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Rezidensképzés vidéki kórházakban
Járóbeteg- és háziorvosi rendelők is foglalkoztathatnak pályakezdőket
• Rezidensképző 
központokká válhat-
nak a vidéki kórházak, 
miután szerdán a kép-
viselőház elfogadta az 
erre vonatkozó javasla-
tot – tájékoztatott Vass 
Levente parlamenti 
képviselő, aki lapunk-
nak elmondta, nagyon 
sok kórház küzd szak-
orvoshiánnyal, a kez-
deményezés viszont 
segítene a probléma 
orvoslásában.

A N T A L  E R I K A

H a jól fogják alkalmazni, 
ez a kezdeményezés meg 
fogja változtatni az egész-

ségügyi rendszert és az orvoskép-
zést is – vázolta érdeklődésünkre a 
Maros megyei képviselő. Elmondta, 
elsősorban a vidéki betegellátás 
javulását várják az intézkedéstől, 
ugyanakkor azt is, hogy a fi atal, 
pályakezdő orvosok könnyebben 
elhelyezkedhessenek szülőföld-
jükön vagy hazatérhessenek oda. 
De az is fontos szempont, hogy a 
rezidensképzés által a hazaköltöző 
orvosok előtt megnyílik az oktatói 
pálya – hangsúlyozta Vass Levente 
–, hiszen azok, akik az elkövetke-
zőkben a vidéki kórházakban tanul-
ják és gyakorolják a szakmát, idővel 
maguk is oktatói lesznek a majdani 
rezidenseknek.

„A rezidensképzés decentralizá-
lására azért is van szükség, mert az 
orvoshiány miatt az elmúlt 15–20 

évben folyamatosan növelni kellett 
a rezidensek számát, és az egye-
temi központokban ma már nincs 
elegendő műtő, kórházi ágy, beteg 
ahhoz, hogy a szakma csínjátbínját 
megtanulhassák” – magyarázta 
Vass Levente, aki szerint az új in-
tézkedés által több lehetőség nyí-
lik a pályakezdők előtt a szakma 
gyakorlására. „Ha egy szakorvos-
nak van egy járóbeteg-rendelője, 
és vállalja, hogy rezidenst fogad, 
odaengedi a beteghez, vizsgála-
tokat végeztet vele, majd közösen 
megbeszélik a tapasztaltakat, az 
számára is segítség, ahogyan a 

pályakezdő orvosnak is az” – tet-
te hozzá a képviselő. Ha egy rezi-
dens orvos egy vidéki kórházban 

tölti az „inaséveit”, sokkal többet 
tanulhat, mint az egyetemi köz-
pontban – hangsúlyozta –, hiszen 
ott kipróbálhatja magát a szakor-
vosok mellett, ügyeletezhet, akár 
kisebb műtéteket is elvégezhet. 
Ugyanakkor a betegeknek is jó, ha 
egy kórház „saját” rezidensekkel 
dolgozik, kineveli a munkatársi 
közösséget, mert így a páciensnek 
nem kell más városba, távolabbi 
megyébe utaznia. A rezidensképző 
központokká minősített kórházak 
oktatási projektek lebonyolítására 
is pályázhatnak, illetve eszközbe-
szerzésre – mutatott rá Vass.

A törvénymódosítás januártól 
lép érvénybe, miután megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben. Azt kö-
vetően az egyetemek javasolhat-
nak vidéki kórházakat, amelyeket 
képzőközpontokká minősíthet az 
egészségügyi minisztérium, majd 
a szaktárca jóváhagyása után elin-
dulhat a folyamat.

Ha egy rezidens orvos egy vidéki 
kórházban tölti az „inaséveit”, 
sokkal többet tanulhat, hiszen ott 
a szakorvosok mellett akár kisebb 
műtéteket is elvégezhet
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R övidesen elfogadja a kormány 
azt a határozatot, amely előír-

ja a mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj járulékadójának visszatérí-
tését és megszabja a gázolajár-tá-
mogatásokra vonatkozó keretösz-
szeget, ehhez azonban ismerni 
kell, mekkora összegre tartanak 
igényt a gazdák – tudtuk meg 
Haschi Andrástól, a Hargita Me-

gyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség igazgató-
jától. Ennek megfelelően december 
végéig egy előzetes kérelmet kell 
benyújtaniuk a gazdáknak ahhoz 
az APIA-székhelyhez, amelyhez 
tartoznak, ebben pedig meg kell 
nevezniük, hogy várhatóan mennyi 
üzemanyagra szeretnének majd tá-
mogatást igényelni. Ennek alapján 
2019-ben negyedévente igényel-
hetik a támogatást, az adott idő-
szakban elhasznált gázolaj függ-
vényében. Bár a hivatalos határidő 

december vége, az igazgató azt ja-
vasolja a gazdáknak, hogy a gördü-
lékeny ügyintézés érdekében már 
jövő héten adják le az előzetes ké-
relmeket, hiszen az ünnepek alatt, 
illetve a két ünnep között csökken-
tett létszámmal fognak dolgozni.

A támogatásban azok a gazdák 
részesülhetnek, akik jogi személy-
ként szerepelnek az APIA rend-
szerében (van egyéni azonosító 
számuk), a helyi önkormányzatnál 
vezetett mezőgazdasági regiszter-
ben és az állatorvosi adatbázisban. 
Emellett pedig legkevesebb egy 
hektáron gazdálkodnak, esetleg 
öntözőrendszert használnak és/
vagy állatokat tartanak. Az APIA 
közleménye szerint jövőre a gázolaj 
árából literenként 1,7 lejt térítenek 
vissza támogatásként.

Leadhatók az előzetes kérelmek gázolajár-támogatásra
• A mezőgazdaságban elhasznált üzemanyagra jövőre is 
kérhető gázolajár-támogatás, melynek értéke literenként 
1,7 lej lesz. Ehhez az érintetteknek december végéig egy 
előzetes kérelmet kell benyújtaniuk a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA).

Rendhagyó történelemóra Csíkszeredában
Rendhagyó történelem-
órát tartottak tegnap 
a csíkszeredai Segítő 
Mária Római Katoli-
kus Gimnáziumban. A 
Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa 
által szervezett ese-
ményen Arany János és 
Petőfi Sándor kapcsola-
tán keresztül mutatták be az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeit, történelmi hőseit, helyszíneit. A Szabadságharc 
című előadásban közreműködött Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla 
színművész. A rendhagyó történelemórát egyébként a héten nyolc 
székelyföldi város (Marosvásárhely, Segesvár, Székelykeresztúr, 
Székelyudvarhely, Szentegyháza, Csíkszereda, Kézdivásárhely és 
Sepsiszentgyörgy) középiskoláiban tartották meg. Soós Zoltán kon-
zul lapunknak elmondta, azért indították útjára az előadást, hogy a 
diákokat közelebb vigyék a történelemhez. (Molnár Rajmond)

• RÖVIDEN 

Ha jól fogják alkalmaz-
ni, ez a kezdeményezés 
meg fogja változtatni az 
egészségügyi rendszert 
és az orvosképzést is.




