A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal
2007. február 1-ei határozatai
1. A NEK számtalan alkalommal hitet tett az egységes szerkezetű, szolidaritás elvű
egybiztosítós társadalombiztosítás fenntartása mellett. Most külön örömünkre szolgál,
hogy a kormányzat által felkért nemzetközi szakértők tekintélyes konferencia keretében
támasztották alá a NEK véleményét: e külföldi szaktekintélyek óvják Magyarországot a
több biztosítós rendszerre való áttéréstől.
2. A NEK növekvő aggodalommal figyeli és felhívja a nyilvánosság figyelmét az
egészségügyi intézményrendszer átalakítás kapcsán jelentkező, az egészségügyi
dolgozókat érintő egzisztenciális megfélemlítettségre, kiszolgáltatottságuk soha nem
látott mértékű növekedésére.
3. A NEK határozottan tiltakozik az ÁNTSZ mikrobiológiai laboratóriumai működésének a közvetlen betegellátást veszélyeztető, anyagi okokból történő – korlátozása miatt.
Felhívja a figyelmet a 2006-ban történt hazai, kiemelt járványügyi eseményekre
(miskolci víz, somogyi hepatitis járvány, szombathelyi salmonella fertőzés), melyekhez
hasonló jövőbeni események elszaporodása, a diagnosztikai szolgáltatások elégtelensége
okán, rendkívül súlyos népegészségügyi kockázatot jelent. A NEK 2006. június 15-én
született határozatában már részletesen kifejtette az üggyel kapcsolatos aggodalmát és
kifogását.
4. A NEK határozottan nehezményezi az egészségügyi alapellátás (házi (gyermek) orvos
/ fogorvos és munkatársaik) meggyengítését okozó financiális és adminisztratív
intézkedéseket, tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás alappillérét jelentő
szolgálatot veszélyeztetik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az egészségügyi
alapellátás megerősítése és fejlesztése a szerkezetátalakítás biztosítékaként szerepel a
kormányprogramban. A jelenleg zajló folyamatok azonban nem az ellátó rendszer
megerősödésével, hanem a kiürülésével, és ezáltal a betegek számára a hozzáférés
jelentős megnehezülésével fognak járni.
5. A NEK véleménye szerint a kötelező legolcsóbb gyógyszerkészítmények felírásának
kényszere szembefordítja a beteget az orvossal és a gyógyszerésszel, továbbá az
ellátásban folyamatos zavart kelt. A NEK számára elfogadható rendezőelv – mert
alapvető társadalmi érdekeket szolgál – az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek
árának un. referencia árhoz kötése, szemben a mostani kormányzati gyakorlattal, amely
a hatóanyag helyett egy adott készítmény árához köti a felírhatóságot. Ez gyakran
hiánykereskedelemhez vezet és nem jelent feltétlenül költséghatékonyságot.
6. A NEK szót emel az egészségügyi szakdolgozók utánpótlását biztosító színvonalas
oktatási intézmények működőképességének megtartása érdekében.
7. A NEK maximális szolidaritásáról biztosítja a vasút egészségügyi dolgozókat
egészségügyi intézményeik és ellátásaik megtartása érdekében folyó küzdelmükben.

