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Új vezetők a városi kórház élén

• A legfontosabb feladat, hogy a jelenleg zajló beru-

házások folytatódjanak, ugyanakkor emberközpontúbb
intézménnyé alakítani a gyergyószentmiklósi kórházat
– vallja az új menedzser. A régi vezetőség nyugdíjba vonulása után megbízott igazgatók vették át az irányítást.
GERGELY IMRE
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Letisztult feladatok

Ha nem beszél románul
Veszélyben a magyar betegek anyanyelvhasználati joga
Műtét közben. Gondot
jelenthet, ha a páciens nem tud
kommunikálni az orvossal

▾ KORÁBBI FELVÉTEL: GÁBOS ALBIN

A gyergyószentmiklósi városi
kórházat ideiglenesen új
menedzser vezeti

▾ FOTÓ: PINTI ATTILA

• Elfogadta a brassói sürgősségi klinikai kórház létreho-

utalták, tehát ide kell küldeniük a
zásáról szóló törvénytervezetet a szenátus. Bár a felsőház kompetenciáikat meghaladó súlyos
eseteket. Benkő Erika szeptember
által megszavazott változatból kikerült a „regionális”
elején intézett kérést az egészségügyi
megnevezés, ez még nem szavatolja, hogy a Hargita és
miniszterhez, hogy a Kovászna és
Hargita megyei kórházak kerüljenek
Kovászna megyei betegeket nem „csatolják” Brassóhoz,
vissza a marosvásárhelyi regiami nehezítené anyanyelvhasználati joguk szavatolását.
onális központhoz, mert így
magyar betegek anyanyelvhasználati jobban szavatolható a beteBÍRÓ BLANKA
jogának szavatolását csakis miniszgek anyanyelvhasználathoz
teri rendelettel lehet biztosítani, Nelu való joga.
Tătaru egészségügyi miniszter pedig
Az egészségügyi reformok
kezdeményezésről a képviselő- csütörtökön azt ígérte, két hét múlva törvénye 2017-ben módosíház szavaz döntéshozó kama- kiadja a vonatkozó rendeletet. „Az tott változatának értelmében
raként. Benkő Erika parlamen- ígéret szép szó, követjük az ügyet, két ott, ahol a nemzeti kisebbti képviselő lapunknak elmondta, a hét múlva újra rákérdezünk” – szö- ségek aránya meghaladja
a lakosság húsz százalékát
Mentsétek meg Romániát Szövetség gezte le az RMDSZ-es politikus.
vagy az ötezer főt, szavatolni kell az
(USR) törvényhozói azért javasolták
egészségügyi ellátásban számukra
a „regionális” kifejezés mellőzését, Előzmények
az anyanyelv használatát. Ám ezt az
mert helyi fejlesztésű kórházat szeretelőírást nem veszi figyelembe a július
nének a Cenk alatti városban. Már az Mint ismeretes, júliusban jelent meg
indoklásban az szerepel, hogy az új a 1355-ös számú miniszteri rendelet, végén kibocsátott miniszteri rendekórház megépítése roppant sürgős, a amely a megyei kórházakat a regioná- let, hiszen miközben Marosvásárhekezdeményezésnek helyi szintről kell lis központokhoz csatolja, figyelembe lyen vannak magyarul beszélő orvoindulnia, nem akadályozhatják kor- véve a közöttük lévő távolságot. Így a sok és egészségügyi asszisztensek,
mányzati döntések. Benkő Erika úgy Kovászna és Hargita megyei kórhá- Brassóban már nem volna lehetőség
véli, a Hargita és Kovászna megyei zakat a brassói egyetemi központhoz az anyanyelvhasználat biztosítására.

anyanyelvhasználat

Bíró Levente 2018-ban kezdett dolgozni Gyergyószentmiklóson tüdőgyógyász szakorvosként. Első számú feladatának azt tartja, hogy a
korábban elindult fejlesztések zökkenőmentesen folytatódjanak. Két
jelentős beruházás zajlik jelenleg:
folyamatban van az épület ablakainak cseréje, valamint korszerű diagnosztikai és gyógyítási eszközök,
gépek beszerzése kezdődött el. Mint
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Gyergyószék

erenczy István korábbi kórházmenedzser nyugdíjba vonult,
és a jogszabályoknak megfelelően a
gyergyószentmiklósi önkormányzat
ideiglenesen új vezetőséget bízott
meg a kórház irányításával. Dr. Bíró
Levente tölti be a menedzseri tisztséget, az orvosigazgatói feladatot
pedig dr. Andrei Pretorian látja el.
Megbízatásuk ideiglenes, három hónapra szól, majd pedig versenyvizsgát kell kiírni vezetői állásra.

