
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: H/17435.

Benyújtás dátuma: 2017-09-20 10:10

Parlex azonosító: 1HF1A0TR0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik)
Határozati javaslat címe: Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház és integrált intézményeinek 
rendkívüli támogatásáról szóló szabályozás szükségességéről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház és integrált intézményeinek rendkívüli támogatásáról szóló
szabályozás szükségességéről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház és integrált intézményeinek rendkívüli támogatásáról
szóló szabályozás szükségességéről

Az Országgyűlés  – az esztergomi és a  dorogi  egészségügyi  intézmények integrációjának,  és az
esztergomi  Vaszary  Kolos  Kórház  egyes  osztályainak  működési  zavarainak  megszüntetése
érdekében – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2017. december 1-jéig:

a) dolgozzon ki stratégiát arra vonatkozóan, miként kívánja biztosítani a Vaszary Kolos Kórház és a
hozzá  tartozó  dorogi  Szent  Borbála  Szakkórház  és  Szakorvosi  Rendelő  minden  osztályának  és
szakrendelésének folyamatos működését;

b)  a  központi  költségvetésből  biztosítson  5  milliárd  forint  rendkívüli  támogatási  keretet  az
intézmények számára;

c) a forrás biztosításával egyidejűleg hozzon létre egy szakértőkből álló Bizottságot, amely

ca) a kórház gazdasági működését ideiglenesen felügyeli és irányítja;

cb)  a szükséges  lépések megtételéhez megvizsgálja  a kórház elmúlt  10 évének kiadásait  és
bevételeit;

cc) javaslatot tesz az új szakmai vezetés felállítására, valamint

cd) a meglévő osztályok stabilizálását követően kidolgozza az esztergomi gyermek fekvőbeteg
osztály újranyitásához szükséges stratégiát.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy rendeletben határozza meg a Bizottság szervezetére és
működésére vonatkozó szabályokat.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A 2018. évi központi költségvetéshez benyújtott azon módosító indítványt, amely 10 milliárd
forint rendkívüli támogatást nyújtott volna az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak, sajnálatos
módon  a  kormánypárti  többség  leszavazta.  A problémák  már  akkor  is  érezhetőek  voltak,
amelyeket azonban a rendkívüli támogatással el lehetett volna kerülni. Az esztergomi és a dorogi
egészségügyi  intézmények  egyesítése  nyilvánvalóan  nem  a  szakmai  döntés  volt,  csupán
gazdasági  megfontolásoknak  köszönhető,  amelynek  már  most  látható  negatív  jelei  vannak a
szakrendelések  akadozásában.  Még  súlyosabb  probléma,  hogy  az  esztergomi  intézmény
szülészeti osztálya is veszélybe került a nem megfelelő körülmények és az orvoshiány miatt. Sőt,
további osztályokra is hasonló sors várhat. Az esztergomi és a dorogi intézmények közösen több
mint 150 ezer embert látnak el. Egyszerűen nem megengedhető, hogy egy ekkora vonzáskörzetű
intézménynél ne működjön megfelelően a szakrendelés vagy megszűnjön a szülészeti osztály. A
gyermekosztály korábbi megszűnése miatt a térségben élők gyermekeit – súlyosabb betegségek
esetén – már így is Tatabányán, Székesfehérváron, Budapesten, Balassagyarmaton vagy éppen
Kistarcsán kezelik, amely hatalmas távolságokat jelent.  A térségben élők számára szó szerint
létfontosságú egy stabil egészségügyi ellátórendszer, amelynek szerves része a szülészet is.
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