Hargita Megye Tanácsa

TEVÉKENYSÉGEINK A MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TERÜLETÉN

Hargita Megye Tanácsa kiemelten fontosnak tartja az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztését annak érdekében, hogy a páciensek és családjaik számára helyben elérhetővé
váljon a szakszerű egészségügyi ellátás, megelőzve annak szükségességét, hogy távoli
egyetemi központokba kelljen utazniuk. Ezért az elmúlt években több, a Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórházhoz, a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórházhoz és a családorvosi
rendelőkhöz köthető beruházást valósítottunk meg.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz köthető beruházások
Az
uniós
források
bevonásával történő széles
körű felújítások és az egyik
épületszárny kiterjesztésének
eredményeként a megyei
kórházban
felújított,
átszervezett és korszerűen
felszerelt integrált járóbetegrendelők állnak a megye
lakossága rendelkezésére.
Annak érdekében, hogy a megye lakossága a lehető legjobb egészségügyi ellátásban
részesüljön, a parkolók és a várótermek kialakításától kezdődően a legkorszerűbb műszerek
beszerzésén keresztül a fogyatékkal élő személyek szükségleteinek a figyelembevételéig
igyekeztünk mindenre figyelmet fordítani. Így felújítottuk és új felszerelésekkel, műszerekkel
láttuk el a gyermekgyógyászati, az általános sebészeti, a szülészeti és nőgyógyászati, a
szívgyógyászati, a belgyógyászati, az urológiai, az ideggyógyászati, a gasztroenterológiai, az
ortopédia-traumatológiai, a bőrgyógyászati, a pszichiátriai, a szemészeti, a radiológiai,
valamint a balneológiai, fizioterápiai és rehabilitációs osztályokat összesen több mint
kétmillió lej értékben.
Mivel a megyei sürgősségi kórház különböző osztályai szétszórva helyezkednek el a
különböző épületekben, a hatékonyság növelése érdekében célul tűztük ki, hogy a lehető
legtöbb osztályt a jelenlegi központi épületbe koncentráljuk. Ennek érdekében az elmúlt
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időszakban átalakítottuk és bővítettük a kórház épületének C szárnyát, hogy az épület
második emeletén kaphasson helyet a szemészeti és az intenzív osztály, és az épületet
megemeltük egy emelettel a megfelelő műtők kialakítása céljából. A fent említett
munkálatok hatvanöt százalékban elkészültek, épületgépészeti és belső munkálatok
maradtak még hátra a munkálat teljes befejezéséig. A kivitelezési munkálatok értéke több
mint tizenötmillió lej, melyből hatmillió lej az Egészségügyi Minisztérium támogatása.
Az elvégzett beruházások azonban
önmagukban, megfelelő szakemberek
hiányában nem elengendőek a kielégítő
működéshez, ezért Hargita Megye
Tanácsa
a
megfelelő
szakorvosok
alkalmazási
feltételeinek
javítása
érdekében orvosi lakásokat építtetett a
kórház
közvetlen
közelében,
így
igyekezvén itthon tartani, illetve a városba
„csalogatni”
a
szakembereket.
Az
elképzelés sikernek örvendett a fiatal
szakorvosok körében, az eddig elkészült tizenkét orvoslakásra túljelentkezés volt, ezért
jelenleg újabb négy lakás építését tervezzük.
Szintén a kórház személyzetével kapcsolatosan, a kórházmenedzseri, orvosi, ápolási és
gazdasági igazgatói, valamint munkásállások betöltése érdekében meghirdettük,
megszerveztük és lebonyolítottuk a versenyvizsgákat. Ugyanakkor a több mint 200 orvosi,
asszisztensi, ápolói és munkásállás elfoglalása érdekében folyamatban van az alábbi
osztályokra történő versenyvizsgák meghirdetése: szemészet, sebészet, ortopédia,
belgyógyászat, nephrológia, altatás és intenzív, transzfúziós pont, urológia, radiológiaiképalkotó
laboratórium,
onkológia,
ideggyógyószat,
szülészet,
fül-orr-gége,
gyermekgyógyászat, dermatovenerológia, kardiológia, sürgősség, tbc, pulmonológia,
gyógyszertár, patológiai laboratórium, sterilizálás, jogi osztály, közbeszerzés, műszaki
osztály, élelmiszerblokk, mosoda, szállítási osztály, varroda-fodrászat.
