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TOVÁBBRA SINCSENEK MEGOLDVA AZ EGÉSZSÉGÜGYISEK GONDJAI

Hitegeti a kormány
a kórházi dolgozókat

Országos szintű munkakonfl iktus kirobbantására készül a Sanitas egészség-
ügyi szakszervezet, amennyiben hamarosan nem történik érdemi előrelépés 
az ágazat dolgozóit érintő problémák megoldásában, továbbá ha az alkal-
mazottak továbbra sem kapják meg a kormány által megígért pótlékokat. 
Bár a múlt heti kormányülésre előkészítettek két tervezetet a jutalékokról 
és pótlékokról, de azok a Sanitas szerint nem nyújtanak megoldást a köve-
teléseikre. Tegnap a szakszervezeti szövetség valamennyi megyében iktatta 
a prefektúrákon a követeléslistát, ma immár harmadik alkalommal állnak 
sztrájkőrséget a kormány épülete előtt. 3.»

Tiltakozáshullám. Az egészségügyi szakszervezet március óta jelzi a kormánynak a hiányosságokat, de nem javul a helyzet

„Megfertőzte”
a vírus a vásárlóerőt
Jelentős eltérések vannak az 
európai államok között, ha az egy 
főre eső vásárlóerőt vesszük górcső 
alá. Ugyanakkor az országon belül 
is jelentős különbségek fi gyelhetők 
meg a GfK piackutató intézet friss 
felmérése szerint. Az amúgy e te-
kintetben sem túl fényesen teljesítő 
Romániában a székelyföldi megyék 
elmaradnak az átlagtól. 6.»

Megduplázódott a
közszféra béralapja
Az idei év első kilenc hónapjában 
több mint 1,24 millió közalkalma-
zottat tartottak nyilván Romániá-
ban, a fi zetésükkel járó kiadások 
pedig elérték a 80,9 milliárd lejt, 
ami 6,5 százalékos növekedést 
jelent az előző év azonos idő-
szakához mérten. Közben – a 
nyugdíjpont emelése ellenére – az 
időskori juttatások harmada nem 
haladja meg az 1000 lejt.  7.»

Átvilágítják az
intenzív osztályokat
Ellenőrzi az egészségügyi tárca az 
ország kórházainak intenzív osz-
tályait a Piatra Neamț-i sürgősségi 
kórház intenzív osztályán szom-
baton pusztító tűz miatt. Ennek 
nyomán kidolgoznak egy olyan 
protokollt, amelyet a kórházme-
nedzsereknek kötelezően be kell 
tartaniuk az intenzív osztályok át-
alakításakor. A kórház menedzsere 
közben jelezte: lemond. 5.»

Van-e színház
az alagút végén?
Korunk kérdéseire keresi a vá-
laszt a kolozsvári Interferenciák 
Nemzetközi Színházi Fesztivál, 
amelyet november 19. és 29. között 
szerveznek online térben, ingye-
nesen – jelentette be Tompa Gábor 
fesztiváligazgató. A szemle legtöbb 
előadását a vimeo videómegosz-
tón lehet követni, a produkciók 24 
órán keresztül elérhetőek lesznek 
a világhálón.  9.»

 » A szakszer-
vezet leszögez-
te: a jelenlegi 
helyzetben nem 
gondolnak mun-
kabeszüntetésre, 
nem hagyják a 
betegeket ellátás 
nélkül.
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Böjte atya koronavírusos
– Fokozódnak a járványgondok
Erdélyben  2.»

Megelevenedik Várad fénykora a
restaurált szecessziós múzeumban

8.»
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