
Úgy próbálják lebonyolítani a 
kórház modernizálási és bőví
tési munkálatait, hogy ez a le he
tő legkisebb mértékben zavar ja 
az egészségügyi ellátást – nyi
latkozta a Hargita Népének dr. 
Vitos Attila, a Csíkszeredai Me
gyei Sürgősségi Kórház or vos
igazgatója. A kérdésre, hogy 
lesze olyan időszak, amely alatt 
nem végeznek majd műtéteket a 
csíkszeredai kórházban, határo
zott nemmel válaszolt. 

A kórház felújítása és bőví
tése elodázhatatlan: a 
ro mániai kórházak ak

kre ditációjának folyamatában a 
pil lanatnyi állapotok mellett a csík
szeredai intézmény nem kaphatja 
meg az akkreditálást. A kritéri
um és szabályrendszer, amely
nek meg kell felelni, korántsem 
azonos a negyven évvel ezelőtti 
elvárásokkal, amikor a kórház 
épült – szögezte le Vitos Attila 
orvosigazgató.

– Korábban az akkreditáció 
megszerzésének ügyén túl azzal ér-
velt a modernizálási munkálatok 
szükségessége mellett, hogy Csík-
ban a fejlődés körülményeit kell 
megteremteni. Konkrétan milyen 
lépésekkel biztosítják ezt?

– Tulajdonképpen két szakasz
ról beszélünk. Egyrészt most tör
ténik meg négy kórházi osztály – 
a sürgősség, a szülészet–nőgyógy
ászat, a gasztroenterológia és az 
urológia – felújítása minisztériu
mi pénzből. Ezt az összeget a me
gyei tanács saját költségvetéséből 
kiegészítette, hogy az osztályok 
felújításával egy időben egy ki
sebb bővítést is elvégeztethes
sünk. Így az újszülöttosztálynak 
megfelelő körülményeket tu
dunk teremteni, ha a már létező 
kórházi járóbetegrendelők fölé 
még egy szintet építünk. A kór
ház másik oldalán, ahol a sür
gősség van, a mentőbejáró és az 
épület közötti részt beépítjük, 
az első emeletre még egy szintet 
húzunk, és ott végre civilizált öl
tözőket tudunk kialakítani a dol
gozók számára. Ez a munkálatok 
első szakasza, amely reményeim 
szerint november elsején elkez
dődik, és legtöbb három hónap 
alatt lezárul. 

– Az építkezés mennyire fog ja 
akadályozni a betegellátást?

– Ez idő alatt a kórházi osztá
lyokon nem áll le a tevékenység. 
A külső munkálatok nem fogják 
zavarni a gyógyítást, utána pedig, 
amikor az osztályok belső felújí
tása lesz a soron, az egészségügyi 
tevékenység éppen úgy zajlik 
majd, mint amikor az előző év
ben a másik három nagy kórházi 
osztályt újítottuk fel: nehezedő 
feltételek között bár, de dolgozni 
fogunk. 

– Térjünk rá a második sza-
kaszra.

– Az a sokkal nagyobb léptékű 
munka, amely már teljes egészé
ben a megyei tanács által finanszí
rozott bővítési projekt. Az alap
probléma szerint a Csíksomlyón 
működő osztályoknak helyet kel
lett találni, hogy a katolikus egy
háznak visszaszolgáltatott épü letből 
ki tudjanak költözni. Lo gikusan 
ez az infrastruktúra bő vítéséhez 
vezetne, de azt is tudni kell, hogy 
jelen pillanatban a megyei kórház 
számos része nem felel már meg a 
követelményeknek. Ilyen például 
a nagykórházban lévő műtőblokk, 
amelyet jelenlegi állapotában le
hetetlen akkreditáltatni. Így szü
letett meg az elképzelés, hogy a 
rokon pro filú osztályokat hozzuk 
fel a Nagy Lajidombjára, a fő
épületbe – gondolok a sebészeti 
profilokra, ahol a műtőblokk több 
osztályt is kiszolgálhat, és nem kell 
külön műtőt működtetni a fő
épületben, a régi kórházban és a 
fülorrgégészeten. Innen jött az 
ötlet, hogy a jelenlegi műtők fölé 
építtessünk egy új szintet. Ám 
ezt csak akkor lehet fölhúzni, ha 
jelentős konszolidálási folyama
ton esik át a műtőblokk épülete, 
az úgynevezett C épület. A végső 
elképzelés az, hogy az új szintre 
kerülne az új műtőblokk, a szü
lészeti műtő és a szülőszoba át
kerül az első emeletre, ahonnan 
az újszülöttosztály továbbköltö
zik; az intenzív terápia nagyobb 
felületet kap a mostani második 
emeleten, kibővül a jelenlegi mű
tőblokk körülbelül felével, így 
megkapja a működéséhez szük
séges felületet. A jelenlegi műtő
blokk fennmaradó részére pedig 
a szemészet költözne fel a régi 
kórház épületéből. A kazánház 
helyén lesz egy új épület, valószí

nűleg ott kap helyet a fülorrgé
gészet, és a hátsó épületben lévő 
mosoda helyén pedig – miután a 
mosodai szolgáltatást kiadnánk 
cégeknek – a bőrgyógyászat he
lye lenne. Így a régi kórház épü
lete megürül, és oda költöztetjük 
be a somlyói osztályokat, a pszi
chiátria pedig a fülorrgége osz
tály épületében kapna helyet.

