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Továbbra sem érti a miniszter, miért tartanak spontán sztrájkot az ország kórházaiban

„Drámáznak” az egészségügyben?
Újabb kórházak csatla-

koztak az egészségügyi 

alkalmazottak egy részét 

érintő bércsökkenés mi-

atti tiltakozáshoz. A mi-

niszter azonban továbbra 

sem érti, mi a probléma.

Nem csillapodnak a kedélyek 
az egészségügyben, tovább-
ra is nagy az elégedetlenség 

az új előírások okozta béranomá-
lia miatt, amely ellen az ország kü-
lönböző pontjain egyre több intéz-
ményben tiltakoznak. Tegnap reg-
gel a kolozsvári kardiológiai intézet-
ben és a resicabányai megyei kór-
házban tartottak munkabeszünte-
téssel járó spontán sztrájkot azok 
az alkalmazottak, akiknek fizeté-
se csökkent az új bértörvény, illetve 
a pótlékokra vonatkozó szabályzat 
alkalmazása után. Florin Crişan, a 
kolozsvári intézet menedzsere az 
Agerpres hírügynökségnek arról 
számolt be: mintegy 70–80 személy 
vett részt a tiltakozáson. Elmondá-
sa szerint a rendelkezésükre ál-
ló keretből egyszerűen nem tudtak 
beleférni a minisztérium által el-
rendelt értékekbe, ezért úgy döntöt-
tek, hogy egyelőre csak az alapfize-
tést kapják meg az alkalmazottak, a 
többletjuttatásokra vonatkozó sza-
bályzatot pedig még nem alkalmaz-
ták. Közben igyekeznek meggyőz-
ni a szaktárcát, hogy módosítsa az 
előírásokat, hiszen az új bértörvény 
nyomán Crişan szerint több alkal-
mazottnak is csökkent a fizetése. 
A napokban Kolozsváron a sürgős-
ségi klinikai kórházban, valamint a 
gasztroenterológiai és hepatológiai 
klinikán is hasonló spontán sztráj-
kot tartottak. Tegnap a resicabányai 
megyei kórház több tucat alkalma-
zottja – ápolók, beteghordozók, sofő-
rök és az adminisztratív személyzet 
tagjai – tüntetett az intézmény udva-
rán, miután egyesek bére több száz 
lejjel csökkent.

A miniszter szerint máris megoldást 
találtak a problémára

Sorina Pintea egészségügyi minisz-
ter eközben kitart amellett, hogy az 
egyes alkalmazottakat érintő bér-
csökkenés „nem olyan drámai, aho-
gyan azt sokan mondják”, állítása 
szerint pedig már egyébként is talál-
tak erre megoldást. A tárcavezető a 
România Tv-ben beszélt arról, hogy 
„végső soron óriási lépést tettünk 
előre az orvosok juttatásának meg-
emelésével, amit mindenki ígérge-
tett, mi pedig végrehajtottunk”. A mi-
niszter ugyanakkor ismételten hang-
súlyozta azt a korábban hangozta-
tott meglátását, miszerint a pótlékok 
arányos elosztása a kórházak veze-
tőségének feladata, és meggyőző-
dése, hogy lehet mindenki számára 
előnyös módszert alkalmazni. Sor-
ina Pintea rámutatott: személyesen 
ellenőrizte mindegyik bukaresti kór-
ház helyzetét, ahol a napokban spon-
tán sztrájkot tartottak, innen tudja, 
hogy a bércsökkenések mértéke nem 
olyan drámai. A miniszter ugyanak-
kor értetlenkedve fogadta, hogy több 

intézményben a törvény által meg-
engedett maximális értékű pótléko-
kat kaptak az alkalmazottak, holott 
korábban a páciensekkel vásároltat-
ták meg a gyógyszereket és fogyó-
eszközöket. Hozzátette: rengeteg or-
vos igenis elégedett a mostani béré-
vel, és ha erről nem is beszélnek nyil-
vánosan, egyesek személyesen ne-
ki küldtek köszöntő üzenetet. Teg-
nap ugyanakkor Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök felszólította az egész-
ségügyi, Lia Olguța Vasilescu mun-
kaügyi és Eugen Teodorovici pénz-
ügyminisztert, hogy a hét végéig ta-
láljanak megoldást a bérproblémák-
ra, hétfőn pedig egyeztessenek erről 
a kórházmenedzserekkel is.

