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Miközben Mihai Tudose 
miniszterelnök nem-
rég azzal „dicsekedett”, 

hogy a romániai gyermekek 77 
százaléka megkapta az oltó-
anyagot, a Hotnews által közölt 
statisztikák alapján a valóság 
ettől igencsak távol áll. Az ada-
tok azt mutatják, hogy a nyil-
vántartásban szereplő, az oltási 
naptárban meghatározott kort 
elért kicsiknek alig egyharma-
dát immunizálták októberben: 
a 9 és 11 hónapos kisbabák-
nak 39,2 százaléka, az 1–4 éves 
kicsiknek 34,5 százaléka, az 
5–9 éves gyermekeknek pe-
dig mindössze 16,5 százaléka 
kapta meg a vakcinát, illetve az 
emlékeztető oltást az érintet-
tek 29,9 százalékának adták be. 
A helyzet Szatmár megyében 
a legsúlyosabb, ahol állítólag a 
gyerekeknek alig 10 százalé-
kát immunizálták októberben. 
A Hotnews által megszerzett 
kimutatás szerint ugyanakkor 
továbbra is aggasztó, hogy még 
mindig nagyon sokan, több ez-
ren utasítják vissza gyermekük 
beoltását. A hírportál megke-
resésére az egészségügyi mi-
nisztérium illetékesei egyelőre 
nem kívánták kommentálni az 
adatokat.

„Abszolút irreális”

Nem hisz a Hotnews infor-
mációinak hitelességében Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Nép-
egészségügyi Igazgatóság veze-
tője. „Járványtanász szemmel 
nézve abszolút irreális adatok. 
Ha valósak lennének, már a fél 
ország megbetegedett volna ka-
nyaróban” – fogalmazott. Mint 
mondta, októberben nem is ké-
szül felmérés az átoltottság-

ról, sőt havonta sem, csak több 
hónapos időszakokra vonatko-
zóan összesítik az adatokat a 
népegészségügyi igazgatósá-
gok, majd ezekből országos sta-
tisztika készül. Megjegyezte, a 
hivatalos statisztikákból ugyan 
hiányoznak azok, akik sem-
milyen nyilvántartásban nem 
szerepelnek és esetleg még 
személyazonossági igazolvá-
nyuk sincs, de elképzelhetet-
lennek tartja, hogy ez a réteg a 
Hotnews által közölt számok-
nak megfelelő mértékben ron-
taná a hivatalos statisztikák 
adatait.

Terepen is oltanak

Hargita megyében egyébként 
országos viszonylatban is az 
átlagosnál jobb a kanyaró elleni 
átoltottsági arány, a legutóbbi, 
augusztusban készült felmé-
rés szerint 92,78 százalékos. 
Ez részben annak is köszönhe-
tő, hogy nem csak a háziorvo-
si rendelőkben kaphatják meg 
a védőoltást az arra jogosultak: 
a hátrányos helyzetű közös-
ségeket felkeresik az egész-
ségügyi szakemberek. „Ahol 
tetten érjük, hogy probléma 
van, oda elmegyünk. Van oltó-
anyagunk, mobil oltási csopor-
tokat szervezünk, kimegyünk, 
és beoltjuk a jogosultakat. En-
nek köszönhetően hál’ istennek 
csökkent a megbetegedések 
száma” – fogalmazott a megyei 
népegészségügyi igazgatóság 
vezetője. Elmondta viszont azt 
is, hogy problémát jelent szá-
mukra beazonosítani azokat a 
közösségeket, melyeknek tagjai 
körében jellemzőbb, hogy elmu-
lasztják beoltatni a gyereke-
ket. Az immunizálás érdekében 

az önkormányzatoktól is kér-
tek adatokat, illetve partnersé-
get kötöttek a romák jogvédelmi 
szervezeteivel, de – mint azt 
Tar Gyöngyi elmondta – ezek-
től sajnos nem sok információt 
kaptak az említett közösségek-
ről.

