
Indulásra készen, a központi költségvetésre várva
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Állandó orvosi jelenlétre  készülnek
Jelentős fejlesztés a szentegyházi egészségügyi központban
• Ügyeleti központot 
biztosítanak hama-
rosan a szentegyházi 
egészségügyi központ-
ban, így éjszakánként, 
illetve hétvégéken és 
ünnepnapokon is lesz 
orvos, aki megvizs-
gálja a betegeket. A 
kezdéshez szükséges 
körülmények, illetve 
felszerelések adottak, 
csupán a központi 
költségvetés elfoga-
dására kell várni, hogy 
biztosítani lehessen a 
feladatot vállaló szak-
emberek bérét.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Ö sszesen hét háziorvos vál-
lalta, hogy havonta újra-
tervezett beosztás szerint 

ügyeletet teljesít éjszakánként, 
hétvégéken, valamint ünnepnapo-
kon a szentegyházi egészségügyi 
központ 2019-ben felújított épületé-
ben kialakított rendelőben – tudtuk 
meg Sándor Ilonától, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház aláren-
deltségébe tartozó intézmény főasz-
szisztensétől. Mint mondta, ezáltal 
állandó jelleggel lesz a központ-
ban orvos, aki megvizsgálhatja az 

oda érkező betegeket. „Bármilyen 
egészségügyi panasszal idejöhet-
nek az emberek, hiszen ha kisebb 
gondról van szó, akkor azt helyben 
orvosolják, és útbaigazítást adnak a 
későbbi teendőkre vonatkozóan. Ha 
viszont súlyosabb a helyzet, akkor a 
megfelelő intézménybe szállíttatják 
őket” – magyarázta Sándor Ilona. 
Hangsúlyozta, az ügyelet biztosítá-
sával egyik fő céljuk, hogy ne kell-
jen sokat utazniuk a betegeknek, 
főleg ha panaszaikra helyben is van 
megoldás. Hozzátette, az intézmény 
készen áll: beszerezték a szükséges 
eszközöket, és berendezték a ren-
delőt, úgyhogy kezdődhet is a mun-

ka, amint elfogadták a központi 
költségvetést. Reméli, hogy ez már 
márciustól megtörténhet.

A környéket is kiszolgálja

Nemcsak a szentegyháziak, de min-
den Homoród menti lakos számára 
fontos, hogy folyamatosan legyen 
orvos az intézményben, hiszen így 
nem kell minden esetben Csíksze-
redába vagy Székelyudvarhelyre 
utazniuk, ez pedig pótolhatatlan 
biztonságot jelent számukra – je-
lentette ki Lőrincz Csaba szentegy-
házi polgármester, aki maga is részt 
vett a projekt kezdeményezésében. 

Mint mondta, az ügyeleti központ 
működtetése az önkormányzat fela-
data lesz, az ott dolgozó szakembe-
rek bérét viszont a Hargita Megyei 
Egészségügyi Pénztár fogja bizto-
sítani. „Úgy gondolom, az ügyeleti 
központ elindításával újabb lépést 
teszünk annak érdekében, hogy 
hangsúlyosabbá tegyük a szentegy-
házi intézményt az egészségügyi 
térképen” – fogalmazott.

Sándor Ilona ennek kapcsán 
hangsúlyozta, noha intézményüket 
majdnem bezárták a 2000-es évek 
elején, örül, hogy a közösségi ösz-
szefogásnak köszönhetően végül a 
fejlődés útjára léphettek. Az emlí-

tett intézményeken kívül egyébként 
a Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság, valamint Hargita Me-
gye Tanácsa is hozzájárult az ügye-
leti központ létrehozásához.

