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Ingyenes fizikoterápiás kezelések
Szerződést kötött az Orvosi és Metodikai Központ az egészségbiztosítási pénztárral
• Ezentúl ingyenesen
vehet igénybe fiziko-
terápiás kezeléseket
a nagyközönség a
csíkkarcfalvi Orvosi
és Metodikai Központ-
ban, miután tegnap
szerződést kötött az
intézmény az egészség-
biztosítási pénztárral.
Egyelőre havi 20 ezer
lejes keretösszeg áll a
központ rendelkezé-
sére, ám ez a jövőben
még növekedhet.

ISZLAI KATALIN

A korábbi négy helyett teg-
naptól már öt helyszínen 
biztosítanak az egészség-

biztosítási pénztár által támogatott 
fi zikoterápiás kezeléseket Hargita 
megyében: a Székelyföldi Jégkorong 
Akadémiát működtető Mens Sana 
Alapítvány szerződést kötött a pénz-
tárral, így a csíkkarcfalvi Orvosi és 
Metodikai Központban a sportolók 
mellett a lakosság is ingyenes keze-
lésekben részesülhet.

Az igényekre is figyelnek

A szerződés-aláírást megelőző 
sajtótájékoztatón Nagy Attila, a 
Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
ügyvezető igazgatója elmondta: a 
kezdetektől fogva olyan rendszer-
ben gondolkodtak, amely nemcsak 

a sportot szolgálja ki, hanem a 
nagyközönséget is. „Ma egy olyan 
lépést teszünk, amely egy új szol-
gáltatást hoz a felcsíki kistérségbe, 
mégpedig az ingyenes fi zioterápiás 
kezelések rendszerének bevezeté-
sét” – húzta alá az igazgató. Hoz-
zátette: nagy öröm számukra, 
hogy a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház nem konkurencia-
ként tekintett a központra, hanem 
partnerségben gondolkodtak. Ezt 
Konrád Judit, az egészségügyi in-
tézmény menedzsere is megerősí-
tette. Mint mondta, a csíkszeredai 
kórházban a betegek szükségleteire 
válaszolnak a megfelelő egészség-
ügyi szolgáltatások biztosításával, 
a központban viszont a betegek 

igényeire is fi gyelni tudnak. Ezáltal 
nemcsak a betegségek gyógyítá-
sára, hanem az egészségmegőrző 
tevékenységre is lehetőség adódik 
Csíkkarcfalván.

Havi 20 ezer lej a keret

A fi zikoterápia fontos kiegészítő 
módszer a mozgásszervi panaszok 
kezelésében, hatásai közé tartozik 
egyebek mellett a fájdalomcsilla-
pítás, a keringésjavítás és a szöveti 
regenerációserkentés. A kezelé-
sekre nagy az igény Duda Tihamér 
Attila, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár vezérigazgatója 
szerint, ám a lehetőségek mégis 
korlátozottak. „Hargita megye sze-

rencsés helyzetben van, mivel ren-
geteg hasznos természeti adottsága 
van, ezek azonban nincsenek kel-
lőképpen kihasználva. Szomorúan 
kell mondjam, hogy eddig csak két 
kórház, a csíkszeredai és a széke-
lyudvarhelyi, illetve két tusnád-
fürdői magánszolgáltató próbált 
megfelelni a nagy igénynek. A két 
kórházban 2019-ben mintegy 4500, 
főként Hargita megyei páciens ré-
szesült fi zikoterápiás kezelésben, a 
két tusnádfürdői kezelőközpontban 
pedig több mint 6000, nagyrészt tá-
volabbról érkező személyt kezeltek. 
Karcfalva egy új, minőségi szín-
foltja ezeknek a kezeléseknek” – 
emelte ki Duda. A fi nanszírozással 
kapcsolatosan arra is kitért, hogy a 

