
Komoly korszerűsítést tervez a 
megyei önkormányzat a csík-
szeredai kórháznál, amelyre 
mintegy egymillió eurót fordíta-
nak – derült ki a megyei tanács 
tegnapi ülésén. A tervezett 
munkálatok miatt mintegy fél 
évig nem műtenek majd a csík-
szeredai kórházban, a súlyos 
és sürgős eseteket átirányítják 
más megyebeli kórházhoz.

HN-információ

„A megye egészségügyi 
szolgáltatásainak ja
vítása érdekében egy

millió eurót irányzunk elő a me gyei 
kórház korszerűsítésére. A terve
zett munkálatok megvalósulásával 
a jelenlegi testület hosszú távon is 
maradandó eredményt tehet le az 
asztalra, ami az egészségügy és a 
megye lakosságának érdekeit ille
ti” – jelentette ki a tegnapi tanács
ülésen Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke. Azt mondta, hogy 
a fejlesztéseknek köszönhetően az 
orvosok számára is biztosítva lesz 
a legkorszerűbb műszer és esz
köztár, ugyanakkor a mindenkori 
páciensek, a lakosság számára is 
gyorsabb, biztonságosabb ellátást 
ígért, és nem utolsósorban – állí
tása szerint – csökkenni fognak a 
kórház költségei is.

Elhangzott, hogy a tervezett 
munkálat körülbelül 4 millió 
eurót igényel, a hiányzó részt a 
megyei tanács pályázati úton, 
kormánytámogatásból, kötvény

kibocsátással, illetve legrosszabb 
esetben hitelből fogja biztosíta
ni. Borboly Csaba elmondta, a 
legnagyobb gondot az a kiesés 
fogja jelenteni, amelyet a mun
kálatok okoznak majd a kórház 
működésében, ugyanis a beru
házás miatt fél évre leállnak a 
kórháznál a sebészeti beavatko
zások, a súlyos és sürgős esete
ket átirányítják más megyebeli 
kórházhoz. Ez pluszmegterhe

lést jelent a betegek számára és 
bevételkiesést a kórháznak, de a 
megyei tanács elnöke szerint a 
végeredmény mindenkit kárpó
tolni fog.

A hamarosan elkezdődő mun
kálatokkal párhuzamosan 1,7 
millió lej költségvetésű beruházás 
során rendbe fogják tenni a me
gyei kórház szülészeti, nőgyógyá
szati osztályait, illetve a sürgősségi 
részlegeit is.

A tanács által különböző mun
kálatok és pályázatok kivitelezé
sénél megspórolt pénzekből jut 
nemcsak a kórháznak, hanem az 
utak és óvodák javítására is. A 
Homoródszentmárton községi 
gyepesi híd megjavítására 15 ezer 
lejt, a zetelaki iskola felújításának 
befejezésére 30 ezer lejt, a Keresztúr 
térségi árvízkárok rendbetételére 
40 ezer lejt, a szentegyházi iskola 
fűtéstámogatására és ugyancsak 

Szentegyházának útjavításra 25 
ezer lejt szavazott meg a testület. 
Ezenkívül a magyarandrásfalvi 
híd befejezéséhez 26 ezer lejjel, a 
csíkszentsimoni óvoda felszerelésé
hez 20 ezer lejjel, a kissolymosi isko
la fűtésrendszerének felszereléséhez 
20 ezer lejjel, a madéfalvi óvoda 
építési munkálataihoz 20 ezer lej
jel, Csíkszentkirály község hirtelen 
felmerült költségeihez 10 ezer lej
jel, Galambfalva község sportbázi
sának befejezéséhez 20 ezer lejjel, 
a fenyőkúti óvoda felújításához a 
múlt héten kilátásba helyezett 20 
ezer lejjel járult hozzá Hargita Me
gye Tanácsa a tartalékalapjából. 

A verebesi  hagyományos fürdő 
felújítási munkálatai a talajviszo
nyok miatt bizonyultak költsége
sebbnek a tervezettnél, így a költ
ségvetést további húszezer lejjel 
kellett kiegészítse a megyei tanács, 
és nem utolsósorban a megyét or
szágos versenyeken is kiválóan kép
viselő csíkszentmártoni önkéntes 
tűzoltócsapat jó teljesítményének 
díjazására 10 000 lejt irányzott elő 
felszerelés vásárlására.
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Hirdetések

A hiányzó pénzt a me-
gyei tanács pályázati 
úton, kormánytámo-
gatásból, kötvénykibo-
csátással, illetve legrosz-
szabb esetben hitelből 
fogja biztosítani. 

társadalom

Korszerűsítési munKálAtoK előtt A megyei Kórház

Fél évig nem fognak műteni

Csíkszeredai megyei kórház. Négymillió eurót költenek rá fotó: csíki zsolt


