
Válságtervet készítettek a szentesi kórházban 

Szentes - Félmilliárdos fejlesztés valósulhat meg jövıre a szentesi kórház 
sürgısségi betegellátó osztályán, a beruházás indulásáig azonban csökkenteni kell 
a kiadásokat. Készült egy válságterv, amelyrıl hamarosan tárgyal a fenntartó 
megyei önkormányzat. 

Derőre ború következhet a szentesi kórházban. Mint 
arról beszámoltunk, a megyei fenntartású 
intézménynek 480 millió forint támogatást ítéltek meg 
a sürgısségi betegellátó osztályok fejlesztésére kiírt 
pályázat elsı fordulójában. Ha a részletes kidolgozás 
után a második körben is kedvezıen bírálják el a 
pályamunkát, az 50 milliós megyei önrésszel együtt 
összesen 530 milliós beruházás valósulhat meg jövıre a 
Kurca partján. Az összeg közel felét a sürgısségi 
osztálynak otthont adó, 2002-ben átadott diagnosztikai 
tömb bıvítésére fordítanák. A földszinti rész 478 
négyzetméterrel nıne, újabb rendelık és az ellátást 
megkönnyítı kiszolgálóhelyiségek épülnének. A projekt része az a 19 milliós tétel, 
amibıl egy betonozott, kivilágított helikopterleszállót is építenének. A mőszerpark 
korszerősítésére majd 300 millió forintot fordíthat a kórház. Mint megtudtuk, az 
alapellátás minıségi javítása a legfıbb cél, így nincs tervben MRI-készülék 
beszerzése, mert annak kihasználtsága egyelıre nem biztosítaná a gazdaságos 
üzemeltetést. 
 
A fenntartási költségek részben növekedni fognak, de jelentıs elırelépés lesz, hogy a 
régi gázos megoldás helyett termálenergiával főthetik a sürgısségi osztályt. Mindez 
azonban csupán részsikernek tekinthetı a mostani üzemeltetési nehézségek 
tükrében. A szentesi kórház is megsínyli az egészségügyet érintı 30 milliárdos állami 
megvonást: a mostani számítások szerint havi 20 milliós bevételkiesése is lehet az 
intézménynek. 
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– Készült egy válságterv, de arról még a fenntartó nem döntött. Annyi bizonyos, hogy 
olyan nehéz még sosem volt, mint amilyen most lesz, ezért valamit lépnünk kell – 
fogalmazott lapunknak Várkonyi Katalin fıigazgató. 
 
A megyei közgyőlés április 30-án tárgyalja az intézkedési tervet. Ebbıl kiderül, hogy 
egy hete 162 millió forint volt a kórház teljes tartozása, ebbıl 56 millió forint a 30 
napnál régebben lejárt kötelezettség. Hogy az adósság ne termelıdjön újra, a megyei 
vezetés indokoltnak tartja a létszám- és bérgazdálkodás felülvizsgálatát. Így jelentıs 
megtakarítást hozhat a munkahelyi pótlékok, keresetkiegészítések és egyéb, a 
garantált fizetésen túli juttatások korlátozása a minimális szintre. Olcsóbbá 
szeretnék tenni az étkeztetést, a takarítást és a mosatást is. Felülvizsgálnák a 
gyógyszergazdálkodást, a beszállítói szerzıdéseket, és az is szerepel az anyagban, 
hogy a bevétel növelése érdekében fontos lehet a gyógyfürdı árainak emelése. 
 
Költözne a gyógyszertár 
 
A fıporta mellıl a rendelıintézet földszinti elıcsarnokába költöztetné át 
gyógyszertárát a szentesi kórház. Az intézmény vezetése ezzel is bevételeinek 
növekedését szeretné segíteni. Elképzelésükkel megkeresték a kórházi ingatlan 
tulajdonosát, a szentesi önkormányzatot, amely pénteki ülésén dönt a témában.  

2010-ben 530 milliót költenének a szentesi kórház sürgısségi osztályára, de elıbb át kell 
vészelni a következı idıszakot. Fotó: Tésik Attila
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