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Mintegy hétszáz óvo-

dás és iskolás álta-

lános egészségügyi 

állapotát vizsgálta meg 

a héten a Nemzet-

közi Gyermekmentő 

Szolgálat öt gyermek-

gyógyásza, akik csíki 

iskolákban végeztek 

tematikus szűréseket. 

A budapesti szakem-

berek szerint az itteni 

gyerekeknek leginkább 

bőr- és fogászati prob-

lémáik vannak.

Az orvoscsoport vezető-
je Háti Zsuzsanna gyer-
mekgyógyász szakorvos, 

akivel négy rezidens, Csohány 
Rózsa, Csizek Zsófia, Farkas 
Fanni és Langel Márk vizsgálta 
a csíki gyerekeket a héten. Há-
ti Zsuzsanna már több éve részt 
vesz a gyermekmentő szolgálat 
székelyföldi gyógyító körútjain, 
a rezidensek azonban először 
látogattak ide e célból. Tegnap a 
szépvízi Nyírő József Általános 
Iskola tanulóinak vizsgálták az 
állapotát, ahol az eddigi tapasz-
talataikról kérdeztük őket. 

Erősek, egészségesek 

Elmondták, ez a szűrés tu-
lajdonképpen a gyerek általá-
nos egészségügyi felmérése. 
Akiknél bárminemű problé-

mát észlelnek, azt megpróbál-
ják helyi szinten megoldani, 
akár az itteni egészségügyi 
szolgáltatók bevonásával, ha 
viszont súlyosabb betegséget 
tapasztalnak, abban az eset-
ben a gyermekmentő szolgá-
lat megszervezi az érintettek 
budapesti kezelését. Utóbbi-
ra ezúttal még nem volt pél-
da. A héten Csíkszentkirályon, 
Gyimesbükkön és Szépvízen 

szűrték a gyerekeket, óvo-
dás kórtól nyolcadik osztá-
lyig. „Tapasztalataink szerint 
az itteni gyerekek nagyon erő-
sek, egészségesek. A budapes-
ti iskolások körében például 
sokkal több gerincproblémák-
kal küzdő, rossz testtartású 
gyerek van, mint itt. A csíki 
fiataloknál viszont azt tapasz-
taltuk, hogy sok a bőrprobléma, 
például különféle csípések, to-

vábbá sok gyereknek van ellá-
tatlan lúdtalpa, illetve az itteni 
iskolások többségének a foga-
zata nagyon rossz állapotú” 
– osztotta meg tapasztalatait 
az orvoscsoport vezetője, Háti 
Zsuzsanna.

„Feltöltődés itt dolgozni”

„Sokkal erősebb fizikumúak 
az itteni iskolások, mint Buda-

pesten. Ez, gondolom, annak 
is köszönhető, hogy az ottho-
ni munkákba is jobban be van-
nak vonva, sokat segítenek a 
szüleiknek. Épp ezért jóval ke-
vesebb az elhízott gyerek is” 
– vélekedett Csohány Rózsa 
rezidens. Az orvoscsoport tag-
jai továbbá elmondták, nagyon 
kedves, kiegyensúlyozott gye-
rekcsapatokat láttak el, a he-
lyiek pedig nyitottak voltak, 
örömmel fogadták őket. Azt is 
megjegyezték, az otthoni mun-
kájuk után egyfajta feltöltő-
dés Székelyföldön dolgozni, 
hiszen a helyiek vendégsze-
retete, illetve a táj szépsége 
magáért beszél. Egyetlen ne-
hézséget említettek meg az e 
heti körútjuk során: a gyimes-
bükki kisiskolában a 100-200 
kilométerről busszal odaszál-
lított gyerekek többsége román 
anyanyelvű volt, így igencsak 
nehézkes volt egészségügyi 
állapotuk felmérésekor a kom-
munikáció.

