
A csíkszeredai és a székely ud
varhelyi kórház IIIas, a gyergyói 
és maroshévízi kórház IVes, míg 
a Tölgyesi Pszichiátriai Kórház 
Vös kategóriájú intézmény. A 
kompetencián alapuló besoro
lást tegnap rendelettel hagyta 
jóvá Cseke Attila egészségügyi 
miniszter. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

117 egészségügyi intézmény, 
közöttük az öt Hargita me-
gyei kórház esetében hagyta 

jóvá a kompetencián alapuló kór-
házbesorolásra vonatkozó rendele-
tet tegnap Cseke Attila, az egész-
ségügyi tárca vezetője. A besorolt 
kórházak jegyzékén a Hargita me-
gyei öt kórház is szerepel. A szóban 
forgó intézmények jelentős része 
IV-es és V-ös kategóriájú minősí-
tést kapott – derül ki a szaktárca 
közleményéből.

Egyetértenek a besorolással
A Hargita megyei kórházak 

esetében nem beszélhetünk meg-
lepetésről, a miniszter tegnapi 
döntésével tulajdonképpen azt a 
besorolást hagyta jóvá, amelyet a 
kórházvezetőkkel egyeztetve a me-
gyei közegészségügyi igazgatóság 
terjesztett elő. E szerint a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház, 
illetve a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórház III-as besorolást kapott, 
így a megyében ezek a legmaga-
sabb kompetenciájú kórházak, a 
gyergyószentmiklósi és maroshévízi 
kórház IV-es kategóriájú, míg a 
Tölgyesi Pszichiátriai Kórház, mint 
egyprofilú intézmény, az utolsó, 
V-ös kategóriába lett besorolva. 

– A jelenlegi kritériumok sze-
rint valóban a III-as kategóriába 
illeszthető be a csíkszeredai kórház 
– nyilatkozta a Hargita Népének  
dr. Demeter Ferenc kórházigazgató, 

aki így nem is kifogásolja a döntést. 
Hozzátette viszont, tesznek azért, 
hogy egy besorolással fennebb, 
azaz a II-es kategóriába kerüljön az 
intézmény. Ehhez tulajdonképpen 
még egy nagy mágneses rezonancia 
(MRI) készülékre van szükségük, 
az ízületi mágneses rezonancia ké-
szülék az elmúlt csütörtökön már 
megérkezett a kórházba. Egy-két 
ügyeleti vonalat kell még kialakítsa-
nak, illetve – és talán ez lesz a nehéz 
falat – el kell érniük, hogy a  szak-
tárca valamelyest enyhítsen azon 
a kritériumon, mely szerint a II-es 
kategóriájú kórházakban kezelt be-
tegek 20 százaléka más megyéből 
kell származzon. Demeter szerint 
ezt a feltételt sok egyetemi klinika 
sem tudja teljesíteni, nemhogy a 
megyei kórházak, amelyek számá-
ra a 10 százalék alatti arány volna 
megfelelő.

A finanszírozás is ettől függ
A kórház-besorolási folya-

mat Romániában május végéig 

tart, hiszen az érvényben levő 
szabályozás értelmében az új ke-
retszerződés életbe lépéséig, azaz 
2011. június 1-jéig kompetenciá-
tól függően minden egészségügyi 
intézménynek rendelkeznie kell 
besorolással az öt kategória vala-
melyikébe.

Az intézkedéstől a szaktárca 
azt reméli, hogy kiküszöböli a 
különböző intézmények szolgál-
tatásai közötti átfedéseket, ezáltal 
pedig javul a rendszer hatékony-
sága: csökkennek a kezelési költ-
ségek is, mivel a meghatározott 
kompetenciák és a páciens be-
tegsége alapján azonosítható az 
a kórház, amely az illető beteget 
szakszerűen elláthatja. Ugyanak-
kor a besorolás alapján fejleszthe-
tő a többlépcsős kórházi rendszer 
a lakosság szükségletei alapján, 
és kialakítható a kórházak finan-
szírozási és felszerelési rendszere, 
megtartva azonban a jelenleg ér-
vényben levő egységes országos 
finanszírozási metodológiát.

