
Többnyire jól ellátottak az iskolai 
rendelők. A gyógyszerekről, kötszerről 
a helyi polgármesteri hivatalnak kell 
gondoskodnia
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Horzsolás, hányinger, hasfájás
Iskolaorvosi rendelők: sok szempontból szükségesek
• Egyszer kelljen, 
ezért is jó ha van – 
mondhatjuk az iskola-
orvosi rendelőkről, 
amelyek szinte minden 
oktatási intézményben 
működnek. A gyerekek 
leginkább kisebb bal-
esetekkel, horzsolás-
sal, hasfájással, hány-
ingerrel kopognak be 
az iskolai rendelőkbe.

ANTAL ERIKA

A marosvásárhelyi Kerekerdő 
óvodában reggelente sorban 
állnak a gyerekek és szüleik. 

A bejáratnál ugyanis a „nővérke 
néni” ellenőrzi mindenkinek a tor-
kát, lámpájával bevilágít a szájába, 
megtapogatja kívülről is a mandu-
láit. Ha valakinél gyulladást észlel, 
azt hazaküldi.

 Az iskolákban tanévkezdéskor, 
valamint a vakációt követő napok-
ban van hasonló akció, amikor az 
iskolaorvos vagy az egészségügyi 
asszisztens ellenőrzi a gyerekek 
egészségi állapotát, testi higiéniá-
ját. Tanév közben, ha kirándulásra 
vagy bármilyen sportrendezvényre 
készülnek, ugyancsak egészségügyi 
ellenőrzésen esnek át a diákok – 
mondja Gabriela Daniliuc általános 
orvos, aki három marosvásárhelyi 
iskolában és két óvodában telje-
sít szolgálatot. Az egyik rendelő, 
ahol dolgozik, a 7-es számú általá-
nos iskolában található, itt már tíz 

éve ő az iskolaorvos, románul is és 
magyarul is beszél a gyerekekkel, 
akik bizalommal fordulnak hozzá 
kisebb-nagyobb problémáikkal. Ha 
ő nincs ott, akkor az asszisztensnő-
nek mondják el panaszaikat.  

A gyógyszerek, kötszerek és fer-
tőtlenítők és más kellékek biztosítá-
sáról a polgármesteri hivatal gondos-
kodik, de amennyiben szükséges, az 
adott iskola is hozzájárulhat ezek be-
szerzéséhez. A 7-es iskolában példá-
ul az egyik szekrényt és az íróasztalt 
a tanintézet vásárolta, a gyógyszere-
ket és más felszereléseket, például a 
vizsgálóasztalt, az ágyat vagy a mér-
leget a hivatal – mondta az orvosnő.

Marosvásárhelyen 56 iskolaorvosi 
rendelő létezik – tájékoztatta lapun-
kat Cosmin Blaga, a polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője, akitől azt is 

megtudtuk, hogy 19 általános orvos 
és 6 fogorvos teljesít szolgálatot az is-
kolákban és óvodákban. Valamennyi 
rendelőben dolgozik egészségügyi 
asszisztens, aki mindennap ott talál-
ható, és a tanulók kisebb problémáit 
az orvos hiányában is képes ellátni.

Gyógyszerek, eszközök 
a városházától

Csíkszeredában is hasonló a hely-
zet, egy-egy iskolai orvosnak több 
tanintézetben, általános és közép-
iskolában, illetve óvodában is helyt 
kell állnia, de ott is valamennyi ren-
delőben van asszisztens – válaszolta 
érdeklődésünkre Füleki Zoltán alpol-
gármester. Az elöljáró azt is elmond-
ta, hogy bár mindig van mit jobbíta-
ni, többnyire elégedettek az iskolai 

rendelők felszereltségével, működé-
sével. Gyógyszerekkel, eszközökkel 
is ellátja ezeket a városháza.

Arról, hogy milyen jelentőségük 
van az iskolai orvosoknak, a vidék-
ről ingázó középiskolások tudnak 
legtöbbet mondani. B. Júlia egy 
nem túl távoli faluból jár a szakkö-
zépiskolába. Mint mondja, ott heti 
egyszer, legfeljebb kétszer rendel a 
háziorvos, ezért ha beteg, ha hűlés 
környékezi vagy más gondja van, az 
iskolai orvost keresi meg. „Receptet 
ír a doktornő, így azonnal ki is tu-
dom venni a gyógyszert, kezelhe-
tem magam. Ha megvárom az ottho-
ni orvost, több nap is eltelik, akkor 
pedig vagy otthon maradok, vagy 
betegen járok iskolába” – mondja a 
tizedikes diáklány. Ezt megerősíti 
Gabriela Daniliuc is, aki még hozzá-

teszi, hogy küldőcédulát nem adhat, 
de az általa receptre felírt orvosság 
már nagy segítséget jelent egy vidé-
ki tanulónak a hűlés vagy más lég-
úti fertőzés kezelésében.

