
B Í R Ó  B L A N K A

A falvakon egyre nagyobb méreteket 
öltő háziorvoshiányra kíván megol-

dást nyújtani egy, az RMDSZ által kidol-
gozott törvénymódosítás. A parlamenti 
vitára váró jogszabályjavaslat lehetőséget 
teremtene az orvosoknak, hogy szabályo-
zott keretek között, a meglevő rendelőjük 
mellett, telephelyet nyissanak azokban a 
falvakban, ahol nincs alap egészségügyi 
ellátás. A tervezetet Vass Levente Maros 
megyei képviselő ellenjegyezte, aki a la-
punk megkeresésére elmondta, először a 
szenátus, majd a képviselőház tárgyalja 
a javaslatot, s abban bíznak, hogy mire 
a háziorvosok jövő év tavaszán megkötik 
az új keretszerződést az egészségbiztosító 
pénztárral, már érvénybe is léphet.

A módosítás lényege, hogy a házi-
orvos a napi hétórás alapszerződésén 
belül is szolgáltathat egy telephelyen, 
ám ha van rá kapacitása az alapszer-
ződésen felül, még heti legalább tíz 
órára köthet pluszmegállapodást a 
biztosítópénztárral. A jelenlegi jogsza-
bály is megengedi ugyan a telephelyek 
nyitását, de nem biztosít lehetőséget 
arra, hogy azt a keretszerződés alapján 
fi nanszírozza a biztosító. 

Vass Levente rámutatott, ezzel a 
módosítással lehetőséget teremtenek 
az orvosoknak, hogy ha van rá kapa-
citásuk, átjárjanak az egyik faluból a 
másikba, vagy éppen városról falura. 
Másrészt azzal, hogy leszabályozták, 
hogy minimum heti tíz órát kell rendel-
nie a telephelyen, a betegek érdekeit is 
védik. „Előfordulhat, hogy az önkor-
mányzat felújítja a rendelőt, az orvos 

kijár egy-két hónapig, felírja a listájára 
az embereket, majd többet nem megy 
arra felé sem. Ilyen esetben az önkor-
mányzat és a betegek is hoppon ma-
radnak. Ezt próbáltuk kivédeni, lesza-
bályozva a kötelező minimum órákat” 
– részletezte a Maros megyei politikus. 

Hozzátette, becsléseik szerint Románia 
2700 településéből hatszáz helyen már 
nincs háziorvos, vagy a közeljövőben 
nyugdíjba vonul.

 

májában kapható, úgynevezett vegyi 
kéményseprő mennyire hatékony, 
Oswald Wilhelm nem tudott válaszol-
ni. Mint mondta, Németországban 
ilyesmit nem forgalmaznak. „Nem 
véletlen, hogy Nyugaton nem árul-
nak ilyesmit. Ugyan lehet használni 
a kéményseprő hívása előtt, de hogy 
nem helyettesíti a szakembert, az biz-
tos” – fi gyelmeztetett Mircea Bălşoi-
anu, az ASFOCH országos elnöke. A 
szászrégeni szakember szerint az is 
sokat elárul a pár lejes tasakról, hogy 
a benne lévő terméket a gyártó nem 
hitelesítette.

Egy másik gondra George Sorescu, 
az országos katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség mérnöke hívta fel a fi gyel-
met. A hazai áldozatok jelentős része 
testi fogyatékkal élő személy, aki nem 
tudott időben kimenekülni a lángok 
elől. Mint mondta, ezen a problémán 
is csak a megelőzés segíthet.
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• A jogszabály alapján a 
kéményt évente egyszer 
kötelező, a szakemberek 
szerint kétszer, hivatásos 
kéményseprővel tisztíttatni 
– hívta fel a fűtésidény meg-
kezdése előtt a lakosság 
figyelmét Mircea Bălşoianu, 
a Kéményseprők, Kémény- 
és Kandallóépítők Egyesüle-
tének (ASFOCH) országos el-
nöke. A statisztikák szerint 
Romániában évente mintegy 
kétszázhúszan halnak meg 
az eldugult kémény által 
okozott tűzesetekben.

