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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
46/1994 . (IX 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánunk benyújtani Balog Zoltán az
egészségügyért felel ő s Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Miniszter Úrhoz :

„A vizsgálat lezárult, kérem, felejtse el? ”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A szocialista kormányzás nyolc éve alatt az ellenzékben lév ő Fidesz egészségpolitikája abban
merült ki, hogy minden, az egészségügy megújítását célzó kormányzati javaslatot demagóg é s
populista érvekkel elutasított, ugyanakkor a maga álláspontját, pontosabban koncepciótlanságát
sikeresen leplezte az általános, de semmit nem mondó ígéretekkel : „nem tűrjük”, „rendb e
tesszük”, „megmentjük” . Hogy mit és hogyan az máig rejtve maradt . Egy biztos, a kormány
szerint Magyarország jobban teljesít . Ezt azonban a választópolgárok másképp értékelik, hiszen
bőrükön érzik a növekvő várólistákat, a forrás és lassan szakember nélkül maradt, folyamatosa n
romló színvonalú egészségügyi ellátást .

Szerencsére azonban Magyarországon a csecsemőhalandóság csökkentésében figyelemre méltó
eredmények születtek az elmúlt évtizedekben . A fejlett ipari országok középmezőnyében
vagyunk a gyermekhalálozások listáján . Például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
koraszülések és a csecsemőhalálozások aránya - a KSH adatai alapján is - 2013 . I negyedévében
és I félévében jelentős csökkenést mutatnak az el őző év hasonló időszakához képest .



Éppen ezért 2013 . augusztusában sokkolta a magyar családokat a kormányzat közleménye ,
miszerint a miniszterelnök rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye i
Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban történt sorozatos koraszülött halálesetek miatt .

Már akkor is jeleztünk aggodalmunkat, hogy a hatóságok miért vártak négy napot a bejelentéssel ,
miért titkolóztak. Felmerül az a kérdés is, hogy hogyan történhetett meg egy 400 millió forintból
frissen műszerezett speciális osztályon, hogy rövid időn belül 9 kissúlyú újszülöttet vesztenek el ?

A kormányzat eddigi, egészségüggyel kapcsolatos kommunikációja is elfedte az egészségügy
súlyos működési zavarait. Jelen esetben semmilyen tájékoztatásról nincs tudomásunk . Hogyan
zárultak le a hatósági vizsgálatok, lettek-e felel ősségre vonva illetékes dolgozók, vezetők .

Attól tartunk, hogy a vizsgálat majd egyszer - amikor már senki nem emlékszik a részletekre -,
egy kétsoros közleménnyel zárul, hivatkoznak a véletlenek szerencsétlen egybeesésére .

Éppen ezért, kérdezzük Tisztelt Miniszter Urat!

• Lezárultak-e a vizsgálatok? Amennyiben igen, milyen eredménnyel ?
• Igazak-e azok a hírek, hogy a vizsgálatok hiányosságokat tártak fel?
• Miért nem értesítették eddig még az érintetteket ?

Budapest, 2013 . október . f
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