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hirdetések

Cseke AttilA mArosvásárhelyi értékelője

„Jó döntés volt 
a kórházdecentralizáció”

Azok a IV-es, illetve V-ös kategó-
riába sorolt kórházak, amelyek-
nek fenntartásába a tulajdonos 
önkormányzat nem száll be, lassú 
halálra lesznek ítélve – fogalma-
zott Cseke Attila egészségügyi 
miniszter szombaton Marosvá-
sárhelyen. Mint kiderült, Hargita 
megyében is működik egy kór-
ház, amely jelenleg ebben a hely-
zetben van.

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

„Azon önkormányzatok 
aránya, amelyek komo
lyan vették a hozzájuk 

tartozó kórházzal kapcsolatos fel
adatukat, nem érte el az általam várt 
szintet, mégis úgy gondolom, jó 
döntés volt a kórházdecentralizáció” 
– jelentette ki Cseke Attila, aki sze
rint az elmúlt 17 hónap legnagyobb 
megvalósítása volt a kórházak ön
kormányzati tulajdonba való átadá
sa. Az egészségügyi tárcát vezető 
miniszter erről szombaton, Maros
vásárhelyen beszélt, ahol a Studium 
Alapítvány által szervezett 7. Egész
ségügyi Menedzserképző Konfe
rencián találkozott erdélyi magyar 
kórházvezetőkkel, közegészségügyi 
igazgatókkal és megyei egészségbiz
tosítási pénztárak vezetőivel.

Előadásában, illetve a beszé
dét követő kérdésekre válaszolva 

a miniszter a román egészségügy 
majdnem minden vetületét érin
tette: szó esett a családorvosi 
rendszer finanszírozásának meg
változtatásáról, a betegszabadsá
gok csökkentéséről, a szakem
berek elvándorlásáról, és ter
mészetesen a kórházakról, azok 
decentralizációjáról, illetve je
lenleg zajló besorolásáról. Cseke 
azt mondta: biztos, hogy lesznek 

olyan negyedik és ötödik kate
góriás kórházak, amelyek a tu
lajdonos önkormányzat komoly 
támogatása nélkül nagy bajban 
találják magukat. „Az nem lehet, 
hogy országos szinten 1 százalék 
alatt van a helyi költségvetések
ből az egészségügyre szánt összeg. 
Nem lehet, hogy sportra többet 
költsön egy önkormányzat, mint 
a kórházára, még akkor sem, ha 
a sport valóban egy dicséretes és 
támogatandó tevékenység” – je
lentette ki Cseke Attila. 

Mint kiderült, direkt érintett 
a témában a Gyergyószentmiklósi 
Városi Kórház, melynek igazgató
ja, dr. Jeszenszky Géza is jelen volt 
a konferencián. Azt mondta, ha 
így marad a finanszírozás, ahogy 
most van – a besorolás nyomán a 
gyergyói kórháznak mintegy 15 
százalékkal csökken a finanszírozá
sa –, az általa vezetett kórház leg

feljebb még egy évet tud húzni az 
önkormányzat támogatása nélkül. 

„Az önkormányzat azzal véde
kezik, hogy már elosztotta a pénzeit 
az év elején, és nem számított arra, 
hogy a kórház a biztosítópénztártól 
ilyen keveset kap. Azzal biztat, majd 
a második félévben tárgyalunk ar
ról, hogy esetleg beszálljanak a kór
házfenntartásba” – nyilatkozta dr. 
Jeszenszky Ferenc. 

Mindezek mellett Gyergyó sze
rencsés helyzetben is van, ugyanis 
új kórház az ottani, ami azt jelenti, 
hogy egyelőre nem kell épületfelújí
tási, javítási munkálatokra költeni, 
de nagyon jelentős kiadást jelent a 
fűtésszámla, a víz és az áramköltsé
gek fedezése. Idén januártól mosta
nig abból a pénzből fizették ezeket a 
kiadásokat, amelyeket a kórház maga 
kapott olyan szolgáltatásaiért, ame
lyeket nem a biztosító, hanem a bete
gek fizetnek. Ezekből a bevételekből 
a nyarat is kihúzzák, de az igazgató 
szerint a következő telet már nem 
fogják tudni önerőből átvészelni. 
„Én nem fogok abba belenyugodni, 
hogy a kórház által nyújtott szolgál
tatások minősége csökkenjen. Meg
próbálok főleg alapítványokkal, de a 
gyergyói és környékbeli lakossággal, 
cégekkel összedolgozni, hogy vala
mennyi pénzt szerezzünk” – fogal
mazott Jeszenszky.
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Az aszfalttól az erdőig
Fitnesz-kerékpárok
A legújabb, egykét éve elkezdő

dött tendencia a fitneszkerékpárok 
terjedését mutatja. Ezekből még 
elég szűkös a kínálat, és minálunk 
még kevésbé ismerik. A fitnesz
kerékpárok lényege, hogy a hagyo
mányos országúti kerékpárokból 
indul ki, de más kormányt és egyéb 
alkatrészt alkalmazva a cross
kerékpárok kényelmét idézik elő. 
Ezek gyakorlatilag csak szilárd bur
kolaton használhatók, és könnyeb
bek, mint a crosskerékpár. Kes
keny gumival készülnek, ebben az 
országúti kerékpárokra hasonlíta
nak. Ennek az irányzatnak a továb
bi létjogosultságát ma még nehéz 
megjósolni. Leginkább az idősebb, 
ötven feletti, de még aktív, sportol
gató generációnak készülnek, mivel 
ők már nem szívesen görnyednek 
egy hagyományos országúti kerék
pár kormánya felett. 

Dirt street
Az MTB kerékpárokból alakul

tak ki és fejlődtek önálló kategóri
ává. Olyan speciális vázzal készülő 
MTB kerékpárokról van szó, me
lyeket fiatalok használnak trük
kökre, ugrásokra, örömködésre. 

Sokszor normális közlekedésre ne
hezen használhatók, mert annyira 
specifikus méretű vázzal készül
nek, hogy szinte csak állva lehet 
rajtuk elférni. Tényleg csak a tizen
huszonéveseknek ajánljuk. 

bMX
Ezek nagyon speciális kerékpá

rok, melyek egyáltalán nem alkal
masak túrázásra vagy forgalomban 
való közlekedésre. Sokkal inkább 
a szabadidő vidám eltöltésére zárt 
területen, speciálisan kialakított 
akadályok között, trükkök, ugrások 
bemutatására. Főleg a tizenévesek 
kedvenc kikapcsolódása az egész vi
lágon, illetve profi versenyzők pénz
kereseti eszköze. 

MTb
A legáltalánosabb használatra 

az MTB kerékpárok alkalmasak. 
Ezzel a típussal közlekedhetünk vá
rosban, tekerhetünk országúton, de 
erdőbe is bemerészkedhetünk. 

A legcélszerűbb választás a tere
pen való kerékpározásra kifejlesztett 
MTB kerékpár, de szóba jöhet még: 
cross vagy trekkingbringa. Az utób
bi kettő leginkább kerékátmérőjé
ben különbözik az MTBéktől.
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