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Lia Olguţa Vasilescu krónikus tehetetlen-
ségében nem talált jobb szórakozást, mint-
hogy gúnyt űzzön azokból, akik hajlandó-
ak munkát adni és dolgozni ebben a vadre-
gényes országban. A munkaügyi miniszter 
ugyanis nemrég azon elmélkedett – sajnos 
a nyilvánosság előtt –, hogy a Kárpátokon 
túli megyékben tapasztalható munkaerőhiá-
nyért közvetett módon azok a multinacioná-
lis cégek a felelősek, amelyek Románia nyu-
gati régióiban telepedtek meg, „kihasznál-
va” az európai autópálya-hálózat közelsé-
gét. A Nagy-Románia Pártból szociáldemok-
ratává „előléptetett” volt craiovai polgár-
mester kijelentette, az állam hibázott, ami-
kor kedvezményeket biztosított ezeknek a 
befektetőknek. Szerinte a „vendéglátó” tá-
mogatását feltételekhez kellene kötni: pél-
dául a román államnak kellene megmon-
dania, hogy a külföldi nagyvállalatok az or-
szág melyik részében létesíthetnek gyára-
kat. És akkor megoldódna a Regátban a ma-
gas arányú munkanélküliség, a nyugati régi-
óban pedig nem azért könyörögnének a cé-
gek, hogy nyissák meg a munkaerőpiacot az 
ázsiaiak előtt.

Most aztán végre valaki jól megmond-
ta! – gondolhatják a PSD Kárpátokon tú-
li támogatói, akik számára újfent megerő-
sítették kedvenceik: falujuk, városuk, régi-
ójuk elmaradottságáért más a felelős, nem 
ők – nem a választók és nem a választottak. 

Az ország egyik részében tényleg elhiszik, 
hogy az életszínvonal különösebb erőfeszí-
tés nélkül teleportálható nyugatról kelet-
re, szinte ingyen megszerezhető, csak előbb 
azokat a rosszakat kell legyőzni, akik minden 
áron megakadályoznák a gombnyomást. A 
sültgalamb szerepébe most a multinacioná-
lis cégeket bújtatta Vasilescu, aki a szociál-
demokrata demagógia megtestesítője: ahe-
lyett, hogy szégyellné az autópályák hiányát 
(amelyeket kormánya is ugyanúgy képtelen 
megépíteni, mint a nagy elődök), ujjal mu-
togat, irigykedést gerjeszt, és abba, azok-
ba rúg bele, aminek, akiknek köszönhetően 
megél valahogy ez a szerencsétlen ország.

Egy friss felmérés szerint Románia észak-
nyugati része Európa ötödik legjobban telje-
sítő régiója (a Milken Institute által készített 
kutatásban a munkahelyteremtést, a bére-
zést, a termelést és a szakképzett munka-
erő bevonását vizsgálták). Ám a bukaresti 
kormány ahelyett, hogy „mintát venne” a jól 
működő belső területekről, és minden erejé-
vel azon fáradozna, hogy hasonló körülmé-
nyeket teremtsen meg más tájakon is, még 
azt is lerombolná, ami nagy nehezen fel-
épült. Mert Romániában hosszú évtizedek 
óta nem felzárkóztatással akarnak kiegyen-
líteni, hanem mindig a többet adó, elérő ká-
rára: vegyünk el tőle, hogy a kevesebb birto-
kosa ingyen gazdagodjon. Amiért utóbbi bi-
zony nagyon hálás tud lenni.

Elveszem tőlük, és nektek adom
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Az immunglobulin mellett más készítményekből is hiány van, szakértők szerint a helyzet egyre súlyosabb

Beteg az egészségügyi rendszer

Egyre nagyobb vihart ka-
var az országos szintű im-
munglobulin – azaz ellen-

anyaghiány, az ügyben tegnap 
Mihai Tudose kormányfő is meg-
beszélést hívott össze. Közben 
a kormány épülete előtt többtu-
catnyi tüntető jelent meg – több-
ségükben autoimmun betegség-
ben szenvedők családtagjai –, 
hogy felhívják a figyelmet az éle-
teket veszélyeztető problémá-
ra. A Krónikának nyilatkozó kór-
házigazgatók ugyanakkor azt 
hamgsúlyozták, hogy az egész-
ségügyi rendszer problémái jóval 
kiterjedtebbek, sőt egyre súlyo-
sabbak, a hiány például nemcsak 
néhány készítményre vonatko-
zik. Ráadásul derűlátásra sincs 
ok: nem úgy tűnik, hogy egyha-
mar sikerül orvosolni a gondokat.

