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A NEFEROM Kft.
a Lex Fori IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. július 22-én 
11 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 47. szám) közvetlen áralku során eladásra kerül a csődbe ment cég 
fémipari termékeket tartalmazó árukészlete 25 476,18 lej teljes értékben, 
valamint számítógép 230 lej, Lexmark E120-as nyomtató 56 lej, Samsung 
képernyő 160 lej – az ár nem tartalmazza az áfát.

Amennyiben nem kerülne sor értékesítésre, az áralkut és árverést 
pénteki napokon 11 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon kapható.

Az AUTOTRANSPORT MIERCUREA-CIUC Rt.,
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2011. augusz-
tus 16-án 12 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu utca 47. szám) nyilvános árverés során eladásra kerülnek 
a csődbe ment cég alábbi ingatlan és ingó javai:

– 16 162 m2 belterület, Csíkszereda, Vadászok utca 7. szám alatt 
található, amelynek telekkönyvi száma 5677, földnyilvántartási száma 
8422, a hozzá tartozó épületekkel: üzemanyagtöltő állomás, autómo-
só- és -festőállomás irodákkal, betonozott terület, föld alatti tartályok, 
kerítés, villany-, víz- és fűtéshálózat és ½ tulajdonrésze a 821 m² bel-
területnek, melynek telekkönyvi száma 5678, földnyilvántartási száma 
8423, betonozott terület – teljes kikiáltási ár 2 688 965 lej áfa nélkül.

– 9678 m² belterület, amelynek telekkönyvi száma 5679, földnyil-
vántartási száma 8424, a hozzá tartozó épületekkel: adminisztratív szék-
hely, karbantartási csarnok SIA 700 – műhely és irodák, karbantartási 
csarnok SIA 700 – műhely, fémszerkezetű barakk, betonozott terület, 
kerítés, villany-, víz- és fűtéshálózat – ½ tulajdonrésze a 821 m² belterü-
letnek, melynek telekkönyvi száma 5678, földnyilvántartási száma 8423, 
betonozott terület – teljes kikiáltási ár  3 048 378 lej áfa nélkül.   

– ingó javak: gépek, berendezések, járművek, bútorzat, iroda-
felszerelés, melyeknek összértéke 313 335 lei áfa nélkül. 

Az érdekeltek 10 lej ellenében a jogi felszámoló székhelyén kérhetik 
a javak felértékelési jelentését és az árverés szabályzatát.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az árverést keddi napokon 
12 órakor megismétlik (ünnepnapok kivételével).

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámokon.

Egyéves a Hargita 
megyei SMURD

T. A.

Egyéves fennállásuk alatt 852 
sürgősségi esethez riasztották 
a 112-es segélyhívó számon a 

Hargita megyei Rohammentő Szol-
gálat (SMURD) székelyudvarhelyi, 
csíkszeredai és maroshévízi alegysé-
geit. A segítséget kérők 686 esetben 
igényeltek sürgősségi orvosi beavat-
kozást vagy ellátást. Mindössze 12 
alkalommal kellett visszafordulniuk 
a rohammentősöknek, mivel nem 
volt szükség a segítségükre, 140 eset-
ben azonban a helyszínen vált szük-
ségtelenné a segítségnyújtás – más 
erők addigra megoldották a felme-
rült problémát vagy visszautasítot-
ták az elsődleges segítségnyújtást. 11 
téves riasztás is előfordult, nyilvános 
rendezvényen pedig 3 alkalommal 
volt szükség a segítségnyújtásukra. A 
sürgősségi eseteknél 424 alkalommal 
különböző sérülésekhez, 79 alkalom-
mal mérgezéses esetekhez, 29-szer 
különböző betegségekhez, 12-szer 
szívgondokhoz, 6 esetben égéshez, 
17 esetben idegrendszeri problémák-
hoz, valamint 50 alkalommal egyéb 
esetekhez hívták a SMURD egysége-
it. 62 esetben nyújtottak elsősegélyt 
közúti, 3 esetben pedig vasúti balese-
teknél és egy esetben tűzesetnél. Egy-
évi tevékenységük során 686 embert 
láttak el, ebből 644 felnőtt és 42 gye-
rek. 3 személyen nem tudtak segíteni, 
őket holtan találták meg. 

