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Rezidensképzés Csíkszeredában
Egy lépéssel közelebb a magas kompetenciájú kórházaknak járó kettes besorolás
• Oktatókórházzá
válik a Csíkszeredai
Megyei Sürgősségi
Kórház, miután az
egészségügyi minisz-
térium elfogadta az
intézmény jelentke-
zését azon kórházak
közé, amelyekben
rezidensképzés foly-
hat. Ezzel, és a Sapi-
entia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetemmel
kötött kutatási együtt-
működéssel nagy elő-
relépést tettek afelé,
hogy a kórház elérje
a kettes kategóriájú
intézményeknek járó
besorolást.

ISZLAI KATALIN

Jóváhagyta az egészségügyi mi-
nisztérium a rezidensképzést a 
Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-

gi Kórházban – jelentette be hétfői 
sajtótájékoztatóján Konrád Judit 
kórházmenedzser. Mint emlékez-
tetett, a rezidensképzésre vonat-
kozó megújult jogszabályok ér-
telmében az egyetemi központok 
mellett az arra alkalmasnak ítélt 
megyei kórházakban is lehetőség 
vált a rezidensek képzésére. A 
csíkszeredai kórházban a minisz-
térium 19 szakot határozott meg, 
amelyekben képezhetik magukat a 
fi atal szakemberek.

A rezidensképzés előnyei

Konrád Judit arra is kitért, hogy a 
rezidensképzés jóváhagyásával ok-
tatókórházzá válik a csíkszeredai in-
tézmény, és amint ehhez a Sapientia 
egyetemmel kötött kutatási együtt-
működés eredményei is hozzátevőd-
nek, klinikai kórházzá válik majd. 
„Azt mondhatjuk, hogy karnyújtás-
nyira vagyunk a kettes kategória el-
érésétől” – szögezte le a kórházmene-
dzser. Adrian Dobrică mellkassebész 
szakorvos, a csíkszeredai kórház mű-

tőblokkjának vezetője váratlannak, 
de teljesen megérdemeltnek nevezte 
a minisztérium döntését. Elmondása 
szerint a kettes fokozat elérésének 
talán a rezidensképzés jóváhagyása 
volt a legnehezebben elérhető feltéte-
le, mivel erről minisztériumi szinten 
döntenek. A kedvező elbíráláshoz 
meglátása szerint Andrei Baciunak, 
az egészségügyi minisztérium állam-
titkárának decemberi látogatása is 
hozzájárult, aki saját szemével győ-
ződhetett meg, hogy a kórház megfe-
lel a feltételeknek a személyzet és a 

felszereltség szempontjából. Hozzá-
tette: olyan eszközöket vásároltak az 
elmúlt időszakban, amelyek sok eset-
ben a nagy egyetemi központokban is 
hiánycikknek számítanak, és az in-
tézményben tevékenykedő összetett 
személyzet is kiemelkedő: a szív- és 
érsebészetet leszámítva minden szak-
területet lefednek. 

Borboly Csaba, az intézményt 
fenntartó Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke a tegnapi eseményen 
annak fontosságát emelte ki, hogy 
a fi atal orvosok Csíkszeredába von-
zásában nagy lehetőséget jelent a 
rezidensképzés biztosítása. „A me-
gyei tanács részéről ugyanakkor 
ez egy kihívás is, mivel bele kell 
húznunk az orvoslakások építésé-
be. Ebben a tekintetben várjuk a 
csíkszeredai önkormányzat dönté-
sét is, hiszen két évvel ezelőtt azt 
ígérték, hogy átadnak területeket, 
amelyekre építkezni tudunk. Ha 
ezt sürgősen nem teszi meg a város, 

akkor más irányba kell elmozdul-
nunk” – vetített előre Borboly.

Felújított élelmezési egység

A sajtótájékoztató második felében 
egy tavalyi beruházásról számoltak 
be a kórház illetékesei, mégpedig az 
intézmény konyhájának, ebédlőjé-
nek és személyzeti étkezdéjének fel-
újításáról. Konrád Judit rámutatott: 
nagyon fontos szerepet játszik a kór-
ház életében ez az egység, amelynek 
felújítása már időszerű volt.  „Már 
egy éve, hogy a külső részlegekhez 
adagonként csomagolt, egyszer hasz-
nálatos kiszerelésben jut el az étel, 
ezt szeretnénk kiterjeszteni idén a fő-
épületben lévő osztályokra is” 
–sorolta a kórházmenedzser.
Arra is kitért, hogy az elké-
szítés körülményei mellett a
minőségen is javítottak, illet-
ve a menü összeállításában
is újdonságok bevezetését tervezik
a jelenleg felszolgált 98 menü mellé.
A konyha mellett az ebédlőt és a sze-
mélyzet étkezdéjét is felújították. A
kórház gazdasági igazgatója, László
Botond a fejlesztésekkel kapcsola-
tosan elmondta: közel 380 ezer lejt
fordítottak a konyha felszerelésének
korszerűsítésére. Ezt a kórház saját jö-
vedelméből fedezték, az étkezte felújí-
tását viszont minisztériumi támoga-
tásból valósították meg, amelynek az
önrészét a megyei tanács biztosította. 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
konyháján. Fejlődő állapotok
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Rezidensképzési szakok
Az egészségügyi minisztérium által rezidensképzésre jóváhagyott 

szakok a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban: kórbonctan, 
aneszteziológia és intenzív terápia, kardiológia, mellkassebészet, 
bőr- és nemigyógyászat, járványtan, gyógyszerészet, gasztroenteroló-
gia, sürgősség, belgyógyászat, törvényszéki orvostan, idegsebészet, 
neurológia, onkológia, ortopédia és traumatológia, gyermekgyógyászat, 
pszichiátria, radiológia és reumatológia. 

