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Közös határozatban mond nemet a bázisfinanszírozás tervezett módon 
történı bevezetésére és annak következményeire a makói Dr. Diósszilágyi 
Sámuel Kórház-Rendelıintézet és a szentesi Dr. Bugyi István Kórház-
Rendelıintézet vezetése. Az intézmények igazgatói egyöntetően 
csatlakoznak a Magyar Kórházszövetség és a többi támogató 
érdekképviselet szeptember 16-án kiadott közös állásfoglalásához. Errıl 
hétfın közös igazgató tanácsi értekezleten döntöttek – a betegellátás, a 

dolgozók és a háttéripar érdekében. Magyar Anna megyei közgyőlési elnök támogatja a 
határozatot.  
 
A bázisfinanszírozás megismert formában való bevezetése a szentesi esetén havi 50, míg a 
makói kórháznál havi 30 millió forinttal kevesebb juttatást biztosít a betegellátásra. Errıl a 
lakosságot is tájékoztatni kell. - a többi között ez áll a két intézmény igazgatói által 
elfogadott határozatban. Mint Dr. Baráth Lajos fıigazgató elmondta, egyetértenek azzal, 
hogy fel kell oldani a korlátozást a zárolt 13,5 milliárd forintról, sıt további 12 milliárdnyi 
többletjuttatás biztosítására van szükség. 

Az igazgatók döntése értelmében, ha szeptember 23-ig az egészségügyi kormányzat nem 
intézkedik, másnaptól figyelemfelhívásként zöld zászlót tőznek ki a kórházakra, a dolgozók 
pedig zöld szalagot viselnek majd, így is kifejezve tiltakozásukat.  

Egyetértenek azzal is, hogy ha a helyzet nem változik, nem tudják majd teljesíteni a szakmai 
minimumfeltételeket. Így, ha a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat jóváhagyja, 
október 1-tıl nem írnak alá új finanszírozási szerzıdést. Ezzel együtt, ha október 7-ig nem 
történik semmi, az intézményvezetık önkéntes éhségsztrájkba kezdenek, sıt, ha október 14-
ig sem születik megegyezés az egészségügyi kormányzat és az érdekképviseleti szervek 
között, az intézmények, szintén a fenntartó jóváhagyása esetén, korlátozzák az egészségügyi 
szolgáltatásaikat.  

A határozatot a szakemberek a betegek egészségügyi ellátásának biztonságáért, a kórházak 
pénzügyi helyzetének ellehetetlenülése elkerüléséért és a jogszabályoknak megfelelı 
egészségügyi szolgáltatók mőködésének megteremtése érdekében hozták. Mint Magyar 
Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke elmondta, támogatja a kórházi vezetık 
döntését, egyetért a határozattal.  

Csongrád Megyei Közgyőlés Sajtószolgálata  
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