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A Hippokratész egészségügyi szakszervezet is diszkriminatívnak tartja a bértörvényt, csatlakozna a tiltakozáshoz

Bővül a fehér köpenyes sztrájkolók köre
A Hippokratész egészségügyi szakszervezet is általá-

nos sztrájk kirobbantását fontolgatja: a tömörülésnek 

ugyanazok a kifogásai, amiért a Sanitas jövő héten til-

takozássorozatba kezd.

A Sanitas után egy másik egész-
ségügyi szakszervezet, a Hip-
pokratész vezetői is kilátás-

ba helyezték tegnap, hogy megha-
tározatlan időre általános sztrájkot 
robbantanak ki, mivel bizonyos al-
kalmazotti kategóriákkal szemben 
diszkriminatívnak tartják az egysé-
ges bértörvényt – írja a News.ro hír-
ügynökség. Az érdekvédelmi tömörü-
lés közleményben jelezte, hogy végte-
lenül elégedetlenek azzal, ahogyan a 
döntéshozók párbeszédet akarnak 
folytatni velük, ugyanakkor elfogad-
hatatlannak tartják, hogy még min-
dig nem született a pótlékokra vonat-
kozó egységes szabályozás. Emiatt 
aláírásgyűjtésbe kezdenek az általá-
nos sztrájk kirobbantásához. „Végig-
járjuk a kötelező jogi lépéseket, előbb 
kétórás figyelmeztető tiltakozást tar-
tunk, majd meghatározatlan időre ál-
talános sztrájkba lépünk” – hívják 
fel a figyelmet. A Hippokratész veze-
tői szerint nem beszélhetünk társa-
dalmi párbeszédről, amíg fennáll az 
előírás, miszerint a pótlékok mértéke 
nem lehet nagyobb az alapfizetés 30 
százalékánál. A Sanitashoz hasonló-
an továbbá felhívták a figyelmet arra, 
hogy a március elsejétől beígért je-
lentős béremelés diszkriminatív, hi-
szen nem vonatkozik a gyógyszeré-

szekre, a biológusokra, a vegyészek-
re, az ápolókra, a hordágyvivőkre és 
a kórházak műszaki személyzetére.

A szakszervezet közleményében 
azt is hangsúlyozza: már korábban 
felhívták a döntéshozók figyelmét ar-
ra, hogy a gyógyszerészek a január 
elsejei 25 százalékos béremelést sem 
kapták meg, de az illetékesek ezt utó-
lag sem voltak hajlandóak korrigálni. 
„Nem lehet mellőzni a műszaki sze-
mélyzetet sem, amely biztosítja az 
egészségügyi intézmények hatékony 
működését, és amelytől a készletek 
folyamatos feltöltése, a gazdasági in-
tézkedések bevezetése és más olyan 
tényező függ, amelyről sem az or-
vos, sem a beteg nem dönthet” – ma-
gyarázzák a Hippokratész vezetői. 
A szakszervezet ezért az összes al-
kalmazottat érintő bérrács alkalma-
zását, valamint a béregyenlőtlensé-
gek sürgős kiegyenlítését követelik.

Amint arról beszámoltunk, a leg-
nagyobb egészségügyi szakszerve-
zet, a Sanitas hétfőn jelentette be, 
hogy tiltakozássorozatba kezdenek 
a Hippokratész által is felsorolt okok 
miatt. A Sanitas tagjai március 20-án, 
22-én, 27-én és 29-én az egészség-
ügyi, a pénzügyi és a munkaügyi mi-
nisztérium bukaresti székháza elé 
vonulnak, majd április 25-én nagy-

szabású megmozdulást tartanak, 
amelyre több tízezer résztvevőt vár-
nak. Amennyiben ezután sem orvo-
solják problémáikat, általános sztráj-
kot robbantanak ki. Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter erre rea-
gálva sajtótájékoztatón jelentette be, 

hogy a pótlékok arányát egyszerűen 
nem lehet 30 százaléknál nagyobb 
szintre emelni, erről a pénzügyi mi-
niszterrel is tárgyalt, az állam vi-
szont ennél több kiadást nem tud 
megengedni magának. Javaslata sze-
rint a kórházak saját büdzséjükből 

egyenlíthetik ki a juttatást. A Sanitas 
vezetői tegnap ismét megbeszélést 
tartottak a tárcavezetővel követelé-
seikről, lapzártánkig azonban nem 
derültek ki részletek.

