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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Mit tesz a Kormány az egynapos sebészeti beavatkozások növelése 
érdekében?" 

2015 februárjában került elfogadásra az Egészséges Magyarország 2014-2020 egészségügyi ágazati
stratégia, melyben többek között olyan fejlesztési célkitűzéseket határozott meg a FIDESZ-KDNP
kormányzat,  mint  az Elektronikus  Egészségügyi  Szolgáltatási  Tér  kialakítása  vagy az egynapos
sebészet  feltételrendszerének  a  javítása.  Azt,  hogy  ez  az  ágazati  stratégia  egy  átgondolt  és
megvalósítani kívánt koncepció, mi sem bizonyítja jobban, hogy az e-egészségügyi szolgáltatási
rendszer a teszteket követően már élesben is működik,  és a hírek alapján az egynapos sebészet
területén is igen komoly előrelépés várható a következő években.

Az egynapos sebészet definíciója szerint a páciens előre tervezetten megjelenik a kórházban, ahol
orvosi vizsgálat után anesztéziát igénylő sebészi beavatkozáson esik át. Ezt követően egy kórházi
ágyon  posztoperatív  észlelés,  ápolás  zajlik,  és  24  órán  belül  elhagyhatja  az  egészségügyi
intézményt.

Természetesen az egynapos sebészeti ellátás csak akkor végezhető, ha a beteg

- általános állapota jó, 

-  várhatóan  a  műtét  alatti  vérvesztesége  miatt  vérátömlesztést  nem  igényel,  és  a  műtét  utáni
fájdalma várhatóan minimális lesz, 

- felnőtt esetében önellátó, gyermek esetében az otthoni gondozása biztosított, 

- nyilatkozik arról, hogy lakás- és higiénés körülményei megfelelőek, 

- illetve az ellátó egészségügyi intézmény tartózkodási helyétől 30 perc alatt elérhető. 



Vitathatatlan  az  egynapos  sebészet  előnye  abban  a  tekintetben,  hogy  a  saját  környezetében
mindenki nagyobb lelkierővel lábadozik. Ezzel rövidebb lesz az ápolási idő, gyorsabb a gyógyulás,
és egy sokkal költséghatékonyabb rendszer működhet.

Tisztelt Miniszter Úr!

Természetesen  nem  elegendő  kijelölni  a  kereteket,  az  egynapos  sebészeti  beavatkozások
növeléséhez mindenképpen infrastrukturális és egyéb fejlesztések is szükségesek. A nyugat-európai
ellátórendszerekben az egynapos ellátásban elvégzett  esetek aránya 60-90 százalékos,  miközben
Magyarországon 39 százaléknál tart.

Éppen ezért kérdezem Miniszter Urat:

Mit tesz a Kormány az egynapos sebészeti beavatkozások növelése, feltételrendszerének javítása
érdekében? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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