
Premier helyszíne volt pénteken 
és szombaton a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház: ma-
gyarországi, marosvásárhelyi 
és helybéli szülész-nőgyógyász 
szakemberek részvételével zaj-
lott műtétsorozattal felavatták 
a kórház által nemrég kapott új 
laparoszkópot. A műtéteket az 
érdeklődők a kórház könyvtárá-
ban felállított kivetítőn élőben 
követhették.

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

Hagyományos hasi mű-
tét helyett pár kis met-
szés, a szokásos 5-6 na-

pos kórházi bent fekvés helyett 
mindössze két nap, rövidebb 
gyógyulási idő, valamint a szö-
vődmények bekövetkeztének 
kisebb valószínűsége – ezek az 
előnyei a laparoszkóppal végzett 
műtéteknek a hagyományos se-
bészeti beavatkozásokkal szem-
ben. Ilyen típusú műtéteket ed-
dig is végeztek Csíkszeredában, 
sőt, a nőgyógyászaton is, hiszen 
a petevezetéken, illetve a pete-
fészkeken végzett beavatkozá-
sok során már alkalmazzák egy 
ideje a módszert. Ami a hétvégi 
esemény újdonságát adja, az az, 
hogy ezúttal méheltávolítást, 
illetve jóindulatú méhdaga-
natok eltávolítását végezték az 
orvosok laparoszkóppal, és erre 
eddig Csíkszeredában nem volt 
lehetőség, csupán hagyományos 
hasi műtéttel.

Az esemény kitalálója és 
megszervezője a dr. Hompoth 
György szülész-nőgyógyász fő-
orvos elmondta: célja az volt, 
hogy bemutassák, mire hasz-
nálható a világbanki pénzből az 
egészségügyi minisztérium által 
vásárolt laparoszkópos torony. 

Ezért kivetítőt helyeztek el a 
kórház könyvtárában, ahol szak-
emberek és érdeklődők egyaránt 
élőben követhették a műtőben 
zajló eseményeket. Vendége-
ket is hívott Hompoth doktor, 
debreceni és marosvásárhelyi 
szakembereket, akik a maguk 
kórházában már évek óta napi 
rendszerességgel, rutinszerűen 
végzik az ilyen típusú műtéte-
ket, így helyi kollégáik mellett 
ők végezték az első beavatkozá-
sokat Csíkszeredában.

– Összesen hat műtét zajlott le 
a két nap alatt, ebből ötöt végez-
tünk laparoszkóppal, két méheltá-
volítást és három fibróma, azaz jó-
indulatú méhdaganat kimetszését 

– mondta dr. Hompoth György. – 
A páciensek csíkszeredai, illetve 
környékbeli nők, és a műtét után 
mindnyájan jól vannak – számolt 
be a szakember.

Tudni kell azonban, hogy a 
lezajlott műtétsorozat után az 
ilyen típusú beavatkozások egy-
előre még nem lesznek minden-
naposak Csíkszeredában. Az új 
laparoszkópos toronyhoz ugyanis 
szükség van még egy műszerre, 
amely nélkül ezeket a műtéteket 
nem lehet elvégezni, és ilyen mű-
szere egyelőre nincs a kórháznak, 
azt, amit a hétvégén használtak, 
egy forgalmazó cég bocsátotta 
rendelkezésükre. Hompoth dok-
tor viszont bizakodó. Állítása 

szerint ígéretet kaptak a megyei 
tanács részéről, hogy megkapják 
a szükséges berendezést, ők ma-
guk is további tapasztalatcseréken 
vesznek részt itthon és külföldön, 
és utána már nálunk is rutinmű-
tétnek számíthatnak majd az ilyen 
jellegű beavatkozások. 

Szombaton Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök is jelen volt a 
kórházban tartott sajtótájékozta-
tón, ahol elmondta: dr. Hompoth 
György kezdeményezését azért is 
pozitívnak tartja, mert az ilyen jel-
legű eseményekkel lehet javítani a 
csíkszeredai kórházról kialakult 
képet, meg lehet mutatni, hogy jó 
felszerelés és jó szakemberek van-
nak ebben az intézményben. 
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Megszámláltatunk – parafrazálhatnánk a bibli-
ai idézetet. A mostani népszámlálás eredménye nem 
lesz akkora közvetlen romlás, mint amekkora Dániel 
próféta könyvében a falon meg jelenő feliratot követő-
en rászakadt a babilóniaiakra, de mérföldkő lehet (és 
egy esetleges romlás árnyékát vetítheti ki) erdélyi ma-
gyar közösségünk életében. A napokban olvasgattam 
a Nemlétezők lázadása című könyvet – a romániai 
kisebbségi közösségek (közöttük sok szórványmagyar) 
kipusztulás előtti állapotáról. Szilágyi Aladár riport-
jait olvasva, a közösségek helyzetét megértve rájöhe-
tünk, mennyire fontos a nemzettudatosító kampány, a 
felhívás, hogy valljuk magunkat magyarnak. Ezrével, 
ha nem tízezrével élnek emberek nemzeti identitásuk 
elfeledésének küszöbén. A néhány évtized iskola nélkül 
iszonyatos pusztítást végzett, a kivándorlás, az önfel-
adás sok helyen visszafordíthatatlannak tűnő folya-
matokat indított be. 

