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Egységes felsőoktatási térben gondolkodunk

A kormány 2010 óta több intézkedést is hozott az orvosok és ápolók érdekében. Többször
nagymértékben emelkedtek a bérek, több százmilliárd forintot fordítottunk a kórházak
fejlesztésére és adósságrendezésére, valamint ösztöndíjprogrammal segítjük a fiatal
szakorvosokat. Az intézkedések hatására elmondható, hogy tavaly kevesebb, mint feleannyi
orvos akart távozni, mint 2011-ben-ben közölte érdeklődésünkre Dr. Rétvári Bence, az EMMI
miniszterhelyettese.

A nyár végén már számot vethetünk azzal, hogyan is alakult a szünidőben a gyermekek
étkeztetése. Annál is inkább, mert a szocialisták azt hangoztatják, hogy a szükségesnél
százezerrel kevesebb gyermek kap ingyen étkezést iskolakezdésig. Mit felel erre a vádra?

– Idén 340 ezerrel több gyerek kap iskolaidőben állami támogatással háromszori étkezést, mint
7 évvel ezelőtt. 2010 előtt 295 ezer gyerek kapott ingyenesen vagy kedvezményesen tízórait,
ebédet és uzsonnát, idén viszont már 635 ezren részesülnek ilyen juttatásban, vagyis hét év
alatt több mint kétszeresére nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik az állami
hozzájárulással tudnak jóllakni. A 2017. évi központi költségvetés tervezete alapján a
2016-osnál magasabb összegű, mindösszesen 6,67 milliárd forint forrást biztosít a szünidei
gyermekétkeztetésre. Ez 26%-kal haladja meg a 2016. évi 5,3 milliárd forintot, a 2015. évi,
pályázati úton folyósított 3 milliárd forintnak pedig mintegy 2,2-szerese.
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Jogosan panaszkodnak az ételek minőségére?

– Az iskolai étkeztetés sokat javult az elmúlt években. A kormány nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy ne csak jó minőségű alapanyagokból állítsák elő az ételeket, de azok egészségesek is
legyenek. A Nébih felmérései alapján azt mondhatjuk, hogy nincs baj a közétkeztetésben. A
több ezer egység vizsgálatát követően az ellenőrök csak kisebb hibákat tártak fel, a konyhák
többsége jó minősítést szerzett.

Maradjunk a gyerekeknél. Miért döntöttek úgy, hogy augusztusban kétszer is folyósítják a
családi pótlékot?

– Sok családnak fokozott anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés, ezért a kormány úgy
döntött, hogy a szeptemberi családi pótlékot több mint egy héttel korábban folyósítják. Így az
iskolakezdéshez szükséges felszereléseket időben meg tudják venni.

Tavaly az alsósok kaptak ingyen tankönyvcsomagot. Most mennyiben változik a helyzet?
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– Szeptemberből a kormány az elsőtől a kilencedik osztályig minden gyermek számára
ingyenesen biztosítja a tankönyvcsomagot. Négy évvel meggyorsítottuk az ingyenes
tankönyvellátás felmenő rendszerét. Az eredeti tervek szerint most még csak az 5. évfolyamig
lett volna ingyenes a tankönyv, de a kormány úgy döntött, hogy a 9. évfolyamig már most
kiterjeszti ezt a kedvezményt.

A családok számára szintén lényeges gyermekük egészsége. Igaz, hogy több helyen hiányzik
az oltóanyag?

– Nyáron volt egy átmeneti készlethiány a gyermekkori oltási rendszerben a védőoltásokhoz
szükséges egyik oltóanyagból. Azonban a 2, 3, 4 és 18 hónapos korban esedékes diftéria,
szamárköhögés, tetanusz, vérmérgezés és gyermekbénulás elleni védőoltásokhoz szükséges
ötkomponensű oltóanyagból július 10-étől kiszállították a rendelkezésre álló tartalékot a megyei
kormányhivatalokhoz, járási hivatalokhoz és azokon keresztül az orvosokhoz is.

És van elegendő orvos, aki ezeket az oltásokat beadja?
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– Magyarország nemzetközi felmérések és kutatások, így az Európai Egészségügyi Fogyasztói
Index (EHCI) szerint is első helyen áll a csecsemők és kiskorúak átoltottsága tekintetében
Európában, gyakorlatilag minden gyermek megkapja a szükséges védőoltásokat hazánkban.

Mit mutatnak az adatok, mennyi orvos távozott eddig 2017-ben külföldre?

– Az egészségügyi humánerőforrás-nyilvántartó rendszer május 31-ei adataiból az látszik, hogy
a 2010 és 2016 között külföldi munkavállalási engedélyt kérő orvosok 36 százaléka és a külföldi
munkavállalási engedélyt kérő szakdolgozók 21%-a jelenleg is a magyar betegellátásban
dolgozik. Ők vagy mégsem távoztak külföldre, vagy már visszajöttek onnan, vagy egyszerre
Magyarországon és külföldön is dolgoznak. Az egészségügy kiemelten fontos terület a kormány
számára, ezért elkötelezett a betegbiztonság erősítése, valamint az egészségügyi dolgozók
élet- és munkakörülményeinek javítása mellett. A kormány 2010 óta több intézkedést is hozott
az orvosok és ápolók érdekében. Többször nagymértékben emelkedtek a bérek, több
százmilliárd forintot fordítottunk a kórházak fejlesztésére és adósságrendezésére, valamint
ösztöndíjprogrammal segítjük a fiatal szakorvosokat. Az intézkedések hatására elmondható,
hogy tavaly kevesebb, mint feleannyi orvos akart távozni, mint 2011-ben. A jövő évi
költségvetés 402 milliárd forinttal tartalmaz több forrást egészségügyi célokra, mint a tavalyi.

Ha már ösztöndíjról beszéltünk, térjünk rá a Makovecz Ösztöndíj-programra. Mi ennek a célja,
kik és mekkora összegre pályázhatnak?
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– A kormány 234 millió forintot fordít a Makovecz Ösztöndíjra, amelynek célja, hogy „bárki,
bárhonnan, bárhová el tudjon menni” pár hónapra vagy félévre tanulmányokat folytatni, illetve
oktatni. A „magyar Erasmus” keretében, amelyben négyszáz külhoni diák vehet részt, a
hallgatóknak kétszázharmincnégy-, az oktatók részére száznegyvenmillió forintot különítettek
el. Remélem, hogy a jövőben a V4-ek országai között is hasonló ösztöndíjprogram jön létre. A
Kárpát-medencében, Magyarországról tizenegy, a külhoni régiókban húsz felsőoktatási
intézmény biztosít magyar nyelvű oktatást. Egy egységes felsőoktatási térben gondolkodunk, és
ebben a magyar identitásnak nagyon fontos szerepe van.

Medveczky Attila
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