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Corina Creţu uniós biztos a projekteket sürgeti, a szakemberek az építkezést hiányolják

Toldozott-foldozott egészségügy
Felújítási munkálatok 

helyett inkább új kór-

házakat kellene építeni 

az országban – mond-

ják székelyföldi kór-

házigazgatók, miután 

Corina Creţu uniós biz-

tos bejelentette: több 

millió euró lehívásra vár, 

de nincsenek fejleszté-

si tervek.

Románia 400 millió eu-
rót hívhat le az egészség-
ügyi rendszer fejlesztésé-

re, ebből 150 milliót megpályáz-
tak három regionális kórház 
építésére – Kolozsváron, Iaşi-
ban és Craiován –, de maradt 
még 250 millió euró, amire nem 
léteznek projektek – hívta fel a 
figyelmet Corina Creţu, a regi-
onális politikáért felelős uniós 
biztos. Rámutatott, a keretből 
legalább 280 kórházat lehetne 
korszerűsíteni, a Krónika által 
megkérdezett székelyföldi kór-
házmenedzserek szerint azon-
ban az uniós biztos által em-
lített 250 millió euró tulajdon-
képpen semmire sem elég, ren-
geteg fejlesztési projektjük van, 
ám teljesen elhibázott a román 
kormány egészségügyi rend-
szert fejlesztő stratégiája.

Elhibázott fejlesztési koncepció 

„Elsősorban arról kellene be-
szélni, hogy az európai uniós 
pályázatok kiírásával már két 
évet megkéstünk, ugyanakkor 
teljesen elhibázott a fejleszté-
si koncepció” – szögezte le a 
Krónikának András Nagy Ró-
bert. A sepsiszentgyörgyi sür-
gősségi kórház menedzsere ki-
fejtette, egészségügyi intézmé-

nyek felújítására már nem is 
kellene költeni, inkább újakra 
lenne szükség, hiszen a hazai 
kórházak közel fele már 50 év-
nél régebbi. „Ötven év alatt mil-
lió patogén (kórokozó) bakté-
rium befészkeli magát, azok-
tól nem lehet teljesen megsza-
badulni. Ugyanakkor ötven év-
vel ezelőtt teljesen mások vol-
tak az eljárások, más techno-
lógiát használtak a belgyógyá-
szatban, a sebészetben. Az ak-
kor kialakított körülmények ma 
már teljesen elavultak. Most 
egészen más a hulladékgazdál-
kodás, légbefúvókat kellene be-
építeni, automatizálni kellene 
az egész épületet” – részletez-
te az igazgató. 

András Nagy Róbert szerint 
Nyugaton más rendeltetést ke-
resnek a régi kórházépületek-
nek, és teljesen újakat építe-
nek éppen ezekből a megfonto-
lásokból, ám sajnálatos módon 

Romániában még mindig a fel-
újításokra, a tatarozásra kon-
centrálnak. 

Az igazgató arra is rámuta-
tott, hogy országos szinten a 250 
millió euró elenyésző összeg, 
amikor egy digitális röntgen-
gép vagy egy komputertomográf 
(CT) 80-100 ezer euróba kerül. 
A sepsiszentgyörgyi kórház al-
egységeinek tatarozására mint-
egy 30 millió lejre lenne szük-
ség. Az egészségügyi minisz-
tériumtól azt a választ kapták, 
hogy csak a már megkezdett 
beruházásokat folytatják, és azt 
tanácsolták, pályázzanak. And-
rás Nagy Róbert elmondta, több 
fejlesztési tervük már évekkel 
ezelőtt elkészült, folyamatosan 
újabb és újabb projekteket ké-
szíttetnek, hogy amint kiírják 
a pályázatokat, készen álljanak 
a szükséges dokumentumok-
kal. A belgyógyászatnak otthont 
adó régi kórházépületet, a tü-

dőkórházat, a pszichiátria épü-
letegyüttesét és a tüdőbetegek 
rendelőintézetét is korszerűsí-
tenék, de ki szeretnék bővíte-
ni a sürgősséget is. Hosszú tá-
von azt tervezik, hogy a tüdőbe-
teg-gondozó és elfekvő helyett a 
kórház kertjében egy teljesen új 
épületet építenek. 

