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Van, ahol már a pénzt költik, máshol azonban homály fedi a pályázatot 

A sepsiszentgyörgyi és a marosvásárhelyi kórház már 
megkapta azt a jelentős összeget, amit a koronavírusos 
betegeket is kezelő kórházként megpályázott európai 
uniós pénzalapból, hogy fedezni tudja a szükséges fo-
gyóeszközök költségeit, és meg tudja vásárolni a betegek 
ápolásához szükséges felszereléseket, eszközöket. Hoz-
závetőleg 13 millió lej támogatást nyert a sepsiszentgyör-
gyi kórház az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív 
Programjában (POIM) a koronavírus-fertőzöttek kezelé-
sének segítésére. A pályázatot már tavaly benyújtották, 
most kezdik látni a végét, meghirdették a közbeszerzési 
eljárást, következik a szerződéskötés, majd a vásárolt 
eszközök, anyagok beszállítása – mondta el megkeresé-
sünkre Rosu Mátyás orvosigazgató. 
A Maros Megyei Klinikai Kórház is megkapta az európai 
uniós pénzalapból igényelt 48 millió lejt. Mint Gáll 
Boglárka, a kórház sajtószóvivője érdeklődésünkre 

elmondta, idejében igényelték a támogatást, jelenleg 
pedig már zajlanak a közbeszerzések, hogy új felszere-
léseket, gépeket, mentőautót vásároljanak. Ugyanakkor 
már újabb pályázatokat készítenek elő, hogy minél több 
uniós és kormánytámogatást hívhassanak le.
Kiss Edit sajtóreferenstől megtudtuk, hogy a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórház is nyújtott be pályázatot, 
esetükben azonban még nem hirdettek eredményt. 
A Székelyudvarhelyi Városi Kórház esetében azon-
ban elég homályos ez a pályázati kiírás: még tavaly 
októberben, az azóta korrupciógyanú miatt vizsgálat 
alatt álló Lukács Antal azt nyilatkozta, hogy 18 millió lejt 
pályáznának meg, elsősorban fogyóanyagok fedezésé-
re, de orvosi eszközökre is. Tegnap ismét érdeklődtünk, 
ezúttal Borka-Balás Attila jelenlegi kórházmenedzser-
nél, ám ő ezzel kapcsolatban nem tudott információkkal 
szolgálni. (Simon Virág)
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Eladósodott  a városi kórház
Egyenlőtlen pénzelosztásra panaszkodnak a székelyudvarhelyi kórházban
• Ha kinyitja az ajtót, hitelezők állnak a küszöbön, és pénzt kérnek – 
foglalta össze plasztikusan a székelyudvarhelyi kórház pénzügyi hely-
zetét Borka-Balás Attila, az intézmény ideiglenes főigazgatója. A szerdai 
sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Hargita megye többi kórházá-
hoz képest a székelyudvarhelyi méltánytalanul kevés pénzt kapott az 
országos költségvetési pénzek elosztásakor.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S ajtótájékoztatón számolt be 
szerdán a székelyudvarhe-
lyi kórház vezetősége az új 

igazgatók kinevezése óta eltelt 100 
napról és a jelenlegi járványügyi 
helyzetről. Az egészségügyi intéz-
mény ideiglenesen kinevezett me-
nedzsere, Borka-Balás Attila kez-
detben nem kívánt konkrétumokba 
bocsátkozni a kórház működésével 
kapcsolatban, mondván, nehéz úgy 
tervezni, hogy 30 naponta hosszab-
bítják meg a mandátumát, de végül 
úgy fogalmazott, ha kinyitja az ajtót, 
állandóan hitelezők állnak a küszö-
bön, és pénzt kérnek. Hagyatékként 

kezelik azt a 3,7 millió lejes 
eszközbeszerzési költséget, 
amelyet az előző kórházve-
zetéstől örököltek, és amely-
nek a törlesztésére egyelőre 
nincs pénze az egészségügyi 
intézménynek. „Alapvetően 
az van, hogy minden szám-

lát ki kell fi zetni” – mondta 
Borka-Balás Attila, majd arról be-
szélt, hogy a személyzet majdnem 
háromszáz fővel bővült az elmúlt 
időszakban, és ezzel a helyzettel a 
Covid-időszak után valamit kezdeni 
kell, ami „egy nehéz történet lesz”.

Igazságtalanságra 
panaszkodnak

A kórház ideiglenesen kinevezett 
orvosigazgatója, Szöllősi Attila azt 
nehezményezte, hogy a hónap ele-
jén, az országos költségvetési pén-
zek elosztásakor szereztek tudomást 
róla, hogy a Covid-háttérkórházként 
működő székelyudvarhelyi kórház 
számára mindössze 3 millió lejt utal-
tak ki. Összehasonlításként elmond-
ta, a gyergyószentmiklósi kórház 
esetében 6,4 millió, a csíkszeredai 
megyei kórház esetében pedig 12,2 
millió lej ez az összeg. A megyei 
járványhelyzet kezelésében alappil-
lérként működő székelyudvarhelyi 
kórház munkaközösségeként mél-
tánytalannak és kevésnek tartják 
a 3 millió lejes költségvetési össze-
get, amelyet éppen arra kellene fel-
használniuk, hogy a Covid-háttér-
kórházként rájuk rótt feltételeknek 
megfelelő ellátást tudjanak biztosí-
tani – hangsúlyozta Szöllősi Attila, 
hozzátéve, hogy a kórház munkakö-
zösségének az egyenlőtlen pénzel-
osztással kapcsolatos álláspontját 
írásba is foglalták. Az egészségügyi 

intézmény vezetése egyébként poli-
tikai indíttatást sejt az egyenlőtlen 
pénzelosztási mód mögött.

