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Biharország – társadalom

A jelenleg használtnál korszerűbb kompu-
tertomográf, mágneses magrezonanciás kép-
alkotó készülék (MRI), telemedicina-rendszer 
és az ország legkorszerűbb vákuumos belső 
szállítórendszere is a beszerzett felszerelések 
között volt, hangzott el a sajtótájékoztatón, 
amelyen Maria Silaghi kórházmenedzser 
mellett Florin Birta nagyváradi polgármes-
ter, Ovidiu Burtă orvosigazgató és Călin 
Barabaş ápolási igazgató is részt vett. A fel-
szerelések közül ezeket meg is mutatták, de 
a kórházi osztályokon már használatba vettek 
egyéb eszközöket is, amelyeket szintén a pro-
jektek eredményeként szereztek be.

A magyar–román határon átnyúló, július-
ban záruló, RO–HU 386-os projekttel a Vá-
radra jutó 10,7 millió lej 94,3 százalékát már 
felhasználták, ebből szerezték be az MRI ké-
szüléket. A projekt magyarországi partnere a 
Békés Megyei Központi Kórház.

December 17. óta működik a vákuumos 
szállítórendszer a kórházban, ezt szintén en-
nek a projektnek köszönhetően szerelték be. 
Ez egyfajta csőposta, a csövekben színkód-
dal jelölt kapszulákban juttatnak célba irato-
kat, gyógyszereket, laboratóriumba szánt min-
tákat, leleteket stb. A kapszulákat chippel is 
ellátták, hogy például a laboratóriumba szánt 
minták tévedésből se kerülhessenek máshova. 
A berendezést működés közben is láthattuk.

A projekt részeként egyebek mellett a 
laparoszkópiás sebészethez szükséges beren-
dezéseket, ultrahangkészülékeket is vásárol-
tak. A telemedicina-rendszer lehetővé teszi, 
hogy ha szükséges, másutt tartózkodó vagy 
más kórházakban dolgozó orvosokkal konzul-
táljanak a leletek alapján az egyes esetekről.

Tavaly is fejlesztették  
a Curteanu kórházat
Két projekt keretében közel húszmillió lej értékű 
berendezés érkezett a nagyváradi Dr. Gavril 
Curteanu Városi Kórházba. Az új eszközök egy 
részét láthatták is az újságírók a december 30-i 
sajtótájékoztató után.

Florin Birta 
és Maria Silaghi A kórházi csőposta
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Az új komputertomográfot a Covid–19-
járvány kezelésére kiírt, 8,7 millió lej értékű 
projekt révén szerezték be az intenzív osztályon 
használatos ágyakkal, videolaringoszkóppal, 
elektrokardiográffal, monitorokkal, egyebek-
kel együtt. Ez a projekt idén áprilisban zárul 
majd. Mint elhangzott, a kórház a saját forrá-
saiból további 813,1 ezer lejnyi, a váradi ön-
kormányzat támogatásával pedig 558,2 ezer 
lejnyi beruházást hajtott végre tavaly.

F. N. L.

A telemedicina-
rendszer egyik 
képernyője

Az MRI készüléket 
még szerelték 
decemberben

Az új CT


