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Kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Milyen kritériumok alapján definiálhatjuk a súlyponti kórház fogalmát?” címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Székely Tamás egészségügyi
miniszterhez . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr !

Lassan három év telt el azóta, hogy a Gyurcsány-kormány az egészségügy reformja keretében
létrehozta hazánkban a súlyponti, kiemelt kórházak rendszerét .
Már 2006-ban sem volt világos, hogy mi alapján jelölte ki az egészségügyi tárca a súlypont i
kórházakat . Már akkor sem állták meg a helyüket a kormányzati kijelentések, hogy milye n
kritériumoknak kell megfelelni egy-egy intézménynek, hogy súlyponti lehessen .
Ezen érvelések közül elég csak a legalapvet őbb ígéretet megemlítenem . Molnár Lajos, az Ön
elődje az egészségügyi tárca élén a következ őket írta: „Mindenki számára 55 km-en belül
elérhető lesz egy kiemelt feladatokat ellátó súlyponti kórház, annak minden szolgáltatásával . ”
Ez sajnos a választókerületemben él ő , közel 30 .000 állampolgárnak nem adatik meg továbbra
sem. Hercegszántó község tekintetében 67 kilométeres távot kell megtenni a legközelebbi
súlyponti kórházig, Pécsig . A városig való eljutást csupán egyetlen dolog nehezíti : át kell
kelni a Dunán - híd híján komppal . Ha éppen nem jár a komp, a déli határ mellett él ő
állampolgár alternatívaként választhatja a szekszárdi kórházat (70 kilométer), esetle g
elutazhat a 87 kilométerre lévő kiskunhalasi kórházig, (bár azt már teljes biztonsággal nem
jelenthetjük ki, hogy ellátáshoz is jut a beteg a csőd szélén álló, magánkézbe adott
kiskunhalasi kórházban . )

Tisztelt Miniszter Úr !

A súlyponti kórházak között hatalmas eltéréseket láthatunk orvos-szakmai, ápolásmin őségi és
műszerfejlettségi tekintetben is . Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a súlypont i
kórházak nem látnak el semmi olyan többletfunkciót sem, amit ne tenne meg egy átlagos, ne m
súlyponti kórház .

Ezért kérdezem Miniszter úrtól :

Kérem, határozza meg, mit jelent a minisztérium olvasatában a súlyponti kórház ?
Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy súlyponti kórháznak?



Nem gondolja-e úgy, hogy az elmúlt három év tapasztalatai alapján ideje voln a
felülvizsgálni a súlyponti kórházak rendszerét, és kib ővíteni azok körét a magasabb
szintű ellátás érdekében?
- Ön elfogadhatónak tartja- e, hogy egy súlyponti kórház m űtéteket, beavatkozásokat
kénytelen elhalasztani?

Kérem, kérdéseimre konkrét válaszokat szíveskedjen adni .

Budapest, 2009 . június 23 .

Zsigó Róbert
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