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Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének

„Hány esetben kapták meg a 75 évnél id ősebb betegek a kérelmezett gyógyszereket? ”
címmel .

2017 áprilisában az Egészségügyért Felelős Államtitkárság közleményben cáfolta azon
híreszteléseket, melyek szerint a 75 év feletti betegek számára a támogatásba bevont
gyógyszereket nem téríti meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő . Közleményükben
azt is írták, hogy több esetben pozitív elbírálásban részesültek a 75 év feletti betegek
(ld . : http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos -
allamtitkarsag/hirek/ma-nagyobb-esellyel-gyogyulnak-a-daganatos-betegek) .

Kérdezem Miniszter urat :

1. Hány 75 feletti beteg esetében adtak be egyedi méltányossági kérelmet, és közülük hánya n
kapták meg a gyógyszereket 2017-ben? A beérkezett kérelmek számát kérem, hogy külö n
havi bontásban is adják meg a kérdést megválaszoló összesített számokon túl !

2. Hogyan értelmezendő az államtitkárság közleményének azon kitétele, miszerint „a 75 év
feletti betegek részére a gyógyszer rendelése a kezel őorvos felelőssége”? Egyéb esetben e z
nem a kezel őorvos felelőssége? Pontosan miben különbözik a kezel őorvos felelőssége a 75 év
alatti és a 75 év feletti betegek esetében?

3. A méltányossági kérelmek esetleges elutasításának jellemz ően milyen okai voltak a 75 é v
feletti betegeknél? Eltérnek ezek az okok azoktól, amelyek , a 75 év alatti betegek
méltányossági kérelmeinek visszautasításában szerepelnek? Általánosságban mennyir e
gyakori, hogy az elutasított kérelmek formai okok miatt kerülnek elutasításra és mennyir e
jellemző , hogy tartalmi/orvosi szempontok szerint nem megfelelőek?

országgyű lési képviselő



Tájékoztatását és a számadatok közlését egyaránt várom !

Budapest, 2017 . november 20 .

Tisztelettel :

Demeter Márta
országgyűlési képviselő (LMP)
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