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Az új év első szülöttjei
Egészséges kisbabák jöttek világra a székelyföldi városokban
• Gyergyószentmik-
lóson kisfiú, Szé-
kelyudvarhelyen,
Csíkszeredában és
Marosvásárhelyen
kislányok az új év első
szülöttjei. Mindannyi-
an egészséges kisba-
bák, ketten azonban
koraszülöttként jöttek
világra.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

F erenczi Levente jött világra 
elsőként Hargita megyében 
2020-ban. A kisfi ú a gyer-

gyószentmiklósi városi kórház szü-
lészeti osztályán január elsején éj-
szaka egy óra 45 perckor született. 
Laczkó Csilla szülész-nőgyógyász 
szakorvos elmondta, a baba 3,45 ki-
logrammal jött világra, a kis Leven-
te a gyergyóújfalvi Ferenczi család 
negyedik gyermeke. A szülés komp-
likációmentesen zajlott, az újszülött 
és az anyukája is jól vannak. Az újév 
első napján még egy gyergyószent-
miklósi kislány is született a városi 
kórházban. 2019-ben egyébként 
összesen 324 gyermek jött világra 
Gyergyószentmiklóson, ez öttel ke-
vesebb mint a 2018-ban született 
babák száma.

Csíkszék: Eszter

Csíkszék első újszülöttje, Imecs Esz-
ter január elsején 3 óra 55 perckor 
jött világra a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban. A kislány 

3030 grammal született a család 
első gyermekeként, édesanyja a 27 
éves tusnádfürdői Imecs Noémi. A 
térség második szülöttje nem sok-
kal később, 4 óra 54 perckor látta 
meg a napvilágot. Mihály Léda 3540 
grammal született, 25 éves csík-
szeredai édesanyja, Mihály Mária 
második gyermekeként. Mindkét 
kislány makkegészséges, a szülések 
közben nem léptek fel komplikációk 
– tudtuk meg Kiss Edittől, a megyei
kórház szóvivőjétől. A Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórházban
egyébként 2019-ben 1290 nő szült,
az újszülött-gyógyászati osztályon
pedig összesen 1297 gyermeket lát-
tak el, illetve kezeltek. Az újszülöt-
tek közül 681 kislány és 616 kisfiú,
illetve 9 ikerpár is volt. A szülések
és születések közötti különbség
oka, hogy az újszülött-gyógyásza-
ti osztály koraszülött és intenzív
terápiás részlegeire Gyergyóból és
Maroshevízről is vittek át szükség
esetén babákat.

Korábban érkeztek

Székelyudvarhelyen is kislány az 
év első szülöttje: Lőrincz Eszter 
Kincső január elsején három óra 5 
perckor jött világra. A kislány ko-
raszülött, a terhesség 33-ik hetében 
indult be a szülés – tájékoztattak 
a székelyudvarhelyi kórház újszü-
lött osztályán (fénykép készítéshez 
azonban nem járult hozzá az anyu-
ka). Eszter Kincső 2150 grammal 
született, egészséges, állapota jó 
és stabil, ezért a továbbiakban is a 
székelyudvarhelyi kórházban ápol-
ják. A kislány édesanya, Emese is 
jó egészségnek örvend, mindketten 
várják már, hogy hazamehessenek 
Pálpatakára. A székelyudvarhelyi 
kórházban egyébként 2019-ben 
összesen 1373 újszülöttet segítet-
tek a világra, habár erre vonat-
kozó kimutatást nem készítenek 
az intézményben, az elmúlt évek 
tapasztalata alapján ebből átlago-
san mintegy tíz százalékot tesznek 

ki a székelyudvarhelyi kisbabák, 
a többi újszülött udvarhelyszéki, 
gyergyószéki, de a megyehatáron 
kívülről is sok édesanya érkezik 
Székelyudvarhelyre szülni.

A marosvásárhelyi szülészeten 
az új év első óráiban két gyerek szü-
letett, mindkettő kislány. Az első, 
Ema, éjfél után másfél órával jött a 
világra, valamivel több mint két ki-
logrammal, koraszülöttként. Édes-
anyja Bukarestből utazott Marosvá-
sárhelyre, hogy itt köszöntse az új 
esztendőt, a 34. terhességi hétben 
egyáltalán nem számított arra, hogy 
itt ad életet kisbabájának. A kicsit 
a Maros megyei sürgősségi kórház 
koraszülött osztályán tartják meg-
fi gyelés alatt. A második újszülött 
Maria-Sofi a, aki reggel 8 órakor szü-
letett, súlya 3150 gramm, világrajö-
vetelekor a legjobb, 10-es Apgar-je-
gyet kapta. Az anya és a baba is jól 
van – tájékoztatott Delia Tătar ügye-
letes orvos. Fényképkészítéshez az 
intézmény nem járult hozzá.

