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Zöld jelzést adott a parlament a párhuzamos orvosságexportnak

Közel a gyógyszerdiéta?

A romániai gyógyszertárak polcairól folyamatosan tűnnek el az olcsó orvosságok

Sokat javultak Olga néni 
életkörülményei, aki a bezárt 
csíktaplocai szemétgödör szom-
szédságában egyedül tengette 
életét. Most már havonta része-
sül szociális segélyben, és van-
nak, akik rendszeresen gon-
doskodnak róla.

Újra meglátogattuk Laczkó 
Olga nénit másfél esztendő-
vel azután, hogy megosztottuk 
nehéz sorsát olvasóinkkal. A 
csíktaplocai szemétgödör szé-
lén élő idős asszony nehéz hely-
zetéről írtunk, akinek megél-
hetése kérdőjeleződött meg a 
szeméttelep bezárásával. A kö-
zel 70 éves nő vas és egyéb új-
rahasznosítható hulladék gyűj-
téséből tengődött, akkor még 
személyazonossági igazolvá-
nya sem volt, hiszen egy koráb-
bi tűzben elégett az összes ira-
ta. A kutyamenhely mögött egy 
fémbarakkban élt, meglehe-

tősen rossz körülmények kö-
zött. A hosszú teleken a meg-
felelő kályha és a tüzelő hiánya 
okozott gondot. Cikkünk nyo-
mán sok jószándékú ember se-
gítette különböző adományok-
kal, élelemmel, ruházattal, ka-
pott kályhát, szekrényt. Végül 
a hatóságok révén személyazo-
nossági igazolványt is kiállítot-
tak a nevére, és azóta szociá-
lis segélyben is részesül, ame-
lyet már bankkártyán kap meg.

Rendszeresen gondoskodnak róla

Olga néni kutyái és macskái 
társaságában fogadott új lakhe-
lyén, mint mesélte, tavaly no-
vemberben költözött át a kutya-
menhely mögül a közelben ta-
lálható kavicsbánya széléhez, a 
Csíktaploca és Csíkszépvíz fele 
vezető út szomszédságába. Nem-
csak a helyszín, hanem barakk-

ja is új, melyet a terület tulajdo-
nosa bocsátott a rendelkezésé-
re, és bár kisebb a korábbinál, jó-
val melegebb. Mint megtudtuk, 
rendszeresen gondoskodnak ró-
la, három személyt említett, akik 
hetente több alkalommal is meg-
látogatják, tűzifát visznek ne-
ki, élelmet vásárolnak, szük-
ség esetén pedig orvoshoz is vi-
szik. „Húsvéthétfőn még meg is 
locsoltak” – tette hozzá az idős 
asszony. Amikor arról érdeklőd-
tünk, hogy mivel tölti az időt, miu-
tán bezárták a szeméttárolót, el-
mondta, sokat olvas, mert szere-
ti a romantikus történeteket, „ve-
szekedik a kutyákkal”, és elem-
mel működő rádiót hallgat, ame-
lyet szintén adományba kapott 
valakitől. Olga néni hálás a segít-
ségért, amit kapott, és köszönetét 
fejezte ki mindenért.
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Meleg barakkba költözött Olga néni

Olga néni ma már jobb körülmények között él
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Bukarestbe szállított sérültek

Mivel az időjárási körülmények nem tették lehetővé, hogy légi jár-
művet vegyenek igénybe, mentőautóval szállították Bukarest-
be a szerda esti autógáztartály robbanásban súlyosan megsé-
rült két kisgyereket és szüleiket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházból. Demeter Ferenc kórházmenedzser szerda este közöl-
te, a két kisgyereket életveszélyes állapotban szállították a fővá-
rosi Grigore Alexandrescu kórházba. A bukaresti kórháztól tegnap 
érdeklődtünk a sérültek állapotáról, azonban azt közölték, hogy 
a sajtókapcsolatokért felelős munkatársuk szabadságon van, így 
nem szolgálhatnak adatokkal. Mint ismeretes, két kisgyereket és 
szüleiket másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak a 
Somlyó utcából a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szer-
da délután, miután hajlékukban felrobbant egy autógáztartály. 
A sérülteket az elsősegélynyújtó tűzoltósági csapat és a megyei 
mentőszolgálat szállította kórházba.

Háromnyelvű konferencia a Sapientián

Idegen–Străinul–Stranger címmel nemzetközi háromnyelvű kon-
ferenciát szervez Csíkszeredában április 21-22. között a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Hu-
mán- és Társadalomtudományi tanszéke. A rendezvényre a ma-
gyarországi és romániai előadók mellett neves amerikai, bol-
gár, holland, horvát, japán, norvég, olasz, svéd, szerb, szlovák, tö-
rök egyetemek kutatói jelentkeztek, összesen 115-en. A konferen-
cia a magyar, a román, és az európai kultúrában jelenlévő vagy az 
egyetemes kultúrát átitató, a magyarságot is érintő idegen-dis-
kurzusokat, azok társadalmi beágyazottságát, keletkezésük kö-
rülményeit, motivációit (gazdasági-, politikai-, pszichológiai ma-
gyarázó faktorait), szimbolikáját kívánja vizsgálat alá venni. A té-
makörök megvitatása antropológiai, kommunikációelméleti, iro-
dalmi, nyelvészeti, szociológiai és interdiszciplináris szekciókban 
történik. A rendezvény ingyenes és nyitott minden érdeklődő szá-
mára, a részletes program megtekinthető az egyetem honlap-
ján (http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/nemzetkozi-konferencia-
idegen-strainul-stranger).