Remélik, hogy a betegellátást 
nem fogja érinteni

A 3,7 millió lejes adósság mellett drá-
ga szerződései vannak a kórháznak 
mobil telekommunikációs szolgál-
tatásokra is, ezeket, valamint több 
más kiadást is felül kell vizsgálni, 
illetve racionalizálni kell a költsé-
geket, válaszolta Borka-Balás Attila 
arra a kérdésünkre, hogy miként 
tudja törleszteni az intézmény a tar-

tozásait. Reméli, hogy a betegellá-
tást nem fogja érinteni az elmaradás 
okozta helyzet – fűzte hozzá érdek-
lődésünkre. Egyébként a kórház ösz-
szköltségvetésének 85 százaléka bér 
jellegű kiadás, a maradék 15 száza-
lékból kell fi zetniük minden számlát, 
a fenntartási és egyéb költségeket. 

A konténerkórházról, amelyhez a 
konténerek múlt év novemberében 
már megérkeztek a kórház udvará-
ra, az intézmény vezetése újságírói 
kérdésre elmondta, túlságosan bü-
rokratikus és drága lett volna azok 
működésbe helyezése, ráadásul eb-
ben az esetben le kellett volna mon-
daniuk arról, hogy a koronavíruson 
kívül más betegségeket is kezelje-
nek a kórházban, ezért – bár kez-
detben hasznos kezdeményezésnek 

tűnt – lemondtak a konténerkórház 
beindításáról.

„Mindenkiben voltak félelmek”

A járványhelyzetre vonatkozóan a 
kórház illetékesei azt közölték, hogy 
jelenleg 81 koronavírusos beteg fek-
szik a székelyudvarhelyi kórházban, 
és több mint két hete folyamatosan 
tele van az intenzív terápiás részleg, 
ahol tíz ágyat tartanak fenn a súlyos 
és kritikus állapotú fertőzöttek ke-
zelésére. Fazakas Zsuzsa, a kórház 
ápolási igazgatója arról számolt be, 
hogy nehéz időszak volt az elmúlt 

egy év a kórház életében, várat-
lan helyzet elé állította a járvány a 
személyzetet, és előbb ezt kellett 
kezelni, tervezni, hosszabb távban 
gondolkodni csak ezután tudtak. 
„Mindenkiben voltak félelmek, és 
ezeket a félelmeket is kellett kezel-
ni, megbeszélni” – fogalmazott. A 
védőruházat, több réteg kesztyű 
miatt nem biztos, hogy az ápolósze-
mélyzet mindig olyan magas szinten 
tudja elvégezni a teendőket, aho-
gyan azt a beteg elvárná – mondta, 
megjegyezve, sokszor kaptak hide-
get, meleget egyaránt az elmúlt egy 
évben, de a nehézségek ellenére a 
személyzet tagjai elhivatottak és ki-
tartók, ezért hisz benne, hogy szem-
be tudnak nézni azzal is, ami ezután 
vár rájuk. A segíteni akarás szándé-
ka és a túlzott kötelességtudat ve-
zérelte, amikor elfogadta a kórház 
orvos igazgatói tisztségének betöl-
tésére vonatkozó felkérést, miután 
Lőrinczi Csaba, a kórház korábbi 
orvosigazgatója személyes okokra 

hivatkozva lemondott tisztségéről – 
közölte a sajtótájékoztatón Szöllősi 
Attila. „Ebben a nehéz helyzetben 
felvenni a kesztyűt, és azt csinálni, 
amit egy tapasztalt kolléga tizenkét 
évig csinált, nem egyszerű feladat” 
– fogalmazott. 

A menedzsment és az igazgatás a 
szakterülete, és ebben szeretne a to-
vábbiakban is tevékenykedni, a szé-
kelyudvarhelyi kórházban egy olyan 
elhivatott csapatban találta magát, 
amilyet a mai világban ritkán talál-
ni – számolt be tapasztalatairól a 
kórház nemrég kinevezett ideiglenes 
főigazgatója, Borka-Balás Attila. 

Pálfi  Kinga, Székelyudvarhely 
alpolgármestere megköszönte a 
kórházmenedzsernek, hogy kétsze-
resen is nehéz helyzetben elvállalta 
az intézmény irányításával járó fel-
adatokat, és hogy már negyedik hó-
napja a bizonytalanságok ellenére is 
eleget tesz ennek a feladatkörnek, 
sőt fejleszti is a székelyudvarhelyi 
kórház működését.