Bírósághoz fordul a Sanitas

A Sanitas szakszervezet Kovászna 
megyei kirendeltsége eközben a bíró-
ságon készül jogorvoslatot kérni ami-
att, hogy egyes háromszéki intézmé-
nyekben a jogszabály által előírt mi-
nimális szintnél jóval kisebb pótléko-
kat kaptak az alkalmazottak – közöl-
te Vasile Neagovici. Az érdekvédelmi 

tömörülés megyei elnöke rámutatott: 
a mentőállomásnál legkevesebb 55 
százalékos pótlékot ír elő a szabály-
zat, ám Kovászna megyében ennél 29 
százalékponttal kevesebbet kaptak. 
A kovásznai Benedek Géza-szívkór-
ház alkalmazottai 25 százalékkal ki-
sebb pótlékot kaptak a megengedett 
minimálisnál, és hasonló a helyzet a 
közegészségügyi igazgatóságnál is. 
Mind a három intézmény esetében 
a fő hitelutalványozó az egészség-
ügyi minisztérium. A bírósági kere-
set mellett a társadalmi párbeszéd-
ért felelős megyei bizottsághoz is be-
advánnyal fordulnak, jelezve a tör-
vénytelenséget, mondta Neagovici. A 
sep si szentgyörgyi megyei sürgősségi 
kórházban még nem véglegesítették a 
számításokat, hogy a minimális meg-
engedett pótlékszinttel beleférnek-e 
a 30 százalékos keretbe, Neagovici 
szerint viszont a kilátások nem biz-
tatóak. A baróti és a kéz divásárhelyi 
kórházban eközben sikerült kiadni a 
megfelelő szintű juttatásokat, az al-
kalmazottak elégedettek.

Bíró Blanka, kőrössy andrea

Az egészségügyi érdemrend egyik 
legmagasabb, parancsnoki rendfo-
kozatával tüntette ki Klaus Johannis 
államfő a csíkszeredai megyei sür-
gősségi kórházat. Az egészség-
ügyi világnap alkalmából kedden 
a Cotroceni-palotában szervezett 
ünnepségen Hargita megye legna-
gyobb egészségügyi intézménye mel-
lett négy bukaresti, egy vaslui-i és a 
nagyszebeni gyermekkórház is ki-
tüntetésben részesült. Az államfő 
azokat a kórházakat tüntette ki, ame-
lyek nagyban hozzájárultak a beteg-
ellátás minőségének javításához, il-
letve kiemelkedő eredményeket ér-
tek el az utóbbi években. Konrád Ju-
dit, a csíkszeredai intézmény ideig-
lenesen kinevezett menedzsere teg-
napi sajtótájékoztatóján úgy érté-
kelt: nagy megtiszteltetés érte a kór-
házat. Kifejtette: ez egy hosszú tevé-
kenység és rendkívüli csapatmunka 
eredménye, amely még inkább arra 
sarkallja őket, hogy folytassák az el-
kezdett munkát, eleget tegyenek kül-
detésüknek, hogy minőségi egész-
ségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak 

a betegeknek. Dr. Adrian Dobrică 
mellkassebész szakorvos szerint az 
államfőtől kapott érdemrend rávilá-
gít arra, hogy az elmúlt években mi-
lyen nagy változáson ment keresztül 
a megyei sürgősségi kórház. A szak-

ember kiemelte, hogy az elmúlt idő-
szakban számos korszerű műszerrel 
gazdagodott a kórház, amely továbbá 
a térségben egyedülálló szakágakkal 
bővült, így számos speciális esetet el 
tudnak látni. Dobrică arra is kitért: a 

kitüntetés azért is hatalmas elismer-
vény, mert nem egy nagy egyetemi 
központ kórházáról, hanem megyei 
intézményről van szó. A vezetőta-
nács elnöke, Zonda Erika a kórház és 
a megyei önkormányzat közötti kivá-
ló együttműködést emelte ki, Borboly 
Csaba Hargita megyei tanácselnök 
pedig hangsúlyozta, hogy az elmúlt 
14 évben csak négy romániai kórház 
kapta meg ezt a rendfokozatot.

