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Tárt karokkal várják a rezidenseket
Számos előnye lesz az orvosképzés decentralizációjának
• A legmagasabb 
kompetenciaalapú 
besorolással rendelke-
ző két Hargita megyei 
kórházban örülnek 
annak a lehetőségnek, 
hogy januártól már 
nem csak az egyetemi 
központokban folyhat 
a rezidensképzés. Min-
dent megtesznek an-
nak érdekében, hogy 
oktatókórház lehes-
sen a két intézmény, 
mondták el érdeklő-
désünkre az egész-
ségügyi intézmények 
igazgatói.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

R ezidensképzőkké válhatnak 
a nem egyetemi központok 
kórházai is, miután múlt 

heti ülésén a kormány elfogadta az 
erre vonatkozó törvényjavaslatot. 
Ha jól fogják alkalmazni, ez a kez-
deményezés meg fogja változtatni 
az egészségügyi rendszert és az 
orvosképzést is, valamint segít a 
szakorvoshiány leküzdésében – tá-
jékoztatta lapcsaládunkat Vass Le-
vente RMDSZ-es parlamenti képvi-
selő, egészségügyi szakpolitikus, a 
törvénymódosítás kezdeményezője. 
Elmondta, elsősorban a vidéki be-
tegellátás javulását várják az intéz-
kedéstől, ugyanakkor azt is, hogy a 
fi atal, pályakezdő orvosok könnyeb-
ben elhelyezkedhessenek szülőföld-
jükön vagy hazatérhessenek oda. 
Vass Levente szerint a rezidenskép-
zés decentralizálására azért is szük-
ség van, mert az orvoshiány miatt 
az elmúlt 15–20 évben folyamatosan 

növelni kellett a rezidensek számát, 
és az egyetemi központokban ma 
már nincs elegendő műtő, kórházi 
ágy, beteg ahhoz, hogy a szakoso-
dó orvosok a szakma csínját bínját 
megtanulhassák.

Készültek rá

Nagy örömükre szolgál a törvény 
életbe lépése, mert a kórházban már 
jó ideje ez irányban folytatják a te-
vékenységet – mondta megkeresé-
sünkre Konrád Judit, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház főigazga-
tója. A megyei kórház jelenleg a hár-
mas szintű kompetenciának meg-
felelő besorolással rendelkezik, de 
szeretnék elérni a kettes besorolást, 
és ehhez mindenképpen hozzájárul 
majd az, ha lehetőséget kapnak ar-
ra, hogy oktatókórházként reziden-
seket képezzenek – magyarázta az 
egészségügyi intézmény vezetője, 

hozzáfűzve, hogy ennek érdekében 
mindent meg fognak tenni. Néhány 
szakterületen biztosan indítanak 
majd képzést, de ezekről még foly-
nak az egyeztetések, ezért nem 
bocsátkozna részletekbe – mondta 
Konrád Judit. Azt viszont közölte, 
hogy a kórház orvosai nyitottak a 
lehetőségre, beleértve azt is, hogy 
továbbképezik magukat. A rezidens-
képzés lehetőségének több pozitív 
hozadéka volna: a továbbképzések 
eredményeként javulna az orvoslás 
minősége, de hasznos volna az is, 
hogy a kórház leendő orvosait hely-
ben képeznék ki. „A célja ennek az 
is, hogy a rezidenseket, akik majd 
hozzánk jönnek, ne csak öt vagy 
hat év után ismerjük meg, ők pedig 
már a rezidensképzés ideje alatt 
ismerjék meg kórházunkat. Azt a 
tapasztalatot, amit eddig csak egye-
temi klinikákon tudtak átadni nekik 
a kollégák, megkaphatják nálunk 

is, sőt a szorosabb és fi gyelmesebb 
együttműködéssel, amit nálunk 
megkaphatnak, talán még nyernek 
is” – fogalmazott a megyei kórház 
igazgatója.

