A politikai kommunikációban
folytatódik a hangulatkeltés
Szeptember 7-én, az előre rögzített időpontban, Éger Istvánnak, az elnöklésben soros
MOK elnökének irányításával nyolcadik munkaülését tartotta meg a Nemzeti
Egészségügyi Kerekasztal. Az ülésen a munka döntő része a már három ülés óta készülő,
nagyjelentőségű, a nemzeti egészségpolitika alakításában kulcsfontosságú kérdésekkel
foglalkozó Határozat szövegének véglegesítését szolgálta.
A Határozat meghozatalát az indokolta, hogy amennyiben színre lépnek a kormányzat
reformelképzeléseiben meghatározó szerepet játszó ellátásszervezők és egyéb üzleti
vállalkozások, úgy az egészségügy finanszírozásának szabályozása nem maradhat tovább
nemzeti hatáskörben, hanem EU szabályozás alá esik. Ezzel megszűnnének a nemzeti
egészségpolitika alakításának és érvényesítésének jogi feltételei.
A NEK vizsgálta, majd megvitatta a folyamatosan szűkös egészségügyet szolgáló
források bővítésének lehetőségeit. A NEK szerint a közteherviselés kiterjesztése, és a tbjárulék fizetésének megszigorítása, adóktól való következetes elkülönítése jelentősen
bővíthetné a forrásokat. A NEK konszenzussal javasolja, hogy az egészséget károsító
termékek (alkohol, dohány) jövedéki adójának meghatározott része az egészségügy
céljait szolgálja. A Határozat negyedik pontjában a NEK kijelenti, hogy az OEP
tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése érdekében szükség van az
egészségbiztosítás országgyűlési és civil társadalmi felügyeletére, az ehhez szükséges
jogszabályok és a róluk való egyeztetés sürgős megkezdésére. A NEK szerint el kell érni
az Állami Számvevőszék időszakos vizsgálatokon alapuló javaslatainak következetes
végrehajtását.
Mint eddig mindig, a NEK mai ülése is kénytelen volt foglalkozni az egészségügy napi
aktualitásaival. Ez alkalommal a minap, a sajtóban napvilágot látott állítólagos
gyógyszerkorrupciós üggyel kapcsolatban kellett megállapítania, hogy a politikai
kommunikációban továbbra is folytatódik az orvosokat, az egészségügy meghatározó
szereplőit lejárató, a közbizalmat aláásó hangulatkeltés, ami károkat okoz a
társadalomnak, különösen a szerencsétlen élethelyzetben lévő betegeknek. Ezért a NEK
elutasítja a lapokban közölt gyanúsításokat, vádakat, különösen azoknak az egész
orvostársadalomra való kiterjesztését, és követeli, hogy ha a korrupciós gyakorlat
bizonyított, akkor a felelősöket szigorúan büntessék meg.
A szeptember 16-ára tervezett nyilvános NEK ülés megtartásának időpontja és helyszíne
bizonytalanná vált, ugyanis Matejka Zsuzsanna, az OEP főigazgatója elutasította a NEK
kérését, miszerint az ülésre az OEP székházában kerülhessen sor. Most a NEK
nyilvánosan is kérte, hogy az egészségügy céljait szolgáló járulékokkal gazdálkodó
szervezet székhelyén, - egy közintézményben - a nyilvánosság előtt vitathassa meg a
magyar egészségügy közügy - alapvető kérdéseit. Ezért az ülést egy héttel elhalasztják,
illetve - kedvező válasz esetén - készek azt az OEP-nek is megfelelő időpontban
megtartani.
A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva Éger István, levezető elnök
megerősítette, hogy a NEK résztvevői számára nem támogatható a profitérdekelt
ellátásszervezésről
szóló
törvénytervezetek
egyik
változata,
így
a
térségi
egészségszervezőkről szóló sem. Ugyanígy elutasítják a kisebbik kormányzó pártnak az
egészségügyet piacosító törekvéseit is. Mindez levezethető a NEK eddigi határozataiból.

Az ülésről távolmaradt a NEK tagságát időlegesen felfüggesztő MOTESZ képviselője. Erről
Éger István annyit mondott, a NEK alapító nyilatkozata valamennyi alapító tag számára
lehetővé teszi, hogy bármikor felfüggessze tevékenységét, illetve bármikor visszatérjen a
Kerekasztal munkájához. Azokat a megállapításokat azonban visszautasította,
amelyekkel a MOTESZ távolmaradását indokolta.
Mikola István, a Fidesz Egészségpolitikai Kabinetjének vezetője érdesebben fogalmazott.
Szerinte a kormány mindent megtesz, hogy szétverje a Nemzeti Egészségügyi
Kerekasztalt. Erre bizonyíték, hogy megtiltotta az OEP vezetőjének, hogy helyet
biztosítson a NEK nyilvános ülése számára, de az is, hogy megkörnyékez szervezeteket,
s rábírja őket a NEK-től való távolmaradásra. Hozzá tette, hogy egyetlen, az egészségügy
reformelképzeléseit tartalmazó törvénytervezetet sem kapott meg a NEK, illetve a NEK-et
alkotó szervezetek.

