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A szentesi kórház igazgatásával is megbízták dr. Baráth Lajost 
Dátum: Június 26, péntek, 10:08:42 

Téma: Belföldi hírek 
 

Az elmúlt napokban bízták meg dr. Baráth Lajost a szentesi kórház 
vezetésével, mivel dr. Várkonyi Katalin babát vár. Az intézmény 
igazgatásával a fenntartó, a Csongrád Megyei Önkormányzat bízta 
meg, egyelıre nem tudni, meddig- tudtuk meg Dr. Baráth Lajostól, a 
makói Diósszilágyi Sámuel Kórház fıigazgatója és a szentesi dr. 
Bugyi István Kórház megbízott fıigazgatójától. 

Hangbejátszással!  
 
Speciális munkarenddel bír dr. Baráth Lajos, ennek megfelelıen végzi majd a két kórház 
igazgatását, ami nem kis kihívás lesz- tette hozzá. A szentesi kórház laboratóriuma 
veszteséges, de nem jobban, mint bármely másik magyarországi kórház laboratóriuma. Ezért 
betegelıjegyzést vezetnek be júliustól- tudtuk meg a megbízott fıigazgatótól. Az 
intézmények finanszírozása is megváltozik július 1-tıl, ami óriási forráskivonást eredményez 
a szentesi kórház esetében, ez meghaladja a havi 30 millió forint mínuszt.  

Ezért a kórház vezetésének a tulajdonossal együtt keresni kell azokat a megoldásokat, hogy 
hogyan lehet megfelelı válaszokat adni ezekre a forráskivonásokra amellett, hogy a 
betegellátás folyamatos legyen.  

A laboratóriumban bevezetett betegelıjegyzéssel tervszerőbb lesz a betegellátás, a 
sürgısségi betegellátást igénylı betegek azonnali ellátást, csakúgy, mint a kórházban bent 
fekvı betegek, élveznek. A betegelıjegyzést még a korábbi szakmai vezetés döntötte el, 
nagyon helyesen- tette hozzá dr. Baráth Lajos.  

November végéig találni kell egy szakorvost a gyermekosztályra, ez már folyamatban van, 
elırehaladott tárgyalások folynak errıl. A gyermekellátás országosan hiányszakma, de 
remélhetıleg a súlyponti kórházban ez nem lesz probléma.  

Július 1-ig találni kell egy olyan szakorvost a szülészeti- nıgyógyászati osztályra, akivel 
teljes létszámmal mőködhet az osztály. A létszám megvan, a jogszabályoknak megfelelıen 
mőködhet az osztály- hangsúlyozta a megbízott fıigazgató.  

Végzetesen rossz lépés volt a 30 milliárdos kivonás az egészségügybıl- szakmai alapok 
nélkül- mondta el dr. Baráth Lajos. Az emberek lelkivilága a gazdasági válság miatt 
megnıtt, ezért különösen nagy hangsúly van most a kórházak vállán. Éves szinten 360 millió 
forinttal kevesebbet kap a szentesi súlyponti kórház, amely eddig is nagyon nehezen 
mőködött. Minden szervezet aggodalommal figyeli ezt az intézkedést.  

Meghallgatom dr. Baráth Lajost! 
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