Nincs hiány tervekből 

Tervekből a csíkszeredai kór-
háznál sincs hiány. Demeter 
András kórházigazgató elmond-
ta, legújabb pályázatuk 450 or-
vost és asszisztenst érint Hargi-
ta, Kovászna, Maros és Brassó 
megyében, valamint Bukarest-
ben. Képzéseket tartanának an-
nak érdekében, hogy az orvosok 
a fejlődésükben veszélyeztetett 
csecsemők számára időben tud-
janak komplex diagnosztikai és 
terápiás szolgáltatásokat nyúj-
tani. Az igazgató emlékeztetett, 
hét éve működik alegységük, a 
Csíkszentmártoni Korai Fejlesz-
tő és Rehabilitációs Központ, ahol 
az országban elsőként végeztek 
hasonló jellegű tevékenységet. A 
korai fejlesztéssel sok pénzt ta-
karíthat meg az állam, sokkal ke-
vesebbe kerül, mint utólag a sé-
rült gyerekek, felnőttek ellátá-
sa. Pályáznának ugyanakkor az 
épületeik energetikai rehabilitá-
ciójára, a jelenlegi infrastruktú-
rával a szükségleteik 70 száza-
lékát tudják lefedni, de korsze-
rűsítenék a vízellátást, a csator-
názást, a világítást, automatizál-
nák a rendszereket. „Ez egy bo-
nyolult és szép pályázat” – fogal-
mazott Demeter András. Más el-
képzeléseik is vannak az infrast-
ruktúra fejlesztésére, bővítenék 
a sürgősséget, hozzáépítve a je-
lenlegi a részhez. Ugyanakkor 
egy helyre költöztetnék, a főépü-
let köré összegyűjtenék a jelen-
leg négy helyen berendezett egy-
ségeiket, ehhez építkezni kell, 
de egy helyen hatékonyabban, és 
költségkímélőbben működhetné-
nek – tette hozzá. 

BÍRÓ BLANKA

BÁLINT 
ESZTER

Nagyon úgy tűnik, hogy a kormányon és 
holdudvarán kívül senki sem hiszi el, hogy 
a béremelések és adócsökkentések nem 
fogják veszélybe sodorni Románia gazda-
sági növekedését, a túlköltekezésnek pe-
dig nem a lakosság fogja meginni a le-
vét. Legújabban a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF), azt megelőzően a Raiffeisen Ro-
mánia Bank, még előbb pedig az Euró-
pai Bizottság kongatta meg a vészharan-
got, hogy a Grindeanu-kabinet által kidol-
gozott költségvetés mellett nem tartható 
a maastrichti egyezményben megszabott 
3 százalékos deficitcél, a büdzsé hiánya 
az év végére meg fogja haladni ezt a szin-
tet. Ami nemcsak amiatt gond, mert az or-
szág potenciális szankciókra számíthat, 
inkább amiatt kell aggódnunk, miszerint a 
kormány majd abbéli igyekezetében, hogy 
mégis a léc alatt maradjon a hiány, a gaz-
daságra és ránk nézve káros intézkedése-
ket lesz kénytelen foganatosítani.
Persze lehet azt mondani, hogy ne Wa-
shington, Brüsszel vagy éppen a multik 
mondják meg Bukarestnek, hogy mi a jó 
Romániának, de nem kell közgazdasági 
Nobel-emlékdíj, hogy lássuk, a költségve-

tés bevételi oldala túl optimista a románi-
ai valósághoz képest. Kicsit olyan, mintha 
a lottónyereményt is belekalkulálnánk a 
család éves költségvetésébe.
Na de félretéve a tréfát, a kormány azzal 
számol, hogy növelni tudja az adóbevéte-
leket – ez eddig nemigen sikerült senkinek 
–, illetve hatékonyabbá tudja tenni az euró-
pai uniós források lehívását – ez sem igen 
jött be elődeiknek, és így, március közepén 
még nem is látunk erre utaló jelet. Eközben 
– mint tudjuk – nőttek a fizetések a közszfé-
rában, és nőni fognak a nyugdíjak. Megala-
pozott ugyanis a gyanúnk, hogy hiába kér-
te az IMF a júliusban tervezett újabb nyug-
díjemelés elhalasztását. A megemelt nyug-
díjakat, fizetéseket pedig akkor is folyósíta-
ni kell, ha nem jön be a lottónyeremény, ha 
másból nem, hát az infrastrukturális fejlesz-
tésekre elkülönített pénzekből. Vagy adó-
emelésekből. Netalán hitelből? Semmiképp 
sem nevezhető jó ómennek, hogy a kiseb-
bik kormánypárt és a szenátus elnöke, Călin 
Popescu-Tăriceanu a tavaly decemberi vá-
lasztások előtt arról beszélt, hogy jó lenne, 
ha Brüsszel engedélyt adna a 3 százalékos-
nál nagyobb költségvetési hiányra. VE
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A költségvetés és a lottónyereményReptérfelújítás önerőből? 
A Maros Megyei Tanács jogosult 
lenne a 77 millió lejes hitel fel-
vételére a vidrátszegi repülőtér 
kifutópályájának a felújítására, 
azonban kimerült az idei állami 
hitelkeret – közölte Péter Ferenc, 
a Maros Megyei Tanács elnöke. 
Hangsúlyozta: a megyei intéz-
mény nem az eddig felvett kölcsö-
nök nagyságrendje miatt esik el 
egy újabb hiteltől. Az érvényben 
lévő jogszabályok alapján egy ön-
kormányzat csak akkor vehet fel 
bankkölcsönt, ha ezt jóváhagy-
ja a pénzügyminisztérium hitel-
felvételekkel foglalkozó bizottsá-
ga. Ez a bizottság engedélyezi az 
önkormányzatok hitelfelvételét 
és a hitel felhasználási feltétele-
it az éves keret függvényében. „A 
kormány által megszabott 2017-
es évre vonatkozó országos ke-
ret azonban már kimerült. Ezt 
egyesek tévesen úgy értelmez-
ték, hogy Maros megye lépte túl 
a saját hitelkeretét” – tette hoz-
zá Péter Ferenc. A bankhitel fel-

