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Jut hely mindenkinek. Ezentúl városi kórházakban is bojtárkodhatnak a rezidens orvosok

AZ ERDÉLYI ORVOSTANHALLGATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALELNÖKE SZERINT SZÁMOS ELŐNYE VAN A FRISS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSNAK

Ugyanannyi rezidens hely, mint ahány végzős
Miközben csaknem 5700 orvos, fog-
orvos és gyógyszerész végzett idén, 
csupán 4700 rezidens helyet hirdettek 
meg. Így ment ez minden évben: rend-
szeresen többen végeztek, mint ahány 
helyet meghirdettek. Többek közt ezen 
változtat egy új törvénymódosítás.

 » SZÁSZ CS. EMESE

T öbb szempontból is könnyítene az or-
vostanhallgatók és a rezidens orvosok 
helyzetén az a törvénymódosító cso-

mag, amelyet döntő kamaraként fogadott el 
kedden a képviselőház. Ez egyrészt rögzíti, 
hogy a meghirdetett rezidens helyek száma 
nem lehet kevesebb a végzős, oklevelet szer-
ző orvosis, fogorvos- és gyógyszerészhallga-
tók számánál. Ugyanakkor törli a tanügy-
miniszter aláírási kötelezettségét a 2019-es 
rezidens vizsga lebonyolítási folyamatából, 
és lehetővé teszi az egészségügyi szaktárca 
számára a vizsga megszervezését. Továb-
bá ezentúl városi kórházakban, de házi- és 
szakorvosi rendelőkben is bojtárkodhatnak 
rezidens orvosok az RMDSZ által kezdemé-
nyezett javaslat szerint.

Az orvostanhallgatók, rezidensek nagyon 
várták már a törvénymódosítást, amelyet 
még az államfőnek is ki kell hirdetnie. La-
dányi Emmánuel, az Erdélyi Rezidens Or-
vosok Szövetségének alelnöke a Székelyhon 
kérdésére kifejtette, a változtatások közül 
talán az a legfontosabb, hogy a meghirdetett 
rezidens helyek száma nem lehet kevesebb 

a lediplomázott hallgatók számánál. „Ez lett 
volna a normális eddig is egy európai uniós 
tagállamban, nem pedig az, hogy mindig 
sokkal többen végeznek az orvosi egyeteme-
ken, mint ahány helyet biztosítanak. Sokan 
érezhetik úgy, hogy potyára végezték el a 
hat év egyetemet, úgysem kapnak munkát, 
holott az orvosi szakmát az egyik legbizto-
sabbnak tartják munkahely szempontjából” 
– magyarázta Ladányi Emmánuel. Hozzátet-
te, az új jogszabály maradásra is bírhatja a 
frissen végzetteket.

A szövetség elnöke szerint fontos módosí-
tás az is, hogy ezentúl nemcsak az egyetemi 
központok egészségügyi intézményeiben 
lehet majd rezidenskedni, hanem városi 
kórházakban, illetve a házi- és szakorvosi 
rendelőkben is bojtárkodhatnak rezidens 
orvosok. „Magyarországon már bevett gya-
korlat, hogy az egyetemi központok mellett 
létrehoztak úgynevezett vidéki oktató kór-
házakat is, ahol letöltheti tanuló idejét egy 
rezidens orvos. Hasonló várna most ránk 
is, ami több szempontból előnyös: egyrészt 

tehermentesíti az egyetemi központokat, 
ahová kevesebb diák jut majd, másrészt egy 
városi, kevésbé zsúfolt kórházban a rezidens 
oktatása is közvetlenebb tud lenni, több le-
hetőségük lesz a rezidenseknek a tudásukat 
gyakorlatba ültetni, hiszen nem az van, hogy 
sorba kell állni” – fogalmaz az Erdélyi Rezi-
dens Orvosok Szövetségének alelnöke, aki 
amúgy ő maga is frissen végzett orvostan-
hallgató, épp rezidens vizsga előtt áll, ezért 
különösen fontosnak tartja azt a változtatást 
is, hogy a tanügyminiszter aláírása nélkül 
megszervezhetik az idei rezidens vizsgát, így 
reméli, az ígéretekhez híven tényleg lesz re-
zidens vizsga december 8-án. Az erről szóló 
törvényt egyébként csütörtökön kihirdette 
Klaus Johannis államfő. „Az új törvénymó-
dosítás azt is leszögezi, hogy ezentúl minden 
évben november harmadik vasárnapján len-
ne a rezidensvizsga, ez szintén jó azért, hogy 
ne történhessen meg az idei bizonytalanság” 
– mutatott rá Ladányi.

Amint arról beszámoltunk, Sorina Pin-
tea távozó egészségügyi miniszter október 
elején jelentette be, hogy az eredetileg no-
vember 17-re beütemezett rezidens vizsgát 
december 8-ra halasztják – indoklása sze-
rint azért, mert az országnak nincs tanügy-
minisztere, akinek az aláírása szükséges a 
vizsga lebonyolításához. A romániai orvos-
tanhallgatók egyesületeit tömörítő szövet-
ség japánsztrájkot is hirdetett a rezidens 
vizsga időpontjával és metodológiájával 
kapcsolatos bizonytalanság és a meghirde-
tett helyek kis száma miatt, több egyetemi 
városban tüntetést is szerveztek.
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