Horzsolás, hasfájás, hányinger

Tanév közben a gyerekek általában 
kisebb balesetekkel, horzsolással, 
hasfájással, hányingerrel kopognak 
be az iskolai rendelőbe, de rossz 
közérzet esetén akár láz, torokgyul-
ladás vagy gyomorrontás is felme-
rülhet. Ezt megpróbálják helyileg 
kezelni, gyógyszerrel, fájdalomcsil-
lapítóval, illetve a kisebb balesetek-
nél fertőtlenítik a sebet, bekötözik 
– magyarázta a doktornő. Ha viszont 
komolyabb a probléma, akkor szak-
rendelőbe küldik a kis beteget, vagy 
ha nagyon súlyos, mentőt hívnak, 
értesítik a tanuló szüleit.

Hogy mégis vannak az iskolai 
orvosi rendelőkben is pótolnivalók, 
arról Körtesi Sándor, a marosvásár-
helyi 7-es számú iskola igazgatója 
beszélt. Például jó lenne beszerezni 
egy defi brillátort, aminek a keze-
lését ha 5–6 személy megtanulná, 
már nagy segítséget jelentene egy 
komolyabb baleset vagy rosszullét 
esetében. Ugyanígy a vérnyomás-
mérő, vércukorszint-mérő vagy a 
különféle allergiás tünetek kezelé-
sében hasznos gyógyszerek is fon-
tosak lennének valamennyi tanin-
tézet rendelőjében.

A berlini fal a Nyugat-Berlint körül-
vevő határépítmény volt Kelet-Ber-

lin és az NDK területén. 1961 és 1989 
között létezett. A hidegháború alatt a 
kettéosztott Berlin Európa megosztott-
ságának és az elnyomásnak egyik fő 
szimbólumává vált. 1961. augusztus 
13-án szögesdróttal választották el 
Berlin keleti és nyugati felét. Ezt a szö-
gesdrótot váltotta fel később a betonból 
épült és védelmi zónákkal határolt fal. 
Létezésének szűk három évtizede alatt 
a fal egyre kifi nomultabb, a szökést 
szinte teljesen lehetetlenné tevő határ-
zárrá alakult át. A fal 1989-es leomlása 
a hidegháború befejeződésének emb-
lematikus dátumává változott. 1989. 
november 9-én a berlini fal leomlása 
után, Helmut Kohl előterjesztett egy 
tízpontos programot a két Németország 
egyesítésére. A létesítmény legnagyobb 
részét a két német állam egyesülése 
után lebontották, napjainkban már 
csak egyes szakaszai láthatók. (MTI)

Tőkés: az RMDSZ mélységesen hallgat
Támogató szolidaritásuk kifejezéseképpen látogatták meg a szé-
kelyföldi terrorperben elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke Kulcsár 
Terza Józseffel, a Magyar Polgári Párt parlamenti képviselőjével 
közösen. A feketehalmi börtönben, szerdán tett látogatást meg-
előzően a Brassó megyei intézet igazgatójával találkoztak, akivel 
„az igazságtalanul elítélt nemzettársaink gondjait osztották meg”, 
és fogva tartásuk körülményeinek könnyítése céljából folytattak 
megbeszélést. „A kézdivásárhelyi fiatalokat a terrorizmus mondva-
csinált vádjával, politikai megrendelésre, a román titkosszolgálat 
közreműködésével, az autonómiájáért harcoló székely magyar 
közösség megfélemlítése szándékával vetették börtönbe” – olvas-
ható az EMNT elnökének szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilat-
kozatában. Mint írja, Kulcsár Terza József képviselő és Fejér László 
Ödön szenátor is egyéni elkötelezettségből járnak el érdekükben, 
miközben az RMDSZ parlamenti frakciója és vezetősége mélysége-
sen hallgat ebben a főbenjáró magyar – kisebbségi – ügyben. Tőkés 
László szerint az államelnök-választási kampány kiváló alkalmat 
kínálna arra, hogy Kelemen Hunor – az úzvölgyi katonai temető 
ügyéhez hasonlóan – szót emeljen érdekükben. Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács eredeti és következetes álláspontjának megfelelően 
Beke István és Szőcs Zoltán feltétel nélküli és azonnali szabadon 
bocsátását követeli. (Bede Laura)
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