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Elfogadta a kormány az oltástörvény-tervezetet, amelyet a parlament is megvitat

Iskolába csak immunizálva
Csak a megadott be-

Hadat üzennek
a bürokráciának
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tegségek ellen immunizált gyermekek járhatnak óvodába és iskolába, amennyiben a parlament is rábólint a kormány által elfogadott
oltástörvény tervezetére.

G

yakorlatilag kötelezővé teszi az országos oltásnaptárban szereplő vakcinák
beadását a gyermekek számára
a kormány által szerdán elfogadott törvénytervezet, amely szerint a megadott betegségek ellen
nem immunizált személyek nem
mehetnek közösségbe, azaz nem
járhatnak oktatási intézménybe.
A törvénytervezet, amelyet a parlamentnek is el kell fogadnia, az
illetékes hatóságok, a háziorvosok, az óvodák és iskolák, valamint a szülők jogaira és kötelezettségeire is kitér, az alkalmazási módszertant ugyanakkor a
jogszabálynak a Hivatalos Közlönyben való megjelenése utáni
egy évben kell csak kidolgozni.
A törvény a tervek szerint 2018.
január elsejétől lép hatályba. A
kabinet által elfogadott dokumentum szerint a szülőknek (illetve a törvényes gyámnak) kötelessége jelentkezni a háziorvosnál, hogy gyermekének beadják a
korának megfelelő vakcinát, azaz
a szülők hozzájárulása a kiskorú beoltásához alapértelmezett.
Amennyiben valaki megtagadja gyermeke immunizálását, ezt
írásba kell adnia, majd háromhavonta kötelező módon részt kell
vennie egészségügyi tanácsadáson, „amíg bele nem egyezik az

Kiszúrják a visszakozókat. Az oltást megtagadó szülőknek egészségügyi tanácsadáson kell részt venniük
oltások pótlására vonatkozó terv
elindításába”. Ha a szülő a tanácsadást követően sem gondolja meg magát, illetve több ízben
is elutasítja a vakcinák beadását,
akár 5000-től 10 ezer lejig terjedő
bírság is kiszabható rá.

Kötelező mellékelni a háziorvosi
igazolást az iskolai iratkozáskor

A

z oktatási intézménybe való beiratkozáskor az iratcsomóhoz mellékelni kell
a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek megkapta vagy sem az előírt kötelező oltásokat, illetve adott esetben bizonylatot arról, hogy egyes
vakcinák ellenjavalltak. A tervezet kitér arra is, hogy a közösségbe járó gyermeket torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, kanyaró, rózsahimlő, mumpsz és hepatitis B ellen kell immunizál-

ni. Amennyiben a gyermek nem
kapta meg a korának megfelelő
kötelező védőoltások mindegyikét, az oktatási intézménynek
és az egészségügyi hatóságoknak egy éven belül gondoskodniuk kell arról, hogy a gyerek ellenállóvá váljon az oltásprogramban
nevesített ragályos betegségekkel szemben.

Újabb bizottságokat hoznak létre
A tervezet egy országos oltáskoordináló csoport létrehozását is előírja, amelynek feladata
lesz a romániai és a nemzetközi egészségügyi politikák elemzése, egy hatékony immunizálási stratégia létrehozása, illetve az
egyes intézkedések összehangolása. A megyei közegészségügyi
igazgatóságok keretében ugyanakkor az oltásprogram gyakorlatba ültetéséért felelős bizottsá-
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got is létre fognak hozni. A dokumentum azt is előírja: az illetékes
hatóságoknak tartalékkészletet
kell létrehozniuk, amely legalább
az országos éves oltóanyagigényt
fedezi, ezt járványok kitörésekor
lehet felhasználni, illetve akkor,
ha valamiért nem biztosított a folyamatos vakcinaellátás. A tervezet szerint az ellátás biztosítása a kormány, illetve az egészségügyi minisztérium kötelessége, mint ahogyan az állam vállalja a bizonyíthatóan az oltások
okozta – rövid és hosszú távú –
mellékhatások miatti költségeket is. Mint ismeretes, az oltástörvény gyakorlatba ültetése a tavaly kezdődött, az ország egészére kiterjedt, eddig 8500 megbetegedést kiváltó és 32 halálos áldozatot követelő kanyarójárvány
miatt merült fel.
KŐRÖSSY ANDREA

Enyhíteni akarják a háziorvosok bürokratikus munkáját, kiiktatják ugyanis a fölöslegesnek vélt iratokat –
jelentette be Florian Bodog
egészségügyi miniszter,
aki azonban nem mondott
konkrétumokat arról, hogy
milyen dokumentumoknak
mondhatnak búcsút a szakemberek.
Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint az
egészségügyi tárca vezetője
elmondta: az ágazat mindegyik fontos szereplőjével
konzultáltak az ügyben, és
szerdán már iktatták a kormányfőtitkárságon a bürokráciamentesítésre javasolt
ütemtervét.
„Egyszerűsítjük a családorvosok munkáját, kiiktatjuk
a fölöslegesnek bizonyuló iratokat, és vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a betegszabadságok kiírása is
elektronikus úton történjen, hogy ezen a területen
is csökkentsük a papírmunkát” – fogalmazott Florian
Bodog a szerdai kormányülés elején. A miniszter elmondta, minden fontos intézkedést teljesen átláthatóan, széles körű konzultációkat követően hoznak
meg a minisztériumban.
Mihai Tudose kormányfő
július 27-én szólította fel
Florian Bodog szakminisztert, hogy két héten belül
dolgozzon ki egy tervezetet az egészségügyben tapasztalható nehézkes ügyintézés csökkentésére. Erre azt követően került sor,
hogy Magda Vasiliu televíziós személyiség éles hangú Facebook-bejegyzésben
bírálta a hazai egészségügyi rendszert uraló bürokráciát.
A hírbemondó nyolcéves fiát rákkal diagnosztizálták,
jelenleg Olaszországban
van kezelésen, ahová édesanyja is elkísérte.
KRÓNIKA

