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Új pszichiátriai központ nyílhat tavasszal
A jelenlegi ellátást szakmailag és kapacitással segítené az OPAI az államtitkárság tervei szerint.
A pszichiátriai ellátás javítása érdekében tervezett, a szakállamtitkárság által javasolt
kormányzati intézkedésekrıl Cserháti Péter helyettes államtitkár számolt be az
egészségügyi bizottság tegnapi ülésén, ahol a költségvetés módosító javaslatai és a
mentésügyrıl szóló beszámoló mellett az egyik legfıbb, nagy érdeklıdéssel kísért
napirendi pont ez volt. Az ellenzék által is elismeréssel kezelt anyag a 2007-ben
felszámolt OPNI feladatait, kapacitását igyekszik újabb struktúrában, új intézeti
központtal helyreállítani.
Az új intézet, vagyis az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) minden jel szerint a
Budakeszi úton az országos intézmények szomszédságában, a MÁV kórház épületében nyílik meg majd,
205 ággyal (kapacitásbıvítésként is). Helyet kap benne a súlyosan veszélyeztetı magatartású pszichiátriai
betegek kezelésére szolgáló úgynevezett magas biztonságú osztály, illetve az igazságügyi, vagyis
forenzikus pszichiátriai osztály, ahol megfelelı körülményeket tudnak biztosítani az igazságügyi
elmeszakértıi megfigyelésekhez. Az addiktológián belül az alkohol- és más szenvedélybetegek (játék,
internet) ellátása itt történik majd, illetve az intézet jelentıs járóbeteg-ellátásra és diagnosztikai
tevékenységre lesz alkalmas ígérete szerint.
A munkatársak miatt aggódott leginkább az államtitkár, ám késıbb Németh Attila professzor, az Országos
Pszichiátriai Központ szakmai igazgatója megnyugtatta: szerinte a minıségi ellátás vonzza a
szakembereket, nem lesz munkaerıhiány az intézetben. Németh Attila szerint az idı nagyon sürget, s
reményei szerint tavasszal megnyithatja kapuit az új intézet.
A másik kiemelt terültként a rehabilitáció fejlesztését jelölte meg Cserháti Péter, hiszen mint mondta:
enélkül félkarú óriás a pszichiátriai ellátás. Hiába gyógyítják meg ugyanis nagy kiadások árán a betegeket,
ha nem sikerül ıket visszavinni az életbe. Éppen ezért, például az egyetemeket is igyekeznek arra
ösztönözni, hogy hozzanak létre rehabilitációs tanszékeket, központokat Jelenleg például a KözépDunántúlon nincs lehetıség addiktológiai rehabilitációra.
Cserháti szerint a pszichiátria és az addiktológia területén extrém csökkenést eredményeztek a 2007-es
változások: a tízezer fıre jutó ágyszámokban az európai középmezınybıl az utolsó elıtti helyre kerültünk,
s 2007 óta Európában a 21. helyre estünk vissza az öngyilkossági statisztikában, elsık vagyunk az
alkoholizmusban, és jelentıs elıretörés figyelhetı meg a gyógyszeres terápiák irányában, ugyanis megnıtt
a nyugtatók, antidepresszánsok forgalma.
Mikola István bizottsági javaslatként az államtitkárságnak címezve megfogalmazta, hogy a pszichiátriai
ellátás szétveréséért felelıssé tehetı személyeket fel kell kutatni, nehogy az ártó szándék az új struktúra
mőködését akadályozza. Erre utalva Cserháti elmondta: rengeteg problémával találták szembe magukat,
amikor átvették a minisztériumot, olyan, kriminológiai ügyekkel, mint az EKI vagy az Omninvest, vagy
éppen az ÁNTSZ-laborok ügye. A pszichiátriai ellátás lezüllesztésében nincs kriminológiai elem, inkább
szakmai véleménykülönbségek figyelhetık meg: nem minden szakember tartja fontosnak az új
pszichiátriai intézet létrehozását. Éppen ezért az államtitkárság sokat vár az új szakmai kollégiumoktól,
nevezetesen azt, hogy ez a különbözıség megszőnik.

2010.12.26. 8:57

Új pszichiátriai központ nyílhat tavasszal - Weborvos.hu

2/2

http://weborvos.hu/egeszsegpolitika/uj_pszichiatriai_kozpont_nyilhat_t...

HIRDETÉS

x x x
Elbúcsúztatták Mikola István elnököt az egészségügyi bizottság ez évi utolsó ülésén. Mint ismeretes,
OECD nagykövet lesz az egykori tárcavezetıbıl. Azt egyelıre nem tudni, hogy a bizottsági székben ki
váltja. Elıször Pesti Imre nevét lehetett hallani, aztán Horváth Zsolt, sıt: Heintz Tamás neve is felmerült
lehetséges utódként.
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