
Toborozzák a rezidenseket 

A rezidenstoborzó nagy segítség a kórházaknak, hiszen még 
mielőtt a fiatal orvosok szakot választanak, találkozhatnak 
az igényekkel, lehetőségekkel, összegezte megkeresésünkre 
András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház 
igazgatója. Hozzátette, a legfontosabb szempont itthon tartani az 
orvosokat, ha az egyik kórházban nem találnak ajánlatot, lehet, 
a másikban igen, a teljes palettával megismerkedhetnek, és az 
alapján dönthetik el végül, milyen szakot választanak. Az igazga-
tó ugyanakkor rámutatott, még mindig rengeteg visszásság van a 
rendszerben, ezekre helyi szinten próbálnak áthidaló megoldáso-
kat találni. „Sokatmondó, hogy az Eurostat 2017-es statisztikája 
szerint, az Unióban még mindig Románia képezi a legtöbb orvost, 
26-28 orvost százezer lakosra, miközben az európai átlag 14 alatt 
van, de az alkalmazásnál már megfordul az arány, és Románia jó-

val az uniós átlag alatt marad” – részletezte András-Nagy Róbert. 
Kifejtette, hiába növekedtek a bérek, és jönnének az orvosok, 
ha a kórházak költségvetése nem változott, így nem engedhetik 
meg maguknak, hogy a büdzsét túlterhelve sokkal több orvost 
alkalmazzanak. Példaként említette, hogy a sepsiszentgyörgyi és 
a kecskeméti kórház azonos ágyszámú sebészettel működik, ám 
míg Sepsiszentgyörgyön 5 általános sebészt tudnak foglalkoztat-
ni, Kecskeméten 24-et. Tehát elsősorban a pénzhiány korlátozza 
az alkalmazásokat, de továbbra is akadályokba ütköznek, amikor 
a hiányszakmákra keresnek szakembert, így például kevés 
rezidens választja a sürgősséget, a pszichiátriát, vagy a háziorvos 
szakot. Ez utóbbi is visszavetül a kórházakra, mert ha nincs 
elég háziorvos, egyre jobban leterhelődnek a sürgősségek, ahol 
szintén szakemberhiány van. (Bíró Blanka)

Vannak kórházak, ahol már most 
tudni, hogy mely szakorvosok 
távoznak néhány év múlva
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A pályakezdő orvosokat ösz-
szeismertetik a környék kór-
házmenedzsereivel, közvet-

len kapcsolatot alapozva meg ezzel 
– tudtuk meg Vass Leventétől. Az 
alapítvány elnöke érdeklődésünkre 
kifejtette, a találkozó során feltérké-
pezik, hogy melyik megyében vagy 
városban egészen pontosan milyen 
szakorvosokból van hiány, illetve 
milyen kapacitással rendelkeznek 
a kórházak, kiket, milyen szakorvo-
sokat tudnának alkalmazni.

Vannak kórházak, ahol már le-
het tudni, hogy kik azok a szakorvo-
sok, akik egy-két éven belül nyug-
díjba vonulnak, esetleg elmennek, 
más vidéken keresnek munkahelyet 
maguknak. Ha összeismerkednek 
az igazgatók a fi atal orvosokkal, 
sokkal könnyebb a munkahelyke-
resés is, nem idegenek közé érkezik 
az a pályakezdő szakorvos, aki már 
előzőleg tájékozódhatott az adott 
kórházról, ahol már őt sem idegen-
ként fogadják.

Ötödik alkalommal találkoznak

A november 24-i, szombati találko-
zót ötödik alkalommal szervezi meg 

az alapítvány, amely a csíkszeredai, 
a székelyudvarhelyi, a gyergyó-
szentmiklósi, a sepsiszentgyörgyi, 
a kézdivásárhelyi, a baróti, illetve 
a szovátai, az erdőszentgyörgyi kór-
házak vezetőire is számít. 

A szovátai kórház igazgatója, 
Tar Irma érdeklődésünkre elmond-
ta, kis kórházat vezet, amely most 
nem szenved a szakorvoshiánytól, 
ám az ügyeleti vonalat minden-
képpen erősíteni kellene. „Azért 
megyünk oda, hogy ismerkedjünk, 
hogy lássuk, öt év múlva kikre 
számíthatunk a rezidens orvosok 
közül, illetve akik most végzik az 
egyetemet, hol szeretnék kamatoz-
tatni megszerzett tudásukat” – fo-
galmazott lapunk kérdésére Kon-
rád Judit. A csíkszeredai sürgősségi 
kórház igazgatója szerint fontos a 
pályakezdők megismerése, hogy 
már most képet lehessen alkotni a 
jövendő munkatársakról.

Milyen szakemberekre 
van szükség?

Lukács Antal, a székelyudvarhe-
lyi kórház vezetője lapunknak el-

mondta, részt vesz a találkozón, 
jónak és fontosnak tartja, legin-
kább a pályakezdő orvosok szá-
mára. „Hogy pontosan milyen 
szakorvoshiány van a kórházban, 
nem tudom így megmondani, ah-
hoz egy komolyabb felmérésre 
volna szükség. Ha egy orvos most 
kezdi el a szakosodást, ami több 
évet vesz igénybe, a végzés után 
mondhatnám csak meg, hogy van 
rá szükség, vagy nincs” – magya-
rázta, hozzátéve, hogy ha valaki 
Székelyudvarhelyre akar menni, 
akkor úgy is megkeresi az udvar-
helyi kórházat. Gyergyószentmik-
lóson sürgősségi és altatóorvosra 
van szükség a kórházban – tudtuk 
meg Ferenczi István igazgatótól, 
aki ugyancsak jelen lesz a szombati 
találkozón Marosvásárhelyen. 