Körkép

hirdetés

Kórházak besorolása

Az Egészségügyi Minisztérium rendelete értelmében idén májustól a 
következő 5 kategóriába sorolják a romániai kórházakat:

V. kategória: korlátozott kompetenciájú kórház – krónikus bete-
gek ellátása, palliatív vagy egyetlen orvosi szakterületen való ellátás;

IV. kategória: alapkompetenciájú kórház – korlátozott kiterjedé-
sű adminisztratív terület betegeit látja el egyszerűbb esetekben;

III. kategória: középkompetenciájú kórház – valamely megyét, 
illetve kivételes esetekben a szomszédos területi egységek lakosságát 
látja el közepes súlyosságú esetekben;

II. kategória: (II.M alkategória monoprofil/szakkórházak eseté-
ben): magas kompetenciájú kórház – komplex egészségügyi szolgál-
tatásokat nyújt több megye lakosságának, és rendelkezik mindazzal a 
felszereléssel és személyzeti létszámmal, amelyek súlyos esetek ellátá-
sához szükségesek;

I. kategória: (I.M alkategória monoprofil/szakkórházak eseté-
ben): kiemelten magas kompetenciájú kórház – regionális szinten biz-
tosít ellátást, rendelkezik mindazzal az emberi erőforrással és orvosi 
felszereléssel, amely a legsúlyosabb esetek ellátását is lehetővé teszi.
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Teljes teleszkópos bringák; mind
két kerék rugózott felfüggesztésű, 
downhill versenyzésre fejlesztet
ték ki, lejtőn gyorsan lehet vele gu
rulni, de hegymenetben hátrány a 
rugalmas hátsórész és a gép nagy 
súlya. A tartós modellek árai 4000 
lejtől kezdődnek. Tájbringázáshoz 
nem való. 

Első teleszkópos, könnyű cross-
country gépek. A kijelölt pá-
lyás terepkerékpár verseny-

zéshez készült bringákat a tájbringá-
záshoz hasonló igényekre tervezték, 
jellemzője a könnyű súly mellett is 
megfelelő tartósság, szilárdság, spor-
tos vázgeometria (mert bármilyen 
furcsa is, az, hogy a bringa mennyire 
„mászik” jól, milyen az úttartása, a 
fordulékonysága, elsősorban a váz 
geometriai méreteitől függ) és a te-
leszkópnak köszönhető jó úttartás. 
A teleszkóp különösen hasznos táj-
bringázáshoz – a cross-country-val 
ellentétben – itt nincs lehetőség be-
gyakorolni a pálya „rázós” szakasza-
it. Sosem tudhatjuk, mikor akarja 
egy göröngy vagy egy lyuk kirántani 
a kezünkből a kormányt. A térkép 
is kevésbé ugrál a szemünk előtt, ha 
egy teleszkóp csillapítja a rezgést. 
Ezek a bringák 1500 lej fölött kez-
dődnek. Tájbringázásra elsősorban 
ezt ajánljuk. 

Túra MTB: nehezebb, kevésbé 
strapabíró bringák, mint az előbbi-
ek. Sajnos nem bírnak ki minden 
„merényletet”. Nem bicajgyilkos 
embereknek valók, de finom, kí-
méletes használat mellett a tájbrin-

gázás kipróbálására, kedvtelésből 
űzésére teljesen alkalmas. 

Sajnos nagyon sokan ilyen ke-
rékpárt választanak akkor is, ha 
csak városuk utcáján használják, és 
sokkal inkább közlekedni akarnak, 
mintsem sportolni. Ez egy nagyon 
helytelen szemlélet! MTB-t válasz-
szanak sportemberek, versenyzők, 
vagy akik terepen használják leg-
többet, a többiek sokkal alkalma-
sabb kerékpárt találnak a Cross 
vagy Trekking kategóriában.
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A Mountain Bike fajtái
bEsorolTáK A HArgITA mEgyEI KórHázAKAT

Egyforma rangú 
a csíki és az udvarhelyi kórház 

Betegek a csíkszeredai kórház egyik várójában. Az intézmény III-as, középkompetenciájú besorolást kapott fotó: mihály lászló
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