Azt a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság vezetője is 
megerősítette, hogy a kanyaró 
elleni védőoltás tekintetében is 
nagyobb az átoltottsági arány 
a 9–11 hónapos kicsik körében, 
mint például az 5–9 éves gyere-
kek esetében. Ennek az az oka, 
hogy ahogy nő a gyerek, fele-
lőtlenebbé, hanyagabbá válik a 
szülők egy része, vagy azok a 
gyámok, akiknek gondjaira bíz-
zák a gyereket a külföldön mun-
kát vállaló szülők.

Felszámolták a gócokat

Hargita megyében idén ösz-
szesen 294 kanyarós fertőzést 
jegyeztek fel, a megbetegedés-
hez köthető haláleset nem tör-
tént – közölte Tar Gyöngyi. Az 
immunizálás hiánya miatt több 
udvarhelyszéki közösségen is 
végigsöpört a kanyaró idén nyá-
ron. A betfalvi, valamint Szé-
kelyudvarhelyen a Budvár és a 
Termés utcai roma közösségek-
ben terjedt el a fertőzés, ugyan-
is azokban nagyon sok gyerek 
nem kapta meg a kanyaró elle-
ni védőoltást. Ezeket a gócpon-
tokat mára sikerült felszámolni 
– tájékoztatott a népegészség-
ügyi igazgatóság vezetője. Az 
intézmény adatai szerint szep-
temberben már csak tizenöt 
megbetegedés történt megye-
szerte, októberben tizenhét, 
novemberben pedig hét, utóbbi-
ak mind Korondon.

Sok az oltást megtagadó szülő

A Hotnews által közölt ada-
tok szerint egyébként alig né-
hány olyan megye van, ahol 
legalább minden második gyer-
meket beoltottak októberben – 
ilyen Temes és Arad megye – de 
a beoltottsági arány ezekben a 
térségekben sem haladja meg a 
70–80 százalékot, ami még min-
dig elmarad az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) által ja-
vasolt minimális 95 százaléktól, 
ami ajánlott ahhoz, hogy a teljes 
népesség védve legyen egy be-
tegséggel szemben. Az adatok 
szerint októberben Szatmár után 
Bukarestben, Hunyad, Neamţ, 
Brassó és Fehér megyében volt 
a legalacsonyabb a gyermekek 
beoltottsági aránya. Más me-
gyékben a júliusi statisztikákhoz 
képest nagymértékben csökkent 
az immunizálási arány, országos 
szinten viszont nagyjából ugyan-
annyi, 30 százalékos.

A Hotnews beszámolója sze-
rint több oka is van annak, hogy 
még mindig aggasztóan kevés 
gyermek kapja meg a kötelező 
jellegű vakcinát: az év első fe-
lében óriási problémát okozott 
az is, hogy egyszerűen nem állt 
rendelkezésre elég oltóanyag, a 
szülők hiába fordultak háziorvo-
sukhoz. A problémát nagyrészt 
sikerült orvosolni, a másik aka-
dály viszont továbbra is fennáll: 
októberben is több ezer szülő 
utasította el gyermeke immu-
nizálását. A kimutatás szerint 
a 9–11 hónapos korosztályban 
1500 kisbaba van ilyen helyzet-
ben, az egy és négy év év közöt-
tiek körében csaknem hétezren 
nem kapták meg emiatt az ol-
tást, és mintegy 3400 öt és ki-
lenc év közötti gyermek szülei 
döntöttek úgy, hogy nem adatják 
be a vakcinát. Egy másik problé-
ma, hogy sok gyermek nem tar-
tózkodik bejelentett lakhelyén, 
többségüket minden bizonnyal 
magukkal vitték a külföldön dol-
gozó szülők. Az országos kanya-
rójárvány februári kitörése óta 
közel tízezren fertőződtek meg 
a kórral, a betegség, illetve szö-
vődményei pedig harminchat 
halálesetet okoztak.
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Szakadéknyi a különbség az „alternatív” és a hivatalos adatok között

Aggasztó beoltottsági arány?

