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Kiemelt hírek  Makó

Kallai Árpád: komoly
orvoshiány van a
makói szülészeten
Nagy Szabolcs  2019. november 27., 17:55

A mai testületi ülésen a kórház főigazgatója megerősítette, hogy
az osztály nagyon nehéz helyzetben van, folyamatosan keresték
és keresik is a megoldásokat. A szülésszám is alacsony, de nem
ez a legnagyobb probléma.

Mint korábban beszámoltunk róla, információink szerint
rendkívüli mértékben megnehezíti a makói szülészet életét, hogy
régóta nem találnak szakorvost. Kallai Árpád a mai testületi ülésen
elmondta, az évente 250-270 körüli születésszám is alacsony – bár
a csökkenés kis mértékű -, de a szakemberek szerint évi 500 szülés
alatt szülészeti osztályok biztonságos működése nem garantálható.

Ennyi azonban már régóta nincs Makón, és ugyan ez is fontos
kérdés, de nem ez a legnagyobb probléma, hanem a
humánerőforrás hiánya, nemcsak Makón, Vásárhelyen, Csongrád
megyében és az egész országban is.

– Azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt években helyt álltak, és
nagyon sokat tettek azért, hogy az egész kórház megfelelő szakmai
színvonalon működjön, az életkoruk halad előre. Jelenleg két
nyugdíjas kolléga mellett két aktív korú van a kórházban, ez
nagyon megnehezíti a kérdést. – összegezte a képviselő testületnek
Kallai Árpád.
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A kórház kereste és jelenleg is folyamatosan keresi a
megoldásokat, ám ilyen egyelőre csak rövid távon született, az
önkormányzat például már korábban is támogatta az intézményt
a részmunkaidős orvosok bevonásával járó többletterhekben, és
segítséget nyújtott az SZTE Klinikai Központja is az ügyeleti
ellátásban.

Kallai Árpád leszögezte, nem lehet elvitatni, hogy a eddig is sokat
tettek a probléma megoldásának érdekében, és ezután is csak a
kitartó munka, az együttműködés és a támogatás vezethet sikerre.
A főigazgató erre példaként a Belgyógyászatot hozta fel, amely
korábban hasonló orvoshiánnyal küszködött Makón, azóta
azonban három rezidens és egy szakvizsga előtt álló orvos is
jelentkezett a kórházba, így a probléma megoldódott.
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