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Orvosolják a rezidensek ügyét
Megkönnyítik az orvostanhallgatók és a rezidensek jövőjét

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A szenátus a múlt héten, a képvi-
selőház döntőházként kedden 
fogadta el azt a törvénymódosí-

tó csomagot, amely több szempontból is 
megkönnyítené az orvostanhallgatók és 
a rezidensorvosok jövőjét. Egyrészt rög-
zíti, hogy a meghirdetett rezidenshelyek 
száma nem lehet kevesebb a végzős, le-
diplomázott orvosis, fogorvos- és gyógy-
szerészhallgatók számánál, másrészt 
megszünteti a tanügyminiszter aláírási 
kötelezettségét a 2019-es rezidensvizsga 
megszervezése esetében, és lehetővé teszi 
a szervezést az egészségügyi szaktárca 
által. Ugyanakkor az RMDSZ által kezde-
ményezett javaslat szerint ezentúl városi 
kórházakban, de családorvosi, szakorvosi 
rendelőkben is elvégezhetik a rezidens-
képzést a pályakezdés előtt álló orvosok.

Ez lett volna a normalitás korábban is

A törvénymódosítást már csak az államel-
nöknek kell kihirdetnie, az új szabályozás 
életbelépésére azonban nagyon várnak 
már az érintettek: az orvostanhallgatók, 
rezidensek. Ladányi Emmánuel, az Erdélyi 
Rezidens Orvosok Szövetségének alelnöke 
a Székelyhon kérdésére kifejtette, talán a 

legfontosabb a változtatások közül, hogy 
a meghirdetett rezidenshelyek száma nem 
lehet kevesebb a lediplomázott hallgatók 
számánál. „Ez lett volna a normális eddig 
is egy európai uniós tagállamban, nem pe-
dig az, hogy mindig sokkal többen végez-
nek az orvosi egyetemeken, mint ahány 
helyet biztosítanak. Sokan érezhetik úgy, 
hogy potyára végezték el a hat év egye-
temet, úgysem kapnak munkát, holott 
az orvosi szakmát az egyik legbiztosabb 
szakmának tartják munkahely szempont-
jából” – magyarázta Ladányi Emmánuel. 
Hozzátette, az új jogszabály még maradás-
ra is bírhatja a frissen végzetteket.

Tehermentesíti 
az egyetemi központokat

Kifejtette, fontos módosítás az is, hogy 
ezentúl nem csak az egyetemi központok 
kórházaiban lehet majd rezidenskedni, 
hanem városi kórházakban, de a család-
orvosi, szakorvosi rendelőkben is bojtár-
kodhatnak rezidens orvosok. „Magyar-
országon már bevett gyakorlat, hogy az 
egyetemi központok mellett létrehoztak 
úgynevezett vidéki oktató kórházakat is, 
ahol letöltheti tanulóidejét egy rezidens 
orvos. Hasonló várna most ránk is, ami 
több szempontból előnyös, egyrészt te-
hermentesíti az egyetemi központokat, 
ahová kevesebb diák jut majd, másrészt 

egy városi, kevésbé zsúfolt kórházban 
a rezidens oktatása is közvetlenebb tud 
lenni, több lehetőségük lesz a reziden-
seknek a tudásukat gyakorlatba ültetni, 
hiszen nem az van, hogy sorba kell állni. 
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem 
csak az egyetemi központokban, hanem 
a városi kórházakban is vannak nagyon 
jó orvosok, kivételes képességű szakem-
berek, akiknek a tudását érdemes tovább-
adni a fi atal nemzedéknek” – fogalma-
zott az Erdélyi Rezidens Orvosok 
Szövetségének alelnöke, aki 
amúgy maga is frissen végzett 
orvostanhallgató, épp rezidens 
vizsga előtt áll, ezért különösen 
fontosnak tartja azt a változta-
tást is, amelynek értelmében a 
tanügyminiszter aláírása nélkül is 
megszervezhetik az idei rezidensvizsgát. 
Reméli, így az ígéretekhez híven tényleg 
lesz rezidensvizsga december 8-án. „Az 
új törvénymódosítás azt is leszögezi, hogy 
ezentúl minden évben november harma-
dik vasárnapján legyen a rezidensvizsga. 
Ez szintén jó, azért, hogy ne ismétlődhes-
sen meg az idei bizonytalanság” – muta-
tott rá Ladányi.