Kőrössy AndreA

Túlterhelt rönkszállító autók súlya 
miatt romlik a Székelyvarságra ve-
zető megyei út állapota Hargita me-
gyében, amely több szakaszon is ki-
kátyúsodott, illetve megsüllyedt. Ta-
más Ernő polgármester szerint a 
szakcégek legalább a hóolvadás idő-
szakában felfüggeszthetnék a szál-
lítást, hiszen ilyenkor fellazul a talaj, 
így az tovább súlyosbítja a helyzetet. 
„Sokan szemmel láthatóan nem tar-
ják be a súlykorlátozást sem, hiszen 
nagyjából hatvan tonnát nyomhatnak 
azok a teherautók, amelyekre negy-
ven köbméter fát felpakolnak. A fagy-
ban vagy száraz időben akármennyi 
fát el lehet vinni, ilyenkor szabadsá-
golhatnának, vagy más munkát is vé-

gezhetnének a cégek” – mutatott rá 
az elöljáró. A helyzetet ugyanakkor 
az is nehezíti, hogy sok közbirtokos-
ságnak van erdeje a település kör-
nyékén – köztük Korond, Farkaslaka, 
Parajd, Oroszhegy –, amelyek csak 
ezen az útvonalon tudják elszállítani 
a kitermelt fát. 

Tamás Ernő kijelentette, megérti, 
hogy mindenkinek a saját dolga a leg-
fontosabb, és meg kell élnie valahogy, 
de tekintettel kell lenni a helyi közös-
ségre is. „Ha rossz az út, akkor egy 
mentő vagy egy tűzoltó is elakadhat, 
ami még nagyobb baj lehet. Emellett 
a fejlődésünk záloga is az út megfele-
lő állapota, hiszen például a turizmus 
is megcsappanhat, ha nehezen meg-

közelíthető a település” – nyomaté-
kosította a polgármester. Hozzátette, 
már többször is felhívta a figyelmet a 
problémára – az érintett közbirtokos-
ságokat és a Hargita Megyei Tanácsot 
is értesítette –, reméli mielőbb megol-
dás születik az ügyében.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke lapunknak azt nyilat-
kozta, tegnap reggelre gyűlést szer-
vezett a probléma megoldása érde-
kében, ahová minden érintettet meg-
hívott, ám sem a közbirtokosságok, 
sem a zetelaki erdészet képviselői 
nem jelentek meg, így csupán a hi-
vatalos szervekkel tudott értekezni..

Fülöp-széKely Botond

Harmincezer lejre bírságolta tegnap 
az Országos Audiovizuális Tanács 
(CNA) a B1 Tv-t a Lumea lui Banciu 
(Banciu világa) című műsor szeptem-
ber 19-ei adásában elhangzott ma-
gyarellenes kijelentések miatt – ír-
ja a News.ro hírügynökség. Ebben a 
magyarellenességéről ismert Radu 
Banciu műsorvezető arról beszélt, 
hogy meg kell jelennie az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) előtt, miután Benkő Erika 
Kovászna megyei parlamenti képvi-
selő panaszt tett a székelyudvarhelyi 
Kaufland-ügy kapcsán egy koráb-
bi adásban tett kijelentései miatt. 
A szeptemberi műsorban Banciu 
hosszasan ecsetelte, hogy megsze-
rezte az RMDSZ-es politikus által 
iktatott panaszt, amely tele van he-
lyesírási és nyelvtani hibával. A B1 

műsorvezetője szerint ezzel Benkő 
Erika bebizonyította, hogy nem tud-
ja magát helyesen kifejezni románul, 
ami „szégyenletes főleg olyasvalaki 
számára, aki a parlamentben dolgo-
zik”. Banciu egyenesen arra ragad-
tatta magát, hogy feltette a kérdést: 
„nem szégyelli magát, hogy így dol-
gozik a parlamentben, vagy netán 
kémkedni ment oda?”. A tévé munka-
társa a CNCD-t, illetve Asztalos Csa-
ba elnököt is bírálta, szerinte a tes-
tület „egy vicc”, amely „az állampol-
gárok ellen dolgozik”. Banciu abbé-
li meglátásának is hangot adott, hogy 
az autonómia teljességgel törvényte-
len, hiszen ha létrejön egy önrendel-
kező államrész, ott szerinte betiltják 
a román nyelvet. Radu Herjeu újság-
író, a CNA tagja a tanács ülésén úgy 
fogalmazott: Banciu egy-egy 10 má-

sodperces megnyilvánulására több 
száz panasz érkezik, tehát jogos a 
feltételezés, hogy a műsorvezető po-
litikai hovatartozástól függetlenül 
sokaknak nincs ínyére. Hozzátette: 
nem érti, hogyan lehet megengedni, 
hogy valaki hétről hétre ilyen hang-
nemben beszéljen a tévében. A B1 té-
vét nem először bírságolja meg az au-
diovizuális tanács Banciu miatt: leg-
utóbb januárban róttak ki 12 500 le-
jes bírságot Fancsali Ernő, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári 
elnöke feljelentése nyomán. Fancsa-
li azt követően panaszolta be a mű-
sorvezetőt, hogy a székelyudvarhelyi 
Kaufland-ügyet kommentálva ve-
szélyforrásként említette a magyar 
kisebbséget, és felelőssé tette a kö-
zösséget az országban felmerülő ösz-
szes interetnikus konfliktusért. 

