
A Hargita megyei munkaügyi 
felügyelőség beszámolója sze-
rint három halálos kimenetelű 
munkabaleset történt a megyé-
ben az év első negyedévében. 
Az említett időszakban a ható-
ság munkatársai 123 ezer lej ér-
tékben róttak ki pénzbírságot.

A szerkesztőségünkbe eljut-
tatott közleményben a hatóság 
a 2017-es év első negyedében 
végzett ellenőrzésekről és a 
munkabalesetekről számolt be. 
Az említett időszakban a ha-
tóság munkahelyi egészség és 
biztonság osztálya 188 ellenőr-
zést tartott 188 egységnél: a ta-
pasztalt 166 kihágás közül 17 
esetében róttak ki pénzbírsá-
got, összesen 123 ezer lej ér-
tékben, a további 149 kihágás 
esetében pedig figyelmeztetés-
ben részesítették az illetékese-
ket. Az adatok szerint Hargita 
megyében 8371 cég foglalkoz-
tat munkaszerződéssel alkal-
mazottakat.

Tizennyolc munkabaleset

Az év első negyedében tizen-
nyolc munkabalesetet jegyez-
tek Hargita megyében, ezekből 
három halálos kimenetelű, és a 
szállítási, az ásványvízfeltöltő, 
illetve az építőanyag-kereske-
delmi ágazatban regisztrálták. 
Előbbi egy közúti baleset követ-
keztében történt: a palackozó 
munkás rosszul lett a munka-

helyén és elesett, majd később 
a kórházban hunyt el, az épít-
kezésen pedig áramütés okoz-
ta a tragédiát. További tizenkét 
baleset okozott ideiglenes mun-
kaképtelenséget, ezek a tan-
ügyben, a kereskedelemben, az 
egészségügyben, közintézmé-
nyekben, a textiliparban, épít-
kezéseken és a fafeldolgozó 

ágazatban történtek. Ezenkívül 
két súlyos munkabaleset is volt 
a fafeldolgozó és a televíziós 
műsorszolgáltatási ágazatban. 
Mindkettő tűzeset miatt követ-
kezett be, utóbbi a balánbányai 
helyi televízió székhelyét érin-
tette. Emellett egy csoportos 
munkabaleset is történt a me-
gyében: egy közúti baleset so-

rán egy cég három munkatársa 
sérült meg. A munkaügyi felü-
gyelőség feladata a munkavi-
szonyokat, munkabiztonságot 
és egészséget szabályozó jog-
szabályok betartásának el-
lenőrzése a munkavállalók 
védelmének érdekében.
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Egyre nagyobb gondot okoz 
országos szinten, hogy a 
gyógyszertárak polcairól 

folyamatosan tűnnek el az olcsó 
orvosságok annak nyomán, hogy 
az egészségügyi minisztérium 
még év elején közölte, hónapo-
kon belül átlagosan 35 százalék-
kal csökkentik a készítmények 
árát. Az intézkedés miatt a 
külföldi gyógyszergyártó vál-
lalatoknak nem éri meg Romá-
niában forgalmazni az olcsóbb 
orvosságokat, mivel külföldön 
többszörös áron értékesíthetik 
– mutatott rá Melles Melinda, a 
Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara elnöke.

Kerülő utakon 
beszerzett gyógyszerek 

A szakember kifejtette, már 
jelenleg is nagymértékű gyógy-
szerhiány alakult ki a Hargita 
megyei patikákban: hiánycikk 
például a cukorbetegek számára 

elengedhetetlen inzulin, a rákos 
megbetegedésekre kifejlesztett 
orvosságok, az epilepsziára, il-
letve idegbetegségekre haszná-
latos készítmények. Hozzátette, 
noha egyes orvosságokat lehet 
más gyógyszerekkel is helyette-
síteni, százával vannak betegek, 
akikre nézve nem a megfelelő 
hatást váltja ki egy másik gyógy-
szer. „Sokaknak már külföldről 

kell beszerezniük a megfelelő 
orvosságaikat. De mivel ott nem 
adnak romániai orvos receptjé-
re gyógyszereket, többen is kül-
földi ismerőseik által, kerülő 
utakon szerzik be a szükséges 
készítményeket” – magyaráz-
ta Melles Melinda. Mint mond-
ta, egyre nehezebb a krónikus 
betegnek, ezzel az intézkedés-
sel az egészségügyi minisztéri-

um ellehetetleníti az érintettek 
helyzetét.