Hat központ megyeszerte

Duda Tihamér, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár vezér-
igazgatója kifejtette, jelenleg hat 
ügyeleti központ üzemel a megyé-
ben – Parajdon, Székelykeresztúron, 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredá-
ban, Gyimesközéplokon, Gyergyó-
remetén –, amelyek egyik fő célja, 
hogy levegyék a terhet a sürgősségi 
eseteket megoldó orvosok válláról. 
Ezekbe bárki bemehet függetlenül 
attól, hogy rendelkezik-e egész-
ségügyi biztosítással. Itt 
megvizsgálják őket – ingye-
nes gyógyszereket is biztosí-
tanak –, döntenek a helyzet 
súlyosságáról, és annak 
függvényében cseleked-
nek. Duda közölte, szükség 
lenne még hasonló ügyeleti 
központokra Hargita megyében – 
ezek fi nanszírozása nem is jelentene 
problémát –, ám kevés orvos vállalja 
az ottani feladatokat. Éppen ezért 
külön gratulált a Szentegyházán 
feladatot vállalóknak, valamint a 
projekt kezdeményezőinek. Megerő-
sítette ő is, hogy az ott szolgálatot 
vállaló egészségügyi dolgozók bérét 
csak a központi költségvetés vég-
legesítése után tudják biztosítani, 
miután az ehhez szükséges összeget 
belefoglalhatták az éves büdzsébe.

K O V Á C S  E S Z T E R

Bokrok alá és fák tövéhez, az 
olvadó hóba több helyen is 

rongydarabokat szórt szét valaki a 
székelyudvarhelyi városi 
parkban. A helyi rendőr-
séget egy kutyatulajdo-
nos értesítette, az egység 
munkatársainak helyszíni 
szemléje után kiderült, 
hogy nagy valószínűség-
gel mérgező anyaggal 
voltak átitatva a szétszórt 

szövetdarabok. „A zöldövezetek-
ben, illetve fák és bokrok töveinél 
szétszórt szövetdarabokat való-

színűleg átitathatták valamivel, 
ugyanis tudomásunk szerint ezeket 
több kutya is próbálta már megen-
ni, sőt néhányan közülük rosszul is 
lettek, tüneteik jelentkeztek” – tájé-
koztatott a helyi rendőrség. Később 
a helyi rendőrség munkatársai meg-
tisztították a helyszínt, mindezek 
ellenére fokozott fi gyelemre intik a 
kutyatulajdonosokat. „Kollégáink 
fi gyelemmel kísérik a városi parkot 
és környékét, de az eset mielőbbi 
megoldása érdekében arra kérjük 
önöket, hogy ha bármi gyanúsat 
észlelnek, esetleg információval 

rendelkeznek az eset kapcsán, 
azonnal értesítsenek bennünket a 
0266-210210-es telefonszámon” – 
nyomatékosította a helyi rendőrség.

Mérgező anyaggal átitatott rongyokat találtak
• Kutyákat próbált megmérgezni valaki a székelyudvar-
helyi Sétatéri Parkban: az egyelőre ismeretlen elkövető 
mérgező anyaggal átitatott rongydarabokat szórt szét 
a parkban. A helyi rendőrség fokozott figyelemre inti a 
kutyatulajdonosokat.

A veszélyes hulladékot összegyűjtötték
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Góbé farsang Csíkszeredában
Február 8-án és 14-én a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Góbé 
farsang című előadását mutatja be Csíkszeredában, a Városi Művelő-
dési Házban. Az előadások 19 órától tekinthetők meg, közreműködik a 
Kedves zenekar. Az előadás bőven merít a néphagyomány téli szoká-
saiból, és saját szájíze szerint fűszerezve azokat kívánja bemutatni, 
hogy az ünnepek a lélek megtisztulásának, a szív megkönnyítésének 
lehetőségei. Belépőjegyek a bilete.ro oldalon, hétköznap a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes székhelyén 8 és 16 óra között, illetve az 
előadás előtt egy órával a Városi Művelődési Házban válthatók.

Ingyenes honosítási ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány 
alkalmazottai ma, illetve február 11-én, csütörtökön és 15-én, hétfőn 
12–14 óra között a csíkszentléleki közbirtokosságnál, valamint a 
csíkmindszenti közbirtokosságnál veszik át a honosítási kérelem 
beadásához, házasság, gyermekszületés, haláleset vagy válás 
anyakönyveztetéséhez szükséges dokumentumokat, tájékoztatnak 
a személyazonosító igazolvány igénylésének módjáról, illetve az 
anyasági és életkezdési támogatásról. A dossziék összeállítása 
minden esetben díjmentes. Érdeklődni hétköznapokon 9–16 óra kö-
zött az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíksze-
reda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában 
(Csíkszereda, Gál Sándor utca 8. szám), illetve a 0266-317678-as 
vagy a 0371-347827-es telefonszámon lehet.
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