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Vonzó pálya, kevés hely
Elenyésző az iskolaorvosok száma az országban

H A J N A L  C S I L L A

Olyan megye is akad Romá-
niában, amely jobban áll 
az átlagnál és több iskola-

orvos is dolgozik, de olyan is van, 
ahol nincs vagy alig van iskolai 
egészségügyi személyzet. Călăraşi 
megyében például egyetlen iskola-
orvos sincs, Giurgiuban is csak 
kettő tevékenykedik, míg Ialomiţa 
megyében csak négy – adta hírül a 
Mediafax hírügynökség. Bukarest-
ben 9 iskolaorvos van, de Kolozs és 
Bihar megye is a jobb helyek közé 
tartozik: előbbiben 30, utóbbiban 
23 iskolai orvos rendel. Erdély töb-
bi része azonban nem dicseked-
het: Maros megyében 16, Aradban 

13, Szeben megyében csupán 
11 iskolaorvos tevékenyke-
dik. Hargita megye is az al-
só középmezőnyt erősíti, itt 
12 orvos dolgozik az iskola-
hálózatban. Az iskolaorvosi 
rendelők az önkormányza-

tokhoz tartoznak, a polgár-
mesteri hivatalok alkalmazásában 
álló orvosok, asszisztensek fi ze-
tése azonban a közegészségügyi 
igazgatóságon keresztül az egész-
ségügyi minisztériumtól érkezik.

Sosem engedélyezték az 
iskolaorvosi helyek bővítését

Marosvásárhely nem áll rosszul az 
iskolaorvosi hálózat terén, össze-
sen 76 orvos és asszisztens látja el 
az iskolaorvosi hálózatban a teen-
dőket, ebből tizenketten általános 
vagy gyerekorvosok – tudtuk meg 
Horațiu Lobonțtól, az önkormány-
zat iskolákért felelős igazgatóságá-
nak vezetőjétől. A város iskoláiban 
összesen 54 iskolaorvosi rendelő 
működik, illetve öt fogorvosi ren-
delője is van a városnak. Maros me-
gye 16 iskolaorvosa közül tehát 12 a 
megyeközpontban dolgozik. 

Hargita megyében 12 iskolaor-
vos és 30 asszisztens dolgozik, ez 
pedig nagyon kevés, és ők is szinte 
kizárólag a városi iskolákban lát-
nak el feladatokat – tudtuk meg Tar 
Gyöngyitől, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetőjé-
től. „Sajnos a minisztérium évek óta 
nem engedélyezett új iskolaorvosi 
helyet, pedig évek óta kérjük, még 
személyesen is kértem és érveltem, 
hogy milyen fontos lenne, de eddig 
mindig a »visszafejlesztés« volt a 
trend. Még egyszer sem engedé-
lyeztek iskolaorvosi helybővítést, 

mert ahhoz, hogy mi fi nanszírozást 
tudjunk rá kapni a minisztériumtól, 
engedélyeznie kell az illető helyet. 
Van néhány hátrányosabb helyzetű 
település a megyében, mint például 
Balánbánya, ahol tavaly tragikus 
hirtelenséggel elhunyt az iskola-
orvos, de van három olyan önkor-
mányzat is, ahol önerőből meg-
hirdettek iskolaorvosi helyeket és 

alkalmaztak iskolaorvosokat; ezek 
Parajd, Korond és Gyergyóremete” 
– fogalmazott Tar Gyöngyi.

A megszüntetés volt a cél

Hargita megye közegészségügyi 
igazgatóságának vezetője hangsú-
lyozta, utoljára Ritli László minisz-
ter (2011-ben lett a Boc-kormány 
egészségügyi minisztere – szerk. 
megj.) értette meg az iskolaorvosi 
hálózat fontosságát, akkor bőví-
tették az iskolaorvos jogköreit, 
azóta tudnak receptet is írni. Az 
iskolaorvosi hálózatot addig el 
akarták sorvasztani azzal az érv-
vel, hogy úgyis meg fog szűnni a 
hálózat, amikor elmennek nyug-
díjba az akkori iskolaorvosok. 
Talán két éve felismerték, hogy 
nem így van, és amikor növelték 

a kórházi orvosok fi zetését, akkor 
megemelték az iskolaorvosok fi -
zetését is, és azóta vonzóvá vált, 
érdeklődnek az orvosok iránta, de 
hiába, mert nem tudnak minden-
kit alkalmazni, akit érdekel, mert 
nem hagyja jóvá a minisztérium az 
újabb helyek létesítését költségve-
tési okokra hivatkozva – mondta 
el Tar Gyöngyi. „A költségvetés 

elosztásakor azonban a minisz-
térium határozza meg, hogy az 
egészségügyi költségvetést ho-
gyan osztja le. Például ételjegye-
ket ad a beoltásokért, amit teljesen 
elfogadhatatlannak tartok, hiszen 
szomorú, hogy így kell meggyőzni 
az embereket, hogy éljenek az in-
gyenes megelőzés lehetőségével, 
ami számukra a legkedvezőbb. 
Megértem, hogy az ételjegy egy-
szeri, látványos kiadás, az iskola-
orvosok fi nanszírozásának pedig 
folyamatosnak kell lennie, és nem 
kis fi zetésekről van szó” – tette 
hozzá a megyei közegészségügyi 
igazgatóság vezetője. 

Mint arról a Székelyhon is nem-
rég beszámolt, Hargita megyében 
egyetlen iskolai fogorvos sincsen. 
Tar Gyöngyi úgy véli, hogy azok 
a megyék, amelyeknek jobb a 
lobbijuk a minisztériumban, en-
gedélyezték az iskolai fogorvosi 
rendelőket, Hargita megyének 
azonban sosem engedélyezték, pe-
dig régóta lobbizott ezért is, de a 

közegészségügy vezetője úgy véli, 
egyedül nem megy.

