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17 település orvosi ellátása vált biztonságossá
Megközelítőleg 44 millió forint ráfordításával egy Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében újult meg a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás nyírbátori
székhelyű orvosi ügyelete. Az ügyelet 17 település több ezer lakosa számára nyújt ügyeleti
orvosi ellátást baj esetén.

A megújult ügyelet a hét minden napján két orvossal látja el a szolgálatot a kistérség 17
településén: a Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári,
Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse,
Pócspetri, valamint Terem községben élők mindennapi biztonságát nagymértékben növelő
fejlesztés részben egy sokak számára érthetetlen folyamat végeredménye.

Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Nyírbátor
egyoldalúan, indoklás nélkül felmondta a kistérségi orvosi ügylet ellátásra szolgáló épület
bérleti szerződését, így gyakorlatilag ellehetetlenítette a biztonságos ügyeleti orvosi ellátás
biztosítását. A képviselő megfogalmazása szerint, Nyírbátor 2016-ban politikai motiváció

miatt kilépett az addig jól működő kistérségi társulásból, aminek az lett a következménye,
hogy a 19 települést összefogó kistérségből 17 község orvosi ügyelete egy tollvonással
megszűnt, mivel addig Nyírbátor biztosította az ehhez szükséges infrastruktúrát.

Nyírbátor iparűzési adóbevétele közel 1.4 milliárd forint, ennek jelentős része a városban
található ipari parkba települt multiknak köszönhető. Ezekbe az üzemekben a dolgozók 60-70
százaléka a kistérségből jár be. Kvázi az iparűzési adóbevételek jelentős részét ők termelik
meg, ezért érthetetlen volt Nyírbátor döntése – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Dr. Rizsák Ildikó, a kistérségi társulás elnöke elmondta: nekik sürgősen meg kellett oldaniuk,
hogy 17 település orvosi ügyeleti ellátása megnyugtatóan biztosítva legyen. Ehhez
beruházásra volt szükség, amihez a forrást - mintegy 42 millió forint – egy TOP-os pályázat
révén sikerült előteremteni. „Létkérdés volt, hogy Nyírbátorban legyen az ügyeleti
helység, hiszen a kistérség lakossága ügyes-bajos dolgait itt intézi” – mutatott rá Rizsák
Ildikó, aki maga is háziorvos. A beruházásnak köszönhetően ez az épület a kistérség 17
tagjának közös tulajdona.

A kistérségi vezető érdekességként elmondta, hogy annak idején Nyírbátor kérte a kistérségi
településeket, hogy társuljanak az orvosi ügyelet ellátására. Ennek egyetlen egy oka volt –
jegyzi meg Rizsák Ildikó. Az, hogy a „Nyírbátor orvosi rendelőkomplexumának
felújításra biztosított forrás alapfeltétele volt a kistérségi orvosi ügyelet ellátása.”

Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy egy
ilyen alkalomnál felemelőbb érzés talán nincs is, „hiszen ez a beruházás sokak összefogása
révén valósult meg” Ez emberek értékválasztásában az első helyen az egészség áll – utalt egy
nemrégiben publikált nagy mintavétellel készült felmérés eredményére az alelnök. Ez egyfajta
biztonság utáni vágyra utal – jegyzete meg. „Az egészség az emberi élet céljainak,
tervezhetőségének általános feltétele” – fogalmazott.

A beruházás során az egyébként más funkciót betöltő épületből alakították ki a minden igényt
kielégítő orvosi ügyeleti helységet és a hozzátartozó kiszolgáló épületrészeket. Az ügyeleti
ellátásban két orvos teljesít szolgálatot váltott műszakban, a hét mindennapján.
Az átadó ünnepségen ott voltak a kistérségi társulás önkormányzatai, a Nyírbátori Járási
hivatal vezetője, dr. Éliás Tünde valamint dr. Trefán Szabolcs hivatalvezető-helyettes is.
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