Klaus Johannis a keddi ünnepsé-
gen arról beszélt, hogy gyors és gya-
korlati intézkedésekre van szükség 
a romániai egészségügyi rendszer 
krónikus problémáinak megoldásá-
ra. Az államfő ugyanakkor értékel-
te, hogy a rendszerben tapasztalható 
nehézségek ellenére számos orvos, 
illetve kórház nyújt minőségi szolgál-
tatást a pácienseknek. Johannis sze-
rint a fiatal generációnak kötelessé-
ge folytatni az elődök által megkez-
dett munkát, amely által fenntartha-
tó a kiválóan teljesítő intézmények jó 
hírneve.

Molnár rajMond

Államfői kitüntetést kapott a csíkszeredai megyei kórház

Unitárius templomok 
újulnak meg
Európai uniós támogatással újul 
meg két Kolozs megyei unitári-
us templom, Várfalva és Bágyon 
középkori templomainak korsze-
rűsítése 2020-ra fejeződhet be. 
A B kategóriás műemlékként nyil-
vántartott templomok felújításá-
ra 500 ezer eurós finanszírozást 
kapott a két egyházközség – ír-
ta szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében az RMDSZ 
Kolozs megyei szervezete. A köz-
lemény szerint a munkálatok a 
héten kezdődtek el, a támogatás-
ra alkalmasnak ítélt pályázatokat 
még 2015 decemberében nyúj-
tották be.
Barabás Zsolt, a várfalvi unitá-
rius egyházközség lelkésze el-
mondta, hogy a beruházás ke-
retében a templom külsejét és 
belsejét egyaránt felújítják, de 
a templomkertet és a templo-
mot körülvevő várfalat is resta-
urálják. Kifejtette, az uniós pá-
lyázat a templomtorony, a tető-
zet és a belső bútorzat felújításá-
ra is kiterjed, de a kő és fa díszí-
tőelemek, illetve az orgona res-
taurálására is sor kerül. Ugyan-
akkor a padfűtéses rendszert és 
új villanyhálózatot is beszerelnek 
az istenházába, tette hozzá a lel-
kész, aki azt reméli, 2020-ra si-
kerül befejezni a nagy volumenű 
munkát. Várfalva unitárius temp-
loma 1300 körül épült román stí-
lusban, majd gótikus stílusban 
átépítették.
A Tordától tíz kilométerre talál-
ható, Várfalva községhez tarto-
zó Bágyon falu temploma szin-
tén uniós támogatással újul meg, 
miután az elmúlt évben sor ke-
rült az ezt megelőző régészeti 
feltárásra. Fekete Béla, a bágyoni 
unitárius egyházközség lelkésze 
szerint két év alatt megvalósul a 
beruházás.
Mărginean János, Várfalva 
RMDSZ-es polgármestere hang-
súlyozta, a község vezetése min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy határidőre elkészüljenek a 
munkálatokkal, és segítségéről 
biztosította a híveket. Elmondta, 
bár a felújított templomok átadá-
sának határideje eredetileg 2019 
volt, a szükséges engedélyek be-
szerzésének elhúzódása miatt 
ezt kitolták 2020-ig.

krónika

Nem nyugszanak bele. A kolozsvári kardiológiai intézet 70-80 alkalmazottja tartott tegnap spontán sztrájkot

Az államfőtől Konrád Judit ideiglenes menedzser vette át a kitüntetést

Bevezetnék a 
biometrikus személyit
Kötelezővé tenné az Európai Bi-
zottság (EB) az uniós polgárok 
számára a biometrikus szemé-
lyi igazolványokat, amelyek tar-
talmazzák a tulajdonos digitális 
ujjlenyomatát és arcképét – írja 
a Hotnews.ro hírportál. A testü-
let becslése szerint mintegy 80 
millió olyan európai állampolgár 
van, aki nem rendelkezik elekt-
ronikusan olvasható személyi-
vel. A bizottság indoklása szerint 
a biometrikus dokumentum kö-
telezővé tételével gátat szabná-
nak annak, hogy terroristák és 
más bűnözők visszaéléseket kö-
vessenek el. Az EB javaslatcso-
magja szerint az egész EU-ban 
egységes előírások szerint kelle-
ne kibocsátani a személyi igazol-
ványokat, amelyek chipje tartal-
mazná a digitális ujjlenyomatot 
és az arcképet, ezzel párhuza-
mosan pedig egy lassabb, két-öt 
éves folyamat során ki kellene ik-
tatni a hagyományos igazolvá-
nyokat.

Forrás: FaceBook.coM/eManuel ungureanu
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