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egészségügyért felelős államtitkár úr részére
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Tisztelt Államtitkár úr!

Vállalkozó háziorvos és fogorvos kollégáink kétségbeesett megkereséseket intéznek
irányunkba és segítségünket kérik, mert lehetetlennek látják a várható nagymértékű
közüzemi díjemelkedés kigazdálkodását a jelenlegi praxisfinanszírozásból.
A Kamara igyekezett felmérni a kollégáink helyzetét a várható fűtés és elektromos áramdíj
növekedése kapcsán, azonban akadályokba ütköztünk, sok helyütt még visszajelzést sem
kaptak a szolgáltatóktól, vagy a fenntartó önkormányzattól, hogy milyen díjakra
számíthatnak, és a díjemelés ellentételezésében számíthatnak-e az önkormányzat
segítségére. Ahol pedig jött visszajelzés, az elutasító volt.
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok eddig jellemzően igyekeztek
támogatni a praxisok rezsi kiadásait, de mára az önkormányzatok önmagukban is súlyos,
működtetésüket veszélyeztető forráshiányban szenvednek, így elsősorban a kötelező
feladataikra fognak koncentrálni.
Az önkormányzatok támogatási gyakorlata igen eltérő, ahány praxis, annyiféle a
feladatátvállalási szerződés és helyzet, és ráadásul drámai változásokra lehet számítani,
ezért is nehéz mindenki egyéni helyzetére jó megoldást találn i.
A helyzet mindenképpen szabályozási megoldást igényel a működőképesség megőrzése
érdekében.
Ami bizonyosnak tekinthető a bizonytalanságban: a praxisokat működtető vállalkozások
közfeladatot látnak el, és jelen tudásunk szerint durván emelkedő rezsikölt ségekkel
számolhatnak, melynek ellentételezésére a finanszírozás jelenlegi rezsitámogatás sora
bizonyosan nem lesz elegendő.
Annak érdekében, hogy a különböző infrastruktúrális adottságok miatt egyetlen
praxis se kerüljön lehetetlen helyzetbe, mégis azonos támogatást biztosítsunk
minden szolgáltató számára, azt javasoljuk, hogy azonnali lépésként a
rezsitámogatás korábbi bővülését folytatva egységesen növelje 640 ezer forintra a
NEAK az ezen soron folyósított támogatás összegét.
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Hosszabb távon pedig azt javasoljuk, hogy az államtitkárság és az Országos Kórházi
Főigazgatóság mérje fel a praxisok közüzemi díjainak emelkedését, és dolgozzuk ki
közösen a rezsitámogatás olyan mértékű bővítését, ami minden helyzetben biztosítja a
betegellátás feltételeit.
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