
KEDD, 2003. JÚNIUS 17. * A K T U A L I S * 

Az elfogadott új kórháztörvény választást hozhat az orvosi kamaránál 

Magánosítás - felhangokkal 
A parlament tegnap elfogadta az 
új kórháztörvény-tervezetét. 
Korábban a Magyar Orvosi Ka-
mara vezetőségét támadták az 
érdekvédelmi szervezet rendkí-
vüli küldöttgyűlésén, amelyen a 
kórháztörvény-tervezet vissza-
vonására szólították fel a kor-
mányt. A megyei orvosi kamara 
csak a jövő heti elnökségi ülésén 
vitatja meg az új helyzetet. 

Legutóbbi - múlt szombati -
rendkívüli küldöttgyűlésén a 
kórháztörvény-tervezet vissza-
vonására szólította fel Med-
gyessy Péter kormányfőt a Ma-
gyar Orvosi Kamara. Meglepő 
volt ez a fordulat közvetlenül a 
kórháztörvény parlamenti vég-
szavazása előtt, hiszen a három 
héttel ezelőtti orvoskamarai gyű-
lésen megfogalmazott legfőbb 
kérésnek, miszerint a profitérde-
kelt vállalkozásokat zárják ki a 
kórház-privatizációból, a kor-
mányfő nem tett eleget, ennek 
ellenére az orvosi kamara elnök-
sége nem kérte vissza a javasla-
tot. 

A MOK néhány megyei szerve-
zete kezdeményezte az országos 
elnökség visszahívását, de a 
szombati küldöttgyűlésen a visz-
szahívást javasló küldöttek szá-
ma kevésnek bizonyult ahhoz, 
hogy a kérdést napirendre tűz-
zék. 

A visszahívást kezdeményező 
küldöttek szerint a kamara ve-
zetősége nem az orvostársada-
lom, hanem saját érdekeit kép-
viseli akkor, amikor részenged-
ményeket tett a kórháztörvény-
nyel kapcsolatban, de a legfőbb 

A kórháztörvény vitájában a betegek érdekeiről esik a legkevesebb szó... Fotó: Schmidt Andrea 

kérdésben, a profitorientált cé-
gek kizárásának kérdését nem 
követelte. 

A küldöttek a három héttel ez-
előtti küldöttgyűlésen arra adtak 
megbízást a MOK vezetőségé-
nek: akadályozza meg, hogy pro-
fitorientált vállalkozások mű-
ködhessenek a hazai egészség-
ügyben. A további elvárásként 
fogalmazták meg, hogy az egész-
ségügyiek jelenlegi közalkalma-
zotti státussal járó biztonsága 
megmaradjon. A MOK elnöksé-
ge a három héttel ezelőtti kül-
döttgyűlést követően tárgyalt a 

miniszterelnökkel, Medgyessy 
Péterrel, aki a kamarai javasla-
tok legtöbbjét elfogadta, s ked-
vezményes hitelkonstrukciót 
ígért az orvosoknak a privatizá-
cióban való részvételre. 

A Csongrád megyei kamara el-
nöke, Hajnal Ferenc professzor 
elmondta: az elmúlt szombati 
rendkívüli küldöttgyűlésen nem 
született döntés arról, milyen lé-
péseket tervez az országos kama-
ra, ha a kórháztörvényt nem 
vonják vissza. (Tegnap a parla-
ment megszavazta a törvényt.) A 
kamara új elnökségének megvá-

lasztására 45 napon belül össze-
hívják az országos küldöttgyű-
lést. A Csongrád megyei orvosi 
kamara a jövő heti keddi elnök-
ségi ülésén vitatja meg a jelenleg 
kialakult helyzetet. 

Az Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete elnökének, Cser 
Ágnesnek nyilatkozata is nyilvá-
nosságra került, miszerint az Al-
kotmánybírósághoz és az esély-
egyenlőségi tárca nélküli minisz-
terhez fordul, mert a kórháztör-
vény a munkavállalókra nézve 
súlyos jogsértéseket tartalmaz. 

