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TÁMOGATÁST KAPOTT TÖBB ERDÉLYI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY A MŰSZEREZETTSÉG FEJLESZTÉSÉRE

Pénzvisszatérítésre pályáztak a kórházak
rendezéseket. Tehát most nem kaptunk pénzt, hanem igazoltuk, hogy
korábban felszereléseket kaptunk.
A pénzvisszatérítést a továbbiakban a szakminisztérium intézi” –
részletezte Lukács Antal.
Hasonló helyzetben van a Csíkszeredai Sürgősségi Kórház is: mint
Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, esetükben is a korábban leszállított műszerek, orvosi eszközök
értékének visszaigényléséről szól a
pályázat, nem új támogatásokról.
Korábban András-Nagy Róbert, a
sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója
is azt nyilatkozta lapcsaládunknak,
hogy ők is önkormányzati és minisztériumi támogatásból vásárolt
műszerek értékét számolhatják el a
szakminisztériumon keresztül európai uniós forrásból.
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Felújítják a kórtermeket

A támogatások révén javul az egészségügyi intézmények felszereltsége

Korábbi fejlesztések elszámolását, illetve új felszerelések
vásárlását támogatják számos
erdélyi egészségügyi intézményben.
» SIMON VIRÁG

A

központi fejlesztési régió tizenhárom kórháza, köztük két
Hargita és egy Maros megyei
egészségügyi intézmény is sikeresen
pályázott korábbi műszerezettségi
fejlesztések pénzvisszatérítéses finanszírozására. A székelyudvarhelyi
és a csíkszeredai kórház is az említett
intézmények között van, mindkettőnél a korábban megkapott egészségügyi felszerelések elszámolását
érintik a pályázatok. A marosvásárhelyi sürgősségi kórház egy másik
pályázat révén – a megye több vidéki
kórházával közösen – egészségügyi

felszereléseket vásárolhat, és kórtermeket szerelhet fel.
A központi fejlesztési régió képviselői az elmúlt hónapban több,
egészségügyi intézményekre vonatkozó támogatási szerződést írtak
alá. Az egyik ilyen támogatási szerződés, a 2014–2020-as európai uniós
pénzalapok lehívására vonatkozik,
és tizenhárom kórházat érint. Ezek
közül négy Fehér, három Brassó,
Hargita és Szeben, egy-egy pedig
Maros és Kovászna megyében működik. A pályázat értelmében az
érintett kórházak a járóbeteg-rendelőkben és a sürgősségi osztályokon használt felszereléseket, berendezéseket újíthatják fel, és olyan
egészségügyi eszközöket vásárolhatnak, amelyek segítik az orvosok
munkáját, megkönnyítik a betegek
ellátását. A pályázások az egészségügyi minisztériumon keresztül
zajlanak, összértékük 16,8 millió lej,

amelynek 70 százaléka vissza nem
térítendő pénzalap.

A szaktárcánál marad a pénz

Lukács Antal, a székelyudvarhelyi
kórház főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, esetükben a korábban
kapott egészségügyi berendezések
értékének elszámolásáról van szó.
Mint kifejtette, a kórház évekkel
ezelőtt benyújtott egy kérést, amelyen 52 tétel szerepelt, olyan egészségügyi berendezésekkel és orvosi
műszerekkel, amelyekre szükségük
volt. Ezekből 20-at nem hagytak
jóvá, a többit a szakminisztériumon
keresztül megkapták, összesen 146
ezer lej értékben. „Az egészségügyi
minisztérium a Világbanktól felvett
kölcsönből biztosította ezeket az
eszközöket, és most uniós pályázatból vissza szeretné szerezni ezek
értékét. Mi aláírtuk a szerződést,
hogy igenis megkaptuk ezeket a be-
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Több székelyföldi kórházban korábban
leszállított
műszerek, orvosi
eszközök értékének visszaigényléséről szól a
pályázat, nem új
támogatásokról.

A Maros megyei sürgősségi kórház
igazgatója, Claudiu Puiac arról számolt be, hogy ők december elején
írtak alá egy támogatási szerződést,
amely nemcsak az általa vezetett
egészségügyi intézményt, hanem
további nyolc Maros megyei kórházat is érint. Hozzátette, a támogatást
a kórtermek berendezésének cseréjére fogják használni, hiszen az
ágyak és szekrények nagyon elavultak, újakra van szükség. Az igazgató
nem tudta pontosan megmondani,
hogy ők mekkora összeget költhetnek el, mivel közösen kapták
a pénzt a többi Maros megyei kórházzal. A pályázat értelmében az
említett sürgősségi kórházon kívül
a Maros megyei kórház, a segesvári,
erdőszentgyörgyi és szovátai városi kórház, a dicsőszentmártoni dr.
Gheorghe Marinescu-kórház, a marosludasi dr. Valer Russu-kórház, a
szászrégeni dr. Eugen Nicoară-kórház és a szívtranszplantációs intézet részesül támogatásban, összesen 10 millió euró értékben. Ennek
98 százaléka vissza nem térítendő
pénzalap.

