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Össze fog roppanni a magyar egészségügy, ha megvalósul a 30 
milliárdos forráskivonás, az alapvetı emberi és állampolgári jogok 
nem teljesülnek, és ezért a kormánypárti képviselık a felelısek – 
hangzott el a szakma elismert képviselıinek sajtótájékoztatóján, a 
Megyeházán. A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei 
szervezete, a Polgári Orvoskör és a Professzorok Batthyány Köre 

Szegedi Csoportja is ugyanezen a véleményen van. Az újabb elvonások a megye által 
fenntartott kórházak helyzetét is ellehetetlenítik. 

Hangbejátszással! 
 
A szentesi, a deszki és a makói kórház látja el Csongrád megye lakosságának több mint 51 
százalékát. A három kórház a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartása alatt mőködik- 
mondta el kérdésünkre dr. Baráth Lajos, makói és a szentesi kórház fıigazgatója.  

A kormányzati döntés eredményeként, mely ellen valamennyi szakmai szervezet egységesen 
tiltakozott, rosszabb körülmények között kell mőködniük. Szentes havi szinten 29 millió 
forint, Makó havi 10 millió, Deszk havi 6 millió forinttal kevesebbıl gazdálkodik.  

Az összes kórház nehezebb körülmények között kénytelen mőködni. Ahogyan az évbe 
haladunk befelé, egyre kevesebb pénz jut majd a kórházra és a betegellátásra. Az év utolsó 
negyedévében már akadozni fog a betegellátás. Az Egyetemek Szövetsége megfogalmazta, 
hogy nem fognak ellátni területen kívüli beteget, csak saját beteget, ezért a betegellátásban 
nem optimalizációs folyamatok lesznek, hanem a negatív jellegő folyamatok jelennek meg. 
Elıfordulhat, a magasabb szintő ellátásra nem mindig kerülhet sor ott, ahol a 
legoptimálisabb a helyzet. Például megjelennek a várólisták.  

A kórházak válságmegelızési terv segítségével próbálja az intézkedéseket a legoptimálisabb 
betegellátást biztosítani. Az elmúlt években a kormányzat több mint 300 millárd forintot 
vont ki az egészségügybıl. Ennek hatása egyre inkább érzıdik, hogy az is elıfordulhat, hogy 
a betegellátás csak a sürgıségi betegellátásra fog korlátozódni bizonyos területeken. Ha 
minden hónapban ilyen elvonások lesznek, akkor teljesen tönkremennek az intézmények.  

Meghallgatom dr. Baráth Lajost! 
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