K. K. 

Haladék a felújításokra 

Hiányosságok 
az óvodákban 
Csongrád megye szinte vala-
mennyi óvodája felújításra szo-
rul, de erre egyelőre nincs pénz. 
A tisztiorvosi szolgálat napok-
ban befejezett vizsgálatából az 
is kiderül, hogy az óvodák zsú-
foltak, többségükben kevés a 
mosdó. 

Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) 
Csongrád megyei intézete el-
lenőrizte a megye valamennyi, 
összesen 193 óvodáját. Kovács 
Lászlóné közegészségügyi fel-
ügyelő e lmondta , a számos hi-
ányosságot feltáró vizsgálat az 
épületek állagára és az intéz-
mények működésére terjedt 
ki, 

A szabályok alapján a létesít-
mények udvara akkor tekinthető 
megfelelő méretűnek, ha egy 
gyerekre 10 négyzetméternyi 
szabad terület jut. A helyhiányt a 
dolgozók igyekeznek orvosolni. 
A csoportokat forgó rendszerben 
engedik ki a szabadba, a nagyobb 
gyerekeket pedig sétálni vagy ját-
szótérre viszik. 

Az elbírálás során 54 óvoda ud-
vari játékát nem találták kielégí-
tő állapotúnak, kettő kifejezet-
ten balesetveszélyesnek bizo-
nyult. A homokozók tartalmát 
minden tizedik helyen csak két-
évente, vajgy még ennél is ritkáb-
ban cserélik, minden ötödik 
esetben csak rátöltenek. 

A megyében átlagosan az óvo-
dák felében, Szegeden pedig két-
harmadában kevés a mosdó és a 
vécé. S bár a kézmosás és a fog-
ápolás higiénéje érdekében a ke-
vert meleg víz is előírás, ez jelen-
leg még minden negyedik eset-

ben megoldatlan. Az óvodák ötö-
dében zsúfoltak a foglalkoztató-
termek, ami pedig nem csak az 
eredményes munkát hátráltatja, 
de járványos időszakokban a 
cseppfertőzéses betegségek terje-
désének is kedvez. 

Kovács Lászlóné megjegyezte: 
csupán minden harmadik intéz-
mény rendelkezik tornaterem-
mel, ráadásul ezek egy része nem 
felel meg a közegészségügyi kö-
vetelményeknek. Orvosi szobát, 
elkülönítő helyiséget a hetvenes 
évek felétől kezdődően ugyan 
már mindenhol építettek, sokat 
azonban egyéb célokra hasznosí-
tottak. 

A mosdók, vécék és tálaló-
konyhák esetében az ANTSZ 
évente megköveteli a tisztasági 
meszelést. Elenyésző azoknak az 
intézményeknek a száma, ahol 
erre ennél ritkábban kerül sor. A 
vizsgálatok megállapították, 
hogy a foglalkoztatóhelyiségek 
jelentős részében több mint 4 
éve, sőt akad, ahol 7-8 éve festet-
tek utoljára. 

150 óvodában van már köz-
ponti fűtés. Huszonnyolcban, 
köztük 18 szegediben azonban 
továbbra is homlokzati kivezeté-
sű gázkonvektorokkal melegíte-
nek, bár a szabályok értelmében 
ezek nem használhatók gyerek-
intézményekben . 

A vizsgálat megállapította: az 
óvodák túlnyomó része sürgős 
felújításra szorul, amit akadá-
lyoz a pénzhiány. Éppen ezért a 
szükséges korszerűsítések határ-
idejét a minisztérium idén szep-
tember helyett 2008-ra változ-
tatta. 

DOMBAI TÜNDE 

Penke Olga kitüntetése 
Penke Olgát, az SZTE Francia 
Tanszékének vezetőjét évtizedes 
tanszékvezetői munkájának be-
fejeztével az oktatási miniszter 

A Magyar Felsőoktatásért em-
lékplakettcl tüntette ki. Az elis-
merési a bölcsészkar tanácsá-
nak ülésén adták át. 