Együtt kutat a csíkszeredai kórház és a Sapientia egyetem
» MOLNÁR RAJMOND

Ú

ttörő lehet bizonyos betegségek
kezelésének és megelőzésének
szempontjából a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház és a Sapientia EMTE között kötött kutatási
együttműködés, amelyben már körvonalazódtak a fontosabb vizsgálati
kérdések. „Mi együtt, kéz a kézben
meg tudjuk csinálni azt, amit más
nagyobb városokban az orvosi egyetemek valósítanak meg” – fogalmazott lapcsaládunk érdeklődésére
Mara Gyöngyvér, a felsőoktatási
intézmény rektorhelyettese. Mint
kifejtette, az egyetem csíkszeredai
karának biomérnöki tanszéke rendelkezik modern és jól felszerelt
laboratóriummal, a kórház pedig
humánerőforrással, klinikai eszköztárral és mintákkal, a közös munka
során pedig össze tudják ezeket illeszteni.

Összedolgoznak a jövőben

Az együttműködés tehát a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy bizonyos
egészségtudományi kérdésköröket
vizsgálnak a kórház orvosai, a felsőoktatási intézmény pedig laboratóriumi elemzésekkel segíti a munkát.
Fontos kutatási kérdéskörnek számítanak például a kórházi fertőzések, a
kettes típusú diabétesz (cukorbetegség) kialakulásának okai és megelőzésének módjai, összességében pedig
a különböző orvosi területeken előforduló betegségek tanulmányozása.
„Az orvosok részéről a legfontosabb,
hogy ha valaminek megtalálják a magyarázatát, akkor ők a megelőzés irányába szeretnének lépni. Ez a fő cél”
– magyarázta a rektorhelyettes. Mint
mondta, a Csíki Medencében vannak
orvostudományi szempontból sajátos
helyzetek, ezért is fontos az együttműködés a két intézmény számára.
Ugyanakkor olyan témákat is vizsgál-

nak, amelyekben közös kutatási érdekeltsége van mindkét intézménynek.
Hozzátette, a megállapodás egyelőre
még kezdetleges fázisban van, eddig
a főbb irányvonalakat határozták
meg a kerekasztal-megbeszélések
során, amelyet további egyeztetések
követnek. Természetesen – folytatta
– a komolyabb volumenű kutatások
jelentős anyagi finanszírozást feltételeznek, ezekre a jövőben pályáznak.

Egyeztetnek a fontosabb
kérdésekről

Konrád Judit, a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház menedzsere
szerint ez egy úttörő egyezség, ami
segíthet bizonyos betegségek kezelésében és megelőzésében, illetve
fontos a kórházban dolgozó orvosok
szakmai előremenetelében is. Továbbá a kórház kutatási tevékenysége
egyik feltétele annak, hogy a megyei
sürgősségi kórház elérje a kettes ka-
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Fontos
kutatási kérdéskörnek számítanak például
a kórházi fertőzések, a kettes
típusú diabétesz
kialakulásának
okai és megelőzésének módjai,
összességében a
különböző orvosi
területeken előforduló betegségek tanulmányozása.

tegóriájú intézményeknek járó besorolást, ami jóval nagyobb anyagi
fi nanszírozást jelent a jövőben az
egészségügyi intézmény számára.
Az igazgató egyúttal kiemelte, a
szakmai együttműködés nem egyik
napról a másikra született, hosszú
egyeztetések során léptek erre az útra.
Megalakult már a kórházban egy kutatócsoport, a jövőben pedig saját laboratórium létrehozását is tervezik. Elmondta, a tényleges munka a jövőben
kezdődhet el. További megbeszélések,
egyeztetések lesznek a két intézmény
között, illetve fontos, hogy megtalálják
a módját, hogyan biztosíthatják a kutatások finanszírozását. Az együttműködést a tavaly megrendezett orvosnapok
alkalmával írták alá, legutóbb pedig
december 14-én tartottak szakmai kerekasztal-megbeszélést, ahol sikerült
néhány közös érdeklődésre számot
tartó kutatási területet kijelölni, ahol
elindulhat a közös munka.

