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Lægen er fundet og klar til udrykning!
Borgerforeningen Mols glæder sig over, at RegionMidt vil finde en afløser
til posten som udrykningslæge på Mols og Helgenæs i foråret 2017
Som bekendt stoppede Niels Bie som udrykningslæge på
Mols og Helgenæs med udgangen af 2016.
Region Midtjylland har oplyst, at man ikke sådan bare kan
føre ordningen videre: ”Det er ikke muligt umiddelbart at
finde en afløser”, udtaler formanden fra Region
Midtjyllands rådgivende udvalg på hospitalsområdet,
Anders Kühnau (S), men oplyser i samme åndedrag, at
RegionMidt i foråret 2017 vil forsøge at finde en ny
praktiserende læge til Mols og Helgenæs, og i den
forbindelse bliver vedkommende præsenteret for
muligheden for at blive udrykningslæge.
Vi er naturligvis glade for den udviste vilje til at videreføre
udrykningslægefunktionen på Mols og Helgenæs og
RegionMidt har jo også hele tiden anvendt argumentet, at vi
Illustration fra debat om akutlægebilens placering
i det sydlige havde udrykningslæge, hvorfor vi måtte
acceptere, at akutlægebilen blev placeret i Grenaa. Det har
vi så gjort, og venter derfor, at RegionMidt finder frem til at besætte stillingen med en læge. Vi har også
bemærket, at regionsmedlemmer her efter nytår i lokalaviser frejdigt har givet udtryk for, ”at det er
altafgørende, at borgerne også i regionens yderområder føler sig trygge og konstaterer, at udrykningslægen
har været en del af tryghed og sikkerhed for borgerne på Mols og Helgenæs”. (Citat læserbrev i lokalaviser)
Derfor vil vi gerne hjælpe regionen med at finde frem til kvalificeret personale. Oprindeligt startede
ordningen med praktiserende læge, Niels Bie. Senere kom en anæstesilæge bosat i Knebel (men nu
fraflyttet) med i ordningen. De er nu begge ude af billedet.
Imidlertid har en ny anæstesilæge bosat sig i området, hvorfor vi finder det oplagt umiddelbart at
fortsætte ordningen, idet anæstesilæge, K. Esther Værum, Lyngevej 54 er villig til - og interesseret i at indgå i ordningen. Det løser jo regionens akutte behov, og når regionen til sin tid finder en
praktiserende læge, der vil indgå i ordningen også, kan der blive en fornuftig fordeling mellem de to
læger, som kan afløse hinanden inden for rammerne af det vedtagne budget.
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