
 

6 millió lejt fordít beruházásokra a Maros Megyei Klinikai Kórház a 

2017-es év során 

A Maros Megyei Tanács a csütörtöki tanácsülésen a költségvetés-kiegészítés 

keretében a 1.365.000 lejt utalt ki a Maros Megyei Klinikai Kórháznak sürgősségi 

beruházások megvalósítására. A jóváhagyott összegből 300.000 lejt sterilizáló 

berendezések vásárlására fordít a kórház a nőgyógyászati és a szemészeti klinika 

számára, az összeg többi részéből pedig 3 új kazánt vásárol, hogy ki lehessen 

cserélni az elromlott berendezéseket és biztosítani lehessen a kórházak fűtését a 

téli időszakra.  

A megyei önkormányzat emellett előkészített két beruházást az onkológiai és a 

tüdőkórház energetikai rendszerének a felújítására. Ezek műszaki és gazdasági 

mutatóit is jóváhagyták a tegnapi tanácsülésen. A tervezett munkálatokra európai 

uniós alapokat szeretne lehívni a megyei önkormányzat, ezért a következő 

hetekben két pályázatot fog benyújtani a Regionális Operatív Program keretében. 

A tüdőkórház esetében a projekt összköltsége 12.825.504,84 lej áfával, az 

onkológia esetében a beruházás 10.331.107,96 lejbe kerül áfával. Mindkét projekt 

kivitelezési ideje 14 hónap.  

A már említett összegek mellett a megyei önkormányzat 4,6 millió lejt irányzott 

elő a megyei kórház számára a 2017-es évre beruházásokra és javítási 

munkálatokra.  

„A megyei tanács arra törekszik, hogy a sürgősségi beavatkozásokra és a hosszú 

távú fejlesztésekre is megoldást találjon, de sajnos a szükséges fejlesztések sora 

olyan hosszú, hogy nincs mindenre anyagi fedezetünk, legalábbis nem olyan 

ütemben tudjuk megvalósítani ezeket, ahogyan szeretnénk. Ezért pályázunk 

európai uniós alapokra és igyekszünk évről évre kormánytámogatást is szerezni. A 

megyei kórház minden évben összeállít egy listát arról, hogy milyen 

berendezésekre és milyen beruházásokra lenne szüksége, és ezt továbbítja az 

egészségügyi minisztériumnak azzal a céllal, hogy a lehetőségek függvényében a 

központi költségvetésből szerezzünk rá támogatást. Az idei listán szereplő 

beruházások összköltsége meghaladja a 90 millió lejt” – nyilatkozta Péter Ferenc, 

a Maros Megyei Tanács elnöke ma azon a sajtótájékoztatón, amelyen a megyei 

kórház aktuális helyzetét ismertették. 

A sajtótájékoztatón jelen volt a kórház ideiglenes menedzsere, Ovidiu Gîrbovan is, 

aki az idei év során megvalósult, illetve a folyamatban lévő beszerzésekről és 

munkálatokról tájékoztatott.  



 

„A munkánk és a tevékenységeink középpontjában a betegek állnak. Egy nagyon 

nagy kórházunk van, amely több mint 1300 kórházi ággyal rendelkezik és több 

helyszínen, 16 különböző épületben működik.  Egy ekkora intézmény 

tevékenységét nagyon nehéz koordinálni. A napi munka során sok problémával 

kell szembenéznünk, mint például egyes berendezések elromlása. Ezekre az 

esetekre van egy szerződésünk a megyei sürgősségi kórházzal, hogy átvegyék a 

betegeinket és előzetes programálás alapján elvégezzék a szükséges 

vizsgálatokat. Egy ilyen problémánk adódott például a CT berendezéssel.  Itt ki 

szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a gépek különleges berendezések és csak erre 

szakosodott cégek végezhetik a javításukat, ezért is húzódik el egy meghibásodás 

helyreállítása. A CT gépünk két hónapja nem működik, de bízok benne, hogy 

szeptember végéig sikerül megjavítani” – mondta ma a kórház ideiglenes 

menedzsere. 

Ovidiu Gîrbovan arról is beszámolt, hogy az év során felújítási munkálatok 

zajlottak a nőgyógyászati klinika szülészeti részlegén, sikerült átköltöztetni az 

anatómiai-patológiai osztályt az  Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem alagsorából a 

2-es Poliklinika épületébe, javításokat végeztek az ortopédiai és fertőző 

klinikákon. Ugyanakkor elindították a szükséges közbeszerzési eljárásokat 

különböző javítási munkálatokra más klinikák esetében is, így például év végéig 

sor kerülhet a klinikák épülethomlokzatának javítására, a kórház adminisztratív 

székhelyének újrafelosztására, egy 3D laparoszkópiai torony megvásárlására  az 

Urológiai Klinika számára, valamint egy ultrahangos készülék beszerzésére a 

Nőgyógyászati Klinika és más kórházak számára, ahol ez a készülék elavult, illetve 

vásárolni fogunk mikro – sebészeti platformot is a műtőtermek számára. 

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 

 
 


