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Újabb fontos eszköz
Csontsűrűségmérő készüléket szerzett be a kórház

A szerkesztőségünkbe eljut-
tatott kórházi közlemény 
szerint Konrád Judit, a kór-

ház menedzsere a tegnapi bemuta-
tón elmondta, a közel 200 ezer lejbe 
kerülő készüléket tavaly ősszel vá-

sárolta meg a kórház, abból 
az állami költségvetési tá-
mogatásból, amit az RMDSZ 
parlamenti képviselete és a 
működtető megyei önkor-
mányzat révén kaptak meg. 
Az összeg tíz százalékát a 
megyei önkormányzat biz-

tosította. A menedzser kiemel-
te, ezt a nagy értékű készüléket a 
csontritkulás korai kiszűrésére is 
használni lehet, és javasolta a koc-
kázati csoportokba tartozóknak, 
hogy éljenek majd ezzel a lehető-

séggel. A csontsűrűségmérő ké-
szülék több orvosi szakterületet is 
kiszolgál, az endokrinológus mel-
lett a reumatológusok és az ortopéd 
orvosok munkáját is tudja segíteni.

A gép szerepéről

Erőss Mária balneo-fizioterápiás 
főorvos elmondta, rég várt ké-
szülékről van szó, hisz manapság 
már a prevenciós medicina kor-
szakát éljük, és ennek a készülék-
nek jelentős szerepe van nemcsak 
a csontritkulás diagnosztizálásá-
ban, hanem annak kiszűrésében, 
a súlyos szövődmények megelőzé-
sében is. Felvázolta: fizoterápiás 
orvosként három betegségcsoport 
diagnosztizálására, illetve szűré-

sére is hasznos eszköz lesz ez a 
készülék.

Ruff  Rudolf endokrinológus-dia-
betológus szakorvos a csontritkulás-
ról is beszélt. Elmondta, Romániában 
az ötven év feletti nők mintegy húsz 
százalékát érinti ez az állapot, amely 
éves szinten mintegy 10 000 kistrau-
más törés és mintegy 15 000 csípőtájé-
ki törés mögött fellelhető. A csontsű-
rűségmrő készülékkel a csontrikulás 
kórisméjét tudják felállítani, továbbá 
meg tudják becsülni a csonttörés koc-
kázatát, és kezelés alatt utánkövetést 
lehet végezni a segítségével. A kis su-
gárterhelést jelentő vizsgálat mindig 
indokolt, ha fennáll a csontritkulás 
gyanúja. Burszán-Barabás Andrei 
radiológus főorvos kihangsúlyozta, a 
csontsűrűségmérő készülék nem csak 
a megyében, országos szinten is egye-
dülálló, hisz a legtöbb ilyen készülék 
magánklinikákon működik. 

A csontsűrűségmérő készüléket 
2019 novemberében vásárolta meg a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház a Medist Imaging cégtől. A készü-
lék ára 199 920 lej volt, és az Amerikai 
Egyesült Államokban gyártotta a Ge-
neral Electric vállalat.

Bármely közösség sikere azon mú-
lik, hogy tagjai ne csak szavak-

ban, de minden egyes nap érezzék 
azt, hogy ennek ők is részesei. Éppen 
ezért jöttek létre olyan ötletek, mint a 
piac felújításának terve, amelyről az 
RMDSZ még 2014–2015-ben készített 
egy tanulmányt. Ezt kevéssel utána 
egy látványterv is követte, ami akkor 
rendkívüli népszerűségnek örvendett, 
hiszen egy valóban modern, a 21. szá-

zad elvárásainak megfelelő tér körvo-
nalazódott, ahol otthon érezheti magát 
a helyi termelő és a vásárló egyaránt.

A modern piactér projektje azó-
ta elhalt, számos más elképzelés-
sel együtt egy fi ókban porosodik, 
fájó példaként arra, hogy az elmúlt 
időszakban rengeteg terv és ötlet 
született, de ezeket nem ültették 
életbe, megmaradtak csupán szán-
dék szintjén. Nekünk ma az a fela-

datunk, hogy felvállaljuk ezek meg-
valósítását is: rendezzük a piactér 
ügyét, teremtsünk egy befogadó, 
modern környezetet, mert különben 
elfogynak innen a termelők, és las-
san a vásárlók is.

Egy modern piactér létrejötte csu-
pán egy eleme annak a jövőképnek, 
amit csapatunk Sikeres Székely-
udvarhely néven fogalmazott meg. 
Ehhez kérjük az Önök támogatását 
szeptember 27-én – tegyük együtt 
sikeressé Székelyudvarhelyt!