Korszerű soviniszták koalíciója
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Újabb nemzetmentő szervezet szállt
versenybe a Romániát a magyarveszélytől lassan száz éve megóvni akaró pártok, civil szervezetek és egyéb
gittegyletek amúgy sem gyenge mezőnyében.
A magát Románia Korszerűsítéséért Országos Koalíciónak nevező alakulat, amelynek vezetőit amúgy messianisztikus hajlamokkal verte meg a balsors, mivel folyamatosan meg kívánják
menteni az országot az alkalmatlanná vált politikusoktól és közintézményektől, de erőfeszítéseiket eleddig kevés siker koronázta – talán azért, mert
a megmentés és a korszerűsítés aktusa
jórészt közlemények kiadásában merül
ki – , most ismét csak közleményekben
szállt síkra a magyarokkal szemben. Ezúttal Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt
vették célba, aki egy lapinterjúban
amúgy semmi különöset nem mondott,
csupán ismét leszögezte, ami minden
épelméjű és jóérzésű ember számára
evidencia: hogy a magyaroknak nincs
ünnepelnivalójuk az Erdély Romániával való egyesülésének szándékát egyoldalúan, a többi ott élő őshonos nemzet megkérdezése nélkül kinyilvánító 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlés századik évfordulóján.

A korszerűsítőkben ettől annyira felhorgadt a nemzetféltés vágya, hogy
két napon belül két dörgedelmes közleményt is kiadtak. Az elsőben Kelemen állampolgárságának megvonását, a másodikban a Románia Csillaga érdemrendje visszavonását követelik, amiért – szerintük – kijelentésével megkérdőjelezi a román államiságot, valamint a románok történelmét
és kultúráját.
Amúgy a koalíciónak nem ez az első magyarellenes megnyilvánulása, volt már olyan közleményük is,
amelyben „nemzetellenesnek” és
„diszkriminatívnak” nevezték a szatmárnémeti önkormányzat azon elvárását, hogy a mintegy 40 százalékban magyarlakta városban tevékenykedő helyi rendőrök a magyar nyelvet
is ismerjék.
Hogy mindezt milyen sajátos logika alapján szűrték le, legyen az ő bajuk.
A közlemények alapján minden esetre több feltételezés is adódik. Először
is az, hogy a magát az akadémiai, szakszervezeti és civil szféra gyűjtőkonglomerátumaként meghatározó koalíció
úgy akar kilépni az eddigi fájó ismeretlenségből, hogy a jól bevált magyarellenes uszítás eszközéhez nyúl.

Egy másik lehetőség az, hogy a
szervezet valójában a klasszikus, soviniszta, szekus hangulatkeltők gyülekezete, amely fő feladatának tartja
– vagy valakik fő feladataként tűzték
ki – a magyargyűlölet szítását, hiszen
azzal általában el lehet nyomni az éppen regnáló kormányok katasztrofális
teljesítményéről szóló érdemi bírálatokat. Esetleg mindkettő egyszerre, hiszen az egyik nem zárja ki a másikat.
Lehetne ugyan legyinteni, hogy csupán egy újabb olyan szervezetről van
szó, amelyet az ügyeletes elmebetegek és/vagy uszítók használnak saját
homokozóként. Hiszen például az állampolgárság megvonását az alkotmány sem teszi lehetővé olyan személy esetében, aki születés révén szerezte meg azt, a Románia Csillaga érdemrend visszavonása pedig Tőkés
László esetében sem annak a szégyene, akitől elvették, hanem azé, aki elvette. Csakhogy nem tanácsos. Egyrészt azért, mert képviselőiket idén
már Sorin Grindeanu korábbi kormányfő is fogadta. Másrészt azért,
mert az ilyen uszítások nagy mértékben hozzájárulnak az általános közhangulat radikalizálódásához, a magyarellenesség fokozásához. Nemigen

bízunk ugyanis abban, hogy a román
történetírás által „nagy egyesülésnek”
titulált nagygyűlés századik évfordulóján akad olyan jelentős román párt és
politikus, amely és aki elég bátor lenne
ahhoz, hogy ne pattanjon fel az egyébként is mindig előszeretettel elővett
magyargyűlölet-biciklire. Hiszen abban a közhangulatban, amelynek előszelét a mostani uszítás máris megelőlegezi – a román sajtó egy részében is elindult a hőbörgés Kelemen kijelentése miatt –, és amelyben a magyarellenesség élharcosait egyre szélesebb körben próbálják igaz hazafiakként beállítani, nagy eséllyel azonnal
haza- és nemzetárulónak bélyegzik, és
lenullázódik a támogatottsága. Az ellenzéki „liberálisok” elnöke, Ludovic
Orban máris beállt a sorba.
Itt tartunk most, 2017-ben. És nem
úgy néz ki, hogy 2018-ban értelmesebb, a normális párbeszédre fogékony,
empatikusabb lesz a romániai közhangulat. Vannak ugyanis, akik tesznek róla, hogy ne lehessen az.
Ami persze nem akadályozhat meg
abban, hogy amikor szükséges, kimondjuk: 2018-ban nekünk, magyaroknak semmilyen ünnepelnivalónk sem
lesz.