– Ez a hatalmas munkálat mi-
kor kezdődik?

– Szakaszokban fog zajlani. A 
legnagyobb horderejű az új szint 
építése a jelenlegi műtőblokk tete
jére, ennek a kivitelezési terve már 
kész. Következik a licit, utána kez
dődhetnek a munkálatok. Folya
matos egyeztetés zajlik az osztályve
zetőkkel, a megyei tanáccsal, hogy a 
munkálat minél kevésbé zavarja a 
kórház működését, merthogy vala
melyest zavarni fogja, ez tény.

– De mennyire? Kell számítani 
arra, hogy egy ideig nem végeznek 
műtéteket majd?

– Nem. A bővítés első lépé
se lesz az épület konszolidációja 
a pincétől kezdődően fel a máso
dik emeletig. Ezt úgy oldjuk meg, 
hogy szakaszokban végezzük majd 
a munkálatot. A földszinten pél
dául, ahol az ortopédiaosztály van, 
gipszkarton fallal elválasztjuk azt a 
részt, ahol zajlanak a munkálatok, 
a másik részben, ha nem is opti
mális körülmények között, de a 
betegellátás folytatódik. Négy ilyen 
szektorra bontjuk majd az osztályt, 
azokban sorban meg tud majd tör
ténni a konszolidálás és a helyreállí
tás. Csak ezután következik majd az 
első emelet, ahol már könnyebb lesz 
a dolgunk, mert ahogy haladunk 
felfelé, annál kisebb volumenű 
munkálatokra lesz szükség. Az első 
emeleten a radiológia, a sterilizáló 
és a gyermekosztály van. A sterilizá
ló létfontosságú része a kórháznak, 
az picit összehúzódva, de az egész
ségügyi szabályoknak megfelelően, 
folyamatosan fog tudni működni 
a munkálatok ideje alatt is. A gyer
mekosztálynál is két, gipszkarton 
fallal elválasztott részben zajlanak 

majd a munkálatok, amikor az 
egyik szektorban befejeződtek, 
csak akkor kezdődnek a másikban. 
A radiológia kemény dió lesz, az új 
CTnek lehet, hogy más helyet kell 
találnunk. Biztos, hogy egy időre 
– pár hétre – fel kell függeszteni a 
tevékenységet, de ott van a polikli
nikán a régi CT, átmenetileg azzal 
helyettesítjük a kieső újat. A rönt
gennel is lesz egy kis probléma, azt 
a poliklinikán működő géppel pró
báljuk meg helyettesíteni. Ami sze
rencse, hogy várhatóan a radiológi
án fognak a legrövidebb idő alatt 
befejeződni a munkálatok. 

– Utána viszont feljebb men-
nek, a műtőblokkba.

– A műtőblokkot is kettévá
lasztjuk, egyik részében folynak 
a konszolidálási munkálatok, a 
másikban zajlanak majd a mű
tétek. Utána csere. Pont olyan 
feltételek mellett folyhat majd 
a tevékenység – igaz, kopácsolás 
mellett –, mint addig. A várható 
zajról a sebész kollégákkal már 
beszéltünk, azt mondták, tudnak 
dolgozni, vállalják a munkát így 
is, a nem sürgős műtéteket inkább 
délutánra időzítik, tehát pozitív a 
hozzáállásuk. Amikor az intenzív 
osztályokhoz érünk, más osztá
lyokon ideiglenes intenzív szobá
kat kell majd kialakítanunk, de a 
gépek, monitorok hordozhatók. 
Ezek után kerül sor az új szint épí
tésére, ha az elkészült, felköltözik 
oda a műtő. Nyilvánvaló, hogy a 
munkálatok ideje alatt csökken
ni fog valamelyest a tevékenység 
a kórház sebészeti osztályán, de 
szünetelni nem fog.

– A teljes munka a jövő év fo-
lyamán le is zajlik?

– Igen. A projektben szereplő 
határidő hat hónap. A tervek kész 
vannak, most már a licit kiírása 
következik. Nehéz időszak lesz 
mind az orvosoknak, mind a be
tegeknek, de ez egy jó projekt, és 
hiszem, hogy távlatilag nagymér
tékben javítja majd Csíkszeredá
ban az orvoslás feltételeit. 
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„Hiszem, hogy ez egy jó projekt”

Körkép

Vitos Attila a beruházás fázisait sorolja. Megváltozott körülmények között, de akadálymentesen zajlik majd a gyógyítás fotó: csíki zsolt

hirdetés