Az immunizálással idén több udvarhelyszéki kanyarós gócot is sikerült felszámolni

Katasztrofális a kisgyerekek körében a háromkomponensű, kanyaró, ró-

zsahimlő és mumpsz ellen védelmet nyújtó úgynevezett ROR-vakcinával 

való beoltottsági arány a Hotnews.ro hírportál által egészségügyi minisz-

tériumi forrásokból megszerzett adatok szerint. Ez azonban a hivatalos 

adatok szerint Hargita megyére nem érvényes, sőt a megyei népegész-

ségügyi igazgatóság vezetője még a Hotnews által közölt adatokat is 

teljesen irreálisnak tartja.

Négyszáz babát 
hagytak el

Az év első felében ország-
szerte összesen 423 gyer-
meket hagytak el a szülésze-
teken és más egészségügyi 
intézményekben – közölte 
tegnap az országos gyermek-
védelmi hatóság (ANPDCA). 
Az Agerpres hírügynökség 
beszámolója szerint a 423 
gyermek közül háromszá-
zat a szülészeteken, 104-
et a gyermekgyógyászati 
osztályokon, tizenkilencet 
más kórházi osztályokon 
hagytak el. A gyermekvédel-
mi hatóság adatai szerint 
ugyanakkor az év első hat 
hónapjában 166 gyermek 
visszatért a családjához, 23-
at családtagoknál vagy más 
személyeknél, 165-öt pedig 
hivatásos nevelőszülőknél 
helyeztek el. Tíz gyermek 
elhelyezési központok-
ba került, hetet sürgőssé-
gi befogadóközpontokban 
helyeztek el – derül ki az 
ANPDCA honlapján közzétett 
adatokból.

Erdélyi Napló-
lapszemle, 49. szám

A magyar–török kapcsolatok 
mind kulturális, mind gazda-
sági téren dinamikusan fej-
lődnek. Ebben fontos szere-
pet játszik Ahmet Açikgöz 50 
éves török vállalkozó is, aki 
sokat élt Magyarországon, és 
ma is nemzetközi civil szer-
vezetek keretében lobbizik 
a magyar és a székely ügy 
érdekében. A törökországi 
üzletember egyebek közt 
a Kurultáj hagyományőrző 
rendezvény fontosságáról, a 
közös eredettörténetről és 
a székely–török gazdasági, 
kulturális kapcsolatok ki-
építéséről beszélt az Erdélyi 
Naplónak. Az oldalas interjú 
címe Török lobbi a Székely-
földért. Múlt hét végén a bu-
dapesti Papp László Sport-
arénában tartották meg a 
fogathajtó-világkupát. A ver-
senyszámok mellett egyebek 
közt a Spanyol Királyi Istállók 
lovascsapatának izgalmas 
színházi bemutatója kápráz-
tatta el a közönséget. A heti-
lap színes riportban számol 
be az eseményről, Világkupa 
flamencóval és lóidomítással 
címmel. A lap e heti portré-
interjúja a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem nyugalmazott pro-
fesszorát, dr. Jung Jánost 
mutatja be, aki egyebek mel-
lett a Radu Vasile-kormány 
idején beharangozott magyar 
állami egyetem terveinek ki-
dolgozásánál is bábáskodott. 
A nyugalmazott oktatóval 
elsősorban a romániai ma-
gyar orvosképzés jövőjéről 
beszélget a lap munkatársa. 
A hetilap gazdasági rovata az 
egyre jobban koncentrálódó 
romániai bankpiacot veszi 
számba. A gazdát cserélő 
kisebb bankok a nagyobb 
pénzintézetekbe olvadnak 
be. A folyamat egyik nyertese 
az OTP bank lehet, amely 
belátható időn belül meg-
duplázná romániai összfor-
galmát.
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