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Bár a szegedi egyetem klinika központjának javult a gazdálkodása, az
egészségügyi ellátásban összegyűlt adósságállománya viszont
növekedett, már eléri a másfél milliárd forintot. Ez nem újdonság, hiszen
az elmúlt években a tartozások mindig újra és újra felszaporodnak a
hazai egészségügyi intézményeknél. A szakemberek szerint ennek
megszüntetéséhez az állami térítések rendszerét kellene átalakítani. A
kormányzat eddigi gyakorlata az volt, hogy általában az év végén
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nyújtott kiegészítő támogatásokat a kórházak adósságának
csökkentésére.
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