Derzsi László, 
az RMDSZ székelyudvarhelyi 

polgármesterjelöltje

Legyen modern piactere Székelyudvarhelynek!
• A városi piactér felújítása egyike a város árva pro-
jektjeinek, amelyek évek óta a fiókban porosodnak. 
Nekünk az a feladatunk, hogy ezt megvalósítsuk és 
egy 21. századi piacteret hozzunk létre.
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Az RMDSZ csíkszeredai polgár-
mesterjelöltje, Korodi Attila 

szerint a fiatalokat be kell vonni az 
önkormányzati döntésekbe. A poli-
tikus tegnap újabb sajtótájékozta-
tót tartott. 

A fi atalokat érintő ügyekben ki-
emelte az inkubátorház mihama-
rabbi létrehozását. Mint mondta, 
fontos, hogy például a parkolás 
vagy önkormányzati és egyéb szol-
gáltatások akár mobiltelefonon 
keresztül is egy gombnyomással el-
érhetőbbek legyenek, előrevetítve a 
digitalizáció jelentette előnyöket. A 
lakhatásnál megemlítette, az önkor-
mányzati elbírálás időszakát le kell 
rövidíteni az építkezni kívánó csa-
ládok előtt. Ezáltal több városrész 
is lakóövezetté alakulhatna át, a 
tömbházlakások árai pedig elérhető 

közelségbe kerülnének. Korodi az 
iskolák sportpályáit meg szeretné 
nyitni a nagyközönség előtt, vál-
lalva, hogy az önkormányzat 
téríti meg az esetlegesen 
rongálásokat. Elmondta, 
autóbuszokkal kötné össze 
a városrészeket a tanintéz-
ményekkel. Lehetőséget 
biztosítana még az extrém- 
és tömegsportoknak, több 
kerékpártárolót és kiszámíthatóbb 
támogatási rendszert tervez a városi 
sportklubok számára. 

Trandafir Orbán Tímea önkor-
mányzati képviselőjelölttől meg-
tudtuk, megválasztásuk esetén 
létrehoznának egy ifjúsági konzul-
tatív tanácsot, amely a fiatalok igé-
nyeit, visszajelzéseit tartaná szem 
előtt. (Korpos Attila)

Korodi: adjunk teret a fiataloknak

• A megyében, de az országbeli megyei kórházakban 
sincs ilyen készülék, a hasonló eszközök többnyire 
csak egyetemi központokban és magánrendelőkben 
működnek – hangzott el csütörtökön délelőtt, amikor 
bemutatták a sajtónak a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház endokrinológiai járóbeteg-rendelőjében 
működésbe állított csontsűrűségmérő készüléket.

Az iskolák ötödében nincs internet
Az összesen több mint 22 ezer romániai iskolaépületből ötezer 
nem rendelkezik internetkapcsolattal jelen pillanatban – jelentette 
ki csütörtökön az oktatási miniszter egyik tanácsosa. Jean Badea 
egy szakkonferencián azt mondta, a kormány munkacsoportot ho-
zott létre, amelyben az illetékes szakminisztériumok és a távközlé-
si szolgáltatók is képviseltetik magukat. 
A testület felleltározta a tanintézeteket, és megállapította, hogy 
az ötezer iskolából, amely jelenleg nem rendelkezik internetel-
éréssel, mintegy 2800-ban van lehetőség arra, hogy szeptember 
14-éig bevezessék az internetet – írja az Agerpres. A tanácsos 
rámutatott, azok az iskolák, amelyek nem rendelkeznek internet-
kapcsolattal, rendszerint hátrányos helyzetű térségekben talál-
hatók, kis létszámú közösségekben, ahol várhatóan a klasszikus 
módszerrel zajlik majd a tanítás.

Siculus Fesztivál Székelyudvarhelyen
A járványhelyzet ellenére korlátozott létszámú részvevővel idén 
is megtartják a Siculus Fesztivál tehetségkutató vetélkedőt a 
székelyudvarhelyi Márton Áron téren. A háromnapos rendezvény 
ma délután fél ötkor kezdődik, a megnyitó után megméretkezik 
a House of Pioneers, a Kvab, az Oncsi és a C-sus-2 együttes, 
utána pedig Térerő-, illetve Koszika & The HotShots-koncert lesz. 
Szombaton délután két órától szakmai előadásokat tartanak 
zenekaroknak. Ezután bemutatja tudását a Face X Bro, az Ede & 
The Barbers, a HóHányók, az Arzenál és a Hellmeton együttes. 
A napot a 4S Street koncertje zárja. Vasárnap szintén szakmai 
előadások lesznek délután két órától, és versenyezni fog a Minu-
tes, A csajod, A The Phoenix SM és az 8Light. A nyertes zeneka-
rokat este nyolc órától díjazzák, a fesztiválgyőztes pedig ezután 
koncertezik.
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