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Tisztelt Államtitkár Asszony!
A IV/10815-2/2020/EGPOL iktatószámú levelét köszönettel megkaptuk.
Mindazt az erőfeszítést köszönjük és elismerjük, amit az alapellátás, ezen belül a fogászat
támogatásról dr. Kincses Gyula elnök úrnak szóló levelében leírt.
Ugyanakkor elnök úr a levelében arra a tényre hívta fel a figyelmet, hogy a Kormány
1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozata az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók
béremeléséhez szükséges 2021. évi forrás biztosításáról szól és nem említi a közfinanszírozott
fogászati alapellátó szolgálatokat. Örvendetes és üdvözlendő, hogy a háziorvosi rendszer
számára a jövedelemnövekedés fedezeteként 72 milliárd forintot irányoz elő a 2021 évre. Mivel
a kormányhatározat címében az alapellátásban dolgozó orvosok szerepelnek, akkor ebbe a
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról szóló törvényben foglaltak szerint a
közfinanszírozott ellátást biztosító alapellátó fogorvosoknak is szerepelniük kellene.
Mivel a jövedelemnövekedés fedezeteként a 72 milliárd forintot csak a háziorvosi rendszer
számára biztosítja, a fogászati ellátórendszer negatív diszkriminációt szenved el. Államtitkár
asszony levelében erre a problémára nem kaptunk választ, megoldási javaslatot.
2019. augusztus 30-án dr. Hermann Péter, a MOK Fogorvosok Területi Szervezete korábbi
elnöke meghívására Államtitkár asszony megtisztelő látogatást tett elnökségi ülésünkön. Ekkor
történt az az örvendetes bejelentés, miszerint a fogászati kasszát három lépésben növelni fogják.
Az első lépcsőben 2019. év végén egyszeri 1,5 millió forint került kifizetésre. A második
lépcsőben 2020. január 1-től tovább növekedett a közfinanszírozott fogászati alap- és
szakellátást működtető szolgáltatók rezsitámogatása. A megígért harmadik lépcsőnek 2021.
évben kellene megvalósulnia. Arra is ígéretet kaptunk, hogy a továbbiakban, amikor a
háziorvosok plusz forráshoz jutnak, ezt a közfinanszírozott fogászati szolgáltatók számára is
biztosítják, annak érdekében, hogy ne nőjön tovább, hanem folyamatosan csökkenjen az
alapellátás orvosai, a háziorvosok és a fogorvosok finanszírozása közti „olló”.
Mindezeket figyelembe véve elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a közfinanszírozott fogorvosi
szolgálatokat ismételten, mint az elmúlt években annyiszor negatív diszkrimináció sújtja.
Ennek következtében az alulfinanszírozottságunk tovább nő, ami a fogászati ellátórendszer
működését végzetesen veszélybe sodorja. A fogorvosok elkeseredettsége és felháborodása a
Kormányhatározat megjelenése óta napról-napra fokozódik.
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A közfinanszírozott fogorvosi ellátás, ezen belül a fogászati alapellátás működőképessége
egyáltalán nem tekinthető kizárólag orvosérdeknek. Magyarország a WHO adatai szerint a
szájüregi daganatok terén dobogós helyen áll. A magyar gyermekek fogazata Európán belül a
legrosszabbak közé tartozik. Egyrészt magas a szuvas, hiányzó, illetve tömött fogak aránya 12
éves korban (3. hely), másrészt az ép fogazatú gyermekek aránya Magyarországon a legkisebb,
csupán 15%. A lakosság 30%-a 65 éves korára fogatlan. (https://cedentists.eu/library/eumanual.html)
A közfinanszírozott fogorvosi szolgálatok működésének ellehetetlenülése, az üres praxisok
számának növekedése úgy a szájüregi daganatok, mint a következményes emésztőszervi
megbetegedések miatt komoly népegészségügyi kockázatot jelent. Nincs rá magyarázat, hogy
minden közfinanszírozott ellátást nyújtó orvos jelentős béremeléshez jut a következő években,
míg a fogorvosok egyedüliként ebből kimaradnak.
A Magyar Orvosi Kamara ismételten és határozottan kéri, hogy ezt a méltatlan diszkriminációt
a Kormány szüntesse meg és biztosítsa a háziorvosoknak juttatott forrás nagyságrendjének
megfelelő növekedést a fogászati ellátórendszer számára is 2021. évtől.

Budapest, 2020. december 10.
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