ő – orvoslást? Politikusként
és négygyermekes apaként is ezt szorgalmazom .

Kedvező válaszában bízva, várom .megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . szeptember 20 .
Tisztelettel,

' '-Sneider Tamá s
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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