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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint augusztus 12én, szombaton és 13-án, vasárnap
Siklódi Ferenc Alpár fogorvos látja
el a fogászati sürgősségi ügyeletet
Csíkszeredában. A betegek mindkét nap 9 és 12 óra között a Kőrösi
Csoma Sándor utca 7. szám alatt
kereshetik fel az orvost.
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Törvénytervezet a kötelező immunizálásról
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Év végéig lefödi a
szükségleteket Hargita megyében a júliusban kapott kanyaró
elleni vakcinakészlet,
ahol fertőző gócok
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alakultak ki, ott kampányszerűen oltanak a
háziorvosok. A kormány jövőtől kötelezővé tenné a védőoltások beadását.

A

Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság július folyamán mintegy 8000
kanyaró elleni vakcinát kapott
az egészségügyi szaktárcától.
Ezek hármas hatásúak, tartalmazzák a kanyaró, a járványos fültőmirigy-gyulladás
vagy mumpsz és a rózsahimlő
elleni védőszérumot, ezek kezdőbetűinek mozaikszavából alkották az oltás nevét: románul a
ROR (rujeolă, oreion, rubeolă),
magyarul a MMR (morbilli,
mumps, rubeola) használatos.
Tar Gyöngyi, a közegészségügyi igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta, a július
15-én kapott oltóanyag év végéig
lefödi a szükségleteket a megyében, ami kifejezetten jó, hiszen tavasz folyamán voltak problémák
az oltóanyag hiányából fakadóan. Kifejtette, a közegész ségügy
munkatársai folyamatosan dolgoznak az oltatlan, már kilenc
hónapos kort betöltött gyerekek
beoltásán a megyében. Azokban a
közösségekben, ahol már felütötte a fejét a kanyaró, fertőző gócok
alakultak ki, ott „kampányszerűen oltanak a közegészségügy
munkatársai és a háziorvosok” –
tette hozzá Tar Gyöngyi.

Gondatlanság, nem szándékosság
„Hargita megyében inkább
gondatlanságból, mint szándékosságból mulasztották el
az oltást a szülők. Nem azért,

Határozottan fellépnek a kanyarójárvány ellen. Nem hiányzik a vakcina
mert visszautasítanák azt, hanem azért, mert a szóban forgó
szülők vagy nem tartózkodtak
itthon, vagy vándoréletmódot
éltek, de sokszor az is előfordul, hogy nincsenek regisztrálva egyetlen háziorvoshoz sem,
így nem kerülnek be a járványtani intézkedések szórásába”
– magyarázta a közegészségügyi igazgatóság vezetője, hozzátéve, hogy a kollégái ezekben
a közösségekben próbálják meg
azonosítani azokat a gyerekeket, akik még nincsenek beoltva.
A legutóbbi adatok szerint Hargita megyében az év eleje óta 200
kanyarós esetet diagnosztizáltak. „Ezek kifejezetten közösségi fertőző gócok, nagyon ritka az
olyan eset, aki ezeken a közösségeken kívül fertőződött meg”
– mondta Tar Gyöngyi.

Iskolába csak immunizálva
Gyakorlatilag kötelezővé teszi az országos oltásnaptárban
szereplő vakcinák beadását

Újszülöttek vizsgálatát segítik
Az újszülöttek vizsgálatát segítő gyorstesztelőt adományozott a
Román Patriarkátus szerdán a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi
Kórháznak. A tesztelő szerkezet a bőrön keresztül állapítja meg
a csecsemők bilirubin szintjét, ez az első ilyen gépezet, amely a
megyei kórházba került – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere, Demeter Ferenc azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy
a bőrön keresztüli méréseket végző bilirubinométer rendkívül
hasznos, hiszen az újszülöttek 60 százalékánál jelentkezik születés utáni sárgaság, amelyet ezentúl sokkal könnyebben felfedezhetnek. A menedzser szerint a sárgaság azon túl, hogy fárasztja
és zavarhatja a csecsemőket, egyes esetekben az agyra is káros
hatással lehet, ha túlzottan erős és sokáig tart, az agyműködést
is károsíthatja. „Ez a gépezet pedig a bőrön keresztül méri a
bilirubin szintet, így nem kell megszúrniuk a babákat, ugyanakkor a fényterápiához is nagy segítséget nyújt” – magyarázta Demeter. A kórház menedzsere szerint a kórháznak eddig nem volt
ilyen mérőeszköze, ezért is esett a Román Patriarkátus választása erre az egészségügyi intézményre.

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. Ha valaki

megtagadja gyermeke immunizálását, ezt írásba kell adnia,
majd háromhavonta kötelező
módon részt kell vennie egészségügyi tanácsadáson, „amíg
bele nem egyezik az 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. Az 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 immunizálni.
MOLNÁR RAJMOND, KŐRÖSSY ANDREA

Jóváhagyásra várnak
Egyelőre nincs pontos dátum a Szülőföldön magyarul
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatási
program kifizetéseivel kapcsolatosan – közölte érdeklődésünkre Ady-Kovács-Ferenczi Noémi,
a pályáztatást végző Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársa.
Elmondta, bár tavaly már augusztusban elkezdődtek a kifizetések, idén erre kevés esély
van. Nemrég felterjesztették a
támogatási kérelmeket a magyar
kormány támogatását folyósító
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.hez jóváhagyásra, és csak a döntés után pár hétre kezdődhetnek

meg a kifizetések. Pontos dátum még nincs a kérelmek elbírálására és a kifizetésekre sem
– mutatott rá a programkoordinátor. Idén 149 079-en igényelték
a program nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatását, ebből 1843 hallgatói
kérelem volt. 1785 támogatási
kérést utasítottak el hiányzó
iratok miatt. Mint ismeretes,
ezentúl a támogatás összege 22
400 forint (325 lej) lesz, az eddigi 17 200 forint (249 lej) helyett.
Az egyetemistáknak nyújtandó
hallgatói támogatás összege viszont nem változott, továbbra is
2800 forint (40 lej).
M. R.