A kórház akkreditálása terén, az előkészületi folyamatban, a megyei tanács több mint 210
000 lejjel támogatta a kórházat az akkreditálás megszerzése céljából.
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Ugyanakkor az általunk folyósított több mint 4 562 425 lejes támogatásból a kórház 46
kisebb beruházást valósított meg, amelyből 41 kórházi műszert, 1 szünetmentes
tápegységet, 2 orvosi lakást, 2 kazánt és 139 leltári tárgyat vásárolt.
Végezetül, de nem utolsósorban kórházi nyílt napokat szerveztünk, ahol az érdeklődők
megtekinthették a felújított osztályokat, kórtermeket és a modern műszereket. A nap
folyamán ingyenes vérnyomásmérésre is lehetőség volt.
A Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórházhoz köthető beruházások
Az elmúlt években végzett beruházások
eredményeként
közel
háromszáz
páciensnek és hozzátartozójának biztosít
a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház az
eddigiekhez
képest
kényelmesebb
ellátást. A beruházások között említjük
azt az új pavilont, melynek komfortja
lehetővé
teszi
a
hozzátartozók
elszállásolását, lévén hogy a családtag
jelenléte tudvalevőleg jó hatással van a
gyógyulóra is.
Azok pedig, akik a beutalásnál többet szeretnének időzni, részleges költségtérítéssel ezt
szanatóriumi körülmények között megtehetik. Két másik pavilont újrafödtek, a hőközpontok
rehabilitációjának során elkészült a földalatti csövezet, amelyet biomasszával működő
hőközponthoz csatlakoztatnak, jelenleg pedig készül az új csatornázási terv.
A kórház, a megyei tanács
támogatásával is, folytatta a
beruházásokat,
az
orvosi
műszerekre fordított érték is nőtt,
így a kórház több sajátos
felszereléssel rendelkezik, például
EKG,
doppler,
ultrahangos
kezelőgép, és ezzel képes vonzóvá
válni az ifjú szakemberek számára
is. Jelenleg 7 pszichiátriai szakorvos,
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1 belgyógyász szakorvos és 3 pszichiátriai szakos rezidens orvos van a kórházban.
A megyei tanács támogatásának
is betudhatóan a kórház sikeres
kórházmenedzseri
versenyvizsgát
szervezett,
ugyanakkor
mivel
az
akkreditálás
megszerzéséhez
szükség volt többek között a
kórtermek,
öltözők
éjjeliszekrénnyel,
illetve
vasszekrényekkel
való
ellátására, finanszíroztuk ezek
beszerzését, hozzájárultunk néhány pavilon padlózatának a felújításához és kitakarításához,
valamint az 1-es pavilon födémének felújításához, a 4-es, illetve 9-es pavilonban és az
élelmiszerblokkban felkaroltuk a füstérzékelő és riasztó rendszer telepítését, a mosoda
külön áramkörre való bekötését, az élelmiszerraktár feljavítását és a konyhai felszerelések
beszerzését.
Csíkszeredai családorvosi rendelők és a fogászati rendelőintézet felújítása
Csíkszeredában, a családok biztonságának növelése érdekében, a Petőfi Sándor utcai
családorvosi rendelők épületén mintegy százezer lej értékben végeztünk felújítási és
épületbiztonsági munkálatokat, a csíkszeredai fogászati rendelőintézet helyiségeinek a
felújítására és átalakítására pedig közel 211 ezer lejt költöttünk.