Mint ismert, Sorina Pintea egészség-
ügyi miniszter október elején jelentette 
be, hogy az eredetileg november 17-re 
beütemezett rezidensvizsgát december 
8-ra halasztják, indoklása szerint azért, 
mert az országnak nincs tanügymi-
nisztere, akinek az aláírása szükséges 
a vizsga lebonyolításához. A romániai 
orvostanhallgatók egyesületeit tömörí-
tő szövetség japánsztrájkot is hirdetett 
a rezidensvizsga időpontjával és meto-
dológiájával kapcsolatos bizonytalanság 
és a meghirdetett helyek kis száma miatt. 
Több egyetemi városban tüntetést is szer-
veztek a kialakult helyzet miatt.

Ezentúl akár egy székelyudvarhelyi 
vagy csíkszeredai kórházban is 
elvégezhetik a rezidensképzést a 
pályakezdő orvosok
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egészségügy
Fogorvosi ügyelet
November 2-án és 3-án Csíkszere-
dában László Orsolya fogorvos látja 
el a fogászati sürgősségi ügyeletet, 
mindkét nap 9 és 12 óra között a 
Lendület sétány 2/A/3. szám alatt. 
Székelyudvarhelyen  a V&V Dental 
biztosítja a sürgősségi ügyeletet 
mindkét nap 9 és 12 óra között a 
Gyepes bejárat 8. szám alatt. 

Vígjáték Csíkszeredában
A Pesti Művész Színház november 
2-án, szombaton 19 órától mutatja 
be Marc Camoletti Boldog szüle-
tésnapot! avagy Hatan pizsamában 
című vígjátékát Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban. Jegyek elővételben a művelő-
dési ház pénztárában válthatók.
 

Időponthoz kötött 
ügyfélfogadás
A csíkszeredai városháza egyes 
szakirodáinál november 4-től ügy-
félszolgálati programot vezetnek. 
Az ügyfelek hétfőn, kedden és csü-
törtökön 8–9 óra, illetve 16–17 óra 
között, szerdán és pénteken pedig 
8–9 óra között fordulhatnak a 
következő szakirodák munkatársa-
ihoz: az adó- és illetékosztályhoz 
(124-es iroda), a humán erőforrás 
irodához (139-es iroda), kulturá-
lis osztályhoz (144-es iroda), a 
mezőgazdasági irodához (138-as 
iroda) és a vagyonnyilvántartó 
irodához (103-as iroda). Az utolsó 
ügyfeleket 8.45 órakor, illetve 
16.45 órakor fogadják – tájékoz-
tat a Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt novem-
ber 4-én 8 és 16 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Csíkszentta-
máson, a 194.-207., 372.-378., 451.-
467., 471.-659., és a 684.-685-ös 
házszámok között.

Pszinkron7 – előadás
November 4-én, hétfőn délután 
öt órától lesz a hetedik Pszinkron 
utolsó előadása: ezúttal Lábadi 
Beatrix pszichológus, egyetemi 
oktató a Kölykök a digitális dzsun-
gel fáin tematikáról beszél. Az 
esemény házigazdája Dósa Zoltán 
pszichológus.

Elektronikai 
hulladékgyűjtés
Használaton kívüli, elromlott 
elektronikai készülékeket és 
eszközöket gyűjtenek Csíkszent-
domokoson november 4-8. között. 
Az elektronikai hulladékokat a 
községháza udvarán lehet leadni 
az említett időszakban.

• RÖVIDEN 

• Csaknem 5700 fogorvos-, gyógyszerész- és orvostanhall-
gató fejezte be az alapképzést idén, rezidens helyet azonban 
országszerte csupán 4700-at hirdettek meg. Így megy ez 
minden évben: mindig több a végzett hallgató, mint a meg-
hirdetett hely – többek közt ezen változtatna egy új törvény-
módosítási javaslatcsomag, amelyet döntőházként fogadott 
el kedden a képviselőház.




