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Fohászkodás 
az egészségért

M. MAGYAR LÁSZLÓ

magyar@inform.hu

Már régen milliomos lennék, ha Ame-
rikában élhetnék. Hollywood számá-
ra írogatnék ugyanis forgatókönyveket – a 
magyar egészségügyről. Ha a megrendelő 
komédiát szeretne, akkor arról írnék, hogy 
egykoron milyen fontos volt a vizitdíj befi-
zetése: addig az orvos rá sem nézhetett a 
betegre, amíg az nem lobogtatta a szám-
lát. Derültséget okozna az is, hogy egye-
sek fontosabbnak tartották a kórházi ágya-
kat széfekkel felszerelni, mintsem magán 
az egészségügyi ellátáson javítani. Ha a 
producerem könnyeztető sztorit kérne, 
akkor azoknak az elhunytaknak az emlé-
két örökíteném meg, akik úgy vesztették 
el életüket, hogy a mentők kórházról kór-
házra szállították őket, mert az adott kór-
ház éppen nem volt ügyeletben, vagy nem 
rendelkezett megfelelő felszereltséggel.

Most éppen az lenne a témám, hogy 
milliárdokon megy a huzavona. A kor-
mány és a kórházi szakmai szervezetek 
„civakodnak” az anyagiakon, pedig oly 
gyakran hallani, hogy az emberi életet 
forintokban nem lehet kifejezni. Úri hun-
cutságot érzek az egészben, mert ha aka-
rom, van pénz, ha akarom, nincs pénz. 
Jutalmakra, végkielégítésekre, sikerdíjak-
ra van bőven forintunk, de ha az egész-
ségünkről, az életünkről van szó, akkor 
szűkmarkúan mérjük.

Lehetek őszinte? Az orvosok és az ápo-
lók szakmai tudásában egyáltalán nem 
kételkedem, mégis rettegve fohászkodom 
a XXI. században: Soha ne legyek annyira 
beteg, hogy kórházba kelljen mennem!
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Ön szerint hátrányosan érinti Sóstót a 
körülötte zajló botrány?

Szavazók száma: 92, 2009. 09. 24. 19 óra

Következő kérdésünk: Ön szerint visszahat a 
kórházi huzavona a betegellátásra? 

VILLÁMVOKS

Igen 65,63%
Nem 

34,37%

       http://www.szon.hu
Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát.

Ön szerint visszahat a kórházi huzavona a betegellá-
tásra?
– A jelenlegi helyzet mindenképpen kihat a betegek ellá-
tására. Az orvosoknak nincs elég anyagi lehetőségük és 
felszerelésük, hogy lelkiismeretesen végezhessék a mun-
kájukat – mondta a hódmezővásárhelyi Szabó István. 
Kálmándi Beáta (Nyírpazony): – Az egészségügyi dolgo-
zók bércsökkentése minőségromlást eredményezhet. Ha a 
kórház nagyobb támogatást kapna, akkor sem a berende-
zések korszerűsítésére költené, hanem saját célokra hasz-
nálná fel a pénzt. – Mindig a betegek látják kárát a hely-
telen intézkedéseknek. A gyógyszerárak a többszörösük-
re emelkednek és a létfontosságú orvosságok támogatá-
sát is megvonják. Ez tarthatatlan – szögezte le a nyíregy-
házi Tölgyesi Pálné. Pappné Orosz Ildikó (Nyírpazony): – 

Ha valami nem változik országosan az egészségügyben, 
annak beláthatatlan következményei lesznek. Nem a gon-
doktól kellene visszhangoznia a sajtónak, hanem az elé-
gedett betegek köszönetnyilvánításaitól. Rozinka Gyöngyi 
(Ajak): – Egyre kevesebb azoknak a dolgozóknak a szá-
ma, akik ténylegesen szerepet játszanak a beteggondo-
zásban. Nővérek, beteghordók, műtősök váltak a leépítés 
áldozatává, míg az orvosok száma gyakorlatilag nem vál-
tozott. Vajon kik fogják ellátni az ápolási teendőket? Var-
ga Tímea (Kisvárda): – Minden az elhivatottságon múlik, 
ha az egészségügyi dolgozók szívvel- lélekkel végzik a 
munkájukat, semmit sem érzünk a gondokból.
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Zöld zászlótól az éhségsztrájkig
Az elvont 25 és fél  ■

milliárd forint a túlélés-
hez kell, vagy össze-
omolhat a rendszer.

