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SZAKÉRTŐK: MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ VÉDŐOLTÁS ÉS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS IS KELL

Nem elég csak kampányolni
Tájékoztató kampánnyal igye-
keznek felhívni a hazai ható-
ságok a lakosság fi gyelmét a 
védőoltások jelentőségére. Szak-
értők szerint az oltásellenesség 
előretörése közepette ugyanilyen 
fontos lenne az oltóanyag-ellá-
tás folyamatos biztosítása és a 
régóta halogatott oltástörvény 
elfogadása.

 » BÍRÓ BLANKA

G yermekkor – a legszebb aján-
dék elnevezéssel kampányt 
indított a román egészségügyi 

minisztérium és az Egyesült Nemze-
tek Nemzetközi Gyermeksegélyezési 
Alapja (UNICEF) a védőoltások nép-

szerűsítésére. A kampány célja felvi-
lágosítani a szülőket, a közvéleményt 
a védőoltások fontosságáról, arról, 
hogy a vakcinák világszerte milli-
ók életét mentik meg. Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter azt nevezte a 
legfontosabb célkitűzésnek, hogy a 
hatóságok minden elmaradt oltást be-
pótoljanak, naprakészek legyenek az 
oltási renddel, hiszen az országban 59 
halálos áldozata volt a kanyarónak, az 
áldozatok többsége pedig gyerek. Az 
összetett kampány során tájékoztató 
anyagok jelennek meg a televíziók-
ban, az írott sajtóban és online felüle-
teken, kiegészítve azzal, hogy házról 
házra járva is igyekeznek eljuttatni az 
érintettekhez az információkat.

Állítják: biztonságosak
a vakcinák
„A védőoltások biztonságosak és 
hatékonyak. A szülőket tájékoztatni 
kell a vakcinák jótékony hatásairól, 
valamint arról, hol oltathatják be in-
gyenesen a gyerekeiket. Növelni kell 
az oltási lefedettség arányát, hiszen a 
védőoltások hiányában olyan beteg-
ségek jelenhetnek meg újra, melyek 
a vakcinával teljesen felszámolhatók” 

– jelentette ki a kezdeményezés kap-
csán Pieter Bult, az UNICEF romániai 
képviselője. A minisztérium egyéb-
ként sikeresnek tartja azt a tavalyi 
akciót, amikor háziorvosok, epide-
miológusok, pszichológusok alkotta 
szakértői csapatok házról házra járva 
igyekeztek meggyőzni a legsérüléke-
nyebb közösségek tagjait az oltás fon-
tosságáról. Ezekben a közösségekben 
a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő el-
leni ROR-oltással beoltottak aránya 90 
százalék fölé emelkedett. A kampány-
indítón Sorina Pintea arról is beszélt, 
hogy a kanyarós megbetegedések szá-
ma látványosan csökkent: míg tavaly 
januárban 116 esetet, júliusban 142-öt 
jelentettek, októberre már 16-ra csök-
kent a számuk, idén januárban pedig 
36 esetről tudnak. Alexandru Rafi la, a 
Román Mikrobiológiai Társaság elnö-
ke elmondta, akkor lehet kijelenteni, 

hogy társadalmunk megszabadult a 
kanyarótól, amikor négy egymás után 
következő héten egyetlen megbetege-
dés sem történik.

Oltóanyag és törvény is kell
Szakemberek úgy vélik, minden kam-
pány nagy segítséget jelent, azonban 
ennek „kéz a kézben kellene járnia” 
azzal, hogy a hatóságok folyama-
tosan biztosítják az oltóanyagokat, 

