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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Megint Ajkáról szólnak a hírek...Még hány 
emberéletet követel az állandó hitegetés, időhúzás az egészségügyben?" 

Tisztelt Miniszter úr!

Pár hete ismét az ajkai kórházról szóltak a hírek. Most nem az orvosok és szakdolgozók tömeges 
felmondása miatt került a sajtó kereszttűzébe az intézmény (kivétel természetesen a kormányzati 
média, mely szerint minden rendben az egészségüggyel...), hanem egy halálos kimenetelű baleset 
miatt. (A lépcső valóban szörnyű állapotú, több helyi lakos küldött róla számomra fotókat!)

„Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai 
Magyar Imre kórházban. (...) A hozzátartozó beszámolója szerint a lépcső évek óta elhanyagolt, 
balesetveszélyes állapotban volt: a lépcsőfokok letöredeztek, illetve részbenleomlottak, mállottak. 
Ennek ellenére a kórház vezetése a lépcsőt nem újíttatta fel, és le sem zárta a betegek elől, hanem 
folyamatosan használatban volt.” – szólt a hírekben.

Kezdjük egy kis kronológiával. Az elmúlt években több ajkai és környékbeli lakos keresett meg az 
ajkai kórház fertőző osztályának katasztrofális állapota miatt. Számos alkalommal tolmácsoltam a 
lakosok kérését és hívtam fel a kormányzat figyelmét az osztály állapotára, illetve az 
alulfinanszírozottság miatt kialakult problémákra. 2016-ban több alkalommal elmondtam, hogy a 
kórházban már teára sem futja, extrém spórolás kell, újratermelődnek az adósságok, valamint a 
kiszolgáló gépezetek, röntgengépek, diagnosztikus felszerelések cseréje is elmaradt. 2017 év elején 
képekkel csatolva is nyomatékosítottam, hogy a kórház fertőző osztálya sürgősen felújításra szorul, 
ami nem tűr halasztást! A 2018-as és 2019-es évre költségvetési módosító indítványban kértem 
forrást az osztály felújítására, de sajnos az utóbbit a körzet országgyűlési képviselője is leszavazta. 
Közben persze folyik a kampány, a hitegetés, a szalagátvágás a párt vezérelt kórházban (plpiros 
pulóverben mikulás csomag osztogatása). Ám az idő telik, eredmény meg nincs.



Probléma viszont annál inkább.

Tisztelt Miniszter úr! Az állandó „majd”, „folyamatban van”, „kidolgozás alatt van”, „várjuk az 
EU-s támogatást”, „ennyit meg ennyit költöttünk már ide, vagy oda”, „a szocialisták az elmúlt 
nyolc évben ezt meg azt tették” stb. válaszok, kozmetikázott statisztikai adatok nem mentik meg a 
magyar embereket a siralmas egészségügytől. Felmerül a kérdés, mi a cél az állandó időhúzással?

A teljesség igénye nélkül csatolom néhány korábbi beadványom a témában:

http://www.parlament.hu/irom41/00503/00503-0795.pdf

http://www.parlament.hu/irom40/20149/20149.pdf

http://www.parlament.hu/irom40/20069/20069.pdf

http://www.parlament.hu/irom40/16734/16734.pdf

http://www.parlament.hu/irom40/14658/14658.pdf
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