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Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l
szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtan i

Dr. Kásler Mikló s
emberi erőforrások miniszter úrnak

„Ki fog gyógyítani? ”

címmel. A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az egészségügyi munkaer ő-állomány idősödik, miközben a fiatal orvosok és ápolók egyr e
mobilabbak.
Magyarországon az orvosok száma elmarad az uniós átlagtól (1 000 lakosra 3,1 orvos jut ,
szemben a 3,6-os uniós átlaggal), csakúgy, mint az ápolók száma (1 000 lakosra 6,5 ápoló jut ,
szemben a 8,4-es uniós átlaggal) .
Az orvosoknak csak egy kis hányada háziorvos (csupán kb. 12% 2010-ben, ami a legutóbb i
rendelkezésre álló év). Ezenfelül a háziorvosok közel fele 60 év feletti, míg csupán 10%-a
fiatalabb 40 évesnél, és ez tényező várhatóan tovább csökkenti majd az alapellátáshoz val ó
hozzáférést a háziorvosok idősebb generációjának nyugdíjba vonulását követően .
A kórházak és egyéb egészségügyi szolgáltatók területi koncentrációja is befolyásolja a z
ellátáshoz való hozzáférést, így különösen a szakellátáshoz, de az alapellátást biztosít ó
szolgáltatókhoz való hozzáférést is . A vidéki területeken már kihívást jelent a háziorvosok
foglalkoztatása, és ez még nagyobb problémát fog jelenteni, amikor majd új orvosokat kel l
találni az ezeken a területeken jelenleg ellátást nyújtó sok-sok háziorvos helyébe, aki a z
elkövetkezendő években fog nyugdíjba vonulni .
Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása is növelte a magyar orvosok mobilitását ,
akik nagy számban hagyták el az országot, hogy külföldön vállaljanak munkát . Ez leginkább a
közszférát érintette, és azt eredményezte, hogy hiány keletkezett az egészségügyi
szakemberekbő l, amit tovább súlyosbított a folyamatosan b ővülő magánszektor, amely egyr e
nagyobb számban vonzza magához az orvosokat és ápolókat .



Kérdezem tehát Miniszter urat :

• Hogyan tervezik felszámolni a betegek életét veszélyeztet ő szakemberhiányt?

• Hogyan tervezik megakadályozni, hogy a magánegészségügy ne szívja el a z
erőforrásokat (személyzet és pénz) a közösségi egészségügy elő l?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2018 . május 17 .

Dr. Tóth Bertalan Burány Sándor
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