
Hivatala 

~ l '::(~~ 
2018 OKT O t

Rig Lajos
országgyűlési képviselő

Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úri 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Ön, Miniszter Úr kitől és milyen ajándékot fogadott el azért, hogy lerontották az
egészségügyet és a fizetős egészségügy felé terelik az országot?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!

Lassan egyértelművé válik mindenki számára, hogy a kormánynak miért célja két
tényezőssé tenni az egészségügyi ellátást. A magyar állampolgárok többsége tisztességesen
fizeti a TBjárulékot, azért hogy a kórházakban, szakrendelőkön ellátást kapjanak. Ha bármilyen
egészségügyi problémájuk adódik, mégis a magánrendelésen kötnek ki, ha nem akarnak
heteket, hónapokat várni egy-egy vizsgálatra, esetleg éveket egyes műtétekre. A 21. században
ez megengedhetetlen, hiszen egyes betegségek időben történő diagnosztizálása életet menthet!

Ezekből az okokból alakult ki a párhuzamos egészségügyi ellátó rendszer, amelyet
szemmel láthatólag a kormány nem akar megfékezni, hanem inkább elősegíti azt! A kórházaink
állapota egyre rosszabb, egyre több helyen kerülhet veszélybe a betegellátás (Ajka) a tömeges
felmondások, szakemberhiány miatt. Állami intézményben dolgozók elmondása szerint, a
minimumfeltételek hiányoznak, sok esetben műtéteket kell elhalasztani, mert nincs annak
elvégzéséhez szükséges kesztyű és cérna! Döntéskényszerbe kerülnek a dolgozók, vagy
sterilizálják az egyszerhasználatos eszközt, hogy egy életbevágó műtétet el tudjanak végezni,
vagy megvárják, míg be tudják szerezni, de akkor a beteget teszik ki annak, hogy a kései
beavatkozás miatt egyre csökken a gyógyulási esélye.

Természetesen a minisztereknek a több milliós fizetésből telik magánegészségügyre,
csak 'úgy mint magániskolára, ·tehát képtelenek átérezni" egy átlag magyar ember 'problémáit.
Pedig az átlag magyarból van több! Az átlag magyar az, akit naponta meglop a kormány,



akiknek a pénzén Önök dőzsölhetnek. Az ő nyomorukon felkapaszkodva, őket egyre mélyebbre
taszítva tehetik meg azt, hogy ha gyanúsan szorít a mellkasuk, akkor ne kelljen hetekig
reszketni, amíg időpontot kapnak szakrendelésre, hanem már aznap megtudják vizsgáltatni
magukat magánrendelésen.

Az a gond ma Magyarországon, hogy a nemzettel szolgáltatják saját magukat, ahelyett,
hogy Önök szolgálnák azokat, aki miatt most megtehetik azt, hogy itt mosolyogjanak velem
szemben!

Önmagukon kívül, miért érdeke a kormánynak az, hogy két tényezőssé tegyék az
egészségügyet?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. október 04.

Tisztelettel,
~~ 

Jobbik