MOLNÁR RAJMOND

Csíki településeken mérték fel az óvodások, iskolások egészségügyi állapotát

Több száz gyereket vizsgáltak meg

Kiderül, ha probléma van. Nagyon sok csíki gyermek részesült ingyenes vizsgálatban a héten 

További program 

A szűrővizsgálat utolsó nap-
ján, ma 9 és 14 óra között a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházban a Nemzetkö-
zi Gyermekmentő Szolgálat 
orvosai gyermekneurológiai, 
gyermekgyógyászati és fül-
orr-gégészeti vizsgálatokat 
végeznek a gyermek- és a 
fül-orr-gégészeti osztályon. 
Továbbá a szépvízi iskolában 
gyermekgyógyászati szűré-
seket, illetve a csíkmadarasi 
Kiss Ferenc Általános Iskolá-
ban fül-orr-gégészeti vizsgá-
latokat végeznek a magyar-
országi önkéntes orvosok. 
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Kifejezetten a gyermekek jo-
gainak védelmével foglalkozó 
ombudsmani hivatalt hoznak 
létre, a vonatkozó törvénymó-
dosító tervezetet szerdai ülésén 
fogadta el a kormány. A kabi-
net közleménye szerint azért 
látták szükségét a hivatal lét-
rehozásának, mert az állampol-
gári jogok biztosának sokrétű 
ügyekkel kell foglalkoznia, így 
például a családok, a fiatalok, 
a nyugdíjasok vagy a fogyaték-
kal élők jogainak védelmével, 
a gyermekjogvédelem pedig 
ennek csak egy része volt. A 
Mediafax hírügynökség által 
idézett közlemény rámutat: a le-
endő ombudsmanhoz maguk a 
kiskorúak vagy törvényes kép-
viselőjük nyújthat be panaszt 
a közintézményekkel, egész-
ségügyi, oktatási vagy gyer-
mekvédelmi intézményekkel 
szemben, a „gyermekek ügy-
védje” pedig megvizsgálja, hogy 
ezek elkövettek-e jogsértést. 
Az ombudsman ugyanakkor ta-
nulmányokat és elemzéseket 
fog készíteni arról, hogy az or-
szágos és a helyi közhivatalok 
milyen mértékben tartják tisz-

teletben a kiskorúak jogait.
Az új hivatal révén 18 munka-

helyet hoznak létre 2018. janu-
ár elsejétől: négy alkalmazottat 
az állampolgári jogok biztosa 
központi intézményben alkal-
maznak, és egy-egy személyt 
neveznek ki a területi hivatalok-

ban – a kormány egyelőre nem 
pontosította, hogy ezeket hol 
alapítják meg. Ezek a munka-
társak kizárólag a gyermekjog-
védelmi esetekkel foglalkoznak 
majd. A kabinet azt is közölte: 
az intézkedéssel eleget tesznek 
az ENSZ javaslatának.

Gyermekombudsmani hivatal alakul

A kiskorúak is benyújthatnak panaszt a hivatalhoz
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Egyik csíkszeredai játszótér 
ideiglenes bezárását rendelte 
el a Hargita Megyei Fogyasztó-
védelmi Felügyelőség, miután 
egy ellenőrzés során megálla-
pították, hogy egyes játszótéri 
elemek használata veszélyes 
volt a gyermekekre nézve. A 
megyében 11 játszóteret el-
lenőriztek egy országos akci-
óhoz csatlakozva, amelynek 
eredményeként három írás-
beli figyelmeztetést adtak ki, 

és 4000 lejes bírságot szab-
tak ki a működtetőknek. Az 
intézmény közleményben szá-
molt be az akció eredményéről, 
mint írták, az ellenőrzés so-
rán több hiányosságot is meg-
állapítottak, például, hogy 
elkorhadtak, eltörtek egyes 
játszótéri szerkezetek faele-
mei, illetve, hogy hiányoztak 
a tájékoztató táblák, feliratok.

 
BARABÁS HAJNAL

Játszótereket ellenőriztek

Az ellenőrzés után kifüggesztett fogyasztóvédelmi figyelmeztetés
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