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• Saját mágneses
rezonanciás (MRI)
készülékkel bővült
a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi
Kórház vizsgálati
eszköztára. A képal-
kotó diagnosztikai
eszközt nemsokára
beüzemelik, és az
egészségbiztosítási
pénztárral történő
szerződéskötés után
elkezdődhetnek a
vizsgálatok.

KOVÁCS ATTILA

Hargita megyében csak Csík-
szeredában van lehetőség 
mágnesesrezonancia-vizsgá-

lat elvégzésére, ezt a képalkotó di-
agnosztikai központot viszont nem 

a megyei sürgősségi kórház, 
hanem egy, az egészségbiz-
tosítási pénztárral szerző-
désben álló magáncég mű-
ködteti a kórház területén. 
Rövid időn belül egy máso-
dik MRI-készüléket is beüze-
melnek a kórházban, ez már 
az egészségügyi intézmény 
sajátja. Tavaly ősszel már 
bejelentették, hogy a kór-

háznak juttatott kormánytá-
mogatás erre is kiterjed, időközben 
ezt beszerezték, és a működésbe 
helyezést készítik elő – tájékoztatott 
érdeklődésünkre a Hargita megyei 
tanács sajtóosztálya.

Folyamatban az előkészítés

A MRI-készülék megvásárlása a Vi-
lágbank fi nanszírozása révén vált 
lehetővé, a közbeszerzési eljárást 
az Egészségügyi Minisztérium bo-
nyolította le, és ezután juttatták el a 
kórháznak. A megyei önkormányzat 

tájékoztatása szerint a képalkotó 
diagnosztikai berendezés ára 3 mil-
lió 147 ezer lej volt. ,,A készüléket 
beszerelték, és az elmúlt hetekben 
már a próbaüzemelése zajlott, ez si-
keresen le is zárult. A konzultációs 
terem előtt lesz egy fogadóhelyiség, 
azt kell még megfelelően kiala-kítani, elrendezni és berendezni. 

Az MRI-szoba és a váróhelyiség 
a kórház földszintjén, a mosoda 
szomszédságában helyezkedik 
el” – ismertette a sajtószolgálat. 
Megtudtuk azt is, hogy az MRI-ké-
szülék a helyiségek kialakításának 
befejezésekor, heteken belül hasz-
nálható lesz, és elkezdődhetnek a 
vizsgálatok. Ennek feltétele még az 
Egészégbiztosítási Pénztárral való 
szerződés megkötése, ennek az elő-
készítése is folyamatban van.

Új MRI-készülék  a kórházban
Nemsokára beüzemelik a berendezést

E-hulladék-gyűjtés
A RoRec Egyesület évek óta 
rendszeresen megrendezi a 
nyári és őszi elektromoshulla-
dék-gyűjtést az országban, ez a 
legátfogóbb ilyen jellegű akció 
Romániában, célja a szelektív 
gyűjtés fontosságának tudatosí-
tása, hangsúlyozza a szervezet 
vezetősége. Az egyesület helyi 
szinten a köztisztasági vállala-
tokkal partnerségben dolgozik, 
egynapos gyűjtési akciókat 
szervezve. A korábbi években 
is nagyon népszerű program 
most átalakult, tájékoztatott a 
RoRec Egyesület. A járványügyi 
helyzetre való tekintettel az 
országosan június 5-én rajtoló 
elektromoshulladék-gyűjtésen 
most csak kizárólag telefonos 
vagy online előjegyzéssel 
lehet részt venni (a jelentkezési 
űrlap a colecteaza.ro oldalon 
található meg).  Székelyföldön 
hagyományosan több városban 
és vidéken is volt gyűjtés, idén 
Marosvásárhelyen és Székelyud-
varhelyen tartják meg a progra-
mot. Az érdeklődőket arra kérik, 
a 0741-233257-es telefonszámon 
(a székelyudvarhelyiek) vagy a 
0800-444800-as zöldszámon 
jelezzék részvételi szándékukat 
naponta 9 és 17 óra között: a 
telefonos egyeztetést követően 
a helyi köztisztasági vállalat a 
járványvédelmi előírásokat be-
tartva a megbeszélt helyszínről 
elszállítja az elektromos hulladé-
kot. Fontos tudni, hogy nem csak 
nagy méretű háztartási gépeket 
lehet ilyenkor leadni: az akció 
célja pontosan az, hogy felhívja 
a figyelmet arra, hogy az egé-
szen kicsi elektromos készüléke-
ket is külön kell gyűjteni. Így az 
elektromos (de nem gépjárműbe 
járó) akkumulátorokat, lámpa- és 
égőtesteket, valamint takaré-
kos égőket, kisebb háztartási 
gépeket és elemeket is begyűjte-
nek. „Röviden minden olyasmit 
átveszünk, begyűjtünk, amit a 
konnektorba be kell dugni” – 
hangsúlyozza az egyesület. 

