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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

„Nem tudnak, vagy nem engedik a kórházaknak, hogy őszintén válaszoljanak? Kapni
fog-e bárki őszinte választ, ha az egészségügyi intézmények helyzetér ő l kérdez?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2016. április közepén száznál is több egészségügyi intézményhez fordultam írásbel i
megkereséssel, annak érdekében, hogy megkérdezzem: van-e olyan eszközbeli hiánya
(különösen kötszerek, gumikeszty ű , textíliák) az intézménynek, amelyre nagy szüksége lenn e
a biztonságos betegellátáshoz, és a dolgozók szakszerű munkavégzésének megkönnyítéséhez .
A megkeresés célja az volt, hogy elkerülhetőek legyenek olyan esetek, mint az április elejé n
napvilágot látott a Semmelweis Egyetem B őr- Nemikórtani és Bőronkológiai Intézetéve l
kapcsolatosan. Itt az újságok állítása szerint nem volt elegend ő gumikesztyű , amelyért az
intézmény szűkös gazdálkodási lehetőségeit tették felelőssé. A hiány miatt - a leírások szerint -
műtéteket kellett elhalasztani . Bár az intézmény a hiányt cáfolta, a dolgozók véleménye errő l
még is más volt .
Úgy gondoltam, hogy az ilyen esetek megelőzésé érdekében, mindenképp érdemes tisztá n
látni, hogy hol milyen tárgyi felszereltséggel, készlettel dolgoznak az intézmények . Azért i s
fontos ezt tudni, mert így a hiányról értesül ő lakosok saját maguk is tudnak segíteni az
intézménynek, akár felajánlással, gyűjtéssel vagy más jelegű civil összefogással és közö s
erővel tudják pótolni mindazt, amire az ellátó a költségvetés szűkössége miatt már maga ne m
képes .



Megkereső levelemre a törvényes határidőn belül több tucat választ kaptam, amelyek
java része udvariasan és viszonylag részletesen leírja a kórház aktuális helyzetét és tájékozta t
arról, hogy nincs semmibő l aktuális hiányuk.
Azonban, ahogyan az több levélb ő l is kiderült, Közép-Magyarországi térségi intézménye k
(Tatától Balassagyarmatig, Hatvanon át Székesfehérvárig) olyan levelet küldtek vissza, amel y
összesen 2 mondatból áll, és szóról-szóra megegyezik valamennyi intézménynél . Mint az
utólag kiderült, nem véletlenül . Ugyanis az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Közép -
Magyarországi térségi igazgatója levelében kérte az érintett intézményeket, hogy a megkeres ő
levélre az alábbit szíveskedjenek válaszolni :

„ Tisztelt Frakcióvezető-helyettes úr !

Szíves megkeresésére tisztelettel tájékoztatom, hogy intézményünk minden, a betegellátásho z
szükséges eszközzel rendelkezik, a beavatkozások rend- és tervszerűen zajlanak, a betegek
ellátás folyamatos.

Köszönjük az egészségügyi ágazat iránti kiemelt érdekl ődését! ”

A levél nem lehet őséget, hanem egy szíves kérést fogalmaz meg az intézményi fenntart ó
részérő l . Tehát szó sincs arról, sem a levél nyelvezetében, sem annak leírásában, hogy abba n
az esetben ajánlja a sablon választ az intézménynek a fenntartó területi igazgatósága, ha
valamilyen oknál fogva saját intézményükre annyi rálátása nincs az igazgatónak, hogy tudja ,
hogy miből milyen hiány van. A Térségi igazgatóság lényegében kötelez ővé tette, hogy a
valós hiány vizsgálata nélkül az ő általa előállított választ adják a megkeresésre .

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Közép-Magyarországi Területi Igazgatósága álta l
alkalmazott eljárás mód több pontban aggályos és méltatlan :

1. Az irányított válaszlevél következtében az intézmény érdemben nem is foglalkozott a
megkereséssel .

2. Érdemben nem is akartak foglalkozni olyan nem csak a törvényhozás tagjának, de a
nyilvánosságnak is a figyelmére igényt tartó kérdéssel, amely els ődleges célja az intézmény
esetleges hiányának enyhítése lett volna .

A válaszlevél álláspontom szerint méltatlan az intézmények társadalomban betöltött fonto s
szerepére és megbecsülésér, továbbá alkalmas arra, hogy aláássa az intézményekbe vetett
bizalmat, mert indokolatlanul megkerüli a választ. Így a válasz (akár csak pár önáll ó
gondolattal kiegészítve) a központi kérés végrehajtásán keresztül ellenkezik a z
egészségügyben nagyon fontos átláthatóság kritériumával, amely nem csak az intézmények
gazdálkodását, de az ellátás színvonalát is érinti .

Az ilyen válaszok és eljárásmódok módszeresen és súlyosan ássák alá az intézményfenntart ó
hitelességét, továbbá ártanak nem csak az intézményeknek, hanem az ott alkalmazot t
egészségügyi dolgozóknak is .



Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

- Lesz-e személyi következménye az intézményi közbizalmat súlyosan aláásó, a z
átláthatóság ellen dolgozó sablonlevelezésnek ?

- Mi szükség volt az intézményeknek utasítást adni, hogy a valóság feltárás a
helyett egy sablonlevéllel válaszoljanak ?

- Kapni fog-e bárki őszinte választ a közeljövőben, ha az állami egészségügy i
intézmények helyzetérő l kérdez?

- Tényleg egy kórház sincs ma Magyarországon, ahol hiánycikk lenne a
gumikesztyű , a textília, vagy éppen a fertőtlenítőszeres flakon?

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel :

Budapest, 2016 . május 9 .

cs László György
Jobbik
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