Körkép
csík

Nem kelleNek elsőéves rezideNsek a csíkszeredai kórházNak

Rezidensek helyett szakorvosokat keresnek

hirdeTések

a csíkszeredai megyei sürgős-
ségi Kórház egyetlen helyet sem 
hirdetett meg idén a B típusú 
rezidensvizsgára jelentkező fi-
atal orvosok számára. A kórház 
vezetője szerint azért, mert ez az 
intézmény számára nem előnyös. 
a megyei közegészségügyi igaz-
gató viszont elhibázottnak tartja 
a döntést.

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

Nemrég vezették vissza Ro-
mániában az orvosi egye-
temet végzett fiatalok szá-

mára a B típusú rezidensvizsgát, 
ami azt jelenti, hogy az egyetemet 
végzett orvos, amikor rezidens-
vizsgára jelentkezik, egy kórház-
zal előzőleg megkötött elvi meg-
állapodás nyomán konkrét állásra 
is vizsgázik, amelyet fenntartanak 
számára addig, míg szakorvosként 
el tudja azt foglalni. Ez egyfajta 
biztonságot nyújthat a fiatal szak-
embernek, hiszen tudja, biztos 
munkahely várja az általa válasz-
tott kórházban; az egészségügyi 
intézményeknek pedig kiszámít-
ható, előre tervezhető káderpoli-
tikát biztosíthat ez a rendszer. 

Nemrég, hogy a keresletet és 
a kínálatot közelítse egymáshoz, 
Marosvásárhelyen találkozót szer-
vezett dr. Vass Levente egyetemi 
előadótanár, miniszteri tanácsos, 
ahová a rezidensvizsga előtt álló 
végzős orvostanhallgatókat, illet-
ve a székelyföldi kórházak vezető-
it hívta meg. Egyfelől azért, hogy 
a kórházmenedzsereknek lehető-
ségük legyen meggyőzni a fiatal 
szakembereket arról, hogy válasz-
szák az ő kórházukat, vállaljanak 
munkát itthon, hiszen nemcsak 
a külföld a járható út; másfelől 
pedig a fiatalok is kapjanak egy 
képet arról, hogy a székelyföl-
di kórházak milyen területeken 
küszködnek szakemberhiánnyal, 
tehát milyen szakmák közül ér-
demes választaniuk, ha egyik 
vagy másik kórházban szeretné-
nek dolgozni. A fiatalok érdek-
lődőek voltak, a kórházvezetők 

egymást túllicitálva igyekeztek 
vonzóvá tenni számukra az ál-
taluk vezetett intézményt, így a 
kívülállónak úgy tűnt, hogy ez 
a rendszer valamennyi szereplő 
számára előnyös. Ezért igencsak 
meglepően hatott a hír, misze-
rint a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház például egyetlen 
helyet sem hirdetett meg idén a 
B típusú rezidensvizsgára jelent-
kező fiatal orvosok számára, de a 
megye többi kórháza sem dobta el 
a sulykot.

„A kórház számára 
nem előnyös”
„Jelen pillanatban 45 reziden-

sünk van, akik foglalják a helye-
ket, nekünk viszont szakorvosok-
ra van szükségünk” – mondta dr. 
Demeter Ferenc, a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház veze-
tője, amikor arról érdeklődtünk, 
miért nem hirdettek idén helye-
ket rezidensvizsgára jelentkező 
fiatal orvosoknak. A rendszer 
ugyanis úgy működik, hogy a re-
zidens orvos helyét ugyan fenn-
tartja a kórház, ahol az állást vá-
lasztott magának, az orvos maga 
a rezidensévek alatt viszont nem 
az illető kórházban, hanem va-
lamelyik egyetemi központban 
tanul és dolgozik. Ráadásul, ha a 
rezidensévek végére meggondolja 
magát, és nem foglalja el az évek 
óta számára fenntartott állást, 
nem lehet őt ebben megakadá-
lyozni. „Nekünk ez a rendszer 
nem előnyös, semmi garanciánk 
nincs arra nézve, hogy a rezidens 
szakorvosként majd itt is fog dol-
gozni” – mondta Demeter. Arra 
a kérdésre, hogy a jelenlegi 45 re-
zidensből hányra lehet számítani, 
hogy majd itt is fog dolgozni, a 
kórházvezető nem tudott pontos 
választ adni. „Nehéz ezt megítél-
ni. Elenyésző azok száma, akik 
megmondják kerek perec, hogy 
nem akarnak majd idejönni dol-
gozni” – fogalmazott. 

