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Felújítják  a rendelőintézet épületét 
Európai uniós forrásokból  modernizálják a csíkszeredai intézményt

A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház ügykezelését 
végző megyei önkormányzat 

munkatársai jelenleg is dolgoznak 
azon a pályázaton, amellyel a ren-
delőintézet épületének felújítására, 
illetve külső-belső átalakítására 
szánt európai uniós alapokat kíván-
ják lehívni – tudtuk meg dr. Konrád 
Judittól. A megyei sürgősségi kór-
ház menedzsere elmondta, várha-
tóan szeptember folyamán nyújtják 
be a pályázatot, amelynek várható 
pozitív elbírálását követően kez-
dődhet el a tényleges tervezés, majd 
az ezzel járó munkálat. 

A beruházás részletei 

„Régi épületről lévén szó, első-
sorban annak szerkezetét kell meg-
erősíteni, majd jöhetnek a külső és 
belső átalakítások. A célunk, hogy 
a jelenleg a kórház alsó szintjén 

működő járóbeteg-rendelőket egy-
től-egyig átköltöztessük a felújított 
épületbe, ahol a meglévőnél jóval 
modernebb orvosi műszerek, felsze-
relések kapnak majd helyet. Miután 
ez megtörtént, a kórház alsó szintjén 
a napi bennfekvéses részleget ala-
kítjuk ki. Emellett a saját laborató-
riumnak is az új épületben szánunk 
helyet. Jelenleg nincs laboratóriuma 
a kórháznak, egy külső cég végzi 

el nekünk e szolgáltatásokat” – fej-
tette ki a menedzser. Hozzátette, a 
szóban forgó átalakítás egy nagy 
volumenű stratégia része, amely azt 
a célt szolgálja, hogy néhány éven 

belül elérjék a magas kompetenciájú 
kórházaknak járó kettes besorolást. 

Tehermentesíti a főépületet 

A rendelőintézet épületében je-
lenleg is több orvosi magánrendelő 
működik, amelyek a megyei tanács-
tól bérlik a felületet. Konrád Judit 

aláhúzta, a kórház, illetve az oda 
forduló páciensek érdekeit szem előtt 
tartva, az átalakítás kezdetekor ezek-
nek a rendelőknek valószínűleg el 
kell költözniük. A kórházmenedzser 
szerint a beruházás nyomán egyrészt 
minőségibb ellátást tudnak majd 
nyújtani az  pácienseknek, másrészt 
pedig tehermentesítik a kórházi fő-

épületet, hiszen már régóta „kinőtték 
a jelenlegi méreteket”. Arról, hogy 
pontosan mikor is kezdődhetnek el a 
munkálatok, még nem rendelkeznek 
pontos információkkal – közölte kér-
désünkre Konrád Judit. 

A rendelőintézet folyosóján. 
A felújítás után a kórház alsó 
szintjén működő járóbeteg-
rendelőket költöztetik ide.
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Szalagfűrész-kezelőt és 
erdőgazdálkodásra 

szakképzett és 
szakképzetlen 

munkásokat alkalmazunk 
madéfalvi munkapontra. 

Tel.: 0741–766926

Jogtanácsos munkatársat keres a Harvíz Rt.
Folyamatos munkát, korrekt bérezést és ételjegyet biztosítunk 

biztonságos, stresszmentes munkakörülmények között, 

fejlődési lehetőséggel.

Elvárások: megbízhatóság, önállóság, precíz munkavégzés, 

jó csapatszellem. 

Érdeklődni a 0266-313636-os telefonszámon lehet, 

önéletrajzokat e-mailen fogadunk a secretariat@harviz.ro címen 

augusztus 15-ig, vagy személyesen leadhatja a vállalat székhelyén, 

Csíkszereda, Akác utca 1. szám.

Villany-, illetve vízszerelői munkatársat keres a Harvíz Rt.
Folyamatos munkát, korrekt bérezést és ételjegyet biztosítunk 

biztonságos, stresszmentes munkakörülmények között, fejlődési 

lehetőséggel, továbbképzés a szakmában és autóvezetői igazolvány 

megszerzése magasabb C-, D-kategóriában.

Elvárások: megbízhatóság, önállóság, precíz munkavégzés, 

fizikai munkaképesség.

Érdeklődni a 0266-313636-os telefonszámon lehet, önéletrajzokat 

e-mailen fogadunk a secretariat@harviz.ro címen augusztus 15-ig, vagy 

személyesen leadhatja a vállalat székhelyén, Csíkszereda, 

Akác utca 1. szám alatt.

• Modern diagnosztikai központtá alakítják át 
a csíkszeredai járóbeteg-rendelőintézet (polikli-
nika) épületét néhány éven belül, ahol a kórházi 
ambulancia kapna majd helyet. A korszerűsítés 
fő célja, hogy minőségibb egészségügyi szol-
gáltatásokat nyújtsanak a pácienseknek.

MOLNÁR RAJMONDN D

„A célunk, hogy a jelenleg a 
kórház alsó szintjén mű-
ködő járóbeteg-rendelőket 
átköltöztessük a felújított 
épületbe, ahol a meglévőnél 
jóval modernebb orvosi mű-
szerek, felszerelések kapnak 
majd helyet”.

Honosítási ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zete az Eurotrans Alapítvánnyal 
ingyenes honosítási ügyinté-
zést, tájékoztatást tart Csík-
szentsimonban. Az érdeklődők 
augusztus 14-én, 16-án és 21-én 
12 és 14 óra között a községi 
könyvtárban adhatják le a kü-
lönböző eljárásokhoz szükséges 
irataikat. A dossziék összeállítá-
sa díjmentes. Az ügyintézésről 
érdeklődni az RMDSZ Csíki Terü-
leti Szervezetének székházában 
(Csíkszereda, Mihai Eminescu 
utca 2/A szám) hétköznapokon 9 
és 16 óra között, illetve a 0266-
317678-as telefonszámon lehet. 




