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Elszúrt oltástörvény-módosítás
Több mint egy éve döntésképtelen a képviselőház
képviselőházban az új
oltástörvény-tervezet,
amely az egészségügyi szakemberek
szerint lehetőséget
teremtene a járványos
megbetegedések,
például a Romániában
59 gyermekáldozatot
követelt kanyaró elleni
védekezés hatékonyságának növelésére.
A késlekedés pontos
okát a járványügyi
szakemberek, de még
a szenátus, illetve a
képviselőház egészségügyi szakbizottságainak képviselői sem
ismerik.

A

z új oltástörvény tervezete már közel két éve elkészült, és több mint egy éve
elfogadta a szenátus, ám a képviselőházban elakadt az új szabályozás. Az előzőnél szigorúbb intézkedéscsomag-tervezet
pontosan
és egyértelműen meghatározza az
immunizálásban érintettek – szülők, orvosok, pedagógusok, a népegészségügyi igazgatóságok és a
szaktárca – felelősségét. Egyebek
mellett arról rendelkezik, hogy az
Egészségügyi Minisztérium köteles álladóan készleten tartalékolni
megfelelő mennyiségű kötelező védőoltást, az oltásmegtagadást pedig
csak az immunizálás elutasításával
járó kockázatok pontos ismeretében
teszi lehetővé a szülők számára.
„Nem tudom, hányan kell még
meghaljanak. Mert 59 gyerek meghalt ebben az országban egy olyan
járványos betegségben (kanyaró,
szerk. megj.), ami ellen létezik oltás.
Ezt a hatvan halálesetet meg lehetett volna előzni. Ez a hatvan gyerek
most is élhetne” – fogalmazott lapunknak az új oltástörvény elfogadásának késlekedését kifogásolva
dr. Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei
Népegészségügyi Igazgatóság vezetője szerint a törvénykezdeményezés
nagyon jó, ezt igazolja az is, hogy
változtatás nélkül, gyorsan átment
a szenátuson, mégis olyan, mintha
nem is volna, mert a képviselőházban rostokol. „Mi egy szégyenfolt
vagyunk az európai térképen kanyaróügyben. És ha beüt a szamárköhö-

gés, akkor abban is azok leszünk.
Nálunk még mindig olyan gyermekbetegségek ütik fel a fejüket, amelyek Európa civilizáltabb részein
már rég nincsenek” – mondta, érthetetlennek nevezve a törvénymódosítás késlekedését. Szerinte ez egy burkolt módja annak, hogy a képviselők
a nemzetközi egészségügyi szervezetek fi gyelmének felkeltése nélkül
a törvény ellen szavazzanak. A je-

„

sem érti. László Attila lapunk megkeresésére elmondta, a szenátus már
több mint egy éve elfogadta az új jogszabálytervezetet, azóta többször is
próbálták meggyőzni képviselőházi
kollégáikat, és nem igazán értik,
hogy mi a késlekedés oka. Számára azért is megmagyarázhatatlan a
halogatás oka, mert az új törvény
egyebek mellett olyan kötelezettségeket foglal magában, hogy az

lenleg érvényben lévő jogszabályok
pontatlanok, ugyanis beléjük lehet
magyarázni, hogy Romániában nem
kötelezőek a védőoltások – érvelt az
új tervezet mellett Tar Gyöngyi.

A szenátusban sem tudják
a késés okát
A tervezet képviselőházi megvitatásának halogatását a szenátus egészségügyi szakbizottságának elnöke

Növelné a fertőző betegségek
elleni védekezés hatékonyságát
az új törvény, de a szabályozás
elfogadása még várat magára
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Politikai okok a háttérben?