Demeter azt is hozzátette: az, 
hogy nem hirdettek idén helyeket a 
B típusú rezidensvizsgára jelentke-
zők számára, nem jelenti azt, hogy 
nem állnának szóba a fiatal szakem-
berekkel, sőt ha találnak fiatal szak-
orvost, azt fel is tudják venni. Állí-
tása szerint több hatodéves orvos-
tanhallgatóval is beszélgetett arról, 
melyek a hiányszakmák a megyei 
kórházban. Ha azok valamelyiké-
ben képezi magát a fiatal orvos, és 
majd szakorvosként jön, munkát 
keres, a kórháznak pedig szüksége 
lesz rá, felveszik. „Mindezt anélkül, 
hogy előzetesen elköteleznénk ma-
gunkat” – mondta Demeter, aki azt 
is hozzátette, hogy a kórház fenn-

tarthatóságára is kell gondolnia, 
amikor helyeket hirdet, az alkalma-
zottak fizetését ugyanis ki kell gaz-
dálkodnia az intézménynek. 

„Felszínes érvek mellett 
döntöttek”
Ez dr. Tar Gyöngyi megyei 

közegészségügyi igazgató véle-
ménye, akit állítása szerint több 
innen származó, fiatal végzős or-
vos is megkeresett, hogy szívesen 
foglalna el állást a csíkszeredai 
kórházban, de nincs amit. 

„Sajátos probléma, hogy a re-
zidensek hosszú évekig vannak az 
egyetemi központokban, mialatt 
foglalják a kórházakban a helyüket, 
amelyekre addig nem lehet felvenni 
senkit” – ismerte el a helyzet para-
doxonját dr. Tar Gyöngyi, aki sze-
rint az volna a megoldás, ha születne 
egy döntés, miszerint a rezidenseket 
az utolsó egy-két évben engednék a 
munkahelyükön dolgozni. Ennek 
ellenére elhibázott döntésnek tart-
ja a szeredai kórház vezetőségének 
döntését, hiszen, mint mondotta, 
ilyen kedvező orvosalkalmazási fel-
tételek soha nem voltak, mint most, 
ráadásul a vizsga decentralizációja 
következtében idén lett volna az első 
alkalom, hogy régióbeli fiatalok vizs-
gázhattak volna az itteni helyekre. 

A Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság adatai 
szerint a megye egészségügyi 
intézményei összesen 31 he-
lyet terjesztettek elő jóváha-
gyásra a B típusú rezidens-
vizsgát tévő fiatal orvosok 
számára. Az igazgatóság pél-
dául egy munkaorvostanász 
számára kért helyet; a 
székelyudvarhelyi kórház vár-
ná a legtöbb rezidenst, össze-
sen 11-et, közöttük intenzív 
terápiás orvost, endokrinoló-
gust, gasztroenterológust, sür-
gősségi orvost, nefrológust, 
neurológust és onkológust; 
a gyergyószentmiklósi kór-
ház két sürgősségi orvos, egy 
járványtanász és egy röntgen-
orvos számára kért helyet; a 
maroshévízi kórház két sür-
gősségi szakorvost, egy kór-
boncnokot, egy labororvost 
és egy neonatológust várna; 
Tölgyes egy pszichiáter helyet 
terjesztett elő jóváhagyásra, 
a mentőszolgálat pedig négy 
sürgősségi szakorvosnak és 
négy családorvosnak bizto-
sítana helyet. Összességében 
nézve kevesebb rezidenshelyet 
hirdettek meg idén a megyé-
ben, mint az előző években, 
2007-ben például 100-on 
felül volt a rezidensek számára 
meghirdetett Hargita megyei 
állások száma – mondta dr. 
Tar Gyöngyi.

Beteget ellátó rezidens orvosok. Nem előnyösek a megyei kórház számára illusztráció 