A háziorvoshiánnyal is 
szembe kell nézni

Országszerte háziorvoshiánnyal 
küzdenek, illetve ahol még nem, 
idő teltén ott is fellép majd egyfajta 
háziorvoskrízis – mutatott rá Vass 
Levente. Az egészségügyi minisz-
térium adatai szerint Romániában 
bár orvostúlképzés van, sok az 
olyan település, ahol nincs házi-
orvos. „2900 romániai községből 
500-600 azoknak a száma, ahol 
nincs háziorvos, ami súlyosbítja 
az egészségügyi ellátást” – mondta 
a Studium – Prospero Alapítvány 
ügyvezetője, hozzátéve, hogy akik 
most praktizálnak, közülük na-
gyon sokan pár év múlva elérik a 
nyugdíjaskort, és – amennyiben 
nem fordítanak kellő fi gyelmet er-
re, – nem lesz akivel pótolni őket. 
„Szükség volna a családorvosi el-
látás fi nanszírozásának a megre-
formálására” – hangsúlyozta Vass 
Levente. 

A szakorvoshiányt enyhítenék
A helyzet orvoslását próbálja elősegíteni a Studium – Prospero Alapítvány

• Szakorvoshiány van Székelyföld-szerte. A 
helyzet orvoslását próbálja elősegíteni a ma-
rosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány, 
amely a Maros, Hargita és Kovászna megyei 
kórházigazgatókat, -menedzsereket és a fris-
sen végzett, illetve rezidens orvosokat ülteti 
egy asztalhoz a hét végén. 

Betlehemmel 
érkezik a Kaláka
Erdélyben szervez karácso-
nyi turnét december 7. és 17. 
között az 50. évadját ünneplő 
Kaláka együttes, amely 10 
városba látogat el a „Szabad-e 
bejönni ide betlehemmel?” 
című produkciójával. Az együt-
tes karácsonyi hangversenyé-
nek kerete a betlehemes játék, 
így a műsorban elhangzanak 
magyar nyelvű karácsonyi 
népdalok, de megjelennek más 
népek dalai is. A Szatmárné-
metit, Nagykárolyt, Kolozsvárt, 
Krasznát, Nagyenyedet, Dévát, 
Brassót, Marosvásárhelyt, 
Gyergyószentmiklóst, Csíksze-
redát és Nagyváradot érintő 
turnét az RMDSZ Nőszervezete 
támogatja. „Az RMDSZ Nőszer-
vezete évek óta megszervezi a 
Mosolygó karácsony program-
sorozatát, amelynek az a célja, 
hogy együtt készülődjön az 
ünnepre a család apraja-nagy-
ja, és az, hogy a rászorulóknak 
is tegyük mosolygóssá a ka-
rácsonyt. Az idén azért hívtuk 
a Kaláka együttest Erdélybe, 
mert így szeretnénk szép ünne-
pet kívánni minden család-
nak” – mondta el Hegedüs 
Csilla, az RMDSZ Nőszervezet 
ügyvezető elnöke. (Kiss Judit)

Hazudott 
Dan Tanasă?
Félrevezette Dan Tanasă az 
Országos Diszkriminációelle-
nes Tanácsot (CNCD) – mondta 
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 
polgármester annak kapcsán, 
hogy a testület figyelmezte-
tésben részesítette, amiért 
állítólag egy sofőrállás meg-
hirdetésekor diszkriminálta a 
románokat, mert feltételként 
szabta a magyar nyelv ismere-
tét. Antal Árpád csütörtökön 
sajtótájékoztatón tisztázta 
a 2016-os ügy körülményeit, 
bemutatta a román sajtóban 
is megjelent álláshirdetést, 
amelyből egyértelműen kide-
rül, hogy nem kérték a magyar 
nyelv ismeretét. A hirdetésben 
az állt, hogy a jelentkezőnek 
érettségivel, B kategóriás gép-
kocsivezetői jogosítvánnyal, 
egyéves szakmai tapaszta-
lattal kell rendelkeznie, és 
ismernie kell egy, az Európai 
Unióban hivatalos idegen 
nyelvet. „Egyszerűen hazug-
ság, hogy feltételként szabtuk 
meg a magyar nyelv ismeretét. 
Az EU-ban hivatalos nyelv 
lehetett volna akár spanyol 
vagy szlovák, erre azért volt 
szükség, mert a hivatal gépko-
csivezetője gyakran szállítja a 
küldöttségek tagjait” – rész-
letezte az elöljáró. Hozzátette, 
az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács figyelmeztetés-
ben részesítette, tehát anyagi 
kár nem érte sem őt, sem a 
polgármesteri hivatalt, ennek 
ellenére a döntést megtámadja 
a bíróságon. (B. B.)
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