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A Magyarkanizsai Egészségház múlt keddi szakkollégiumán döntés született, hogy nem szűnik meg a laboratórium a horgosi egészségügyi 
intézményben. Korábban az a hír terjedt el a faluban, hogy a laboratóriumot megszüntetik, jobbik esetben heti egy alkalommal fogadja majd 
a pácienseket. 

A kialakult helyzetről szerettük volna megkérdezni dr. Berényi Évát, a horgosi intézmény vezetőjét is, aki már a jó hírrel érkezett vissza 
Magyarkanizsáról.         

– Mindennap lesz laborunk. Az igazgató úr akceptálta a horgosi lakosok kérését, kívánságát, és áthelyez majd egy eddig Horgosról Kani-
zsára utazó laboráns technikusnőt, akinek ezután még utaznia sem kell, hanem mindennap itt fog dolgozni nálunk. Noha a Mentőszolgálat 
megalakulásával az állandó orvosi ügyelet megszűnt, ma már jár hozzánk belgyógyász, van fogorvosunk és gyermekorvosunk is, már csak 
egy nőgyógyász hiányzik.

Rúd elé szaladtak a horgosiak, nyilatkozta az eset kapcsán dr. Körmöczi László, a magyarkanizsai Egészségház igazgatója, mert a labor 
marad, esetleg indokolt esetekben nem mindig üzemel majd rendes kapacitással.

– Mi egy pillanatig sem állítottuk azt, hogy bezárjuk a laboratóriumot, de bizonyos szervezési és személyi problémák miatt kénytelenek 
voltuk leszűkíteni munkaidejét heti egy alkalomra. A polgárok ezt úgy értelmezték, hogy a szolgáltatás teljesen megszűnik a faluban, ezért 
petícióval fordultak hozzám. Magyarkanizsa és Horgos kivételével a község többi településén eddig sem volt laboratórium. A többi 11 telepü-
lés lakói természetesnek vették és veszik mái napig is, hogy beutaznak Magyarkanizsára, a horgosiak azonban úgy érezték, hogy meg lettek 
rövidítve. Pedig nem, mert a köztársasági törvényes rendelkezések értelmében sem orvosi ügyelet, sem laboratórium nem működhetett volna 
Horgoson, hiszen a község lakosságának számarányában pontosan meg van határozva, hogy hány lakosra milyen mértékű egészségügyi szol-
gáltatás jár. Hogy mégis működött a labor, az intézményünk illetve a községi önkormányzat érdeme. A jövőben is előfordulhat, hogy bizonyos 
okoknál fogva, betegség, évi szabadság vagy egyéb miatt szünetel majd Horgoson a laboratóriumi szolgáltatás, normális körülmények között 
azonban a labor ugyanúgy fog működni, mint korábban. 

Az egyik horgosi gond tehát megoldódott, a délutáni és éjjeli orvosi ügyelet viszont, a község teljes egészét lefedő mentőszolgálat műkö-
dése miatt, amelyet a magyarkanizsai Egészségház ráadásul tovább kíván fejleszteni, már nem állítható vissza.
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Továbbra is dolgozik a horgosi laboratórium 


