
Szentesre járnának a tiszazugi betegek 

Szentes - A tiszazugi települések ragaszkodnak a szentesi kórházhoz, az ÁNTSZ 
mégis Szolnokra küldené a térség járó betegeit. A Kurca-parti intézmény egyelıre 
egy fillért sem kap azért, mert ellátja a szomszéd megye déli csücskének 21 ezer 
lakóját. 

A több évtizedes gyakorlattól eltérıen április óta 
nem Szentesre, hanem Szolnokra kell járniuk a 
Tiszazugban élıknek, ha járóbeteg-ellátásra van 
szükségük. A tisztiorvosi szolgálat márciusban úgy 
döntött, hogy ellátási területként Szolnokhoz csatolja 
Csépát, Szelevényt, Tiszasast, Öcsödöt, 
Kunszentmártont és Cserkeszılıt. Erre már volt példa 
korábban, mégpedig 2007-ben, de akkor sem sikerült 
a kijárt betegutakat felsı utasításra módosítani, és 
végül visszaállították az eredeti állapotot. Az érintett 
települések vezetıi idén sem hagyták annyiban a 
dolgot, jelezték a szentesi kórháznak, hogy továbbra 
is a Kurca-parti intézményhez szeretnének tartozni. A kórház sem mondott le 
tiszazugi betegeirıl, az ÁNTSZ – jogerıre még nem emelkedett – határozata ellenére 
az összes ellátásra szoruló Szolnok megyei érintettet fogadta a szentesi intézmény. 
 

 
– Nem lehet a lakossági igényeket figyelmen kívül hagyni. Az eddigi betegeinket a 
jövıben is el szeretnénk látni, annak ellenére is, hogy az egészségbiztosító nem fizet 
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ezekért a kezelésekért – nyilatkozta lapunknak Baráth Lajos. A megbízott fıigazgató 
hozzátette, havonta mintegy 11 millió forint értékő járóbeteg-ellátást nem térít meg 
az egészségbiztosító, és nem csupán tiszazugi betegek eseteirıl van szó, a szőkre 
szabott kapacitás miatt helyi ellátottak kezeléséért sem fizet minden esetben az 
OEP. 
 
Annak érdekében, hogy a helyzet rendezıdjön, a szentesi kórházat fenntartó 
Csongrád megyei önkormányzatnak nyugtáznia kell az érintett tiszazugi települések 
kérését – erre szeptember elején kerülhet sor –, utána pedig egyezségre kell jutnia a 
Szolnok megyei közgyőléssel a finanszírozás, a szolgáltatás és az ellátási terület 
ügyében. Balog Erika helyettes regionális tiszti fıorvos ezt annyival egészítette ki 
lapunknak, hogy a kapacitás átadásáról a regionális egészségügyi tanácsoknak kell 
döntést hozniuk.  
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