Előre jelezték a bajt

Bebizonyosodni látszik tehát 
a szakemberek meglátása, mely 
szerint a kormány lejárt sza-
badalmú gyógyszerekre vonat-
kozó árcsökkentő intézkedése 
éppen a pácienseket fogja ne-

gatívan érinteni. A gyártóknak 
ugyanis már nem lesz kifize-
tődő Romániában forgalmaz-
ni termékeiket, ezért az olcsó 
gyógyszerek el fognak tűnni a 
polcokról. Laurenţiu Mihai, a 
generikusgyógyszer-gyártókat 
tömörítő egyesület elnöke nem-
rég rámutatott, akár száz orvos-
ság is eltűnhet a piacról, olyan 
körülmények között, hogy az el-
múlt években csaknem kétezer 
olcsó készítmény jutott erre a 
sorsra, helyettük pedig a drá-
gábbak maradtak.
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Hiába olcsóbbak az orvosságok, ha nem lehet kapni a patikákban

Állandósult a gyógyszerhiány
Hargita megyében is 

egyre nagyobb gondot 

okoz, hogy a tervezett 

árcsökkentés miatt 

fokozatosan tűnnek el 

az olcsó orvosságok 

a patikák polcairól. A 

krónikus betegek a 

legérintettebbek.

Nagy gyógyszerhiány alakult ki a Hargita megyei patikákban. Egyebek mellett az inzulin is hiánycikk

Három halálos munkabaleset az első negyedévben

Az év első negyedében tizennyolc munkabaleset történt Hargita megyében

ILLUSZTRÁCIÓ

Külföldön is nehéz 
hozzájutni 
Az Ebihoreanul.ro hírpor-
tálnak egy Bihar megyei 
édesanya arról számolt be, 
hogy kisfiának bizonyos fajta 
nyugtatót írtak fel, amely nél-
kül a gyermeknek fulladásos 
rohamai vannak és alvásza-
varral küszködik. A harminc 
tablettát tartalmazó doboz 
hat lejbe került, két-három 
hónapja azonban már a város 
egyik patikájában sem lehet 
megvásárolni. Férje Magyar-
országon próbálta beszerez-
ni, de nem járt sikerrel, mivel 
csak helyi orvos által felírt 
recepttel lehet kiváltani a 
készítményt. Végül az inter-
neten, egy magánszemélytől 
vásárolták meg, az ilyen eljá-
rás törvényessége azonban 
megkérdőjelezhető.

ILLUSZTRÁCIÓ: VERES NÁNDOR

Fehérvasárnap

A római katolikus liturgikus 
naptárban húsvét nyolcadát 
a II. vatikáni zsinat óta hús-
vét második vasárnapjaként 
ismert ünnep zárja. A fehér-
vasárnap elnevezés arra utal, 
hogy a nagyszombaton keresz-
telt katekumenek ezen a na-
pon vetették le a fehér ruhát, 
amelyet egy héten át viseltek. 
A feltehetően ókeresztény ere-
detű, a fehérvasárnaphoz kötő-
dő ajándékozó népszokás, a 
mátkálás vagy komatálküldés 
miatt mátkálóvasárnap, ko má-
ló va sárnap, mátká ló va sárnap 
néven is emlegetik ezt a napot. 
Szent II. János Pál pápa 2000-
ben hirdette meg a húsvétot 
követő második vasárnapot 
az isteni irgalmasság ünnepe-
ként. A lengyel pápa 2005-ben 
az isteni irgalmasság vasár-
napjának vigíliáján hunyt el. 
2011-ben ugyanezen az ünne-
pen avatta őt boldoggá XVI. 
Benedek pápa, 2014-ben pedig 
Ferenc pápa szentté.

Aranymise 
Udvarhelyen
Vasárnap a Kis Szent Teréz-
plébániatemplomban fél tizen-
kettőkor kezdődő nagymise 
keretében ünnepli pappá szen-
telésének ötvenedik évfordu-
lóját Hajdó Vilmos szentszéki 
tanácsos, c. esperes, ny. plé-
bános.