Fejleszteni a szociális szférát

A minisztérium által engedélyezett 
helyeken kívül azonban arra is van 
lehetőség, hogy uniós pályázatból 
fi nanszírozzanak iskolaorvost egy-
egy településen, hiszen a vidékfej-
lesztéshez nemcsak a járdák, a víz- 
és gázhálózat fejlesztése tartozik, 
hanem a pályázatokba bele lehet 
foglalni a szociális szférát is – hív-
ta fel a fi gyelmet Tar Gyöngyi. „A 
közösségi orvosláshoz tartozik a 
közösségi asszisztens, a roma me-
diátor és az iskolaorvosi hálózat a 
családorvosi ellátáson kívül. Tehát 

a családorvossal párhuzamosan is-
kolaorvos is lehet vidéken is, és leg-
alább egy iskolaasszisztensi állás is 
lehetne, mert a járvány meg is mu-
tatta, milyen fontos lenne” – fogal-
mazott a közegészségügyi vezető. 
Hangsúlyozta, mindig kifejti a pol-
gármestereknek, hogy ezek az állá-
sok nem terhelik az önkormányzati 
struktúrát, hiszen törvény van rá, 
hogy ezeket a jóváhagyott kereten 
felül lehet alkalmazni. Nyilván erre 
pénz kell, költségvetési elkülönítés, 
hogy az orvosokat fi zetni tudják. 
Példaértékű önkormányzatként em-
lítette meg a közegészségügyi igaz-
gatóság vezetője a gyergyóremeteit, 
ahol pályázati szinten gondolkod-
tak azon, hogyan lehet egy integrált 
egészségügyi ellátási központot lét-
rehozni. Gyergyóremetén létrehoz-
tak egy Egészségházat, ahol van 
háziorvosi és fogorvosi rendelő, 
patika, mentőállomás. A gyergyó-
széki község pedig egyre vonzóbb a 
fi atalok számára is – tette hozzá Tar 
Göngyi.

Költségvetési okokra 
hivatkozva nem hagyja jóvá 
a minisztérium az újabb 
iskolaorvosi helyek létesítését 
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• Összesen mintegy hétezer iskola működik országszerte, viszont mindössze 680 
iskolaorvos van, egészségügyi asszisztensből pedig háromezer. Székelyföld sem 
bővelkedik iskolaorvosokban, és a meglévők is szinte kizárólag városon tevékeny-
kednek. A koronavírus-járvány kitörése óta azonban még inkább látszik, hogy akár 
minden tanintézetben elférne az egészségügyi személyzet, de a minisztérium évek 
óta nem hagyott jóvá új állásokat az iskolaorvosi hálózatban.

Erdély-szerte
Erdély TV 

Bekerült az Erdélyi Magyar 
Televízió a legnagyobb hazai 
előfizetéses televízió- és szé-
lessávú internetszolgáltató, 
az RCS & RDS (Digi TV) teljes 
kínálatába, így a marosvásár-
helyi székhelyű tévé műsorai 
minden magyarok által lakott 
megyében képernyőre kerül-
hetnek – jelezte közleményben 
a jó hírt az Erdély TV. A Digi TV 
a digitális csomagján keresz-
tül eddig csak Maros, Kolozs 
és Szilágy megyében, míg 
az analóg csomag keretében 
csupán Hargita és Kovászna 
megyében sugározta az Erdély 
TV műsorait. Ez változott meg 
augusztus végétől: a Szatmár 
és Bihar megyei lakosság is a 
szolgáltató alapcsomagjában 
kapja meg az ETV-t, akárcsak 
a szórványtelepüléseken élők. 
Arad, Temes, Hunyad, Fehér, 
Máramaros, Beszterce, Brassó 
és Szeben megyében is elérhe-
tő a legnagyobb kábelszolgál-
tató kínálatában, ugyanakkor 
Hargita és Kovászna megyében 
bekerült az RCS & RDS digitális 
csomagjába.

Trianon 
– előadás és koncert
Az Idegen nép van ma ott, hol 
régen magyar lakott – Trianon 
100 című produkció a békedik-
tátum aláírásának centenáriu-
mára készült. Szövegét Csúri 
Ákos írta és szerkesztette, a 
zenei anyagot Pál István Sza-
lonna állította össze. A járvány-
helyzet miatt a premier online 
formában történt. A szerdán 19 
órakor a Spectrum Színházban 
megtekinthető műsorban a Kár-
pát-medencei magyar népzene, 
népdalok és tánc mellett Dsida 
Jenő, Csoóri Sándor, József Atti-
la és Juhász Gyula költeményei 
is elhangzanak jeles színművé-
szek tolmácsolásában. Jegyvá-
sárlás előadás előtt két órával 
a színházi jegypénztárnál. 
Jegyfoglalás a 0744-301875-ös 
telefonszámon.

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön
Szeptember 8-án, Kisboldog-
asszony napján 19 órától a 
marosszentgyörgyi plébánia 
tanácstermében Kovács Enikő 
magyartanár bemutatja Baricz 
Lajos helyi plébános Az élet 
kenyere – 88 vers az eucha-
risztiáról című verseskötetét. 
Közreműködik a Kolping Csa-
lád énekkara, a MaKiTa gyer-
mekkar és az egyházközségi 
Szent György Kórus. A kötetből 
felolvas Pataki Ágnes.
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