A rezidensképzésről
A rezidensorvos az orvosi 

diploma megszerzését követően 
néhány (3-7) évig tartó, kihelye-
zett, kórházban zajló szakorvos-
képzésben résztvevő orvos. Az 
orvosképzésben rezidenskép-
zésnek is nevezik. A szó eredeti 
jelentése: helytartó, ügyvivő, 
helyszínen tartózkodó képviselő. 

B Í R Ó  B L A N K A

A pénzügyminisztérium tavalyelőtt 
indított visszaállamosítási pert az 

ozsdolai közbirtokosság ellen, arra hi-
vatkozva kérte a birtoklevél érvényte-
lenítését, hogy az erdőt nem a kommu-
nisták államosították, hanem a román 
állam már korábban kisajátította, és 
kárpótlást is fi zetett érte. Az ozsdolai-

ak dokumentumokkal tudják igazolni, 
hogy a kisajátítást elkezdte ugyan az 
állam, de nem fejezte be, mert a fel-
ajánlott összeget nem tartották méltá-
nyosnak, a két világháború között pert 
indítottak, amit meg is nyertek. 

Együtt éreznek a lövéteiek

„Kiállunk az ozsdolaiak mellett, bízunk 
az összefogásban, abban, hogy sikerül 
megakadályozni a visszaállamosítást” 

–mondta lapunknak Török József, a
Lövétei Közbirtokosság elnöke. „Nem-
csak Ozsdola, nemcsak Lövéte, hanem
több más közbirtokosság is veszélyben
van, tudomásunk szerint több esetben
vizsgálódnak, mondvacsinált okokat
keresnek” – részletezte Török József. El-
mondta, eddig nem álltak ki ügyükkel
a nagy nyilvánosság elé, abban bíztak, 
hogy sikerül visszaverni a támadást,
hiszen a birtokukban levő dokumen-
tumokkal korábban már megnyertek

egy pert, az alapján még hatvan hektár 
erdőt kellene az állami erdészet vissza-
juttasson nekik. Valószínűnek tartja, 
hogy éppen ezzel a perrel kerültek a 
állami hatóságok látóterébe, a Lövétei 
Közbirtokosságot éppen három évvel 
ezelőtt, 2017 februárjában perelte be a 
pénzügyminisztérium, a 2300 hektáros 
erdővagyonukból 1416 hektárt ven-
nének vissza az állami erdészet admi-
nisztrálásába. A pénzügyminisztérium 
arra hivatkozik, hogy a telekkönyvi 
beírásokban erre az erdőrészre nem a 
közbirtokosság, hanem öt magánsze-
mély szerepel tulajdonosként. Török 
József felidézte, hogy a közbirtokosság 
a múlt század elején csoportokra sza-
kadt, az egyik csoport a 755 közbirto-
kossági tag tulajdonát képező erdőket 
öt magánszemély nevére telekköny-
vezte. Aztán 1922-ben a két csoport 

újra egyesült, együtt gazdálkodtak, 
ám ezt elmulasztották bevezetni a te-
lekkönyvbe. Ugyanakkor 1948-ban az 
erdőket együtt államosították. „Jegyző-
könyvek vannak a birtokunkban, hogy 
a közbirtokosság újra egyesült, 
közösen gazdálkodtak, ezt 
1942-ben egy magyar királyi 
végzés is megerősítette. Ezek-
kel a dokumentumokkal, 
ugyanezzel a procedúrával 
már megnyertünk egy pert 
a hatvan hektár erdő eseté-
ben” – mondta  Török József, 
aki aggasztónak tartja, hogy az 
elődeik kisebb mulasztása miatt (akik 
a telekkönyvben nem tüntették fel az 
újraegyesítést), a pénzügyminisztéri-
um most visszaállamosítással próbál-
kozik. Három év alatt a perben nem 
történt érdemi előrelépés.

Szolidarizálnak az aggódó közbirtokosságok
• Az ozsdolai Láros közbirtokosság 2900 hektáros erdővagyonának visszaállamosításáért
zajló per harmadik tárgyalását keddre tűzte ki a kézdivásárhelyi bíróság. Az aggódó ozsdo-
laiak felhívást intéztek a székelyföldi közbirtokosságokhoz, az erdő- és földtulajdonosok-
hoz, hogy álljanak ki mellettük, hiszen amint Pál István közbirtokossági elnök elmondta,
félő, hogy másokra is sor kerül. A Lövétei Közbirtokosság vezetői elsőként válaszoltak a
felhívásra, hiszen az ő erdőik kétharmadát is a visszaállamosítás veszélye fenyegeti.




