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Házat az orvosoknak!
BÍRÓ DÁNIEL
2009.11.18. 09:06

Szolgálati lakásokat kínál a hiányszakmákban dolgozó orvosoknak a szentesi
kórház, hogy a városba csábítsa ıket. Makón, Vásárhelyen és Csongrádon most
nincs orvoshiány, viszont lakhatási lehetıséget ott is felajánlanak, ha szükség van
egy gyógyítóra.
Közérdekbıl két önkormányzati bérlakást adott át öt év
használatra a Dr. Bugyi István Kórháznak és a helyi
mentıállomásnak Szentes városa. A kórház saját, eddig
a gimnáziumi lektorok által használt lakását is
visszakérte az iskolától, így a két intézmény már három
otthont tud felajánlani azoknak a hiányszakmákban
dolgozó orvosoknak, akiket a Kurca partjára
szeretnének csábítani. A hazai fizetésekkel nem lehet
vonzóvá tenni egy státust, viszont a lakhatás biztosítása
manapság is számít.
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– A letelepedés segítése nagyon fontos, ezért egyes
állásoknál már az ajánlatunk része volt, hogy lakást is adunk az orvosnak, ha nálunk
vállal munkát. Hogy mennyire ösztönzı egy ilyen ajánlat, arra jó példa, hogy épp
hétfın kaptam meg annak az orvos házaspárnak a levelét, akik éltek a lehetıséggel,
így a jövıben a belgyógyászaton és a kardiológián dolgoznak majd – mondta
lapunknak Baráth Lajos. A szentesi kórház megbízott fıigazgatója szerint az sem
mellékes, hogy az intézmény jövıképe – a sürgısségi fejlesztése, az új mőtıblokkról
szóló pályázat – bizakodásra ad okot a gyógyítók körében. Minderre szükség is lesz,
mert jelenleg a gyermekosztályra, a laborba, a patológiára, a sürgısségire és az
aneszteziológiára is keres orvost a kórház.

A Hazát az orvosnak, orvost a hazának! szlogen jegyében demonstráltak múlt héten Budapesten
a szakorvosjelöltek és orvostanhallgatók életkörülményeik javításáért. Fotó: MTI

Makón – Szeged közelsége miatt – nem ennyire kiélezett probléma az orvoshiány, de
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ha gyorsan kell szakember, rugalmasan tudnak lépni. Legutóbb, 3-4 éve egy
gyermekgyógyász kapott önkormányzati bérlakást – ı nemrégiben saját otthont
vásárolt. A város ezt a lakást egészségügyi dolgozóknak tartja fenn, de a kórház
felújított nıvérszállója is alkalmas arra, hogy rövid távon megoldást nyújtson a
betelepült orvosoknak.
Kallai Árpád fıigazgató szerint a vásárhelyi Erzsébetkórházban sincs orvoshiány, a
minimumfeltételeknek minden tekintetben megfelelnek, csupán bırgyógyászt keres
hosszú ideje az intézmény, amely nem rendelkezik szolgálati lakással. Az
önkormányzatnak viszont van 3 olyan lakása, amit egészségügyi dolgozók részére tart
fenn, de ezek a 60–70 négyzetméteres ingatlanok „jelenleg nincsenek feltöltve".
A rendelıintézeti státusz sehogy sem vonzó
A csongrádi rendelıintézetnek is van egy kihasználatlan szolgálati lakása. Az
intézmény vezetıje, Nagy-Mélykúti László szerint is számít a munkát keresı orvosok
körében, hogy lakást is ajánlanak-e az állás mellé. İ is ezért került Szentesre
pályakezdıként. Bár reumatológusra, belgyógyászra és radiológusra náluk is szükség
lenne, nem ostromolják ıket, mert inkább ingáznak az orvosok. A rendelıintézet
által ajánlott státusz egyébként sem túl vonzó, hiszen míg a háziorvosoknál a praxis
eladásából, kórházi orvosoknál pedig a hálapénzbıl lehet plusz bevételre szert tenni,
ık csak annyi bért tudnak ajánlani, amennyit egy külföldi hétvégi ügyeletért kapnak a
gyógyítók.
Csak a tanszékvezetıknek jár szolgálati lakás
A szegedi klinikán jó ideje létszámstopot vezettek be, ezért egyelıre munkahelyet
sem tudnak kínálni az orvosoknak, nemhogy lakást. Pedig rendelkezik szolgálati
lakásokkal az egyetem orvostudományi kara, de azokat leginkább tanszékvezetıváltás idejére tarják fönn, hogy a szakmailag nélkülözhetetlen gyógyítóknak lakhatást
tudjanak biztosítani. Jelenleg 11 orvos lakik ezekben. Ezen kívül az egyetemé még a
24 lakásos, úgynevezett devizás ház, amit részben a külföldi orvostanhallgatók
használnak, de átmeneti jelleggel egészségügyi dolgozók is igénybe vehetnek.
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