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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: "Nem tartja elfogadhatatlannak, hogy 70-80 kilométert 
kell utazni a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Szilágyi  Tamás,  a  Demokratikus  Koalíció  Vas  megyei  2-es  számú  választókerületének
országgyűlési képviselőjelöltje hívta fel a figyelmemet arra, hogy míg Zala megyében 3, Veszprém
megyében 3, Győr-Sopron megyében szintén 3 aktív gyógyító kórház áll rendelkezésére az arra
rászorulóknak, addig Vas megyében egyetlen kórház jut a megye összes lakosa számára. Különösen
érinti ez a megye peremterületeit, így Celldömölköt és vonzáskörzetét is, ami 25.000 fő. Jelenleg
nemcsak az aktív gyógyító ellátás szűnt meg hosszú évek óta, hanem az országosan is elismert és a
betegek  által  szeretett  szülészet-nőgyógyászat  működése  is  hosszú  ideje  szünetel,  és  helyzete
kilátástalannak tűnik. A nyári csúcsforgalmak miatt megnövekedett ellátási beteglétszám, valamint a
különleges időjárási viszonyok, amelyek rendkívül sok esetben idéznek elő szinte megoldhatatlan
helyzeteket a nagy múltra visszatekintő kórház megszűnése miatt. Esetkocsija sincs Celldömölknek,
így ha Sárvárról vagy Répcelakról jön, az 52 km-es távolságot + 15- 20 km-rel megnöveli, ami
időben is rengeteg, ha éppen nincs bevetés alatt. A celldömölkiek rettegnek, hogy nem ér ki időben
a mentő.

 
  

A fentiek alapján kérdezem Miniszter urat:

1. Nem gondolja, hogy a Celldömölkön élők rettegésének, félelmének feloldása érdekében 
legalább egy sürgősségi pont létrehozása, kis létszámú gyors, aktív betegellátásra alkalmas 



 
helyzet megteremtésére lenne szükség?

2. Egész Vas megyét érintően milyen egészségügyi fejlesztési elképzelése van a kormánynak? 
Tervezik-e, hogy a korábban bezárt kórházakat, megszüntetett kórházi osztályokat, 
szolgáltatásokat újra indítanak?

3. Nem tartja elfogadhatatlannak, hogy 70-80 kilométert kell utazni a megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás érdekében?

 

Budapest, 2021. szeptember 21.
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