• RÖVIDEN

A vizsgaszesszió ma a román nyelv- 
és irodalomvizsgával kezdődött, 

szerdán lesz a matematikavizsga és 
10 294 kisebbségi diák vizsgázik csü-
törtökön anyanyelvből. A 4337 vizs-

gaközpontban zajló vizsgák 
reggel 9 órakor kezdődnek 
– írja az Agerpres a tanügyi
tájékoztatásra hivatkozva.
Az eredményeket június
22-én teszik közzé a vizsga-

központokban, az óvásokat 
június 22-én délután 4-től 7 óráig, 
illetve 23-án 8-tól 12 óráig lehet be-
nyújtani, akár elektronikus úton is. A 
végleges eredményeket június 27-én 
teszik közzé. A vizsga két órán keresz-

tül tart, minden teremben biztonsági 
kamerák lesznek. A diákoknak tilos 
bevinni a termekbe táskákat, hátizsá-
kokat, könyveket, füzeteket, jegyzete-
ket, adattárolókat, illetve bármilyen 
elektronikus készüléket (mobiltele-
fon, táblagép stb.). Azok a tanulók, 
akik otthoni elkülönítésben vagy 
karanténban lesznek a képességfel-
mérő idején, illetve más egészségi 
problémák miatt nem vehetnek részt 
a vizsgán, egy másik időpontban pó-
tolhatják az elmaradt vizsgát. A soron 
kívüli képességfelmérő vizsgára júni-
us 22-e és 26-a között lehet feliratkoz-
ni, június 29-én román nyelv és iroda-
lomból, 30-án matematikából, július 

1-jén pedig anyanyelvből mérik fel a 
diákok tudását. Az eredményeket júli-
us 2-án délig teszik közzé, és aznap 14 
és 19 óra között fogadják az óvásokat. 
A végleges eredményeket július 4-én 
ismertetik. A vizsgák napján egész-
ségügyi alkalmazottak fogják mérni 
a vizsgaközpontok előtt minden vizs-
gára érkező tanuló testhőmérsékletét 
hőszkennerek segítségével. A diákok 
hőmérséklete nem haladhatja meg a 
37,3 Celsius-fokot. Ha mégis megha-
ladja, a mérést 2–5 perces időközön-
ként még háromszor megismétlik. A 
testhőmérséklet mérését árnyékban 
kell elvégezni, az egészségügyi al-
kalmazottak a légúti fertőzés tünete-
it is felmérik.

Az oktatási tárca emlékeztet, 
hogy minden vizsgáztató központ 
biztosít maszkokat és kézfertőtlení-
tőt a diákok számára, a termekben a 

tanulókat egymástól 2 méteres távol-
ságban ültetik le. A tárca zöldszámot 
bocsát a képességvizsgán rendelle-
nességeket tapasztaló állampolgá-
rok rendelkezésére. A 0800801100-s 

szám június 15. és 18-a között 8 és 16 
óra között, június 19-én 8 és 14 óra 
között hívható.

Több mint 170 ezer nyolcadikos jelentkezett a képességvizsgára
• 172 482 nyolcadik osztályt végzett diák iratkozott fel
a ma reggel elkezdődött országos képességvizsgára,
tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Odafigyelni maszkban is. 
A felkészítők után mától már 
számot kell adni a tudásról

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Mágneses rezonancia 
Az MRI az angol „(Nuclear) Magnetic Resonance Imaging” rövidítése, 
melynek jelentése: mágneses magrezonancia képalkotás. A technikát 
elsősorban az orvosi diagnosztikában használják a test szerkezetének 
leképezéséhez. A magyar nyelvterületen leginkább az MR-vizsgálat 
kifejezés használatos. Emellett az agyi képalkotás területén is egyre 
gyakrabban alkalmazzák. Előnye a komputertomográfiához (elterjedtebb 
angol rövidítéssel CT) képest, hogy jobb a kontrasztfelbontó képessége 
a lágy szövetek területein. (Forrás: Wikipédia)

Az MRI-vizsgálat a legdrágább 
és legkorszerűbb egészségügyi 
szolgáltatások közé tartozik 

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




