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Ellenőrzés a kórházakban
A működésre vonatkozó előírások betartását vizsgálja a népegészségügy

• Régi épületekben
működik a Hargita
megyei kórházak több-
sége – a működési
engedélyre vonatkozó
követelmények betar-
tása szempontjából ez
okozza leggyakrabban
a nehézségeket az
egészségügyi intéz-
ményekben. A hónap
végéig minden kórház-
ban ellenőrzést végez
a népegészségügyi
igazgatóság.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Hargita megyében öt kór-
házat – a csíkszeredait, a 
székelyudvarhelyit, a gyer-

gyószentmiklósit, a maroshévízit, 
illetve a tölgyesit – látogatnak meg 
a megyei népegészségügyi igazga-
tóság ellenőrei. „Egyebek közt azt 
ellenőrizzük, hogy mennyire felel-
nek meg – még és már – az engedé-
lyezési követelményeknek, azokat 
a jogszabályokat mennyire tartják 
be, amelyek szabályozzák a műkö-
dést” – tájékoztatott Tar Gyöngyi, 
a Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője.

Régi épületek

Kérdésünkre Tar Gyöngyi elmondta, 
a Hargita megyei kórházak esetében 
az okozza a legnagyobb nehézséget 
a vonatkozó előírások betartása te-
kintetében, hogy már nem újak az 
épületek, amelyekben ezek az egész-
ségügyi intézmények működnek. Ez 

alól egyedül a gyergyószentmiklósi 
kórház képez kivételt, amelynek az 
új épületét 2008-ban adták át, de an-
nak is több mint tíz éve már. A többi 
kórház létesítménye mind öregebb, 
némelyik – például a csíkszeredai 
megyei kórház csíksomlyói alegy-
ségének épülete vagy a gyergyótöl-
gyesi pszichiátriai kórház épülete 
– már több száz éves. Ezek erede-
tileg nem is kórháznak épültek, és
adottságaikból fakadóan nem min-
den esetben felelnek meg az új el-
várásoknak, nem is igazán alkal-
masak kórházi épületnek. Például
kisebbek a kórtermek, vagy nincs
minden kórteremnek saját mosdója.
Ezek egyelőre nem elengedhetetlen
feltételei a működési engedélynek,
tehát az említett tényezők miatt nem 

kell kórházakat bezárni, de az egy 
alacsonyabb komfortfokozatot 
jelent, ha például egy betegnek 
el kell mennie a folyosó végére a 
mosdóba – mondta.

Tatarozott létesítmények

Az épületek azonban nincsenek le-
romlott állapotban. „Ezek felújított 
régi épületek. Igyekeznek a kórhá-
zak is az önkormányzatokkal együtt 
– már ahol segít az önkormányzat
–re ndben tartani, felújítani. De
nincs arra pénz, hogy új épületekbe
költözzenek, ez a legfőbb gond” –
fogalmazott a megyei népegészség-
ügyi igazgatóság vezetője. A Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház
külső alegységei, azaz a somlyói

tüdőgyógyászati és fertőző betegsé-
gek részlege, illetve a pszichiátriai 
osztály esetében az is problémát 
jelent, hogy ezek távol vannak a 
kórház főépületétől, ez pedig plusz-
költségeket teremt, egyebek mellett 
a gyógyszerek, az étel vagy a mos-
nivaló szállítása miatt. Ezeket a 
részlegeket azonban új épületekbe 
költöztethetik majd, a terv már a 
megvalósíthatósági tanulmány fá-
zisában van, de a kivitelezés még 
odébb – közölte Tar Gyöngyi. 

A jelenleg már folyamatban lévő 
kórházellenőrzést minden évben 
elvégzi a népegészségügyi igazgató-
ság, és mint azt Tar Gyöngyi érdek-
lődésünkre elmondta, ezeken nagy, 
a betegellátást veszélyeztető hiá-
nyosságokat nem szoktak tapasz-

talni. Kisebb problémák, például 
épületbeázás, előfordulnak, ilyen-
kor határidőt adnak az adott egész-
ségügyi intézmény vezetőségének 
a javításra, de általános tapaszta-
latuk az, hogy ezeket már az ellen-
őrzés során igyekeznek orvosolni 
a kórházakban. Tavaly intézkedtek 
a gyógyszerek nem megfelelő táro-
lása miatt is, vagyis azért, mert az 
egyik kórházban a padlóra tették a 
gyógyszereket. Ez emberi hanyag-
ság vagy a vonatkozó előírások is-
meretének hiánya miatt történhetett 
meg, bírságoltak is miatta – magya-
rázta a megyei népegészségügyi 
igazgatóság vezetője.

A kórházellenőrzést minden 
évben elvégzi a népegészségügyi 
igazgatóság

▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
F OTÓ: VERES NÁNDOR

Gy
er

gy
ós

zé
k

Mindössze öt percet tartó rendkívü-
li tanácsülésen hagyták jóvá két 

gyergyószentmiklósi tanintézmény 
múlt évről származó költségvetési 

többletének felhasználását. 
Mindössze egy napirendi 
pontja volt a keddi rendkívüli 
tanácsülésnek Gyergyószent-
miklóson. Nagy Zoltán pol-
gármester előterjesztésében 
elmondta, a múlt évben fel 

nem használt pénzösszegeket 
csoportosítana át két helyi tanintéz-
mény erre az évre, ehhez szükséges 
a testület jóváhagyása. A Salamon 
Ernő Gimnázium közel 176 ezer lejt, 
a Batthyány Ignác Technikai Kollégi-
um pedig több mint 8500 lejt szeretne 

felhasználni a múlt évről maradt költ-
ségvetési többletként. Ezek egyébként 
saját jövedelemből származó tételek. 

A szakbizottságok elfogadásra javasol-
ták a tervezetet, a testület pedig meg-
szavazta. (Hegyi Zsuzsánna)

Bírság a migránsoknak
Pénzbírsággal sújtották a közrend megzavarása miatt azt a három 
líbiai menedékkérőt, akik utasokat zaklattak, pánikot okoztak egy 
vonaton Szatmár megyében a hét végén – írta a szatmár.ro a Szatmár 
megyei rendőr-főkapitányság szóvivőjének nyilatkozatára hivatkoz-
va. Az incidens a Temesvár és Nagybánya között közlekedő vonaton 
történt szombaton, miután a Bihar megyei Érmihályfalván a hatóságok 
felszállították a vonatra a három migránst. A 16-17 éves fiatalemberek 
agresszíven viselkedtek, megpróbálták kirabolni az utasokat, zaklat-
ták a jegyellenőrt. A menedékkérők Romániában menekültstátusért 
folyamodtak, a Máramaros megyei Nagysomkúton kialakított regioná-
lis menekültközpontban vették nyilvántartásba őket, a határrendészek 
pedig útnak indították őket vonaton. Amint a Főtér.ro írta sajtóérte-
sülésekre hivatkozva, a migránsok az egyik kalauz pénztárcáját is el 
akarták venni, sőt ujjukat a torkuk előtt elhúzva jelezték, milyen sorsot 
szánnának neki, miután megpróbálta lenyugtatni őket. A kalauz a ható-
ságokhoz fordult, és Nagykárolyban hívta a rendőröket, akik őrizetbe 
vették az agresszív fiatalokat. (Kiss Judit)
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A Salamon Ernő Gimnázium épülete
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