
Az új készülékkel jelentősen megnő 
a megyei kórház diagnosztikai kapacitása

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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A megyei kórháznak is van MRI-je
A legmodernebb gépet szerelték fel a csíkszeredai egészségügyi intézményben
• Eddig egy magán-
cég működtetett mág-
neses rezonanciás 
készüléket (MRI) a 
csíkszeredai kórház-
ban, amely költséges 
volt, és a várólista is 
hosszúnak bizonyult. 
A megyei kórház saját 
berendezésének mű-
ködésbe helyezésekor, 
jelenleg nem létezik 
ennél jobb radiológi-
ai készülék a világon.

KORPOS ATTILA

K onrád Judit, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház 
menedzsere rámutatott, a 

készülék beszerzését az egészség-
ügyi minisztérium, a fi nan-

szírozást pedig a Világbank 
biztosította. „A kórház diag-
nosztikai kapacitása nagy-
mértékben megnő a készü-
lék által” – mondta. Adrian 
Dobrică mellkassebész úgy 
értékelte, a felkészült radio-
lógiai személyzet elenged-
hetetlen összetevője, hogy 
feljebb és feljebb lépjen a 

kórház színvonala. „A készü-
lék teret nyit a tudományos kutatá-
sok irányába is, a nagy felbontású 

felvételek különböző tanulmányok-
ban is megállják majd a helyüket” – 
jelentette ki. A sebész egyúttal kitért 
a kórházi dolgozókra is: „Érdem il-
leti a személyzetet is, a kihelyezett 
rezidensek nagy segítségére voltak 
a kórháznak az elmúlt hónapok-
ban. Akiben felmerül a kérdés, hogy 
megérdemeljük-e az elismeréseket, 

a válaszom kategorikusan igen” – 
értékelte erőfeszítéseiket.

Nem károsítja a szöveteket

Sánta Izabella radiológus a mág-
neses rezonanciás készülék beüze-
melési folyamatában vett részt. „Az 
MRI-készülék a radiológia jelenlegi 

csúcspontját jelenti. Ezáltal sokkal 
nagyobb felbontásban látjuk a lágy-
szöveteket, mint a hagyományos 
gépekkel. Nem ionizáló sugárzással 
dolgozik, így nem károsítja az em-
beri szervezetet a vizsgálat során” – 
tette hozzá. Kérésünkre a radiológus 
beavatott a részletekbe is: az aszta-
lon fekvő páciens körül homogén 

mágneses tér keletkezik, a jelerősí-
tővel ellátott testrészről felvételek 
készülnek, a 60 cm átmérőjű tubus 
közelébe viszont semmilyen fém 
nem kerülhet. Vizsgált testrésztől 
függően 20-tól 50 percig is eltarthat 
a folyamat, melynek során a páciens 
közreműködésére is szükség van, 
hiszen nem szabad megmozdítani 
a vizsgált testrészt. Mint mondta, 
egyelőre nincs lehetőség arra, hogy 
teljes test-MR-eket készítsenek, de 
daganatokat, agyi működést, lágy-
szöveteket egyaránt tudnak vizsgál-
ni. Az amerikai gyártmányú készü-
lék ára 3,1 millió lej.

Szintlépésre készülnek

„Kórházunk vezetősége letette az 
egészségügyi igazgatósághoz a ké-
rést a magasabb szintű besorolás el-
nyerésére” – jelentette be Konrád Ju-
dit. Mint elárulta, az új készülék és 
a saját labor megléte fontos kritériu-
ma a II-es számú besorolásnak. Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
szerint klinikai rangra emelkedhet a 
kórház: „Olyan nagyvárosok kórhá-
zai vannak ebben a kategóriában, 
mint a marosvásárhelyi, a kolozs-
vári vagy a brassói. Nem utolsósor-
ban egyes beavatkozások esetében 
30–50%-kal több pénzt tud majd a 
kórháznak kiutalni az egészségbiz-
tosítási pénztár.”