A képviselőház egészségügyi bizottságának titkára politikai okokat vél a késlekedés hátterében.
Vass Levente megkeresésünkre
elmondta, szerinte azért akadt el
a parlamentben az új jogszabály,
„mert a szociáldemokrata párton
belül különböző politikai és populista meggondolásból viták kerekedtek”. „Legalább négy-öt olyan
rendezvényen vettem részt, ahol az
egészségügyi világszervezet és más
szervezetek is nyomatékosan kérték a román kormánytól és a parlamenti bizottságoktól, hogy ezt a
törvényt átvigyék. Az egészségügyi
bizottság titkáraként, az RMDSZ
parlamenti képviselőjeként azt
tudom mondani, hogy ez nem az
RMDSZ-től függ, mi is türelmetlenül várjuk, hogy a kormányzó pártkoalíció milyen pozícióba helyezkedik” – fogalmazott a helyzetről
Vass Levente. Kérdésünkre arról is
államnak két évre előre kell gon- beszámolt, hogy a jogszabály elfodoskodnia a kötelező védőoltások gadásának nincs semmilyen szakkészleteiről, vagy hogy az oltóanya- mai akadálya: „olyan állapotban
gokat megfelelő körülmények között van a törvény, hogy elvileg akárel kell juttatnia a háziorvosokhoz. melyik kedden döntés születhetne
Része az új előírásoknak a szülő in- róla a szakbizottságban, utána peformálásának kötelezettsége is, de ez dig egy-két héten belül el lehetne
nem oltási kötelezettséget jelent, ha- fogadni a plénumban”. Megérzése
nem azt, hogy a szülő a tájékoztatás szerint egyébként a képviselőház
után hozza meg a döntést arról, hogy el is fogadná az új jogszabályt, ha
beoltatja-e gyerekét vagy sem – ma- végre napirendre kerülne, ugyanis
a képviselők többsége támogatja.
gyarázta László Attila.

„Nem tudom, hányan kell
még meghaljanak. Mert
59 gyerek halt meg olyan
járványos betegségben,
ami ellen létezik oltás.
Ezt a hatvan halálesetet
meg lehetett volna előzni.”

Bukarest izmozásba
fogott az EU-val
Míg Klaus Johannis államfő jogosnak tekinti és súlyos figyelmeztetésnek minősíti, a román
balliberális koalíció képviselői
megalapozatlannak tartják, és
egy politikai játszmának tulajdonítják, hogy a jogállamiság
veszélyeztetésére hivatkozva
mind az Európai Parlament
(EP), mind az Európai Bizottság
(EB) elmarasztalta Romániát.
A román igazságszolgáltatás
működését ellenőrző európai
uniós mechanizmus (CVM)
keretében elvégzett, kedden
ismertetett értékelés szerint
bizonyos területeken visszalépés történt az elmúlt évben a
romániai reformfolyamatban,
s megkérdőjelezhetővé vált az
előző jelentésben tett kedvező
értékelés érvényessége. Az
Európai Bizottság szerint ez
különösen a bírói függetlenségre, az igazságügyi reformra
és a magas szintű korrupció
kezelésére vonatkozik. Az
Európai Parlament (EP) ugyancsak kedden megszavazott
állásfoglalásában szintén aggodalmát fejezte ki a romániai
helyzettel kapcsolatban.
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Ebben az évben a betegek megsegítésére, az őket támogató
otthoni beteggondozó szolgálat
fennmaradására gyűjt Szent
Erzsébet napján a Gyulafehérvári Caritas. Tavaly 225
522 lej gyűlt össze, amelyet a
hátrányos helyzetű gyermekek
oktatására, az őket támogató
programokra fordított a szervezet. A Gyulafehérvári Caritas
évtizedek alatt építette ki
otthoni beteggondozó szolgálatát, amelynek tevékenységét
ahelyett, hogy támogatná, az
utóbbi időben inkább ellehetetleníti a következetlen állami
támogatói rendszer és a nem
megfelelő jogszabályozás.
Ezért minden kis forrásra
szükség van, hogy a szervezet
folytatni tudja tevékenységét
a rászoruló idősek és betegek
ápolása érdekében. „Adományozzon november 18-án Erdély
templomaiban, illetve adományával megkeresheti a helyi Caritas-képviseleteket, vagy befizetheti a Gyulafehérvári Caritas
adománygyűjtő bankszámlájára. (Számlaszám: RO46 RNCB
0003 0015 6949 0006 BCR Alba
Iulia. Számlatulajdonos: Caritas
Alba Iulia, Adóazonosítószám:
4562770)” – írta a szervezet a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