Jobb szakembereket 
képezhetnek

A helyben történő rezidensképzés 
előnyeit hangsúlyozta a székelyud-
varhelyi kórház főigazgatója, Lu-
kács Antal is. Jobb szakembereket 
képezhetnek így, hiszen mind a 
pályakezdő orvos, mind pedig az 
őt oktató szakorvos komolyabban 
veszi a feladatot, mint az egyetemi 
központokban, ahol kevesebb idő és 
odafi gyelés jut erre. Ha a rezidens-
képzést már leendő munkahelyén 

kezdi a rezidens orvos, úgyszolván 
„könnyebben hozzáfér a beteghez 
is”, másrészt így már időben felis-
merhetik a jó szakembereket, illetve 
a rezidens esetleges hiányosságait 
is, utóbbiak kiküszöbölésével pedig 
többet tudnak foglalkozni, úgy állít-
va össze a kisebb orvoscsoportokat, 
hogy azok kiegészítsék egymást. 
Hasznos lesz az is, hogy a rezidens 
orvosnak már a képzés évei alatt 
be kell illeszkednie a munkaközös-
ségbe leendő munkahelyén – véli 
az igazgató, aki szerint szakmai-
lag és emberileg egyaránt hasznos 
kezdeményezés a rezidensképzés 
decentralizálása. Fontos azonban 
az is, hogy ehhez az adott kórház 
felszereltsége és szakembergárdája 
megfelelő legyen. Nem minden vi-
déki kórházban lehet majd reziden-
seket képezni, de az intézkedésnek 
köszönhetően lakhelyükhöz vagy 
az általuk választott kórházhoz kö-
zel végezhetik majd el a rezidens-
képzést a szakosodó orvosok – véli 
Lukács Antal, aki szerint Hargita 
megyében a két hármas szintű be-
sorolással rendelkező kórház, a 
csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kaphat majd engedélyt ilyen jellegű 
tevékenységre. Székely udvarhelyen 
akár harminc szakterületen is foly-
hatna majd képzés, de például a 
munkaegészségügyi orvosi vagy 
a sportorvosi részterületekhez ha-
sonló szakmákat is számításba véve 
– amelyek nem önálló szakterüle-
tek, de szakosodáshoz kötöttek – a 
rezidensképzési szakirányok száma 
meghaladhatja a negyvenet is a 
székelyudvarhelyi kórházban – tájé-
koztatott Lukács Antal.

Januárban lép érvénybe

A törvénymódosítás januárban 
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.

B A R A B Á S  H A J N A L

A szombati tapasztalatokról 
Cătălin Romanescu, a Közúti 

Infrastruktúrát Kezelő Országos Tár-
saság (CNAIR) Hargita megyei kiren-
deltségének igazgatója lapunknak 

röviden úgy nyilatkozott: „az útügy-
nek 42 hóeltakarításra alkalmas jár-
mű állt rendelkezésére, amelyeket 
szükség szerint indítunk el.”

Napközben, sőt az esti órákban 
is hóátfúvást jeleztek Kápolnáson, 
Szentegyházán, a Gyimesekben és 
a Gyilkos-tónál is. Hargita Megye 
Tanácsának készenléti szolgála-

ta szerint sem jeleztek különösebb 
fenn akadást a megyei utakon a for-
galomban, a hókotrógépek folyama-
tosan takarították az utakat.

Szombaton egyébként két ki-
emelkedőbb eset is történt Har-
gita megye útjain, reggel két sze-
mélyautó ütközött össze Alcsíkon, 

a balesettel párhuzamosan pedig 
a hargitafürdői eltérő közelében 
egy hóeltakarító teherautó is felbo-
rult. Egyébként szombaton este a 
13A jelzésű országút szentegyházi 
termálfürdő környéki szakaszán 
olyan erősségű szél fújt, hogy a 
folyamatos csúszásmentesítés elle-

nére rövid idő alatt vastag hóréteg 
képződött az úttesten.

Keresztbe tettek a csúszásmentesítőknek  a hóátfúvások
• Noha nem történt különösebb fennakadás a hét-
végén a Hargita megyei utakon – kivéve egy árokba 
csúszott hóeltakarító kiemelésével járó korlátozást a 
13A országúton –, és nem is terveznek lezárni egy út-
szakaszt sem a forgalom elől, több helyen is hóátfúvás 
nehezítette a közlekedést.

Vihar több megyében
Több mint 150 fát és villanypóznát döntött ki, sok helyen pedig elektromos 
vezetékeket tépett le az erős szél az utóbbi 24 órában Romániában – derült ki 
a katasztrófavédelem tegnap délelőtti összesítéséből. A nyugati országrész 
16 megyéjében lehullott nagy mennyiségű hó, illetve a viharos szél miatt 
leszakadt faágak, kidőlt fák fennakadásokat okoztak a közlekedésben. 

Kétoldalú haszon. Több időt és 
figyelmet szánhatnak a rezidens 
képzésére leendő munkahelyén
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