Nyíregyháza, Nagykálló, 
Mátészalka, Fehérgyarmat 
(KM – B. M.) – A kórházakra 
kitett zöld zászló segélykiáltás. 
Figyelemfelhívás arra, hogy a 
rendszer már több forráselvonást 
nem visel el – mondta a tegnapi 
zászlótűzés után megtartott saj-
tótájékoztatón Seszták Oszkár. 

Beszállítás készpénzért
A megyei közgyűlés elnöke el-

mondta: a megvonásokkal terhelt 
megyei költségvetés nem tesz 
mást lehetővé, mint azt, hogy szo-
lidárisak legyenek az egészség-
ügyi intézményekkel. A önkor-
mányazti fenntartású megyei 
kórházakban már minden költ-
ségcsökkentő lépést meghoz-
tak. – Nem lehet tovább szoríta-
ni a rendszeren – jelentette ki az 
elnök. – Nem lehet tovább csök-

kenteni a létszámot, nem lehet 
elvonni többet a szociális jutta-
tásokból és mi már az integráci-
ót is megléptük – mondta az eddi-
gi döntésekről Seszták Oszkár. 
Véleménye szerint: tragikus az a 
helyzet, hogy akár fél évet is kell 
várni egyes műtétekre. – Ezért 
nem a főigazgató és az orvosok 
vagy a szakdolgozók a hibásak, 
hanem a finanszírozás. – Nem 
vagyok hajlandó további megvo-
násokra, létszámleépítésre, mert 
a betegellátás érdekében ez lehe-
tetlen – mondta a megyei közgyű-
lés elnöke.

– Ahol most tartunk az egy 
folyamat eredménye, amiről 
harminc levelet írtunk a szak-
minisztériumnak, az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárnak 
(OEP) ismertetve, milyen prob-
lémákkal küzdünk, működé-
sünkben milyen zavarok van-
nak. – Mára eljutottunk odáig, 
hogy a beszállítók csak kész-
pénzért hajlandóak gyógyszere-
ket, gyógyászati segédeszközöket 
hozni, mert olyan mértékű a fel-
halmozott adósság – tette hozzá 
a főigazgató. 

A túlélés ára
– Az elvont 25 milliárd forint 

a túléléshez kell. Ha ezt a pénzt 
nem kapják meg a kórházak 
akkor fennáll a veszély, hogy 
összeomlik az egészségügy, 
amelyben csak a sürgősségi ellá-
tást, a gyerekek és a daganatos 
betegek ellátását tudják garantál-
ni. – összegezte a várható hely-
zetet Pikó Károly. 

– A 20 százalékos OEP működ-
tetési bevétel csökkenésével a 
Felső-Szabolcsi kórház sem tud-
ja az eddigi egészségügyi ellá-
tást változatlanul biztosítani. – 
Ezért viseljük a zöld szalagot és 
tűztük ki a zöld zászlót! – mond-
ta Harsányi Imre főigazgató. A 
betegeket is tájékoztató anyaguk-
ban leírták, hogy pro és kontra 
röpködnek a számok, s a tervek, 

milyen szisztéma szerint kellene 
elosztani a pénzt, ami az egész-
ségügyi szolgáltatók rendelkezé-
sére állhat. Ám mindez nem vál-
toztat a lényegen: az OEP gyógyí-
tó megelőző kasszájában mindösz-
sze 108 milliárd forint maradt. 

Ez annyit jelent, hogy a betegel-
látás egészére októbertől decem-
ber végéig havi 36 milliárd forint 
jut a korábbi 44 milliárd helyett. 
– A betegeink elnézését kértük 
a finanszírozás miatt kialaku-
ló várólistákért, és az ellátási 
nehézségekből adódó kellemet-
lenségekért – mondja a főigazga-
tó hozzátéve azt is: egyértelmű, 
hogy alapjaiban változtatni kell a 
jelenlegi struktúrán, valamint a 
betegellátás rendjén. – A Sántha 

Kálmán Mentális Egészségköz-
pont és Szakkórház is csatlako-
zott az egészségügyi intézmé-
nyek demonstrációjához, kitűz-
te a zöld zászlót a főépületére 
és telephelyeire annak érdeké-
ben, hogy a szektor megkaphas-
sa a korábban elvont 25,5 milli-
árd forintot – tudtuk meg Móré 
E. Csaba főigazgatótól. – Jelen-
leg az egység és az elszántság az, 
amely az egészségügyi szolgálta-
tásban dolgozók és a betegeink 
közös ügyét előre viheti. Tesszük 
mindezt betegeink egészségügyi 
ellátásának biztonsága, munka-
vállalóink munkahelyének és az 
egészségipar stabilitásának meg-
őrzése érdekében.