SIMON VIRÁG

M ár múlt héten felröppentek a 
híresztelések, hogy Marosvá-

sárhelyre fog látogatni  az egészség-
ügyi miniszter. Főleg azért, hogy 

ellenőrizze, milyen állapo-
tok vannak a sürgősségi 
kórházban, amelynek akk-
reditációját július elején 
függesztették fel. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla, 
az akkreditáció felfüggesz-

tése kapcsolatban állt azzal, 
hogy a közösségi médiában fényké-
pek jelentek meg a kórház alagsorá-

ról és arról, hogy ott egérpiszok és 
rozsdás szekrények vannak. De köz-
rejátszott az is, hogy az egészségügyi 
minisztérium ellenőrző bizottsága 
által tavaly talált hiányosságokat, 
például az ortopédia műtőjének mál-
ló falait, nem sikerült kijavítani.

Elégedett a személyzettel

Nelu Tătaru látogatása nem volt elő-
re bejelentve, katonai helikopterrel 
érkezett Vásárhelyre, és a SMURD 
helikopterleszállóján landolt. A kór-
ház vezetősége egy órával az érkezése 
előtt, a sajtósoktól értesült a látogatás-
ról. Az egészségügyi miniszter bő két 
órát töltött a kórházban, meglátogat-

ta egyebek közt az intenzív terápiás 
részlegeket, a szívgyógyászatot és az 
ortopédiát is. Majd az újságíróknak 
kifejtette: nagy méretű és jól működő 
egészségügyi intézet a marosvásár-
helyi sürgősségi kórház. Szerinte az 
egészségügyi személyzet odaadással, 
hivatásszerűen végzi a munkáját, a 
megfelelő körülmények biztosítása 
terén vannak hiányosságok. „Meglá-
togattam az ortopédiát is, ahol már el-
kezdték a javításokat. Voltam az alag-
sorban is, ahol ugyan nem a sajtóban 
tálalt körülmények vannak, de van 
még tennivaló” – mondta Nelu Tătaru.

Azt ígérte, visszatér

Arra a kérdésre, hogy meglátogat-
ja-e a megyei kórházhoz tartozó fer-
tőző  betegségek klinikáját, ahol a 
koronavírusos betegeket kezelik, az 

egészségügyi miniszter azt mond-
ta, most nincs erre ideje, még a volt 
orvosi egyetemre szeretne ellátogat-
ni. „Vissza fogok jönni, hogy elle-
nőrizzem, hogy az akkreditációhoz 
szükséges feltételek teljesültek-e, 
és akkor szakítok időt arra, hogy a 
koronavírusos betegeket kezelő egy-
ségeket is meglátogassam, az ottani 
alkalmazottakkal is beszélgessek. 
Megnéztem a mostani számokat, lát-

tam, hogy héttel nőtt a fertőzöttek 
száma, jelenleg 61 személyt kezelnek 
a kórházban, 41-en vannak megfi-
gyelés alatt, és hét koronavírusos 
beteg szorul intenzív terápiás el-
látásra. Jelenleg Maros megyében 
nincsenek nagy gondok, de oda kell 
figyelni az egészségügyi előírások 
betartására, mind a lakosságnak, 
mind az egészségügyben dolgozók-
nak” – hívta fel a fi gyelmet.

A marosvásárhelyi intézmény alagsorában is járt az egészségügyi miniszter
• Villámlátogatásra érkezett kedden Marosvásárhelyre 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, aki egyebek közt 
a Maros Megyei  Sürgősségi Kórházat látogatta meg. 
Több részleget felkeresett, majd azt mondta: a hiányos-
ságokat pótolni kezdték, itt elsősorban nem a szakmai 
felkészültséggel és hozzáállással, hanem a körülmé-
nyekkel vannak gondok.

Az egészségügyi miniszter titokban tartotta, 
hogy Marosvásárhelyre látogat
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