What is Next After the Elections?

Interjú dr. László Imre országgyűlési képviselővel, egészségügyi
szakpolitikussal, a DK egészségügyi kabinetjének vezetőjével
Interview with Dr Imre László, MP, Healthcare politician, Leader of the
Healthcare Cabinet of DK
PP Egy hónap telt el a 2018-as országgyűlési választások óta. Milyen célkitűzésekkel látott hozzá a munkához?
–– A Demokratikus Koalíció (DK) a korábbi
négy helyett most kilenc mandátummal rendelkezik. Ezt pozitív előrelépésként is értékeljük, bár
a korábbi időközi parlamenti és önkormányzati
választások eredményei alapján ennél jobb eredményre számítottunk. Tudomásul vesszük ezt a
helyzetet, és ebből kell a lehető legjobb eredményt
kihoznunk. Szakmai szempontból két olyan területet emelnék ki, amely kivétel nélkül minden
állampolgár életére hatást gyakorol: nevezetesen
az oktatást és az egészségügyet. Mindkét területen
érzékelhetően nagyon komoly hiányosságok vannak. A parlament szakbizottságában munkám
során azokat a törekvéseket kívánom képviselni,
amelyek a betegellátás jobbítására irányulnak. A
valós helyzet ismeretében mindenkor kritikával
lépek majd fel az olyan intézkedések ellen, amelyek károsak lehetnek. Ebben a munkámban
komoly segítséget kapok feleségemtől, aki egészségügyi szakközgazdász és egyetemi oktató. Tizenhat éves kórházigazgatói múltamnak köszönhetően pontosan átlátom a kórházakban folyó
tevékenységeket, ahol gyakran heroikus küzdelmek zajlanak a túlterhelt dolgozók részéről. Az
egyik legfontosabb feladatunk most a szakemberhiány megoldása és az alapellátás rendbetétele.

PP Milyen helyzetben van most ez a terület?
–– Bármily meglepő is, jelenleg több mint
500 magyar településen korlátozott az alapellátáshoz történő hozzáférése az ott élőknek.
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a mentőszolgálat rendbetétele, ahol a megfelelő szintű szakmai munkához egyaránt hiányoznak a személyi
és technikai feltételek. A magánellátásnak kiegészíteni és nem pótolnia kellene az állami
ellátást, ugyanis annak igénybevételét az anyagi terhek miatt sokan nem engedhetik meg
maguknak. Például a fogászati ellátás összes
óraszámának csak 20%-a állami, míg 80%-a
magánpraxisban valósul meg, de hovatovább
az egész járóbeteg-ellátásra is ez lesz érvényes.
Jobban kellene figyelnünk az idősekre, de a
prevencióra, a rehabilitációra és az egészséges
életmódra nevelés kérdéskörére is nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni. Nagyon fontos lenne az értéken történő finanszírozás megoldása
az egészségügyben.

PP One month has passed since the elections of 2018. What goals have You got
when You start working?
–– Instead of the previous 4 seats the Democratic Coalition (DK) now has 9. It can be seen
as a positive step forward, although we had
expected better results based on the previous
mid-term elections both for the National Assembly and the Municipalities. We accept the
situation and we have to make the most of it.
–– From a professional point of view I would
like to highlight two fields which have impacts
on every citizen: education and healthcare.
Both have serious deficiencies. With my work
in the specialised committee I would like to
represent the endeavours which would make
healthcare better. Knowing the real situation I
will always have a critical approach to the measures that could be harmful. My wife provides
me with great help in this work, since she is a
healthcare economist and a university teacher.

Due to my sixteen-year experience as a hospital
director I can see through the activity in the
hospitals, where often heroic struggles are made
by the overloaded employees. One of the most
important tasks is to solve the problem of the
shortage of professionals and to make order in
the primary care.

PP Mit kellene tenni a helyzet jobbítása
érdekében?
–– Az egészségügyi szektorban a legégetőbb
kérdés a szükséges humánerőforrás biztosítása.
Ettől elválaszthatatlan a finanszírozás rendbetétele, mely a bérek rendezésén túl lehetőséget te-

PP What is the situation like now?
–– However surprising it may be, currently access to the primary care is restricted in
over 500 settlements. It also involves the setting of the ambulance services right, for both
the personal and the technical conditions are
missing for the required level of professional
work. Private healthcare should complement
and not substitute the state healthcare, because many could not afford it for financial
reasons. For example only 20% of the total
number of hours in dentistry is of the state,
whereas 80% is provided by private care. It is

remtene a jobb munkakörülmények megteremtéséhez is. A gyógyításhoz szükséges műszerek és
eszközök beszerzése, valamint a gyógyintézetek
épületeinek megfelelő állapotba hozatala és tartása mindenkor az állam kiemelt kötelességét
kell, hogy jelentse. Elengedhetetlen egy kiszámítható, a fiatalok számára is lehetőségeket biztosító életpályamodell életbeléptetése.
Dr. László Imre, lapunk egészségügyi és
sportrovatának korábbi vezetője a jövőben
parlamenti képviselőként folytatja tovább a
munkáját. Gratulálunk és köszönjük, hogy
interjúival és írásaival segítette szerkesztőségünknek azt a tevékenységét, amely olvasóink
színvonalas tájékoztatását szolgálta.
Dr Imre László, former leader of the healthcare and sports columns at Diplomatic Magazine continues his work as a Member of Parliament. We would like to congratulate him and
thank him for his interviews and articles contributing to our magazine's activity in providing the readers with high level information.
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nearly true for the outpatient care. Elderly
people should get more attention, and more
emphasis should be put on prevention, rehabilitation and the education for healthy lifestyle. Value-based financing would be very
important in healthcare.
PP What should be done to improve the
situation?
–– The most important issue in the healthcare sector is to get the required human resources. It brings along the solution for the
financing. In addition to the wages settlement
it would provide the opportunity to make
better working conditions. Purchasing the
equipment for the treatments and the renovation and maintenance of the healthcare institution buildings should always be the prioritised res-ponsibility of the state. Introducing
a predictable life career providing the young
people with opportunities is essential.
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