Bíró Levente közölte, a kétmillió eurós eszközvásárlás során a gépek
egy része már megérkezett, és továbbiakat várnak.
A fejlesztések lefolytatása mellett
a megbízott kórházmenedzser célja,
hogy emberközelibb legyen az intézmény és továbbra is gördülékeny
legyen a betegellátás. Bíró
Levente kórházmenedzser
kihangsúlyozta, hogy bár
a korononavírus-járvány
a térséget sem kerülte el,
Gyergyószentmiklós abban
a szerencsés helyzetben
van, hogy a vírussal fertőzött betegeket egy teljesen
különálló épületben kezelik, ezért az
új épületben a normális keretek között zajlik a munka, tehát azok, akik
bármilyen betegséggel küzdenek és
orvosi, esetleg kórházi ellátásra szorulnak, forduljanak bizalommal a
gyergyószentmiklósi kórházhoz.
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• FIZETETT TARTALOM

Gyümölcs- és zöldségtermesztő, valamint -feldolgozó egyesületek is pályázhatnak
Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesületénél
• Október 30-áig adhatják le támogatási igénylésüket

az egyesületek.
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yümölcs- és zöldségtermesztő,
illetve -feldolgozó egyesületeket
is támogat Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.
Az egyesületek pályázataikat
október 30-áig adhatják le, amenynyiben székhelyük azon településen
található, amely önkormányzat tagja
a Vidékfejlesztési Egyesületnek vagy
megyei érdekeltségű.
– Idén már 11 éves a Székely termék védjegyünk. Évente száz új munkahely jön létre a termelők által, és
több mint 2300 állandó munkahelyet
biztosítanak. Pályázati kiírásainkkal
erre erősítünk rá, és ezt a fenntart-

ható fejlődést szeretnénk biztosítani.
Ugyanakkor közösen igyekszünk,
hogy a termékek minőségében is javuljanak. A pályázati kiírásokkal
lehetőséget kínálunk a fi ataloknak,
akikre büszkék vagyunk, hogy itthon
meg tudnak élni és olyan helyi termékeket állítanak elő, amelyekre van
kereslet – nyilatkozta Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke.
A pályázat célterületei: gyümölcs- és zöldségfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése:
kukták, gyümölcsprések, magozógépek, inox kagylók, inox asztalok;
címkék, befőttesüvegek, csomago-

lóanyagok; zöldségtermesztéshez
szükséges
öntözőberendezések,
eszközök beszerzése.
Az előirányzott keretösszeg: 30
000 lej. A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49
százaléka. A pályázási keretösszeget
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének tagjai biztosítják,
vagyis Hargita Megye Tanácsa és 45
helyi önkormányzat.
További információk, pályázási
útmutató az alábbi elérhetőségeken
igényelhetők: a közhasznú egyesület
székhelyén, Csíkszereda, Szabadságtér 5. szám alatt, Hargita Megye
Tanácsának 244-es irodájában, telefonszám 0740-169850, e-mail-cím:
karikascsilla@hargitamegye.ro,

dezvoltareruralahr@gmail.com. A
pályázati űrlap letölthető a www.
hargitamegye.ro honlapról is.
A pályázat leadási határideje október 30., 12 óra. A pályázat
egy példányban, lezárt borítékban,
Hargita Megye Tanácsának 244-es
irodájában (Csíkszereda, Szabadság
tér 5. szám) nyújtható be.

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem részesülnek elbírálásban. További információkat találhatnak Hargita Megye Tanácsának
weboldalán: http://hargitamegye.ro/
hargita-megye-tanacsa/programok/
aktiv-palyazatok/hmt-videkfejlesztesi-egyesuletenek-palyazatai/gyumolcsfeldolgozo-egyesuletek.html.

