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A közegészségügyi igazgató-
ság sajtószóvivője, Stelian 
Caraghiur arról számolt 

be, hogy 2017-ben összesen 2200 
új eset volt, kétszázzal több új be-
teget diagnosztizáltak daganat-
tal, mint egy évvel korábban. Azt 
is elmondta, hogy 2017-ben ösz-
szesen 17 600 daganatos beteget 
tartottak nyilván megyeszerte, s 
ez a szám ötszázzal több, mint 
2016-ben. Az új esetek kapcsán 
elmondta, hogy 359 személyről 
derült ki, hogy tüdőrákos és 227 
nőt mellrákkal diagnosztizáltak. 
Számottevő még a prosztatarák-
kal és a vastagbélrákkal kezelt 
személyek száma is.

Civilizációs betegségek

A friss adatok kapcsán Ábrám 
Zoltán, a MOGYE közegészség-
tani tanszékének professzora el-
mondta, hogy ismert tény, hogy 
a daganatos betegségeket civi-
lizációs betegségnek is neve-
zik és szorosan összefüggnek 
az életmóddal. Mindezek tük-
rében a daganatos betegségek 
emelkedése Maros megyében 
nem nagyon meglepő. Ha az uni-
ós adatokat vesszük figyelembe, 
akkor az idő előtti elhalálozá-
sok száma nagy Romániában, 
s ezt akkor lehetne csökkente-
ni, ha még nagyobb hangsúlyt 
fektetnének a megelőzésre és 
szűrővizsgálatra. „Konkrétan a 
tüdőrákkal kapcsolatban azt tu-
dom mondani, hogy bár van egy 
jó, dohányzást szabályozó, korlá-
tozó törvény, sokkal több figyel-

met és pénzt kellene fordítani a 
megelőzésre és a dohányzásról 
leszoktató programokra. Példá-
ul, míg Európa fejlettebb orszá-
gaiban a dohányzásról leszokó 
programokra jelentkezők 50 szá-
zaléka sikeresen lemond a ciga-
rettázásról, nálunk ez az arány 
10 százalék körül mozog. Jelen-
leg nálunk is jó a stratégia, de 
kérdéses, hogy mennyire ültetik 
életbe, s hosszútávon mennyire 
lesz eredményes. Mindenképp 
az, hogy mennyire sikeres a do-
hányzásról leszoktató program, 
s más megelőző programok, nem 
egy-két éven belül fog kiderülni, 
hanem 10–15 év múlva, s ez ab-
ban is meg kellene mutatkozzon, 
hogy csökken a tüdőrákos meg-
betegedések száma”– mondta a 
szakember.

Florea is aggódik

A tüdőrákos esetek növekedé-
se Dorin Florea polgármestert is 
aggasztja, aki nemrég egyik saj-
tótájékoztatóján beszélt arról, 
hogy ismeri a legújabb számada-
tokat és szerinte szükség van egy 
alapos tanulmányra, hogy kide-
rüljön, miért éppen ez a fajta da-
ganatos megbetegedésből van a 
legtöbb új eset. Akkor azt is el-
mondta, hogy Marosvásárhely be 
fog kapcsolódni egy országos ku-
tatásba is, amely során a középü-
letekben és lakóházakban fogják 
mérni a radon kisugárzást. 

A szakemberek szerint a tü-
dőrákos esetek túlnyomó több-
ségének egészen biztosan a 

dohányzás az oka. Létezik még 
néhány egyéb kockázati ténye-
ző is, bizonyos esetekben pedig 
nem ismert, hogy mitől lesz vala-
ki tüdőrákos. A legújabb kutatási 
eredmények már a légszennye-
zés oki szerepét is alátámaszt-
ják. A tüdőrákra elsősorban a 
tartósan jelenlévő száraz köhö-
gés, dohányosoknál pedig a kö-
högés jellegének megváltozása 
hívhatja fel a figyelmet. A tüdőrák 
gyakori tünete még a véres köpet 
is, amellyel ajánlott azonnal or-
voshoz fordulni. Az elhúzódó és a 
többedszerre is ugyanott vissza-
térő tüdőgyulladás ugyancsak fi-
gyelmeztető jel lehet.

Tragédia utáni vizsgálatok

A tüdőrákos megbetegedések 
mellett „előkelő” helyet foglal el 

a mellrák is, tavaly 227 nőt diag-
nosztizáltak ezzel a betegséggel. 