és elfogadják végre a parlamentben 
veszteglő oltástörvényt. Seres Lucia, a 
háziorvosok egyesületének háromszé-
ki elnöke a Krónikának elmondta, az 
első osztályos gyerekeknek beadandó 
dift éria-tetanusz oltóanyag (DT) és 
kanyaróoltás tavaly szeptember óta 

nem kapható, míg a nyolcadik osztá-
lyosoknak beadott DT és tuberkulózis 
elleni BCG oltóanyaghoz tavaly nyár 
óta nem jutottak hozzá a háziorvo-
sok, emiatt elhúzódik az oltási rend. 
Az orvos ugyanakkor fontosnak tart-
ja, hogy elfogadják az oltástörvényt, 
amelynek alapján kötelezni, illetve 
büntetni lehetne azokat a szülőket, 
akik elmulasztják beoltatni a gye-
reküket, ezzel veszélyeztetve őt és a 
közösség tagjait. Seres Lucia szerint 
egyértelmű az összefüggés a kanyarós 
megbetegedések és az oltási lefedett-
ség között. Hozzátette, az a biztonsá-
gos állapot, ha a lakosság legalább 
95 százaléka immunissá válik, ehhez 
képest akadnak megyék, ahol a 80 
százalékot sem éri el a lefedettség. 
„A szülők egy része tudatlanságból, 
hanyagságból nem oltatja be a gye-
rekét, de vannak, akik «túlinformál-

tak», elhiszik az oltásellenesek hamis 
propagandáját. Minden esetben segít-
het a felvilágosítási kampány” – jelen-
tette ki Seres Lucia, akitől megtudtuk: 
70, egy év alatti gyerekpáciensei közül 
kettőnek a szülei utasították vissza a 
védőoltásokat, ám nincs eszköze arra, 
hogy kötelezze őket.

Romániában többször felmerült 
az elmúlt években, hogy törvényben 
kötelezzék a védőoltások beadatá-
sát, egyre többen utasítják el ugyan-
is az egészségügyi beavatkozást. Az 
oltásellenesek szerint minden pol-
gárnak kizárólagos joga, hogy maga 
döntsön saját és gyermeke egészségét 
illető kérdésekben, és joga van ahhoz, 
hogy a lehetséges kockázatokról tisz-
tességes tájékoztatást kapjon. Bár a 
legtöbb jogszabálytervezet nem ír elő 
közvetlen büntetést az oltásmegtaga-
dásért, de megbélyegzéssel és kiközö-
sítéssel, megszorításokkal és a folya-
matos oltási tanácsadások kötelezővé 
tételével venné rá az esetleg ellenkező 
szülőket arra, hogy ne tagadják meg a 
legfontosabbnak tekintett hét vakcina 
beadatását a gyermekeiknek. Eddig 
azonban még egyetlen oltástörvényt 
sem fogadott el a parlament.

Erdélyi tudósítások 2019. január 17.
csütörtök

A pápa csíksomlyói
„jelenése”

Nem vagyunk elesettek, ám nap mint nap rossz-
akarók gáncsait, megaláztatásait nyögjük. Nem 
vagyunk szegények, de közösségi, egyházi javaink 
nagy részét ma is a sötét történelmi időkkel sza-
kítani nem akaró világi hatalom bitorolja. Ferenc 
pápa ilyen körülmények között tesz történelmi je-
lentőségű látogatást Erdélyben, a csíksomlyói Má-
ria-kegyhelyen, a székelyföldi római katolikusoknak 
évszázadokon keresztül túlélő erőt adó szellemi-lel-
ki központban.

Krisztus földi helytartója várhatóan több százezer 
hívőt, tiszteletadót vonz június elsején a csíksom-
lyói Nyeregbe, és bizonyossággal állítható, hogy az 
apostoli út székelyföldi állomása minden résztvevő 
számára életre szóló élményt nyújt – már csak ezért 
is vitathatatlan a látogatás jelentősége. No, meg 
az is tény, hogy a magyarországi közméltóságokon 
kívül ilyen magas rangú külföldi vendég nemigen 
fordul meg Erdélyben, ezért érthetetlen azok nyam-
mogása, akik mindenáron súlytalanítani próbálják 
a szentatya látogatását. A „hitetlenek” leginkább 
azzal érvelnek, hogy a vizit szimbolikus jelentő-
ségű, csupán a pápai küldetés megnyilvánulása, 
és nem a vendéglátók érdekeit szolgálja. Azonban a 
mesterkélt, „csak azért is belerondítok” típusú hoz-
záállás több sebből is vérzik.