Imacsoportok találkozója

„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében” mottóval szomba-
ton a csíkszeredai Erős Zsolt Sportarénában találkoznak az Élet a 
lélekben plébániai imacsoportok. Az eseményre minden érdeklő-
dőt várnak. Az imanap reggel kilenc órakor rózsafüzér imádság-
gal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után a sport-
csarnok megáldása következik. Az elmélkedéseket Madarász At-
tila bögözi plébános és Csíki Szabolcs medgyesi segédlelkész 
tartja. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőíté-
sek után szentségimádás következik. A zárószentmisét, melyet 
délután öt órától Tamás József püspök mutat be, a Mária Rádió 
élőben közvetíti. Bővebben az eseményről a www.eletalelekben.
ro honlapon olvashatnak.

Csíkszeredában a nép ügyvédje

A nép ügyvédje legközelebb április 26-án, szerdán 10 és 14 
óra között tart meghallgatást Csíkszeredában a prefektusi hi-
vatal székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 5-ös 
számú iroda).

Szünetel az áramszolgáltatás

Az áramszolgáltató Electrica Rt. Hargita megyei kirendeltsége fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy előre betervezett javítások mi-
att április 22-én  8 és 11 óra között szünetel az áramszolgáltatás 
a csíkszeredai Jégpálya utca 1-4. és 15. szám, a Nicolae Bălcescu 
1-17. és 2. szám, valamint a Hősök utca 1-11. szám alatt. 

Zöld jelzést ad a párhuza-
mos gyógyszerexportnak 
a képviselőház által – dön-

téshozó kamaraként – elfoga-
dott törvénytervezet, amely le-
hetőséget biztosít a gyógyszer-
táraknak, illetve patikaláncok-
nak a nagybani eladásra. A tör-
vényes, de sokak által etikát-
lannak tartott eljárás a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a gyógy-
szertárak immár nemcsak a ha-
zai piacon, a romániai fogyasz-
tóknak adhatják el a gyártóktól 
megvásárolt orvosságokat, ké-
szítményeket, hanem jóval drá-
gábban értékesíthetik ezeket a 
külföldi, nyugat-európai piaco-
kon. Mindez azt eredményezhe-
ti, hogy a hazai patikákból eltűn-
nek az olcsó gyógyszerek, eze-
ket ugyanis jóval kifizetődőbb 
lesz külföldön, nagy mennyi-
ségben eladni, az új jogszabály-

nak tehát elsősorban a románi-
ai páciensek láthatják kárát. A 
párhuzamos exportot az is elő-
segíti, hogy a kormány mester-
ségesen alacsonyan tartja bizo-
nyos orvosságok árát, ezek ha-
zai értékesítése így ráfizetéses 
lehet a gyógyszertárak számá-
ra. A javaslatot ugyan szeptem-
berben elutasította a szenátus, a 
döntőházként szavazó képvise-
lőház viszont 154 támogató és 78 
ellenszavazattal, illetve két tar-
tózkodással fogadta el a minden 
bizonnyal elsősorban a patika-
láncok lobbijának köszönhetően 
megalkotott tervezetet, amelyet 
így már csak Klaus Johannis ál-
lamfőnek kell kihirdetnie. 

Hiányzó gyógyszerek

A készítmények árának ala-
csonyan tartása miatt viszont 

már jó ideje komoly problémát 
jelent, hogy a romániai gyógy-
szertárak polcairól folyamato-
san tűnnek el az olcsó orvossá-
gok, a jelenség ráadásul a króni-
kus betegeket érinti leginkább, 
hiszen hiánycikknek számít pél-
dául az epilepsziát, a cukorbe-
tegséget és bizonyos rákos meg-
betegedéseket kezelő szérum. 
Sokan attól tartanak, hogy a pár-
huzamos export lehetővé téte-
le nyomán még aggasztóbb hely-
zet fog kialakulni. Emiatt elle-
nezte hevesen a kezdeménye-
zést a Cioloş-kormány: a tech-
nokrata kabinet tagjai több ízben 
is figyelmeztettek, hogy a javas-
lat miatt nemcsak eltűnhetnek 
az olcsó orvosságok, de megje-
lenhetnek a hamisított készít-
mények is.

KŐRÖSSY ANDREA

Elsősorban a romániai páciensek láthatják kárát annak, hogy a parlament 

zöld jelzést adott a párhuzamos gyógyszerexportnak, vagyis a patikák im-

már nagybani kereskedelmet is folytathatnak.
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