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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úri 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Drasztikus szakemberhiány Ajkán. Veszélyben a betegellátás?" címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

Bizonyára Ön is értesült róla, hogy óriási problémák vannak az egészségügyben, így a
választókerületemben található ajkai Magyar Imre Kórházban is. Zárjuk be egy pillanatra az
internetet, felejtsük el a kozmetikázott híreket, lássuk tisztán a valóságot! Több, mint 20 évet
dolgoztam az egészségügyben. A mai napig inkább érzem magam egészségügyi szakembernek,
mint politikusnak. Ezért engem a valóság érdekel, én azzal kívánok foglalkozni, nem valamiféle
ferdített/szépített maszlaggal. Nagyon jól ismerem a körzet egészségügyi helyzetét, mivel a
mindennapjaim erről szóltak és szólnak. Ismerem az intézményekben dolgozók nagy részét, a
rendelkezésre álló eszközöket, műszereket. Mivel sokakkal napi kapcsolatban állok, így a
valóságról első kézből értesülök. Mindezt azért írtam le Tisztelt Miniszter Úr, hogy kérem,
kíméljen meg mindenféle statisztikától, EU-s pénzekből finanszírozott infrastrukturális
fejlesztésektől, a költségvetésben, az egészségügy számára biztosított forrásoktól és egyéb jól
hangzó, a valós problémákat elterelő információktól. Ezeket jól ismerem.

Mindenki számára ismert tény, - hiszen saját bőrükön szenvedték és szenvedik a mai napig az
itt élők - hogy a 2012-es tapolcai ,,kórházcsonkítás" következményeként rendkívül leterhelt lett
az ajkai kórház. Ezt több alkalommal bizonyítottam az államtitkárság felé, az intézményekből
megküldött adatokkal. Szerencsére, a tapolcai kórházban a sürgősségi fogadóhely
létrehozásáról sikerült meggyőzni az előző ciklusban tevékenykedő Ónodi-Szűcs Zoltán
államtitkár urat. Ez óriási lépésnek bizonyult, azonban a gondok többsége ezzel nem oldódott
meg. A tapolcai kórházban anno egy rendkívül jó szakember gárda dolgozott. Azzal, hogy a
kórház bezárt, az ajkai kórházban nem oldódott meg a szakember és eszközhiány, hanem inkább
fokozódott. Egyre több lett a beteg és sajnos egyre kevesebb az orvos, szakdolgozó és egyre
több a leamortizálódott, cserére váró eszköz, diagnosztikai műszer. Tény, a jelentős
béremelésről is inkább csak a sajtóból értesültek a dolgozók, nem a bankszámlakivonatuk
láttán.

Azokról a súlyos problémákról, melyek nyáron csúcsosodtak az ajka kórházban és melyekről
most szólnak a hírek, már akkor tudtam. Az ajkai kórház intenzív osztályán fokozatos
fogyatkozással kezdődött a nővérhiány. Volt, aki nyugdíjba, más szülési szabadságra ment,
emiatt az ott maradtak túlterhelődtek. Az egyik fő gond az volt, hogy az aránytalanul sok
munkáért alacsony fizetés járt. Ennek következménye az lett, hogy augusztusban valamennyi



ott dolgozó nővér felmondott. Hasonló a probléma a kórház sürgősségi osztályán és a szülészet
nőgyógyászaton is. Ezek mellett sem a kórház vezetése, sem a térség országgyűlési képviselője
nem teszi meg azt a jogosan elvárt kérést a lakosság részéről, hogy eléjük kiállva, őket
megtisztelve a VALÓSÁGOT elmondja.

Miért van az, hogy amint érkezik a kórházba egy-egy új - a mindennapi
működéshez szükséges - eszköz, azt ünnepélyes keretek között átadják, azonban
ha valami súlyos, a biztonságos betegellátást érintő probléma adódik, arról egyik
kompetens sem tesz közzé hiteles információt?

Ki és mikor lesz végre hajlandó a valóságról tájékoztatni a lakosságot: mely
osztályokon, hány orvos és szakdolgozó hiányzik? Miként oldják meg a
biztonságos betegellátást? Mit tesznek azért, hogy a felmondási hullám megálljon,
mivel motiválják a dolgozókat?

Miniszter úr, Ön szerint versenyképes fizetés nélkül, nyomasztó munkahelyi
légkör mellett mennyire lehet motiváltan dolgozni, rengetegszer túlórát vállalni?

Köszönjük érdemi válaszát!

Budapest, 2018. szeptember 7.
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