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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Altatott problémák!”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Friss hír, hogy felmondott a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban dolgozó altatóorvoso k
háromnegyede, mert úgy érezték, nem tudják biztonságosan végezni a munkájukat . Az
intézményben beláthatatlan időre csúsznak a műtétek, ugrásszerűen nőnek a várólisták . Az
akut aneszteziológus hiány szinte megbénítja Budapest egyik legjobb kórházát, mivel így ne m
marad kellő számú szakember, aki az altatást, a fájdalomcsillapítást és az érzéstelenítés t
elvégezhetné .

Október végén szinte egyszerre felmondott öt orvos az egri Markhot Ferenc Kórhá z
radiológiai osztályáról, mire a hatodikat — dr . Fazekas Péter főorvost — indokolás nélkül
kirúgták . A média tájékoztatása szerint azért mondott fel előbb három, majd további két orvos ,
mert nagyon rossz a hangulat, rosszak a körülmények és kevés a fizetés .

2014 végén viszonylag rövid id őn belül hat orvos — köztük az osztályvezető is — adta be
felmondását az egri kórház Betegellátási Osztályán dolgozók közül . Többen hivatkoztak a
rossz munkakörülményekre, a nem megfelelő technikai és személyi feltételekre .

Tisztelt Miniszter Úr!



A fenti három esetben a távozó orvosok felmondási indokai szinte szóról szóra egyeznek .

Valószínűsítem, nem azért, mert összebeszéltek és így próbálták a kórházat kellemetle n
helyzetbe hozni . Kijelenthető , hogy ennyi, magasan kvalifikált és tapasztalt szakember nem
tévedhet és az egészségügy akut problémái - melyeket sem 60 milliárdos adósság
konszolidációval, sem üres ígéretekkel nem lehet tovább altatni- megoldásért kiáltanak .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

A Kormány miben látja a tömeges felmondások okát ?

Mit kíván tenni a Kormány a hasonló, tömeges orvosi felmondások megelőzése
érdekében?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015. december 03 .

Tisztelettel,

r. Lukács László György
Jobbik
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