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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: "Meddig nem lesz az orvoshiány miatt ortopédiai 
ellátás a Kútvölgyiben?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy állampolgár jelzése alapján derült ki számomra, hogy megszűnt a Kútvölgyi  Kórházban az
ortopédiai ellátás. A beteg napok óta próbálta elérni telefonon az intézmény betegfelvételi vonalát,
amikor  végre  sikerült,  és  időpontot  kért  volna  az  ortopédiára,  akkor  azt  közölték  vele
felháborodottan (feltehetőleg már sokszor kellett  ezt  elmondani),  hogy nincs ortopédia,  mert az
egyik orvos nyugdíjba ment, a másik pedig kilépett. Mikor a beteg jelezte, hogy akkor ezt közzé
tehetnék  az  intézmény honlapján,  mert  ott  más  információ  szerepel,  akkor  pedig  szintén  kissé
ingerülten azt mondták neki, hogy már nem is ez a nevük, hanem Észak-Közép-budai Centrum, és
nem tudja, hogy miért szerepel még mindig más a honlapon.

Az  Egészséges  Budapest  Program  Észak-Közép-budai  Centrum,  Új  Szent  János  Kórház  és
Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozat
szerint  valóban  beolvad  a  Kútvölgyi  Tömb  az  új  Centrumba.  Úgy  tűnik  azonban  az  ellátás
egyáltalán nem zökkenőmentes.

Feltehetően az évek óta  húzódó felújítást  sem segíti  az  intézményben tapasztalható káosz.  Már
tavaly  februárban  be  kellett  volna  fejezni,  ehelyett  már  két  és  fél  éve  félkészen  áll  a  SOTE
Kútvölgyi Klinikai Tömbje. Az egyetem még 2016-ban nyert 4 és fél milliárd forintos támogatást
több épület, így a Kútvölgyi Klinika energetikai fejlesztésére is. A felújítás azonban félbemaradt,
állítólag majd ez is az új Centrum részeként folytatódik.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól:

Hogyan lehetséges az, hogy egy járóbeteg szakellátást nyújtó intézményben nincs ortopédiai



ellátás? 

Ki a felelős azért, hogy nem biztosítják itt az ellátást? 

Miért nem tájékoztatják megfelelően a betegeket az intézmény honlapján keresztül? 

Miért van az, hogy napokig elérhetetlen egy betegfelvételi vonal? 

Mikor és pontosan hogyan történik a Kútvölgyi beolvasztása az új Centrumba? 

Mikor fejeződik be az épület felújítása? 

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. augusztus 1.

Korózs Lajos

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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