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A városvezetés a 2007. szeptember 14-i egészségügyi integrációs döntés óta
törekszik az I. Kórház eladására, melyet 1800. december 12-én Pozsonyi Ignác alapított
ispotályként, majd végrendeletében további jelentős összeget hagyott a szegények itteni
„tápláltatásának” előmozdítására. Az eladás szándéka a politikai felelőtlenségen túl a
városvezetés múlttal szembeni tiszteletlensége, mely egyben Pozsonyi Ignác végakaratának
semmibevételét is jelenti.
Korábban a városvezetés azt állította, hogy az értékesítésből befolyó pénzt közvetlenül
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, az
eladásból származó bevétel betonra, aszfaltra és csatornára költődne, ami közvetlenül
nem szolgálja az egészségügyet és a szociális szektort.
Az I. Kórház épületére Szeged idősellátásában szükség van, ezért annak eladása
abszolút felelőtlenség, amit a Fidesz frakció továbbra sem támogat.
A demográfiai folyamatok eredményeként 2025-re Magyarországon 40
százalékkal megnő a 65 év felettiek száma, vagyis több mint minden ötödik magyar 65 év
feletti lesz. A magasabb arányú idős lakosság nagyobb ellátórendszert igényel, melynek nem
csak minőségileg, de mennyiségileg is ki kell majd elégítenie a felmerülő szükségleteket.
Ezek a folyamatok már most is éreztetik hatásukat, de 10 éven belül hatalmas feszültségeket
fognak okozni az ellátórendszerben.
A lakosság tudatos félrevezetése, ha fedezet és pénzügyi megalapozottság nélkül
egy-két ágyas, fürdőszobás idősotthonokkal áltatják a szegedieket. Ilyenek egyelőre
ugyanis nem épülnek, érdemi pályázati forrás a Gyurcsány-kormánynak köszönhetően
nincs rájuk. Ráadásul az ilyen emeltszintű lakóegységekért a házastársaktól már ma is
összesen 5 millió forint, egyéni elhelyezés esetén 4 millió forint egyszeri hozzájárulást
követelnek meg, és személyenként további havi 64-90 ezer forint térítési díjat kell fizetniük a
lakóknak. Ezek az összegek sokak számára megfizethetetlenek, ezért szükség van az
olcsóbb és kevésbé komfortos ellátással foglalkozó intézményekre is, melyek a szociális
biztonságon túl, a szükséges egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítani tudják az
időseknek.
Az I. Kórház ilyen célra épült, funkcióját tekintve a mai napig jórészt az idősek
ellátására szakosodott. Ennek köszönhetően kis átalakítással és korszerűsítéssel megőrizhetné
közintézményként ezt a feladatát, és időskorúak ápolását szolgáló otthonként az
Önkormányzat közel 150 idős ember bentlakásos ellátását oldhatná meg így a szükséges
egészségügyi háttérrel. Ehhez döntő többségében már most is adottak a feltételek. A Fidesz
frakció ezért kezdeményezi az I. Kórház értékesítésének felfüggesztését, és az épület
önkormányzati
hasznosítását
idősek
ápolási
otthonaként
és
időskorúak
gondozóházaként. Az átalakítás után végre helyet kaphatna az épületben egy hospicerészleg is, ami egyáltalán nincs Szegeden.
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