Nógrádi félti 
a kistelepüléseket 
Hátrányos helyzetbe kerülnek a kistelepülések a kormányzat 
területfejlesztési politikája miat t - hangzott el tegnap Nógrádi 
Zoltán, Csongrád megyei fideszes országgyűlési képviselő Bu-
dapesten, Balsay István honatyával együtt tartot t sajtótájékoz-
tatóján. 

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere lapunk kérdésére el-
mondta: Szeged és térsége fejlődését veszélyezteti, hogy a következő 
három évben vidéki logisztikai központok építésére mindössze 500 
millió forint áll rendelkezésre. A honatya hozzátette: miután a Sa-
pard-forrásokat a jövőben 25 százalékos áfa terheli, a kistelepülések 
egyre kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak majd hozzá a felzárkóz-
tatási programokhoz. Ugyanakkor megszűntek a falvakat segítő cél-
zott támogatások is, és nem segítik azokat a településeket sem, ame-
lyek közösen akarják fenntartani intézményeiket. 

Átpolitizált 
törvény 

f : i aah ü Kalocsai Katalin 

Ilyen légkörben nem fognak tolongani a privát befektetők a hazai 
kórházak, rendelőintézetek privatizációjáért. Túl nagy az ellenál-
lás ahhoz, hogy a magántőke ezt a mindannyiunkat előbb vagy 
utóbb zsigerig érintő egészségügyet válassza profittermelő terü-
letként. Oda, ahol ekkora a kockázat, ahol minden megmozdulás 
a médiafigyelem központjában zajlik, ahol a tőkemegtérülés mi-
kéntje sem oly világos, mint más, kipróbált területeken, nem ro-
han tucatszám a megfontolt befektető. 

Amint az tudható, a megszavazott kórháztörvény legkritiku-
sabb pontja, hogy a gyógyszer-, egészségügyi műszergyártók és 
forgalmazók, multinacionális cégek is részt vehetnek a privatizá-
cióban. A legnagyobbak azonban egyelőre nem versengenek. 

Nem jelez ilyen szándékot két vezető gyógyszergyárunk sem. 
mert úgy látják: a kórháztörvénv oly mértékben átpolitizált, hogy 
a gazdasági kérdések teljesen háttérbe szorulnak. Márpedig a be-
fektető számára egyetlen kérdés perdöntő, miként, mikor térül 
meg az invesztációja. 

A hírek szerint nem tolonganak a gyógyászati segédeszközöket 
gyártó és forgalmazó cégek sem. Egyelőre kivárnak. 

Az orvosok közül meg legfeljebb a már eddig is jó „közgazdasági 
érzékkel" megáldott, ilyetén jelentős vagyonra szert tett néhány 
csoport gondol(hat) az egészségügyben a tökeinjekcióra. 

Összességében az egészségügyi ágazat nem profittermelő, s az 
EUsem kötelez beimünket a magánosításra. Nem véletlenül, hi-
szen a nálunk még most tervezett utakat már kipróbálták, de si-
kertelenül. 

Az orvoskamara megkésett és erőtlen kísérlete a törvényterve-
zet visszavonására eredménytelen, hiszen a kormány nem ijedt 
meg, parlamenti végszavazásra bocsátotta törvénytervezetét, 
ami ezek szerint mégis kecsegtet valami hozadékkal. Ám hogy ez 
a betegek, s az egészségügy javát vagy csupán néhány, az egész-
ségügyben mégis fantáziát látó tőkéscsoport érdekét szolgálja, az 
csak menet közben derül ki, amikor már fenn fekszünk a vizsgá-
lóasztalon. 

Cáfol a Pick Rt. 
Nem csak kétszáz kilóig fizeti 
ki az annál nehezebb túlsúlyos 
sertések árát a Pick Rt. - reagált 
a sertésválságról szóló múlt 
szombaton megjelent cikkünk-
re Forró Sándor, a Pick Rt. élő-
állat-forgalmazási vezetője. 