Hargita Megye Tanácsa egészségügyi felmérő programja
Az egészségügyi szűrővizsgálatok az erdélyi emberek számára kiemelkedő jelentőséggel
bírnak. A szűrővizsgálatok vitathatatlan érdeme, hogy azokon az elszigetelt településeken
élő lakosoknak is lehetőségük volt részt venni az orvosi szűréseken, akik a távolság miatt
nem, vagy csak nagy ritkán mennének el ilyen kivizsgálásokra. Ellenben azáltal, hogy helybe
mennek az orvosok, azok is, akik idegenkednek, hogy a városi egészségügyi intézményekbe
menjenek egészségi állapotuk feltérképezése céljából, saját településükön szívesen
megvizsgáltatják magukat.
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A szűrővizsgálatok lényege: a
vizsgálatok
segítségével
idejében felfedezhetők olyan
betegségek, amelyek még
gyógyítható fázisban vannak. Az
orvosok
minden
esetben
konzultálnak a beteggel és a
háziorvossal is, és velük
együttműködve hozzák meg a
további terápiás javaslatokat.
A Hargita Megye Tanácsa által kezdeményezett testvérmegyei kapcsolat révén létrejött
egészségügyi szűrőprogram keretében 2015 májusában immáron kilencedik alkalommal
végeztek ingyenes orvosi szűrővizsgálatot a Bács-Kiskun megyei orvosok Hargita megyében.
A szűrőprogram keretében a kiválasztott
települések lakossága szemészet, kardiológia,
belgyógyászat, gyermekgyógyászat, urológia,
bőrgyógyászat, radiológia, nőgyógyászat, fülorr-gégészet és ideggyógyászat terén vehette
igénybe az orvosok ingyenes szolgáltatásait.
Kilenc év távlatából bizton mondhatjuk, hogy
sikeres volt a szűrőprogram, beszédes
bizonyítékként álljon itt néhány adat, amely a
programba bekapcsolódott településeket veszi leltárba: 2007 Kobátfalva, 2008
Székelyvarság, 2009 Oroszhegy, 2010 Gyergyócsomafalva, 2011 Gyimesfelsőlok, 2012
Oklánd, 2013 Farkaslaka, 2014 Gyergyóalfalu, 2015 Csíkszentgyörgy.
2012-től a magyarországi testvértelepülések egészségügyi szakemberei által végzett
program bővült a helybéli egészségügyi szakemberek szolgáltatásaival. A helybeli
szakemberek, Hargita Megye Tanácsa támogatásával, a 2012-es esztendőtől kezdődően 30
településen végeztek szürővizsgálatokat.
A lakosság egészségfelmérését úgy időzítettük, hogy az egybeessen Hargita megye
településeinek nevezetesebb eseményeivel, mint például a falunapokkal vagy a jeles egyházi
ünnepekkel.
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A programban a lakosságnak 2012-ben és 2013-ban díjmentesen négyféle alapanalízist –
vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, trigliceridszint tesztelését –, míg 2014-ben ötféle
alapanalízist – vérnyomás-, vércukor-, hepatitis B-, hepatitis C- és EKG-mérést biztosítottak.
Yuppi tábor
A Yuppi Tábormozgalom Egyesület
2011-ben jött létre a krónikus
betegséggel együtt élő gyermekek
és
fiatalok
ingyenes
táboroztatására.
Jelenleg 1-es típusú diabéteszes,
sokízületi gyulladásos és onkológiai
beteg (rákos) kamaszoknak és
kisgyerekeknek
(7–17
év)
szerveznek élményterápiás nyári
tábort.
A tábori programok célja a
gyerekek önbizalmának növelése, önmagukba vetett hitük megerősítése, saját maguk
elfogadásának elősegítése, ezáltal elsősorban lelki gyógyulásuk támogatása, mely elindítja a
fizikai megerősödést is. Ennek érdekében a 8 napos ingyenes táborok programja sűrű és
színes, teli kihívásokkal. A nappali programok közé tartoznak a kézműves, magaskötélpályafoglalkozások, a színjátszás, zene, fotográgia, íjászat, lovaglás, evezés.
Mindezek ismeretében Hargita Megye Tanácsa a 2014-es esztendőtől kezdődően támogatja
a Hargita megyei gyerekeknek a Yuppi táborban való részvételét.
Így, míg 2014-ben 23, 2015-ben 20 gyerek szállásköltségeinek a fedezését biztosította a
megyei tanács.
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