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T ágry : nyílt levél hátrapénzzex kapcsolato s me gkere sésre

TiszteEt ÁHamtÍtkár Únl

A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: TASZ) 2014. április 2.an kelt,
21 453 l20I 4/EAT. számu elektronikus úton megktildött levelét köszönettel megkapta.

Sajnálattal vetttík tudomásul, hogy tisztelt Átiamtitt..lr Úr csupán a sajtóbil értesült
konferenciánkÍól. Szerettük volna, ha aa eseményt állami szervek részéről is képviselik,
illetve előadásukkal gazdagítják azt. 2014" február tr0-én kelt levelrinkben megkerest{ik az
országos Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbíakban: oTH)' illetve az arszágos tsetegjogi,
Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs központot (a továbbiakban: otsDK)' hogy
vezetőjük, vagy a betegjogokban hasonlóan jártas nrunkatiírsuk tartson előadást. Az oTH-tól
a nrai napig nem érkezettválasz, az OBDK pedig Főigazgatő Asszony ktilföldi tartózkodásara
hivatkozással utasította el, hogy bárki is képvisel.je trivatalukat.
A Szakállamtitkárság Egészségpolitikai osztályának 2aI4. március 20-án elektronikus úton
kozvetlentil kuldttink rneghívót, tekintettel a munkakapcsolatra, és a folyarnatlran lévő
ügyekben (Egyeniő Bánásmód Hatósággal kötött egyezség HIV-vel éIők ellátásának
rnegtagadása miatt) történő folyamatos kornmunikácifua" A megkeresésre válaszu\ azt kaptuk'
hogy a meghívót továbbította a koordinátor.

A TASZ á\tal szervezett betegjogi konfereneián elhangzott esetről _ miszerint stirgősségi
eltrátást csak }rálapénz etrlenében vállaltak egy esetben _ rni is az előadásból értesültüÍ}k. A
szervezetnek Sem intézkedési jogköre, sem feljelentési kötelezettsége nincs. Az eset
illusztrációként szolgált az eLőadő mondandój ának aláúárnasztásáta, a ma1yar egészségügyben
széleskörben elterjedt problérna megvilágítására. További lépéseket tenni nern kívánunk
hiszen az adott ügyben indult büntető el.járás álláspontunk szerint nern megfelelő mód a
bá|apénz intézményénok f,elszámolására. Köztudomású tény, hogy a hálapénz rendszerszintű
problénra, ami mindenképpen megoldást igényel. A konferencia fókusza a betegjogok
érvérryestilésének, illetve a panaszfőrumol< hianya volt, amit jelen eset is jól példáz: rrincsen
olyan betegjogokkal foglalkozó hatóság, nrely hasonló jogsértések esetén hatósági jogkcinel
eljánhatna és rendszerszinten segítene az ellátások minőségének javításában és a
szísztematikus j o gsér1é sek me gelőzé sében.

A konferencián is vázoltak szerint a TASZ égető problémának tartja a betegiogok
érvónyesülésének hiányosságait és azt, hagy nem állnak rendelkezésre kellően hatékony
panaszfórumok a betegek alapjogainak védelmére. Javasoljuk' hogy a Szakállamtitkárság



1,
kezdeményezzen szétreskörű .egyeztetéseket a há|apénz felszámolása, az egészségügyi
törvénybefogla1tjogokérvényesü1ése_különöstekintette1apanaSzjogra_érdekében.
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