„Egyre rosszabbul mennek
a dolgok”

András-Nagy Róbert, a sepsi-
szentgyörgyi megyei sürgőssé-
gi kórház menedzsere lapunk-
nak arról számolt be: az egész-
ségügyi szolgáltatók teljes mér-
tékben a gyógyszerbeszállítók-
tól függnek. A legfelháborítóbb, 
hogy még magyarázatot sem ad-
nak arra, hogy a kórházak miért 
nem kapnak meg egy-egy orvos-
ságot, sok esetben életmentő ké-
szítményeket. „Ha azt mondják, 
azért nincs, mert kék az ég, nem 
tehetünk semmit” – panaszolta 
a szakember. András-Nagy Ró-
bert elmondta: az immunglobu-
linon kívül például egy erős an-
tibiotikum is hiánycikk, ennek 
beszerzésére már elindították 

az országos közbeszerzési eljá-
rást, aminek lezárására kényte-
lenek várakozni, a törvény sze-
rint ugyanis nem vásárolhatnak 
más forrásból, addig is muszáj 
más készítményekkel pótolni 
az orvosságot. Az ellenanyaghi-
ány nemcsak az autoimmun be-
tegségben szenvedőket érinti, 
hanem jóval általánosabb hatá-
sa is lehet. Antal Álmos, a sepsi-
szentgyörgyi kórház orvos igaz-
gatója arról számolt be: intéz-
ményükben jelenleg mindösz-
sze két ampulla, bizonyos kis-
mamák számára kritikusan fon-
tos, úgynevezett anti-D immun-
globulin van készleten, holott ál-

talában legalább harminc dózist 
raktároznak. A készítményt az 
Rh-negatív kismamáknak kell 
beadni szülés után akkor, ha a 
kisbaba vére Rh-pozitív, így ke-
rülhető el, hogy az anya szer-
vezete antitesteket kezdjen ter-
melni. Ez a szülés utáni megelő-
zés elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a kismama ismét gyermeket 
tudjon vállalni. A kórház veze-
tősége bízik benne, hogy újabb 
adagokat kapnak, amíg telje-
sen kimerül a készletük. „Egy-
re rosszabbul mennek a dolgok, 
még annyira sem működik az 
ellátás, mint korábban” – össze-
gezte Antal Álmos.

Felfüggesztik a clawbackadót

Mihai Tudose kormányfő eköz-
ben az immunglobulin-hiány 
ügyében többek között Florian 
Bodog egészségügyi miniszter-
rel, az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár (CNAS) illetéke-
seivel és a készítményt gyártó 
vállalatok képviselőivel tartott 
tegnapi megbeszélés után elé-
gedettnek mutatkozott, azt nyi-
latkozta, a hiányt a clawback   adó
részleges felfüggesztése fog-
ja orvosolni. A News.ro hírügy-
nökség beszámolója szerint ar-
ra a kérdésre, hogy a krízis mi-
att kilátásba helyezi-e Florian 
Bodog menesztését, a kormány-
fő nemmel válaszolt. „Beszél-
gettünk a témáról, a helyzet 
tisztázását kértem, és úgy tű-
nik, megtalálták az eredményes 
lépést: fel fogják függeszteni a 
clawbackadót a szóban forgó 
készítmények esetében” – ma-
gyarázta a miniszterelnök. Ar-
ra a kérdésre, hogy ezzel való-
ban meg fog-e oldódni a prob-
léma, Tudose úgy fogalmazott: 
„nekem azt mondták”. Vlad Voi-
culescu volt egészségügyi mi-
niszter élesen bírálta a kor-
mánynak az illeték felfüggesz-
tésére vonatkozó tervét, szerin-
te ez pontosan egybevág azzal, 
amit a gyógyszergyártók akar-
nak. A Cioloş-kabinet tárcave-
zetője úgy véli: ezzel „kinyitják 
Pandóra szelencéjét”, az intéz-
kedés pedig katasztrófához fog 
vezetni, hiszen vagy a többi ké-
szítmény fog drágulni, mivel el 
kell osztani a kieső összeget, 
vagy az állami költségvetésben 
keletkezik hiány. „Ha most ki-
vételt tesznek ezzel az orvos-
sággal kapcsolatban, holnap jö-
hetnek az onkológiai készítmé-
nyeket vagy az antibiotikumo-
kat gyártó vállalatok. Hol állunk 
meg?” – magyarázta Facebook-
be jegyzésében Voiculescu. 

A gyógyszergyártóknak egyéb-
ként eladásaik függvényében, 
megadott képlet alapján kell be-
fizetniük a clawbackadót az ál-
lamnak.