vételére kiírt versenytárgyalás 
folyamatban van, három pénz-
intézet részéről érkezett ajánlat 
a Maros megyei önkormányzat-
hoz, ezek most az elbírálási idő-
szakban vannak. A megye veze-
tése nem függesztette fel a folya-
matot, mert úgy véli, van esély 
arra, hogy a Grindeanu-kabinet 
2017 folyamán bővítse a garan-
ciakeretet. Az önkormányzat 
azt szeretné, hogy a beruházást 
ne kelljen halasztani a kölcsön-
re való várakozás miatt, ezért 
úgy döntött, saját forrásokból va-
lósítja meg a kifutópálya felújítá-
sát. Mint ismeretes, a repülőtér-
re mindaddig nem térnek vissza 
a nagyobb gépeket használó já-
ratok, amíg nem sikerül a meg-
gyengült vidrátszegi kifutópályát 
felújítani. A reptér egyetlen „ál-
landó kliense”, a Wizz Air a nem-
zetközi járatait a a kolozsvári re-
pülőtérre irányította át. 

SZUCHER ERVIN

Jegy nélkül 
utazókat büntettek
Egy nap alatt 220 bírságot 
róttak ki és 31 bűncselek-
ményt állapítottak meg a ro-
mán rendőr-felügyelőség ke-
retében működő tömegköz-
lekedési rendőrség munka-
társai, akik március 14-e és 
15-e között országos szintű 
ellenőrzést tartottak a vas-
útállomásokon és személy-
szállító vonatokon. Az el-
lenőrzési akcióval a rendőr-
ség a RAILPOL (az EU vasúti 
rendőrsége) RailAction Day 
24 Blue elnevezésű akciójá-
hoz csatlakozott. Az orszá-
gos kampányban 630 rendőr 
vett részt, akik 353 vasútál-
lomást és 440 személyszál-
lító vonatot ellenőriztek. 423 
utast azonosítottak, akik ér-
vényes menetjegy nélkül 
utaztak, a kirótt bírságok 
összértéke 4710 lej. Az ellen-
őrzés során három körözés 
alatt álló bűnöző, 10 felügye-
let nélküli kiskorú, 8 kérege-
tő és öt, engedély nélkül ke-
reskedelmi tevékenységet 
folytató személy is a rend-
őrök kezére került. A tömeg-
közlekedési rendőrség 2007-
ben csatlakozott a RAILPOL 
szervezethez, amely Belgi-
um, Bulgária, Csehország, 
Németország, Franciaor-
szág, Magyarország, Lettor-
szág, Hollandia, Portugália, 
Szlovákia, Spanyolország, 
Svájc és Nagy-Britannia köz-
szállítási rendőrségét foglal-
ja magába. 

Halálos gázolás 
Bihardiószegen
Halálra gázolt pénte-
ken egy kamion egy egy-
éves és 11 hónapos kislányt 
Bihardiószeg községben 
– tájékoztatta az Agerpres 
hírügynökséget Gheorghe 
Pintea, a Bihar megyei men-
tőszolgálat vezetője. „A bal-
eset a bihardiószegi roma 
közösségben történt. Egy 
kisteherautó áthajtott az 
egyik kerekével a kislány fe-
jén, aki azonnal meghalt. A 
sofőr úgy tolatott, hogy nem 
győződött meg, hogy szabad 
az út mögötte” – mondta el 
Pintea. A rendőrség eljárást 
indított az ügyben.

Tünetkezelés. Corina Creţu szerint 280 kórház felújítására lenne pénz
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