Tegnap reggel a Jósa András Oktató Kórházban B. Mikula Edit PR-irodavezető (jobbra) tűzte fel a szolidari-
tási szalagot az intézmény dolgozóinak. (Fotó: Racskó Tibor)

Megújult a városközpont Nyírmadán
Negyvenmillió forin- ■

tos támogatással szé-
pült meg a nemrég 
várossá vált település.

Nyírmada (KM) – A várossá 
válásukat ünneplő nyírmadaiak 
csütörtöktől városközpontjuk-
kal is büszkélkedhetnek. A meg-
újított díszburkolat, a park, az 
egységesek kapubejárók és 
utcabútorok elnyerték a helyi-
ek tetszését. A korábban funk-
ció nélküli, leromlott állapotú 
népi lakóházból új közösségi tér 
jött létre. A korhűen felújított 
épület, a hagyományos madai 
élet bemutatása mellett alkal-

mas közösségi programok szer-
vezésére. A beruházást ünnepé-

lyes keretek között tegnap adta 
át Molnár Csaba miniszter.

Tájházak „találkozója” Sóstón
 A találkozó apropó- ■

ján jelent meg Páll Ist-
ván Kelet-magyarországi 
tájházak című kiadványa.

Nyíregyháza (KM) – A Kós-
tolja meg Magyarországot! prog-
ramsorozat után ismét jelentős 
rendezvény házigazdája a Sós-
tói Múzeumfalu. A hetedik alka-
lommal lebonyolítandó Magyar-
országi Tájházszövetség Orszá-
gos Találkozójának ad otthont 
csütörtöktől szombatig. A meg-
nyitásának idén 30. évforduló-
ját ünneplő skanzenben pén-
teken egész napos konferenci-
át szerveznek, a zárónapon a 

résztvevők kiránduláson ismer-
kednek a megyei népi építészet 
értékeivel. Felkeresik példá-
ul Szatmárcseke temetőjét, a 
tiszacsécsei Móricz-emlékhá-
zat, a beregdaróci, a csarodai 
és a tákosi tájházakat. Megis-
merkednek Tákos paticsfalú 
templomával, s részt vesznek a 
tarpai szilvanap programjain 
is. S hogy megyénk zenei érté-
kei se maradjanak ki, péntek 
este a Művészeti Szakközépisko-
la diákjai adnak nép- és világ-
zenei koncertet.

A találkozó apropóján jelent 
meg Páll István Kelet-magyar-
országi tájházak című kiadvá-
nya.

Mára eljutot-
tunk odáig, hogy 
a beszállítók 
csak készpénz-
ért hajlandóak  
gyógyszereket 
hozni.

DR. PIKÓ KÁROLY

Must vagy soha. Szüreti kóstoló a nyíregyházi 
Búzaszem Óvodában. (Fotó: Sipeki Péter)

– Ha szeptember 30-ig nem történ-
nek lépések, bejelentik, hogy nem 
tudják biztosítani a jelenlegi szak-
mai minimumfeltételeket sem. Az 
új minimumfeltételeknek megfelelő 
engedélyeztetési eljárást nem indít-
ják meg az intézmények és javasol-
ják, hogy az új finanszírozási szerző-
dést se írják alá.
– Ha október 7-ig nem történnek 
meg a szükségesnek jelölt intézkedé-
sek, úgy az egészségügyi intézmény-
vezetők éhségsztrájkot kezdenek.
– Ha október 14-ig sem történnek 
meg a szükségesnek megjelölt vál-
toztatások úgy a finanszírozás szű-
kösségének megfelelően az intéz-
mények korlátozzák az egészség-
ügyi szolgáltatásaikat. Ezzel párhu-
zamosan az intézmények a Biztosí-
tási Felügyelettel nem működnek 
együtt az esetleges kiszabott bírsá-
got nem fizetik be és csökkentik a 
szállítói számlák kifizetését.

KÓRHÁZI MENETREND

– A Szatmár-Beregi Kórház 
és Gyógyfürdők is csatlako-
zott a szolidaritási akcióhoz 
– mondta érdeklődésünkre 
dr. Vadász Mária, a kórház 
főigazgatója. 

Az intézmény zászlójára 
zöld szalagot tettek, a dolgo-
zók pedig önként dönthettek 

arról, hogy kitűzik a zöld sza-
lagot vagy sem. A főigazgató 
megjegyezte: mindez a beteg-
ellátást nem korlátozhatja és 
nem lassíthatja a dolgozók 
munkavégzését sem, mert 
minden körülmények között 
a beteg érdeke és ellátása a 
legfontosabb.

A betegellátás érdekében

A régi lakóházból új közösségi tér jött létre (Fotó: Sipeki Péter)


