
Nem lesz háziorvos-

utánpótlás, a vonzóbb 

bérek miatt asszisz-

tenseik kórházi állást 

keresnek, és rendelők 

zárhatnak be, ha beve-

zetik az egészségügyi 

rendszerben a március-

tól tervezett béremelést, 

és azt valamilyen formá-

ban nem terjesztik ki a 

háziorvosi rendelőkben 

dolgozó orvosokra, illetve 

asszisztensekre is – vé-

lik a lapcsaládunk által 

megkérdezett házior-

vosok. A béremelésekre 

vonatkozó törvény al-

kalmazási módszertana 

még nem jelent meg. 
oldal
3. Rendelők bezárását eredményezheti, hogy a háziorvosokat és asszisztenseiket „kifelejtették” a béremelésből

A Kézdivásárhelyi KSE csa-
patát látta vendégül az Inter 
Gyergyó vasárnap késő dél-
után a szárhegyi sportcsar-
nokban. Habár már fél perc 
után vezetést szereztek a ven-
dégek, a találkozó végig nagy 
izgalmakat hozott mind a csa-
patok, mind a nézők számára. 
És végül nagyszerű győze-
lemnek örülhetett az Inter.

A hagyma, fokhagyma, 
banán, a fermentált tej-
termékek, méz vagy ép-
pen a savanyú káposzta 
is segít a bélflóra 
egyensúlyának megőr-
zésében, de hogy miért, 
azt Laslo Éva élelmi-
szeripari mérnök, a 
Sapientia EMTE adjunk-
tusa magyarázta el.

oldal
7.

oldal
8.

Fontos három pont az Internek Szervezetünk védői, a probiotikumok

Bérszakadék alakulhat ki

Nagyon lassan haladnak 
a kivizsgálások

Nem csodaszer, 
gyógynövény

oldal
4.

oldal
6.

ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS

Elutasították az 
autonómiatervezetet
Többek között azért véleményezte 
negatívan a parlament törvényho-
zó tanácsa az SZNT autonómia-
tervezetét, mert az szerintük az 
egységes román nemzetállammal 
párhuzamos, különálló állami en-
titás létrehozását tűzte ki célul. Az 
elutasított tervezetet Kulcsár-Terza 
József parlamenti képviselő 
decemberben nyújtotta be.

oldal
5.

2018. március 13., kedd  IX. évfolyam, 49. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Nő az elégedetlenség az alapellátásban a diszkriminatívnak tartott orvosi béremelés miatt

Részletek a 9. oldalon

Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács létezik, dolgozik ugyan, 
foglalkozik a különböző jogsértések 
kapcsán hozzájuk jutó panaszokkal, 
de az eredményessége igencsak ala-
csony – állapítja meg Árus Zsolt. 

Zsúfolásig telt a Szent István plébá-
nia terme, és bár kétórásra sikere-
dett a szokásos másfél óra helyett 
a Belső iránytű legutóbbi előadása, 
bizonyára még számos kérdés ma-
radt a résztvevőkben. 
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