Egy fiatal édesanya, Matild 
nemrég tudta meg, hogy egykori 
barátnője, 33 évesen mellrákban 
elhunyt, s két kisgyermeke ma-
radt árván. Mint érdeklődésünkre 
elmondta, általában hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy csak az 
idősebbek betegednek meg és hal-
nak meg rákban, s ez az eset rá-
döbbentette, hogy egyáltalán nem 
így van. Ő és az ismeretségi kö-
rében többen megijedtek a halál-
eset hallatán és elindultak orvosi 
vizsgálatokat végeztetni. „Rájöt-
tem, hogy míg a méhnyakrákkal 
kapcsolatos szűrések és ellenőr-
zések fontosságát többen isme-
rik és elég sokan el is végeztetik, 
addig jóval kevesebben figyel-
nek oda a melldaganatokkal kap-
csolatos infókra. Azt sem tudjuk, 

hova kell fordulni, mit kell tenni, 
ha szűrővizsgálatot szeretnénk? 
Nekem a nőgyó gyászom javasol-
ta, hogy menjek endokrinológus-
hoz, a családorvosom adott oda 
küldőpapírt. A konzultáció így in-
gyenes volt, de a mellechoért 100 
lejt kellett fizetni. Fontos tudni-
való, amit én nem tudtam, s nem 
is szóltak nekem, hogy a mell-
vizsgálatot echograffal a menst-
ruációs ciklus első 14 napjában 
kell elvégeztetni, másképp nem 
mérvadóak az eredmények” – 
mondta a fiatalasszony, aki most 
arra biztatja barátnőit és édes-
anyját is, hogy feltétlenül végez-
tessék el a mellvizsgálatot és a 
méhnyakrákszűrést, hiszen éle-
teket menthet a szűrővizsgá-
lat és az, ha időben felfedezik a 
 daganatot.

SIMON VIRÁG

A napokban közzétett adatok szerint Maros megyében a tüdőrák és a mellrák a leggyakoribb

Sok az új daganatos megbetegedés

Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre és szűrővizsgálatra

Aggasztó adatokat hozott nyilvánosságra a napok-

ban a megyei közegészségügyi igazgatóság: tavaly 

kétszázzal több új daganatos megbetegedést fe-

deztek fel Maros megyében, mint 2016-ban, s ösz-

szesen megyeszerte közel húszezer esetet tarta-

nak nyilván. Az új esetek körében vezet a tüdőrák 

és ezt követi a mellrák. A szakember szerint az idő 

előtti elhalálozások száma nagy Romániában, s ezt 

akkor lehetne csökkenteni, ha nagyobb hangsúlyt 

fektetnének a megelőzésre és szűrővizsgálatra.

ARCHÍV FELVÉTEL: PETHŐ MELÁNIA

A korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) hivatali visszaéléssel vádol 
több szászrégeni személyt, akik 
ellen eljárás indult. A DNA közle-
ménye szerint 2011-ben és 2012-
ben Harsan Diaconu Camelia, 
aki abban az időben szászrégeni 
főépítész volt, Oprea Monica 
Elenával, Aszalos Gáborral és 
Oprea (volt Kolumbán) Melindá-
val aláírtak több hivatalos, bi-
zonyos munkálatok átadásáról 
szóló iratot. A DNA vádjai szerint 
a kivitelező, Moldovan Sebastian 

Iuliu cége nem végezte el azokat a 
munkálatokat, amelyek a hivata-
los iratokon szerepeltek és ame-
lyeket leszámlázott a szászrégeni 
polgármesteri hivatalnak. A DNA 
szerint az üzletember – aki el-
len szintén eljárás indult – több 
olyan felszerelést is feltüntetett 
az iratokban, amelyek a valóság-
ban nem léteznek. A bizottság 
tagjai által átvett munkálatokat 
a szászrégeni hivatal kifizette, 
s a DNA szerint az így keletke-
zett kár összértéke 1 662 304 lej. 

A szászrégeni polgármesteri hi-
vatal beszállt a DNA által indított 
perbe és 389 271 lejt követel visz-
sza. A volt főépítészt és a bizott-
ság tagjait hivatali visszaéléssel, 
közokirat hamisítással vádolnak, 
Moldovan Sebastian Iuliut szin-
tén. Továbbá elrendelték, hogy a 
vádlottak több ingatlanját lefoglal-
ják, a kár ellenértékében.

A DNA közleménye leszögezi, 
hogy a megvádolt személyeket is 
megilleti az ártatlanság vélelme. 

S. V.

DNA-vizsgálat szászrégeniek ellen
Közel öt és félmillió lejes, vagyis 

1,1 millió euró értékű szerződést 
kötött a nagyernyei polgármes-
teri hivatal a Drumserv nevű 
vállalattal a helyi úthálózat kor-
szerűsítése érdekében. A projekt 
neve: Nagyernye egyes utcáinak 
aszfaltozása, Nagyernye község, 
Maros megye. 

A www.licitatiapublica.ro hon-
lap adatai szerint a korszerű-
sítés előtt álló utcák hossza 
összesen 7815 méter. A munka-
végzés főbb feladatai között sze-

repel a hidak, átjárók, árkok, 
járdák és bekötő utak felújítása 
is. A munkálatokra elvégzéséhez 
szükséges összeghez az orszá-
gos vidékfejlesztési program ke-
retében pályázott a nagyernyei 
önkormányzat, amely ezáltal a 
település utcáinak 85 százalé-
kát fogja leaszfaltoztatni. A mun-
kálatokat azokban az utcákban 
kezdik el, ahol már elvégezték a 
gáz, víz és csatornahálózat be-
kötését. 

ANTAL ERIKA

Aszfaltozás Nagyernyén




