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Írásbeli kérdés

„Lehet-e még hinni a miniszterelnöknek? Miniszterelnökök be nem váltott ígéreteinek
tárháza az egészségügyben Medgyessy Pétertől Gyuresány Ferencig?"címmel a Házszabály 91 .
§-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Rácz Jenó egészségügyi, szociális és családügyi
rniniszter Úrhoz!

A kérdésre a választ írásban kérem!

Tisztelet Miniszter Úr!

2002-ben Medgyessy Péter „Egyetértésben a nemzettel" címmel kihirdette programját . Ebben

többek közvitt megígérte, hogy - idézem -: "Megállítjuk a betegeket terhelő gyógyszerköltségek

növekedését", és hagy "ingyenessé tesszük a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a

csontritkulás kezelésére szolgálö gyógyszereket ." Emlékszik ezekre az ígéretekre? A prograrnnak

csúfolt ígérethalmazból, amint azt most már jót láthatjuk, semmi sem lett.

A jelenlegi miniszterelnök, hivatalba lépését követően sietett kijelenteni : ezen ígéretek betartását

nem tartja magára nézve kötelezőnek . Gyuresány Ferenc mosta kezeit annak ellenére, hogy a

kormánykoalíció ezzel az ígérethalmazzal nyerte el az emberek bizalmát a 2002-es válasz tásokon .

Az ígérgetésben azonban ő sem akart lemaradni . Gyuresány Ferenc új programot (értsd :

ígérethalmaz, amely mögött nincs semmi), szóval új programot hirdetett „100 lépés" címmel. Ebben

megígérte, hogy sürgősségi osztályokat (Sürgésségi Centrum, SO1) fognak létrehozni a regionális

feladatokat is ellátó kórházakban, így Győrött, Zalaegerszegen, Miskolcon és Szolnokon .

Az említett négy kórházban ezek hallatára lázas tervezőmunka kezdődött, sok-sok szakember időt

és energiát nem kímélve, kórházi feladatainak ellátása mellett dolgozott, melynek eredményeképp

az elmúlt esztendőben mind a négy kórház benyújtotta pályázatát a beígért Sürgésségi Centrum
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létrehozására. Az eredményt nemcsak a kórházakban dolgozók, hanem az érintett térségekben élő

emberek is bizakodva várták, remélve, hogy a centrum létrehozásával javulhatnak az egészségügyi

ellátás feltételei .

Aztán a felfokozott, reményteljes várakozást mély csalódás követte. Az említett kórházak arról

kaptak értesítést, hagy sem Győrött, sem Zalaegerszegen, sem Miskolcon és Szolnokon sem létesül

Sürgősségi, Centrum . Hiába remélték tehát az emberek, hogy ez az ígéret most már biztosan

teljesülni fog, esünyán rászedték őket ismét .

E példa sajnos, újabb bizonyíték arra, hogy Gyurcsány Ferenc kimondott szavainak nincs hitele . Ezt

látják az érintett kórházakban dolgozók, ezt látják az érintett térségekben élő, egészségügyi ellátásra

szoruló emberek . Hiába a 100 lépés méregdrága, adófizetői pénzből finanszírozott, dübörgő

kormánypropagandája, az ígéretek ellenére mégsem lett Sürgősségi Centrum (SO 1) Győrött,

Zalaegerszegen, Miskolcon vagy Szolnokon .

Tisztelt Miniszter Úr!

Miért nem létesülhetett hát a Gyuresány-kormány ígéreteivel szemben az egészségügyi ellátás

feltételein javító Sürgősségi Centrum (SO 1) az emutett négy városban?

Miért nern kaptak hónapok múltán, a mai napig sem magyarázatot és választ azok a csalódott

egészségügyi dolgozók és intézményvezetők, akik erejüket megfeszítve a lakossági ellátás javítása

érdekében elkészítették a pályázatot a sürgősségi centrum létrehozására?

Mindannyiunkban felmerül a kérdés : hisz-e, hihetnek-e még az egészségügyi ellátásra szoruló

emberek és a szakminiszter Gyuresány Ferenc jelenlegi kormányfő szavainak?

Várom megtisztelő válaszát .

Köszönettel :

Budapest, 2006 . február 15.

Dr. Szakács
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