Tönkreteszik az utat a rönkszállító autók

Újabb bírság a B1-nek magyarellenesség miatt

Ingyen vizsgálat magánrendelőben
Több olyan szakorvosi magánren-
delő is működik Hargita megyé-
ben, amely szerződésben áll az ál-
lami egészségbiztosítási pénztár-
ral (CNAS), azaz ha valaki a házi-
orvos által kiállított küldőpapírral 
jelentkezik, ingyenesen kivizsgál-
ják, ráadásul általában a várako-
zási idő is jóval rövidebb, mint a 
járóbeteg-rendelőkben. A Hargi-
ta megyei egészségügyi hálózat-
ban 29 olyan szakorvos dolgozik, 
akinek magánrendelője szerző-
déses viszonyban van a biztosító-
val. Ezek Csíkszeredában az ideg-
gyógyászatot, a pszichiátriát, a sze-
mészetet, a belgyógyászatot, a bőr-
gyógyászatot, a vesegyógyásza-
tot, a kardiológiát, a diabetológiát, 
az endokrinológiát (a hormonzava-
rok kezelésével foglalkozó szak-
terület), illetve a gerontológiát és 
a geriátriát (az öregedés és öreg-
kor kórtanával foglalkozó szakte-
rület) fedik le. Ilyen magánrendelők 
ugyanakkor Székelyudvarhelyen, 
Gyergyószentmiklóson és Maroshé-
vízen is működnek, ezek listá-
ja megtalálható a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár honlapján 
(www.cnas.ro/cashr).

Karda István, a Hargita me-
gyei biztosító ügyvezető igazgató-
ja lapcsaládunknak kifejtette, a szó-
ban forgó rendelők gyakorlatilag 
ugyanabban a rendszerben működ-
nek, mint a kórházi járóbeteg-el-
látás, az ambulancia, azaz a páci-
ens küldőpapírt kér a háziorvosá-
tól, amellyel ingyenesen kivizsgál-
tathatja magát. Karda ugyanakkor 
megjegyezte: a magánrendelőkben 
is előfordulhat, hogy a beteg hosz-
szas várakozásra kényszerül az elő-

jegyzéstől a kivizsgálásig, ez az ille-
tő szakorvos leterheltségétől is függ. 
Az ügyvezető igazgató azt is közöl-
te: a csíkszeredai intézmények kettő 
kivételével mind a poliklinika épü-
letében találhatók. Karda szerint 
egyébként több ilyen magánrendelő-
re lenne szükség a megyei egészség-
ügyi hálózatban.

Dr. Jeszenszky Ferenc kardio-
lógus szakorvos az egészségbiz-
tosítási pénztárral szerződésben 
álló magánrendelőben praktizál 
a csíkszeredai poliklinika épüle-
tében. A szakember szerint míg 
a csíkszeredai megyei sürgőssé-
gi kórház járóbeteg-rendelőjének 
kardiológiai szakán akár két hó-
nap is eltelhet az előjegyzéstől a 
kivizsgálásig, nála legfeljebb két-
hetes várakozási idővel kell szá-
molni. Noha pontos idevonatkozó 
adatai nincsenek, elmondása sze-
rint a pénztárral szerződésben ál-
ló kollégáinál is rövidebb a várako-
zási idő, mint a kórházi ambulanci-
án. Jeszenszky azt is megjegyezte, 
sok páciensétől hallotta, nem tud-
ták, hogy a kórházi ambulancián 
kívül más lehetőség is van az in-
gyenes kivizsgálásra. A háziorvo-
si küldőpapír kiállítása után a pá-
ciens maga döntheti el, hogy hol ke-
zelteti magát. A megyei kórházban 
20 szakterületen működik járóbe-
teg-rendelés. Amennyiben a páci-
ens olyan magánrendelőhöz for-
dul, amely nem kötött szerződést a 
biztosítóval, akár több száz lejt is 
kifizethet egyetlen kivizsgálásért, 
viszont jó eséllyel nem kell sokáig 
várakoznia. 

Molnár rAjMond

Hátra arc? Immár két nagy egészségügyi szakszervezet fontolgatja, hogy általános sztrájkot robbantanak ki
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