
Földesi Irén nem igazgat, csak gyógyít 

Szentes - Lemondott posztjáról Földesi Irén, a szentesi rendelıintézet igazgatója. 
Azt mondja, az átszervezések miatt a belgyógyászatukra olyan sok beteg jön, 
hogy választania kellett: vagy gyógyít, vagy igazgat. A hivatását választotta.  

A szentesi kórház fıigazgatója nem örült, de elfogadta 
a lemondást. Pályázatot fognak kiírni az állásra, de 
egyelıre még azt sem tudják, hogy januártól 
ideiglenesen ki látja el a vezetıi feladatokat. 
 
Januártól megbízott vezetınek kell irányítania a 
szentesi kórház rendelıintézetét, Földesi Irén 
igazgatónı ugyanis lemondott posztjáról. Lapunkhoz 
olyan információ is eljutott, hogy az intézmény 
menedzsmentjével folytatott pénzügyi vita lehetett a 
döntés hátterében, de ezt minden érintett cáfolta. Mint 
megtudtuk, a kórház sürgısségi osztályának két orvosa 
is megbetegedett, a szakemberhiányt pedig csak úgy tudták megoldani, hogy a 
szakrendelı egyik belgyógyászát ideiglenesen áthelyezték a sürgısségi osztályra. 
 
– Október óta nincs Csongrádon belgyógyászati szakrendelés, ezért az utóbbi 
idıszakban nálunk másfélszeresére nıtt a betegforgalom. Mivel egyik kollégánk a 
sürgısségire került, egy nyugdíjas orvoskollégával ketten maradtunk három 
szakrendelésre. Ilyen leterheltség mellett nem tudom ellátni az igazgatói 
feladatokat, ezért döntöttem úgy, hogy lemondok a posztról – nyilatkozta lapunknak 
Földesi Irén. Arra a kérdésünkre, hogy más indok is szerepet játszott-e döntése 
meghozatalában, azt felelte, valóban nem volt mindig teljes összhangban a kórház 
vezetésével, de ezúttal nem ez volt a fı szempont, hanem az, hogy inkább a gyógyító 
munkára szeretne koncentrálni. 
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– Nem örültem neki, de elfogadtam a doktornı lemondását – mondta Várkonyi 
Katalin. A szentesi kórház fıigazgatója az utódlással kapcsolatosan úgy fogalmazott: 
még nem foglalkozott a kérdéssel. Most az orvos igazgatóval közösen viszik az 
ügyeket. A legvalószínőbb forgatókönyv, hogy késıbb föl fog kérni valakit, 
megbízottként lássa el az igazgatói teendıket, egészen addig, amíg pályáztatással új 
vezetıt választanak a tisztségre. 
 
Szirbik szerint gyengült a vezetés 
 
Szirbik Imrének csütörtökön jelentette be Földesi Irén, hogy feláll a rendelıintézet 
igazgatói székébıl – tudtuk meg a városvezetı tegnapi sajtótájékoztatóján. A 
polgármester elmondta, sajnálja, hogy így döntött a fıorvos asszony, hiszen kiváló 
szakembernek tartja, de megérti az indokait. Szirbik szerint Földesi lemondásával 
gyengült a kórház vezetése.  

A kórházvezetés elfogadta Földesi Irén döntését. 
Fotó: Tésik Attila
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