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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Harminc-negyven százalékkal 
csökkent tavalyhoz képest 

az idei burgonyatermés Hargita 
megyében – nyilatkozta tegnap 
az Agerpresnek a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság ve-
zetője. Romfeld Zsolt elmondta, 
a burgonya betakarítása egy hete 
elkezdődött, és főként a nagyter-
melőknél halad jó ütemben, ahol 
ezt a munkát gépek végzik. Hoz-
zátette, a munkaerőhiány miatt a 
kistermelők nagy része is gépi be-
takarításhoz folyamodik.

Az igazgató a terméscsökkenést 
azzal magyarázza, hogy a gumók 

kialakulásakor, július végén, au-
gusztus elején kevés csapadék 
hullott. Az ipari felhasználású 
burgonyából 20–21 tonna termett 
hektáronként, míg a fogyasztás-
ra szánt, hagyományos fajtákból 
28 tonna – jegyezte meg Romfeld 
Zsolt. A burgonya ára egyelőre 
nem stabilizálódott, az ipari fel-
használású krumpliért 1 lejnél 
kevesebbet, a fogyasztásra szánt 
terményért 1 lej és 1,10 lej közöt-
ti összeget kérnek a termelők. Az 
árak stabilizálódása szeptember 
végére várható – tette hozzá a 
szakember.

Hargita megyében 2021-ben 7200 
hektáron termesztettek burgonyát.

Csökkent a burgonyatermés

SZÁMOS TANINTÉZETBEN HIÁNYZIK A GYÓGYÍTÓ, SZINTE VALAMENNYI SZAKEMBER VÁROSI INTÉZMÉNYEKBEN TEVÉKENYKEDIK

Vonzó az iskolaorvosi pálya, de kevés a hely
Összesen mintegy hétezer 
iskola működik ország-
szerte, viszont mindösz-
sze 680 iskolaorvos van, 
egészségügyi asszisztens 
pedig háromezer. A szak-
emberek túlnyomó többsé-
ge városon tevékenykedik. 
A koronavírus-járvány óta 
még inkább kitűnik, hogy 
akár minden tanintézetre 
ráférne az egészségügyi 
személyzet, de a miniszté-
rium évek óta nem hagyott 
jóvá új állásokat.

 » HAJNAL CSILLA

O lyan megye is akad Romá-
niában, amely jobban áll 
az országos átlagnál az 

iskolaorvosok száma tekinteté-
ben, de olyan is, ahol egyáltalán 
nincs egészségügyi személyzet 
a tanintézetekben. Călăraşi me-
gyében például egyetlen iskola-
orvos sem dolgozik, Giurgiuban 
is csak kettő tevékenykedik. Bu-
karestben 9 iskolaorvos van, de 
Kolozs és Bihar megye is a jobb 
helyek közé tartozik: előbbiben 
30, utóbbiban 23 szakember 
rendel – közölte a Mediafax. Er-
dély egyes részei azonban nem 
dicsekedhetnek: Szeben me-
gyében csupán 11 iskolaorvos 
tevékenykedik. Hargita megye 
is az alsó középmezőnyt erősí-
ti, itt 12 szakember dolgozik az 
iskolahálózatban. A rendelők 
az önkormányzatokhoz tartoz-
nak, a polgármesteri hivatalok 
alkalmazásában álló orvosok, 
asszisztensek fi zetése azonban a 
közegészségügyi igazgatóságon 
keresztül az egészségügyi mi-
nisztériumtól érkezik.

Sosem engedélyezték 
a helyek bővítését
Marosvásárhely nem áll rosz-
szul az iskolaorvosi hálózat 
terén, összesen 76 orvos és asz-
szisztens látja el az iskolaor-

vosi hálózatban a teendőket, 
ebből tizenketten általános 
vagy gyerekorvosok – tudtuk 
meg Horațiu Lobonțtól, az ön-
kormányzat iskolákért felelős 
igazgatóságának vezetőjétől. A 
város iskoláiban összesen 54 
iskolaorvosi rendelő működik, 
illetve öt fogorvosi rendelője is 
van a városnak. Hargita megyé-
ben 12 iskolaorvos és 30 asszisz-
tens dolgozik, ez nagyon kevés, 
és ők is szinte kizárólag a városi 
tanintézetekben látják el felada-
tukat – tudtuk meg Tar Gyöngyi-
től, a Hargita megyei közegész-
ségügyi igazgatóság vezetőjétől. 
„Sajnos, a minisztérium nem 
engedélyezett évek óta új iskola-
orvosi helyeket, pedig évek óta 
kérjük. Személyesen is kértem 
és érveltem, hogy milyen fon-
tos lenne, de eddig mindig a 
»visszafejlesztés« volt a trend. 
Egyszer sem engedélyeztek is-
kolaorvosi helybővítést, mert 
ahhoz, hogy fi nanszírozást tud-
junk rá kapni a minisztérium-
tól, engedélyeznie kell az illető 

helyet” – mondta Tar Gyöngyi. 
Hozzátette, van néhány hát-
rányosabb helyzetű település 
Hargita megyében, mint példá-
ul Balánbánya, ahol tavaly tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt az 
iskolaorvos, de van három olyan 
önkormányzat is, ahol önerőből 
meghirdettek helyeket és alkal-
maztak szakembereket: ezek Pa-
rajd, Korond és Gyergyóremete.