pénztár kritériumai alapján jelen-
leg 35 százalékos a központ kapaci-
tásának kihasználtsági szintje, ami 
egy körülbelül 20 ezer lejes keretet 
jelent havonta a központ számára. 
Magyarázatként hozzáfűzte, hogy 
a pénztár a támogatások elosz-
tása előtt mindegyik szolgáltató 
esetében felméri a felszereltségi 
szintet, a személyzetet, megnézi, 
hogy milyen gépekkel rendelkez-
nek, ezek hány évesek, vizsgálják 
az épületet, és mindez alapján egy 
pontszámot kapnak. Ha például 
a megye összpontszáma 1000, és 
valamelyik szolgáltató 100 pontot 
kapott, az azt jelenti, hogy a teljes 
költségvetés 10 százalékát 
ítéli oda számára a pénztár. 
Fontos ugyanakkor, hogy a 
pontszámon fejlesztésekkel 
könnyedén lehet javítani, 
a központ esetében például 
személyzetbővítéssel tornáznák 
fentebb az értéket. Jelenleg egyéb-
ként egy sportolókkal foglalkozó 
orvost, egy balneo-fi zikoterápiával 
foglalkozó orvost, két asszisztenst, 
két gyógytornászt és egy masszőrt 
foglalkoztatnak. A kezelések me-
nete és fi nanszírozása ugyanúgy 
történik, mint például a kórházak 
esetében. A páciens küldőpapírral 
keresheti fel a karcfalvi központot, 
ahol első körben egy szakorvosi 
konzultáción vesz részt és megtör-
ténik a kezelési terv összeállítása. 
Ezt követik a kezelések, majd egy 
ellenőrző szakorvosi konzultáció-
val zárul a folyamat.

Duda Tihamér (középen): Karcfalva minőségi 
színfoltja a fizikoterápiás kezeléseknek

◂ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Csíkszék

• Az Országos Beruhá-
zási Társaság (CNI) be-
ruházásaként Gyergyó-
remetén is tanuszoda
létesül: az erről szóló
kivitelezési szerződést
hétfőn írták alá a CNI
bukaresti székhelyén.

GERGELY IMRE

A mint Barti Tihamér, a Hargit a
megyei önkormányzat alelnöke 

közölte, a versenytárgyalást ugyan-
az a cég nyerte el, amely a Gyergyó-
szentmiklóson épülő uszodánál is 
dolgozik. A gyergyóremetei beruhá-

zás egy szabványterv alapján készü-
lő létesítmény lesz, és 10-12 hónap 
alatt készülhet el. A medence 25 mé-
ter hosszú és 12,5 méter széles lesz, 
mélysége 1,20 és 1,80 méter között 
változik. Az eseményen szó esett a 
gyergyószentmiklósi uszodáról is, és 
az építő azt ígéri, áprilisra elkészül. 

Nagy jelentősége lehet a két meden-
cének, elérhető lesz, hogy a gyer-
gyószéki gyerekek is „vízbiztosak” 
legyenek, és ahogy Csíkszeredában 
is működik, itt is be fogják vezetni 
az iskolai úszásoktatást – mutatott rá 
Barti Tihamér.

Gyergyóremetén is épülhet az uszoda

Az uszoda látványterve

▾ F O R R Á S :  O R S Z Á G O S
B ERUHÁZÁSI  TÁRSASÁG

Kisállatok seregszemléje
Több mint ezer kisállatot állítanak ki pénteken és szombaton a csík-
szeredai Szakszervezetek Művelődési Házban a székelyföldi kisál-
lattenyésztő egyesületek. Aczél Lajos, a csíkszeredai Hobby Kisál-
lattenyésztők Egyesületének elnöke elmondta, idén Csíkszeredában 
tartják meg a kisállat-kiállítást kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, 
székelyudvarhelyi, valamint csíkszeredai kisállattenyésztő egyesüle-
tek részvételével. Az érdeklődőket pénteken és szombaton várják 9-18 
óra között a Szakszervezetek Művelődési Házában, ahol több mint ezer 
kisállatot tekinthetnek meg, köztük nyulakat, tyúkokat, galambokat, 
kacsákat, pávát, valamint libákat.

Filmvetítés Gyergyószentmiklóson
A Valan – Az angyalok völgye című thriller forgatásának fő színhelye 
közeli Balánbánya volt, és több gyergyói személy is részese volt a film 
készítésének. A skandináv bűnügyi történetek nyomvonalán haladó 
thriller, Bagota Béla első nagyjátékfilmje azonban nem csak emiatt lehet 

érdekes, hanem önmagában is egy különleges filmélménynek ígérkezik. 
A 2019 novemberében bemutatott film először lesz látható Gyergyó-
szentmiklóson, de a nagy érdeklődésre való tekintettel egy nap alatt 
kétszer is levetítik. A Valan csütörtökön 19, illetve 21 órától lesz látható a 
Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ nagytermében.
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