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Útilaput kötöttek a fiatal nagymágocsi
háziorvos talpára
SZŐCS CSABA
2009.01.09. 16:00

Nagymágocs - A három hónapos próbaidı lejárta elıtt útilaput kapott Nagymágocs
képviselı-testületétıl a település kettes számú háziorvosi körzetének teendıit
tavaly november 1-jétıl ellátó Máthé Magyar Dalma.
A fiatal doktornı elbocsátását nem indokolták, de ı a
döntés okát a nagyközség vezetıségével történt
konfliktusokban látja, munkáját ugyanis mindig
lelkiismeretesen végezte. Stibál Róbert polgármester
azonban az elmúlt két hónapban számos negatív
visszajelzést kapott a betegektıl.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
e-mail cím

Doktor nélkül maradt Nagymágocs kettes számú
OK
háziorvosi körzete, a település képviselı-testülete
ugyanis a három hónapos próbaidı lejárta elıtt
Milyen a legutóbbi hírlevél?
felmondott a tisztséget betölteni szándékozó Máthé
Magyar Dalmának. A 29 éves doktornı tavaly november
1-jén kezdett gyógyítani a nagyközségben, január 6-án viszont indoklás nélküli
elbocsátották.
– Másnap már nem is kellett rendelnem – mondta lapunknak Máthé Magyar Dalma. –
Hivatásomat igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint ellátni. Úgy érzem, a
betegeimmel jól kijöttem, így ezen a téren nem lehetett rám panasz. Nagymágocs
vezetése és köztem azonban már nem volt ilyen felhıtlen a viszony...
A fiatal orvosnı az elsı két hétben asszisztens
nélkül kényszerült végezni munkáját. Ráhárult az
adminisztráció is, emiatt megnıtt a betegek
várakozási ideje.

Domján dolgozik, Stibál
türelmet kér
Nagymágocson a következı

– Nehéz idıszak volt, a problémát akkor többször
egy-két hónapban – ahogy erre
jeleztem az önkormányzatnak – folytatta Máthé
már korábban is volt példa – a
Magyar Dalma. – A háziorvosok többsége
település mindkét háziorvosi
körzetét Domján Katalin látja el.
vállalkozásként mőködteti praxisát, idıvel nekem is
A
polgármester a helyiek
ez volt a tervem. December elején ezzel
türelmét
kéri, és ígéri, rövid
kapcsolatban felkeresett Nagymágocs
idın
belül
újra két doktor rendel
polgármestere, Stibál Róbert. Egy nyilatkozatot
majd a nagyközségben. Erre
akart velem aláíratni, hogy ha beindul a vállalkozás,
minden esély megvan, ugyanis
átveszem a néhány napja mellettem dolgozó
már több személlyel tárgyalt. Az
asszisztenst. Kérésének nem tettem eleget, az illetı új háziorvost egyébként nem
munkájával nem volt gondom, de egy ilyen komoly
csupán jelentıs pacientúra, de
lépés megtételéhez még nem ismertem ıt eléggé. A
egy szolgálati lakás is várja.
felmondásomról született döntés oka szerintem a
nyilatkozat szignálásának elutasításában keresendı.
A történtek miatt nem vagyok elkeseredve, nem
félek, hogy munka nélkül maradok, de a betegeket sajnálom.
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Stibál Róbert, Nagymágocs elsı embere kérdésünkre elmondta: a felmondásról
született döntést zárt ülésen tárgyalta a 12 tagú képviselı-testület, és azt
egyhangúlag fogadta el. A próbaidı lejárta elıtt pedig indoklás nélkül bármelyik fél
felbonthatja a megállapodást.
– Az elmúlt két hónapban több negatív jelzés is érkezett a lakosok részérıl a
doktornı munkájával kapcsolatban – árulta el a polgármester. – De a hab a tortán az
volt, amikor szabályosan ultimátumot adott az önkormányzatnak, megnevezve,
melyik ápolónıt alkalmazzuk mellé. Akit különben a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján nem is tudtunk volna foglalkoztatni.
Nincs vészhelyzet a településen
Máthé Magyar Dalma doktornı távozása miatt nem kell órákat várniuk majd a
nagymágocsiaknak a rendelıben – tájékoztatott Domján Katalin, aki 21 éve praktizál
a nagyközségben. Elmondta: korábban három hónapig vizsgálta mindkét körzet
betegeit, és akkor sem volt semmilyen fennakadás a helyi egészségügyi ellátásban.
Hozzátette: ígéretet kapott a polgármestertıl, hogy ez a mostani helyettesítés
rövidebb idıszak lesz. Nagymágocs két háziorvosi körzetéhez összesen 1100-an
tartoznak. A rendelıket – évszaktól függıen – naponta több mint 50-en keresik fel.
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