
Visszafogják a laboratórium vizsgálatait 
Szentesen 

Szentes - Betegelıjegyzést vezethet be júliustól a szentesi kórház laboratóriuma, 
annyira veszteséges a laborvizsgálat az intézmény számára. A kórházat 
ideiglenesen már Baráth Lajos makói kórház fıigazgató vezeti, ugyanis Várkonyi 
Katalin szentesi fıigazgató gyermeket vár. Az ÁNTSZ elıírása szerint november 
végéig találnia kell a szentesi kórháznak egy szakorvost a gyermekosztályra. 

Súlyponti státus ide vagy oda: szakember- és 
pénzhiánnyal küszködik a szentesi kórház is. A 
fenntartó megyei önkormányzat korábban 
válságkezelési intézkedési terv kidolgozására kérte föl 
az intézmény vezetését, ennek néhány elemérıl is 
tárgyal július 2-án a megyei közgyőlés. Az interneten is 
letölthetı anyagban szerepel például, hogy a 
finanszírozási gondok kezelése érdekében 25 álláshely 
megszüntetésére van lehetıség. Az egyelıre 
megválaszolatlan kérdés, kiket érintene ez az 
intézkedés, ha egyáltalán végrehajtható lesz, hiszen 
április óta késik a szakmai minimumfeltételekról szóló 
rendelet módosítása. 
 
Ami biztosnak tőnik, az a labormunka visszafogása. A megyei dokumentum szerint az 
állami alulfinanszírozás miatt a laboratóriumi tevékenység olyannyira veszteséges 
Szentesen, hogy a mínusz minimalizálása érdekében harmadával kellene csökkenteni 
a vizsgálatok számát. Emiatt júliustól betegelıjegyzést vezethetnek be a labornál: 
csak a sürgısségi ellátásban részesülıknek nem kellene várni a vizsgálatokra.�Az 
ügyeleti beosztásokat mőszakos beosztásokra módosíthatják, így az ügyeleti pótlék 
csökkentése megtakarítást eredményezhetne. Ami a bevételi oldalt illeti, a kórház 
gyógyfürdıjében a szolgáltatási árak az általános forgalmi adó emelése miatt 
júliustól 5 százalékkal nınek. 
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Noha az elıterjesztés szerzıi úgy fogalmaztak, hogy „minden osztály mőködtetésére 
rendelkeznek az ÁNTSZ által elıírt minimumfeltételekkel" – akadnak problémák, 
amikrıl már a szentesi képviselı-testület is tárgyalt. Arról például, hogy két orvos 
hiányzik a kórház gyermekosztályáról. A tisztiorvosi szolgálat november végéig adott 
határidıt az orvoshiány megoldására. 
 

 
– Egy szakorvos és egy rezidens alkalmazását írta elı a gyermekosztályon az ÁNTSZ. 
Ebbıl az utóbbi már teljesült, hiszen egy végzıs orvossal már elıszerzıdést kötött az 
intézmény, a másik álláshely betöltése még folyamatban van – mondta lapunknak 
Szalai László orvos igazgató. Ennél sürgetıbb a szülészeti-nıgyógyászati osztály 
problémája, ahová július 1-jéig kell egy szakorvost találni. Ezt úgy oldják meg, hogy 
két szülészt részmunkaidıben foglalkoztatnak jövı hónap elejétıl, rezidenst pedig az 
év végéig kell szerzıdtetniük. 
 

Orvost keres a szentesi kórház a gyermekosztályára. az ÁNTSZ novemberig adott határidıt. 
Fotó: Tésik Attila

Baráth Lajos és Várkonyi Katalin egy korábbi közgyőlésen. 
Fotó: Schmidt Andrea
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Makói fıigazgató dirigál Szentesen 
 
Néhány hete betegállományba vonult Várkonyi Katalin, a szentesi kórház 
fıigazgatója: úgy tudjuk, babát vár. A fenntartó megyei önkormányzat Baráth Lajost, 
a makói kórház fıigazgatóját bízta meg ideiglenesen a Kurca-parti intézmény 
vezetésével.  
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