A hét végén megírtuk: sertéstartó 
gazdák csütörtökön reggel kilenc-
kor tiltakozó nagygyűlésre ké-
szülnek Földeákon a felvásárlási 
problémák miatt; a lapunkhoz el-
jutott információk szerint a Pick 
Rt. a kétszáz kilogramm feletti 
túlsúlyos sertéseket úgy veszi át, 
hogy csak kétszáz kilóig fizeti ki a 
kilónkénti vételárat és emiatt je-
lentős anyagi veszteséget szen-
vednek el a gazdák. Forró Sándor, 
a cég élőállat-forgalmazási veze-
tője szombati számban megje-
lent nyilatkozatával kapcsolat-
ban helyesbítést kért. Eszerint 

Forró Sándor cáfolja, hogy a két-
száz kilogramm feletti túlsúlyos 
sertéseket úgy vennék át, hogy ki-
lónkénti vételárukat csak kétszáz 
kilóig fizetik ki; ezzel szemben a 
gyakorlat az, hogy a sertéseket 
nem egyedenként mérlegelik, ha-
nem a korábbi szokásnak megfe-
lelően csoportosan, és így előfor-
dulhat, hogy a kétszáz kilo-
gramm alatti sertés súlya kom-
penzálja a kétszáz kiló felettit. 
Ezzel senkitől nem vesznek el egy 
kilogramm súlyt sem. Ha a gaz-
dának nincs kétszáz kilósnál ki-
sebb súlyú sertése, amivel egybe 
lehetne mérni a nehezebbet és 
így kijönne az átlagban kétszáz 
kiló alatti súly, az állatot nem ve-
szik át az állami felvásárlási ak-
ció keretében, de szerződött ser-
tésként a szerződésben foglaltak-
nak megfelelő áron átveszik. 

SZ. I. M. 

Matricás M5-öst szeretnének 
A közúti közlekedési szolgál-
tatók érdekképviseletei 1997 
óta hangsúlyozzák, hogy Ma-
gyarországon az autópályadíjak 
matricás fizetési rendszere egy-
előre az egyedül üdvözítő meg-
oldás. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az érdekképviseletek megálla-
pítják: az M5-ös koncessziós 
autópályán - a kapus fizetési 
renddel - a díjak mértéke elvi-
selhetetlen és tisztességtelen 
nagyságrendű európai összeha-
sonlításban is. Most, amikor az 
5-ös főút karbantartása, felújí-
tása, s emiatt a 7,5 tonna össz-
tömeg fölötti járművek kitiltá-
sa, az M5-ös autópályára kény-
szerítése napirendre került, az 
autópálya díjfizető rendszeré-
nek átalakítása tovább nem ha-
logatható. 

A szolgáltatók szerint nem 
marad más megoldás, mint a 
matricás díjfizetési rendszer-
nek az M5-ös sztrádára való ki-
terjesztése és országos egysé-
ges rendszer létrehozása. Szük-
ségesnek tart ják a magyar ál-
lam, a politikai erők, az érin-
tett önkormányzatok összefo-
gását, a tarthatatlan helyzet 

megváltoztatásának kikény-
szerítését. 

• 
Kitiltották a 7,5 tonnánál nehe-
zebb tehergépkocsikat hétfőtől 
az 5-ös főút Pest megyei szaka-
száról - tájékoztatta az Utin-

form az MTI-t. Az 5-ös főút 
érintett szakaszán a súlykorlá-
tozás szeptember 30-ig marad 
érvényben. A 7,5 tonnánál ne-
hezebb teherjárműveknek az 
M5-ös autópályát vagy a főúttal 
párhuzamos mellékutakat kell 

használniuk. A súlykorlátozást 
az érintett települések követelé-
sére vezették be. Az Útinform 
közlése szerint az országban to-
vábbra is sok helyen korszerűsí-
tik az útpályákat, javítják a bur-
kolati hibákat. 

Az M 5-ös autópálya vége - egyelőre csak remény a továbbépítés is és a matrica is. 