Egyrészt mi a baj a jelképes megnyilvánulások-
kal? Az elmúlt évtizedekben bőven megtapasz-
talhattuk, mekkora erőt tud adni a hit szimboli-
kája, de a mai világban problémákkal küszködők 
számára is pszichológiai alaptétel, hogy a kiutat 
csakis kellő akaraterővel lehet megtalálni, hinni 
kell a cél elérésében. Tény, hogy Ferenc pápa lá-
togatásával nem oldódnak meg egy csettintésre a 
katolikus egyház restitúciós és iskolaügyei, nem 
gyógyulnak be azonnal az erdélyi magyar kisebb-
ség fájó sebei, de mégis: miért kell bagatellizálni 
egy olyan példátlan eseményt, amely egyértelmű-
en elősegítheti a javulást?

Közismert, hogy a Vatikán sokat veszített politikai 
súlyából a történelem folyamán, de az elmúlt évtize-
dekben is: úgy tartják, a 2014-ben szentté avatott II. 
János Pál pápa világpolitikai szerepe egyre inkább 
háttérbe szorult az európai kommunista rezsimek 
összeomlása után. Ezzel együtt nem szabad elfelej-
teni, mekkora erőt adott a közép-kelet-európaiak-
nak „Ne féljetek!” mottójú látogatásai alkalmával. 
Ugyanakkor az is emlékezetes, mekkora csalódást 
jelentett, amikor a húsz évvel ezelőtti romániai útja 
során nem kereste fel erdélyi magyar katolikus híve-
it. Akkor a román politika „erősebbnek” bizonyult: 
a szentatya tekintettel volt a Ceaușescu-diktatúra 
ideje alatt felkorbácsolt felekezeti, illetve etnikai 
feszültségekre, és vizitjét az ortodox egyházzal való 
megbékélésnek rendelte alá, „cserben hagyva” 
romániai magyar híveit. De ha akkor politikai nyo-
másgyakorlásra maradt el az erdélyi vizit, akkor a 
mostani látogatás nem az erdélyi magyar katolikus 
egyházi vezetők, illetve a szentszéki diplomácia 
úgymond politikai sikere is? És azt se feledjük, hogy 
Ferenc pápa éveken keresztül „lebegtetett” romá-
niai útja kapcsán a gyulafehérvári főegyházmegye 
már 2017-ben leszögezte: akkor válik lehetővé a 
szentatya romániai látogatása, ha Bukarest bizto-
sítja, hogy a hívek gyakorolhassák az alkotmányos 
kisebbségi és felekezeti jogaikat.

Utóbbi „feltétel” teljesülése csak a május 31. és 
június 2. között esedékes romániai vendégeskedés 
után válik el, de Ferenc pápa csíksomlyói „jelené-
se” önmagában akkora szellemi-lelki erő- és öröm-
forrást biztosít közösségünknek, hogy már csak 
ezzel rengeteget nyerünk. Nagy hiba ugyanis jelen-
téktelennek nyilvánítani a látogatás pasztorális jel-
legét, hiszen hívek százezreinek ad eddig soha meg 
nem tapasztalt élményt, kiengesztelést, hitet és 
reményt. És mindezt egy olyan közösség tagjaként 
élhetjük meg – vallási hovatartozástól függetlenül 
–, amely bár nem szegény és elesett a világ számos 
üldözött népéhez viszonyítva, de nagy szüksége 
van bármiféle támaszra, elismerésre, bátorításra. 
Egyházi és világi színtéren, szimbolikusan és poli-
tikai vonalon egyaránt.
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 » Fontosnak tartják, hogy 
elfogadják az oltástörvényt, 
amelynek alapján kötelezni, 
illetve büntetni lehetne azo-
kat a szülőket, akik elmu-
lasztják beoltatni a gyere-
küket, ezzel veszélyeztetve 
őt és a közösség tagjait.

A védőoltások hiányában olyan betegségek jelenhetnek meg újra, melyek a vakcinával teljesen felszámolhatók
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