
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/4707.

Benyújtás dátuma: 2019-02-21 14:00

Parlex azonosító: 7Y010TO70001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (Jobbik) 

Tisztelt Elnök Úr! 

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

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Fideszes illúzió, vagy a nagy magyar valóság. Biztosan 
minden rendben működik abban az országban, ahol tömegesen mondanak fel az orvosok? " 

Tisztelt Miniszter úr!

Az elmúlt fél évben számos olyan hír látott napvilágot, miszerint tömegesen mondanak fel az 
orvosok a kórházakban. Veszprém megyében sincs ez másképp: miközben egy egész osztály 
felmondott az ajkai kórházban, addig a kormányzat által vezérelt kórházmenedzsment, a közpénzen 
kitömött propaganda próbálta eltitkolni mindezt és állandó ellenségképekkel, lejárató hadjárattal 
igyekezett elterelni a figyelmet.

Ideje lenne rájönni, aki itt él, nagyon jól tudja, mi a valóság. Az emberek a saját bőrükön érzékelik 
az egészségügy helyzetét, az orvoshiányt, a végeláthatatlan előjegyzési és várólistákat. Mint ahogy 
azt is, hogy Ajkán jelenleg is az ország másik pontjáról ingázó orvosokkal próbálják feltölteni a 
státuszokat az orvoshiány miatt. (Vajon mennyiért? Többért, vagy kevesebbért, mint amit azok az 
orvosok kértek, akik felmondtak?)

Nem csak a fővárosi Péterfy Kórház van bajban amiatt, hogy kevés az érsebész orvosa. Veszprém 
megye súlyponti kórházában, a megyeszékhelyen működő Csolnoky Ferenc Kórházban, rövid időn 
belül az érsebészeti osztály hat orvosa közül hárman felmondtak, köztük az osztályvezető főorvos is
távozott.

Az érsebészek felének elvesztése már okozott korábban is problémát. Előfordult, hogy komoly 
beavatkozást igénylő beteget nem tudott fogadni a veszprémi kórház, mert a specialista érsebész a 
távozók között van, ezért át kellett irányítani a beteget egy másik kórházba. Ügyeletet egyelőre még
el tud látni a kórház, de úgy, hogy a sebészetről ugranak be, pótolva a távozott érsebészeket.

Önök szerint mi lehet az oka az orvosok tömeges felmondásának országszerte?



A nem megfelelő munkakörülmények? A súlyos eszköz és szakemberhiány? A folyamatos 
alulfinanszírozottság? Az, hogy műtéteket kell halasztaniuk, mert nincs annak elvégzéséhez 
szükséges eszköz? A párt vezérelt kórházvezetés? Netán az, hogy nem mondhatják el a 
problémákat? Vagy az, hogy fals adatokat kell közölniük a fenntartóik felé, hogy a vezetés elkerülje 
az ejnye-bejnyét? Netán elegük van abból, hogy a kormány „minden rendben az egészségüggyel” 
hazugságaival nem tudnak azonosulni?

Egészségügyi dolgozóként én tisztában vagyok a tényekkel, kérem őszinte válasszal tiszteljék meg 
a honfitársaikat.

Köszönöm válaszát!

Rig Lajos
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