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Ellenőrzik a kórházakat
A katasztrófa után átvilágítják az intenzív osztályokat

B A L O G H  L E V E N T E

O rszágszerte ellenőrzik a 
kórházak intenzív osz-
tályait a Piatra Neamț-i 

sürgősségi kórház intenzív osztá-
lyán szombaton bekövetkezett, tíz 
ember halálát okozó tűzeset nyo-
mán – jelentette be tegnap Ludo-

vic Orban miniszterelnök az 
egészségügyi minisztéri-
umban az eset miatt össze-
hívott válságstáb döntését.

Közölte, az ellenőrzések 
nyomán kidolgoznak egy 
olyan szabályrendszert, 

amelyhez minden kórháznak 
alkalmazkodnia kell majd, és min-
den javítás, közbeszerzés vagy fel-
újítás a terv értelmében zajlik majd. 
Mint ismeretes, a Piatra Neamț-i 
kórház intenzív osztályán aznap 
következett be a tűzeset, amikor az 
egészségügyi hatóság jóváhagyása 

nélkül új intenzív osztályt rendez-
tek be. A tragédia miatt a kórház 
menedzsere, Lucian Micu tegnap 
közölte: ma benyújtja lemondá-
sát.  Ludovic Orban miniszterelnök 
vasárnap este kijelentette, hogy 
a kórházban a közegészségügyi 
igazgatóság (DSP) és a kazánok, 
nyomástartó edények és emelőbe-
rendezések ellenőrzésével foglal-
kozó állami felügyelet (ISCIR) jó-
váhagyása nélkül végeztek építési 
munkálatokat. A beavatkozásokat 
irányító országos központ Ciolpa-
ni-ban összehívott értekezletén 
Orban azt mondta: maga a kórház 
menedzsere tájékoztatta a közvé-
leményt arról, hogy a kórházban, 
ahol a tragikus tűzeset történt, épít-
kezési munkálatokat végeztek. 

Az ügyben zajlik a gondatlan-
ságból elkövetett emberölés miatti 
ügyészségi nyomozás. Az ügyészek 
megkezdték a kihallgatásokat, va-
lamint elrendelték a tűz halálos ál-
dozatainak boncolását.

A tíz ember halálát okozó 
karácsonkői tűzeset után
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H I R D E T É S

Harmaduk nyugdíja 
legtöbb ezer lej
Az állami nyugdíjalapból 
fizetett romániai nyugdíjasok 
csaknem harmada legtöbb 
1000 lejt kapott szeptember-
ben – tény azonban, hogy az 
idei év kilencedik hónapjától 
kieszközölt 14 százalékpon-
tos nyugdíjemelés nyomán 7 
százalékponttal zsugorodott 
a kisnyugdíjasok aránya a 
tavalyi év azonos időszakához 
viszonyítva. Az Economica.net 
gazdasági portál friss elem-
zése szerint a nyugdíjasok 
legnagyobb hányada – 42 szá-
zalék – amúgy 1001 és 2000 
lej közötti állami juttatást kap. 
17,5 százalékra nőtt közben 
azoknak az aránya, akik 2001 
és 3000 lej közötti összeget 
kapnak. Ha a még magasabb 
összegű időskori juttatásokat 
vesszük górcső alá, láthatjuk, 
hogy igen elenyésző azoknak 
a száma, akik havi 3000 lejnél 
többől gazdálkodhatnak. 3001 
és 4000 lej között a nyugdíjak 
alig valamivel több mint 4,3 
százaléka van, és bár meg-
duplázódott tavalyhoz képest 
az 5000 lejnél is nagyobb 
állami nyugdíjjal rendelkezők 
száma, az 51 585 „nagynyug-

díjas” az időskori juttatásban 
részesülők alig 1 százalékát 
jelenti. (Bálint Eszter)

• RÖVIDEN 

• Ellenőrzi az egészségügyi tárca az ország kórházainak 
intenzív osztályait a Piatra Neamț-i sürgősségi kórház 
intenzív osztályán szombaton pusztított tűz miatt.