Ezzel a módosítással 
lehetőséget teremtenek az 
orvosoknak, hogy ha van 
rá kapacitásuk, átjárjanak 
az egyik faluból a másikba, 
vagy éppen városról 
falura.

H I R D E T É S

#tűzesetek  #orvosok

S Z U C H E R  E R V I N

A z ősz első heteire átnyúló nyári 
melegben sokan még távlatinak 
gondolják a hidegek beálltát, 

ezért ilyenkor még nem fordítanak kellő 
fi gyelmet a fűtési idény előkészítésére. 
Holott az nem csupán a tüzelő anyag 
beszerzéséből és a fűtőtestek levegőz-
tetéséből, hanem a kémény, kitisztítá-
sából is áll. Azért ajánlott minél előbb 
elvégezni a kémény, illetve a hozzá ve-
zető csövek és könyökök ellenőrzését, 
hogy meghibásodás esetén legyen még 
idő annak kijavítására.

Kétszázhúsz áldozat

Nemcsak Románia, de Európa-szer-
te is még mindig sokan veszítik éle-
tüket olyan tűzesetekben, amelyek a 
kéményseprő kihívásával elkerülhetők 
lettek volna – hangzott el a kéménysep-
rők nemzetközi kongresszusán. Románi-

ában a tavaly kétszázhúsz áldozata volt 
a hanyagságnak. Bár semmiként nem 
vigasztaló, de a számadatok tekintetében 
Németország sem áll sokkal jobban: ott 
közel hatszázan égtek olyan házakba, 
melyek az eldugult kémény miatt gyul-
ladtak ki. A tragédiákat megelőzendő, 
három hónappal ezelőtt a kormány mó-
dosította a hazai jogszabályt: a kémény-
seprőknek ezentúl nemcsak a kéményt 
kell kitisztítaniuk, hanem a kályhát és a 
vezetékek összeillesztését is le kell elle-
nőrizniük. A Kéményseprők, Kémény- és 
Kandallóépítők Egyesülete már megtette 
az első lépést, és tagjainak továbbképző 
tanfolyamok szervezését kezdeményezte.

Évi kétszeri tisztítás

„Sokan még mindig pluszköltség-
nek tartják a hivatásos kéményseprő 
kihívását, holott a kémények szakszerű 
tisztítása élet és halál kérdése. A ké-

ményseprő nem meggazdagodni akar, 
hanem óvni az életet” – jelentette ki la-
punknak Oswald Wilhelm, a Kémény-
seprő-mesterek Európai Szövetségének 
(ESCHFOE) az elnöke. Szerinte kellő 
odafi gyeléssel a minimálisra lehetne 
csökkenteni a kémények miatti tűz-
veszélyt. Ezért mind a kéményseprők, 
mind a tűzoltók a kémények évi kétszeri 
tisztítását javasolják. Ennek azonban, 
az anyagiakon és a hanyagságon kívül, 
egy másik komoly akadálya van: Romá-
niában az utóbbi húsz-harminc év alatt 
elfogytak a szakemberek. Az ASFOCH 
százhúsz szakmai egyesületet tömörít, 
de ezek kéményseprői szinte nem győz-
nek eleget tenni a megrendeléseknek.

Vegyszer hitelesítés nélkül     

A házilag végzett takarítást pe-
dig senki nem ajánlja. Kérdésünkre, 
hogy a barkácsáruházakban por for-
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Élet-halál kérdése a kéménytisztítás
Kellő odafigyeléssel minimálisra lehetne csökkenteni a tűzveszélyt

„Vendégorvosok” gyógyíthatnának vidéken
• A meglevő rendelőjük mellett telephelyet nyithatnának 
azokban a falvakban a háziorvosok, ahol nincs alap egész-
ségügyi ellátás egy, a parlament előtt levő jogszabályjavas-
lat elfogadása nyomán.

Azért ajánlott 
minél előbb 
elvégezni a ké-
mény, illetve 
a hozzá vezető 
csövek és kö-
nyökök ellen-
őrzését, hogy 
meghibásodás 
esetén legyen 
még idő annak 
kijavítására.




