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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Új nap, új felmondások - a Fidesz egészségügyi 
kudarcának újabb fejezete" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Kevés olyan egészségügyi mutató van, amelyben Magyarország a kontinens élvonalába tartozna,
azonban az érsebészek napokban történő felmondása ismét rámutatott az egyik olyan adatra, amely
ide sorol minket. Ez az adat nem más, mint az amputálások éves száma.

Magyarországon a keringési zavar miatti amputációk száma évente eléri a 7000-et, amely kettő és
félszerese az európai átlagnak és Szlovákia is nagymértékben megelőz minket, náluk az amputációk
száma ennél 25%-kal kisebb. Ehhez még hozzájön a kórházi fertőzések miatti amputálások száma,
amely  szintén  kiemelten  magas  számban  jelentkezik  Magyarországon  a  rossz  tisztasági
körülmények miatt.

Rémálomba illő helyzet az is, hogy egy combközépi amputációért többet fizet a biztosító, mint a
végtag  megmentését  célzó,  az  elzáródott  verőeret  áthidaló  műér  beültetéséért  vagy  saját  érből
elkészített  áthidalás  elvégzéséért.  Ezáltal  a  kórházat  gazdaságilag  sem  motiválja  a  problémás
végtagok  megmentése,  azok  rossz  elszámolhatósága  akár  veszteséget  is  jelenthet  az
intézményeknek.

A probléma nem új, az érsebészek hiánya, valamint az általuk végzett  eljárások nem megfelelő
finanszírozása  már  évekkel  ezelőtt  is  problémát  jelentett.  A kormány  azonban,  mint  oly  sok
mindennel  kapcsolatban,  erre  sem adott  semmiféle  megoldást.  Jól  mutatja,  hogy a kormány az
orvosokat  csereszabatosként  kezeli,  azt  képzeli,  hogy  az  érsebészek  munkáját  más  területre
szakosodott orvosok is képesek lesznek elvégezni. Ez azonban nincs így, a kormány egyértelműen
téved, látható ez abból, hogy a napokban, Veszprémben és a Péterfy kórházban is több érsebész is



felmondott, az aktív érsebészek alacsony száma így tovább csökkent.

Az érsebészek hiánya  azt  eredményezi,  hogy évente legalább 15 ezer  érműtétre  lenne szükség,
jelenleg azonban csak 9500-at  sikerül  ezekből  elvégezni.  Azt  is  eredményezi  továbbá,  hogy az
amputációk száma Magyarországon két és félszer akkora, mint az európai átlag.

Az amputáltak átlag életkora is aggodalomra ad okot, ugyanis az európai átlaghoz képest 5 évvel
fiatalabbak azok, akiknek valamely végtagját amputálják.

Fentiekre tekintettel kérdezem Miniszter Urat:

Mikor akarják végre az érsebészek helyzetét megoldani, munkakörülményeiket javítani, az általuk
nyújtott beavatkozások társadalombiztosítási finanszírozását rendezni? 

Mikor jönnek végre rá arra, hogy szükséges az egészségügy magasabb szintű finanszírozása, az
orvosok  által  végzett  beavatkozások  támogatásának  átgondolása,  valamint  az  egészségügyi
dolgozók fizetésének azonnali, radikális növelése? 

Várom megtisztelő válaszát!
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