Vonzóvá vált a szakma
Hargita megye közegészség-
ügyi igazgatóságának vezető-
je hangsúlyozta, utoljára Ritli 
László tárcavezető (2011-ben 
lett a Boc-kormány egészség-
ügyi minisztere – szerk. megj.) 
értette meg az iskolaorvosi há-
lózat fontosságát, akkor bőví-
tették az iskolaorvos jogköreit, 
azóta tudnak receptet is írni. A 
hálózatot addig el akarták sor-
vasztani azzal az érvvel, hogy 
úgyis meg fog szűnni a hálózat, 
amikor elmennek nyugdíjba az 
akkori iskolaorvosok. „Talán 
két éve felismerték, hogy nem 

így van, és amikor növelték a 
kórházi orvosok fi zetését, ak-
kor megemelték az iskolaorvo-
sok fizetését is. Azóta vonzóvá 
vált a szakma, érdeklődnek az 
orvosok iránta, de hiába, mert 

nem tudnak mindenkit alkal-
mazni, akit érdekel, ugyanis 
nem hagyja jóvá a minisztéri-
um az újabb helyek létesítését 
költségvetési okokra hivatkoz-
va” – mutatott rá Tar Gyön-

gyi. Amint arról a Székelyhon 
is nemrég beszámolt, Hargita 
megyében egyetlen iskolai fog-
orvos sem dolgozik. Tar Gyön-
gyi úgy véli, hogy azoknak a 
megyéknek, amelyeknek „jobb 
a lobbijuk a minisztériumban”, 
engedélyezték az iskolai fogor-
vosi rendelőket, Hargita me-
gyének azonban sosem.

Fejleszteni a szociális szférát
A minisztérium által engedé-
lyezett helyeken kívül azon-
ban arra is van lehetőség, hogy 
uniós pályázatból fi nanszí-
rozzanak iskolaorvost egy-egy 
településen, hiszen a vidékfej-
lesztéshez nem csak a járdák, 
a víz- és gázhálózat fejlesztése 
tartozik, hanem a pályázatokba 
bele lehet foglalni a szociális 
szférát is – hívta fel a fi gyelmet 
Tar Gyöngyi. „A közösségi or-
vosláshoz tartozik a közösségi 
asszisztens, a roma mediátor és 
az iskolaorvosi hálózat is. Te-
hát a háziorvossal párhuzamo-
san iskolaorvos is működhetne 
vidéken is, és legalább egy is-
kolaasszisztensi állás is lehet-
ne. A járvány is megmutatta, 
milyen fontos lenne” – fogal-
mazta meg a közegészségügyi 
vezető. Hangsúlyozta, mindig 
kifejti a polgármestereknek, 
hogy ezek az állások nem terhe-
lik az önkormányzati struktú-
rát, hiszen törvény van rá, hogy 
ezeket a jóváhagyott kereten 
felül lehet alkalmazni. Nyilván 
erre pénz kell, költségvetési 
elkülönítés, hogy az orvosokat 
fi zetni tudják. Példaértékű ön-
kormányzatként említette a 
közegészségügyi igazgatóság 
vezetője Gyergyóremete esetét, 
ahol pályázati szinten gondol-
kodtak azon, hogyan lehet egy 
integrált egészségügyi ellátási 
központot létrehozni. Gyergyó-
remetén létrehoztak egy úgyne-
vezett Egészségházat, ahol van 
háziorvosi és fogorvosi rendelő, 
patika, mentőállomás. A gyer-
gyószéki község pedig egyre 
vonzóbb a fi atalok számára is – 
tette hozzá Tar Gyöngyi.

Országszerte hiányoznak az iskolaorvosok, pedig óriási az igény rájuk, vidéken is szükség lenne szakemberekre 
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 » „A közösségi 
orvosláshoz tartozik a 
közösségi asszisztens, 
a roma mediátor és az 
iskolaorvosi hálózat is. 
Tehát a háziorvossal 
párhuzamosan iskolaor-
vos is működhetne vidé-
ken is, és legalább egy 
iskolaasszisztensi állás 
is lehetne. A járvány 
is megmutatta, milyen 
fontos lenne.”