De ezrével vannak azok az emberek is, magyarok, 
akik még az utolsó pillanatban visszavehetők, akikben 
még fellángolhat az öntudat a hívó szóra. Ráébred-
hetnek, hogy magyarnak lenni nem szégyen, nem hát-
rány, és legkevésbé sem bűn. Vannak teljes közösségek, 

amelyek már nem tudnak saját erőből felemelkedni, 
a hívó szóra tesznek egy erőfeszítést, és lehet, hogy a 
meg felelő rubrikába beírják, hogy maghiar. A hívó szó 
után azonban segítő kezet is kell nyújtsunk nekik mi, 
akik tömbben élünk. 

Itt Székelyföldön hajlamosak vagyunk belterje-
sen politizálni, saját célokat meg fogalmazni, sokszor 
anélkül, hogy figyelnénk arra, mi a véleménye a többi 
erdélyi magyar honfitársunknak. Általános jelenség, 
hogy kisebb-nagyobb közösségeink elszigetelődnek, 
saját jövőt próbálnak kitalálni, és egyre kevesebb csa-
tornán folyik a kommunikáció (az Összetartozunk 
program egy üdítő kivétel ebben az általános elzárkó-
zottságban).

Nagyon fontosak azok a momentumok, amikor egy 
cél érdekében összefog a közösség, főként ha sikeresen 
fog össze. A népszámlálás most egy ilyen cél, és meg fe-
lelő odafigyeléssel az eredménye felérhet egy sikerrel. 
De, hogy igazából újra eggyé kovácsolódjon az erdé-
lyi magyarság, ahhoz nem elég tízévenként egy nép-
számlálás. Kellenek a sikeres választási kampányok, a 
parlamenti jelenlét elérése – ami szintén egy közösségi 
siker. Reprezentációs erőnket, tárgyalóképességünket 
növeli, többet el tudunk érni, több szinten figyelni kell 
ránk. A helyhatósági választások sikere, hogy egysé-
gesen minél több helyet szerzünk meg ott, ahol közös-
ségünk még él, hogy érdekeit minél határozottabban 
képviselni tudja. Ennyi sem elég azonban. A közös 
cselekvést le kell hozzuk a hétköznapok szintjére. Az 
egymás iránti törődést napi feladatunkká kell tegyük. 

Minden magyar számít – mondja a szlogen. Akkor 
fog igazán számítani, tenném hozzá, ha azt is kije-
lenthetnénk, hogy minden magyar minden magyar-
nak számít.  

Hívó szó és segítő kéz

 NézőpoNt n Isán István Csongor

InnovAtív MűtétI eljáráSoK A CSíKSzeredAI KórházbAn

Üzembe helyezték az új laparoszkópot

hargitanépe

Laparoszkópos beavatkozással jóindulatú daganatot távolítanak el az orvosok a csíki kórházban. Rutinná tennék a premiert fotó: csíki zsolt

tISztítjáK 
A zöldövezeteKet

Környezetbarát 
lombtalanítás

A zöldövezetekben változatlanul 
Csíkszereda önkormányzata ta-
karítja el az elszáradt őszi avart, 
a magánszemélyeket komposz-
táló edények vásárlására ösz-
tönzi az Ave hulladékgazdálko-
dási vállalat. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Csíkszeredában ezen a 
héten elkezdik a lomb-
hullató növények elszá-

radt levelei, az őszi avar begyűj-
tését.

„A parkokban a szociális 
munkások folyamatosan gyűj-
tik az elszáradt leveleket, ezt a 
természetes hulladékot aztán 
autóval a város szélén található 
szeméttelepre szállítjuk, ahol 
a lebomló anyagok között tá-
roljuk” – tájékoztatta lapunkat 
Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere.

A magánházak tulajdono-
sai által a kertből összegyűjtött 
őszi avart és száraz növényzetet 
az AVE hulladékgazdálkodási 
vállalat szállíttatja el, ez a tevé-
kenység benne foglaltatik a hul-
ladékszállítási díj összeségében, 
tehát nem kell külön fizetni 
érte.

„Az ideális az lenne, ha a le-
velek nem kerülnének a szemét 
közé, akinek lehetősége van rá, 
az a saját kertjében komposztál-
hatná az avart” – hívta fel a kör-
nyezetbarát módszerre a lakosság 
figyelmét Tóth László, az AVE 
ügyvezető igazgatója. 

Hozzátette, a városban egyre 
többen vásárolnak komposztáló 
edényeket, amelyekben a lomb-
hullató növények leveleiből egy 
év alatt kiváló minőségű virág-
földet állítanak elő.


