Az egészséghez való jogok állampolgári biztosa
Bár az egészség és az egészségügy a lakosságot leginkább foglalkoztató problémává lépett elő,
és naponta értesülünk jogsértésekről, az egészségügy ellátás felügyelete, a betegjogok
érvényesülése, illetve általában a lakosoknak az egészséghez való jogaink érvényesítése nem
megoldott. Az alábbi javaslat valós célja az egészség ügyének, az egészségügy fontosságának
gesztusértékű elismertetése és a jogérvényesítés lehetőségének intézményi megteremtése.
Az egészséggel kapcsolatos törvényhozási, államigazgatási munka parlamenti felügyeletére,
illetve az egészéggel kapcsolatos jogsértések orvoslási lehetősége érdekében létre kellene
hozni az egészség-ombudsman. Intézményét.
Fontos, hogy nem egészségügyi, hanem egészség-ombudsman. Azaz nem csak az egészségügyi
ellátás anomáliái tartoznak hozzá, hanem az egészég feltételeinek biztosítása is.
1. Önmagába a ténye fontos üzenet.
Az intézmény létrehozásával az aktuális kormány jelzi, hogy komolyan gondolja azt, hogy
az egészség fontos, és ezért ez a kormány vállalja, hogy egy független személy, egy
független, nem a parlamenti ciklushoz igazított mandátumú hivatal garantálja az
egészéghez való jogaink érvényesülését.
2. Feladatai:


A jogalkotás felügyelete az egészség szempontjaiból:
o A közigazgatási egyeztetés során előzetesen minden törvényt (minden
jogszabályt) megvizsgál és véleményez az egészség-hatás szempontjából.
o A parlamentben felszólalási lehetősége van:
 véleménymondás a törvények általános vitájában az egészséghatásról,
 saját jelentéseinek (vizsgálatainak) ismertetése,
 napirend előtti felszólalás különleges, nem halasztható problémát
jelentő esetekben.



Bejelentések, külső információk, saját tapasztalás alapján vizsgálatokat folytat le.
A vizsgálatok indulhatnak egyedi ügyekből, de csak akkor, ha azoknak általános
(jogalkotási, vagy az államigazgatás működését befolyásoló) következménye van. (Nem
panasziroda, nem a betegjogi képviselet, azaz nem az egyedi ügyek fellebbviteli fóruma)
Ebből következik, hogy a jelentés eredményeként:


jogszabályváltozást,



szervezeti változást,

 hatósági/büntetőjogi vizsgálatot
kezdeményez.
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Betegjogi képviseleti rendszer működtetése
o A betegjogi képviselői rendser – mint az egyedi ügyek kivizsgálási – meditálási
rendszere – megmarad önálló rendszerként, de fenntartását felügyeletét az
ombudsmani hivatal látja el
o A sajt vizsgálataihoz inputként kezeli a betegjogi képviseleti rendszerben
halmozódó, felmerülő ügyelet.
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