Bűnvádi feljelentést tettek
az egészségügyi miniszter ellen

Az immunglobulin-hiány el-
len tiltakozva tegnap többtu-
catnyian vonultak a kormány 
épülete elé, eközben a polgá-
rokat az állam által elkövetett 
visszaélésekkel szemben vé-
dő alapítvány (Fundaţia pentru 
Apărarea Cetăţenilor Împotriva 
Abuzurilor Statului – FACIAS) 
bűnvádi panaszt nyújtott be a fő-
ügyészségen Florian Bodog el-
len. A szervezet rámutat: a mi-
niszter és beosztottjai több mint 
hat hónapja semmit nem tettek 
azért, hogy az autoimmun be-
tegségben szenvedő páciensek 
hozzáférjenek a szükséges ké-
szítményekhez. Adataik szerint 
ezzel több mint 500 személy – 
akik többsége gyermek – éle-
tét veszélyeztették. Az egyesü-
let vezetői hangsúlyozzák: a ké-
szítményt forgalmazó cégek hó-
napok óta bejelentették, hogy ki-
vonulnak a romániai piacról, 
és noha ezt több fórumon is je-
lezték Bodognak, mégsem tette 
meg a szükséges intézkedése-
ket. Emlékeztetnek: a probléma 
már halálos áldozatot is köve-
telt – a hétvégén a gyulafehérvá-
ri megyei sürgősségi kórházban 
meghalt egy 69 éves nő, mivel 
nem volt a kórházban immun-
globulin. A krízishelyzet fennál-
lását Alexis Cochino gyermek-
immunológus is megerősítette, 
aki a témában tegnap az Europa 
FM-nek adott interjú közben sír-
ni kezdett, amikor arról beszélt, 
hogy a hiány miatt közel 100 
gyermek élete van veszélyben.

BÍRÓ BLANKA, KŐRÖSSY ANDREA

Adófelfüggesztéssel akarja megoldani a kormány a halálos áldozatot is 

követelő immunglobulin-hiányt, az egészségügyi rendszer hiányosságai 

azonban nem orvosolhatók egyetlen tollvonással, a lapunknak nyilatkozó 

kórházigazgatók szerint ugyanis a helyzet egyre rosszabb.

A romániai magyarságot ért jog-
sértésekről, a gyűlöletbeszéd kö-
vetkezményeiről, valamint a ki-
sebbségi oktatás problémáiról tá-
jékoztatták az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsát a Pro Regio Siculorum 
Egyesület és a Mikó Imre Jog-
védelmi Szolgálat munkatársai. 
A november 29. és december 1. 
között Genfben megszervezett 
10. Kisebbségügyi Fórum több 
mint 400 résztvevővel zajlott, az 
állami küldöttségek mellett szá-
mos civil szervezet is képvisel-
tette magát. A Mikó Imre Jogvé-
delmi Szolgálat közleményében 
arról tájékoztatott, a fórumon 
beszámoltak a gyűlöletbeszéd 
aggasztó térnyeréséről Romániá-
ban, ahol újságírók, véleményfor-
málók, szélsőséges politikusok a 
magyar közösség ellen irányu-
ló, felbujtó üzeneteket hangoztat-
nak. Emlékeztettek, hogy június-
ban a kisebbségek nyelvi jogai-
nak kiterjesztését nem fogadta el 
a parlament, ami részben az ag-
resszív médiakampánynak tud-
ható be.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat munkatársai nyilatkozat-
ban világítottak rá a magyar ki-

sebbséget érintő oktatási rend-
szer buktatóira. Jelezték többek 
között, hogy a középiskolai ok-
tatásban a magyar diákok szá-
mára továbbra is kihívást jelent, 
hogy ugyanazon a szinten tanul-
ják a román nyelvet, mint a ro-
mán anyanyelvű diákok. Felhív-
ták a figyelmet a magyar nyel-
vű tankönyvek hiányára, továb-
bá aggasztónak tartják, hogy to-
vábbra sem engedélyezték egy 
önálló magyar tanszék létreho-
zását a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen. 
Benkő Erika parlamenti képvi-
selő, a jogvédelmi szolgálat ve-
zetője hangsúlyozta, az erdélyi 
magyarságot érintő problémá-
kat nemzetközi szintre is el kell 
vinni. Lapunknak kifejtette, a fó-
rumon elhangzottakról az ENSZ 
jelentés formájában írott nyilat-
kozatot ad ki, ebbe bekerülnek a 
romániai magyarság problémái, 
ugyanakkor az ENSZ kisebbség-
ügyi raportőre is készít egy hiva-
talos jelentést, amelyben kiemelt 
figyelmet szentel a romániai ki-
sebbségi oktatás helyzetének.

B. K. B.
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Az ENSZ előtt a kisebbségügy

Bizonyos orvosságokat kénytelenek más gyógyszerrel helyettesíteni
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