Az újév első csíkszéki szülöttjei és édesanyáik: Imecs Noémi és lánya, 
Eszter (balról), illetve Mihály Mária és lánya, Léda (jobbról)

▴ F OTÓ: PINTI  ATTILA

A kis Levente (jobbról) a gyergyóújfalvi Ferenczi család negyedik 
gyermeke. Az új év első napján még egy gyergyószentmiklósi kislány is 
született a városi kórházban   ▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E
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Az Apgar-tesztről
 Az egyik legelterjedtebb vizsgálati 
módszer az újszülöttek „pontozá-
sa”, az úgynevezett Apgar-rendszer. 
Ennek során a baba 1 perces, 5 
perces és 10 perces életkorában 
annak szívfrekvenciáját, légzését, 
bőrszínét, izomtónusát, reflexinger-
lékenységét és bőrszínét pontozzák 
0-1-2-ig terjedő skálán, minél jobb 
az adott paraméter, annál nagyobb 
pontszámot kapva. Ezekből az 
értékekből a kicsi külvilághoz 
való adaptációjáról, illetve súlyos 
kórállapotok meglétéről vagy épp 
hiányáról szereznek információt a 
szakorvosok. Az Apgar-teszt ered-
ménye általában 7 és 10 pont közé 
esik egészséges újszülött esetében, 
azonban a 7 alatti pontszám azt 
jelzi, hogy a babának orvosi beavat-
kozásra (pl. légzéstámogatásra, a 
szívverés megfigyelésére) van szük-
sége. (Forrás:www.webbeteg.hu)

K O V Á C S  E S Z T E R

L őrincz Edit székelyudvarhelyi
önkormányzati képviselő rég-

óta dédelgetett kezdeményezése az 
ún. babakelengye-program, 

melynek révén egyszeri 
pénzbeli támogatásban ré-
szesülnének a Székelyud-
varhelyen világra jött, szé-
kelyudvarhelyi származású 
újszülöttek. Tavaly június-

ban a helyi önkormányzati 
képviselő-testület már harmadszor 
fogadta el az erre vonatkozó tanács-

határozatot, amelyet újfent megtá-
madott a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal, mivel a dokumentum olyan 
törvényre hivatkozott, amelyet idő-
közben hatályon kívül helyeztek. A 
városvezetés szeptemberben Lukácsi 
Katalin ügyvédet bízta meg azzal, 
hogy a közigazgatási perben képvi-
selje az önkormányzatot.

A szakember tartalmában nem, 
de a jogalapok tekintetében teljesen 
átírta a tanácshatározatot. Így novem-
berben a kezdeményezők számára 
kedvező döntés születhetett az ügy-
ben: a Hargita Megyei Törvényszék 
nem adott helyet a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal azon keresetének, 

hogy kötelezzék Székelyudvarhely 
önkormányzati képviselő-testületét a 
tanácshatározat visszavonására. Csu-
pán néhány nappal a döntés kiközlé-
se előtt menesztették Hargita megye 
korábbi prefektusát, Jean Adrian 
Andreit, ezért a kezdeményezők azt 
remélték, hogy ebben a helyzetben 
a prefektusi hivatal nem fellebbez 
majd a döntés ellen. A kormányhiva-
tal azonban nem mulasztotta el meg-
vétózni az alapfokú döntést – tudtuk 
meg az ügyet képviselő ügyvédtől –, 
így a családtámogatási programot 
szavatoló tanácshatározat nem léphet 
érvényre. Az ügyben a következő dön-
tés még ebben a hónapban várható.

Csak Székelyudvarhely kivétel?

A babakelengye-programban az első 
gyermek születésekor 500, a másodi-
kénál 650, míg a harmadikénál 800 
lejes egyszeri támogatásban részesí-
tené Székelyudvarhely városa a helyi 
fi atal családokat. Mint azt Lőrincz 
Edit korábban kiderítette, hasonló 
program az ország több megyéjében 
is működik, és eddig a székelyud-
varhelyi volt az egyetlen, amelynek 
törvényességét megvétózta a megyei 
prefektusi hivatal. A kezdeményezés 
iránt egyébként óriási az érdeklődés, 
hiszen az érintett családok pontosan 
abban az időszakban jutnának hoz-
zá a támogatáshoz, amikor a legna-
gyobb szükségük van rá. A tapasz-
talat ugyanis azt mutatja, hogy az 
újszülött világra jövetele után akár 
két-három hónapot is várni kell az 
első gyermeknevelési támogatás uta-

lásáig. Erre a célra Székelyudvarhely 
már a tavalyi költségvetésből elkülö-
nítette a szükséges összeget, ugyanis 
– amennyiben újabb kedvező döntés
születne – a támogatás visszame-
nőleg minden székelyudvarhelyi,
2019. szeptember 1-jén vagy azután
született kisbaba családjának járna.
Azonban nem alanyi jogon: a krité-
riumok között szerepel, hogy a csa-
ládnak székelyudvarhelyi lakcíme,
a szülőknek stabil munkaviszony a
legyen, illetve ne legyen adótarto-
zásuk, valamint a kórházi kibocsá-
tópapírra is szükség van, amely azt
igazolja, hogy az anya valóban ha-
zavitte az újszülöttet. Egyértelmű-
en nem érvényes a program a szé-
kelyudvarhelyi kórházban világra
jött összes újszülöttre, az elmúlt évek 
statisztikája alapján évente mintegy
háromszáz kisbaba lenne a progra m
kedvezményezettje.

Még nem dőlt el a „babakelengye-program” sorsa
• Az első nagyobb siker után ismét akadályba ütközött a székelyudvarhelyi, „ba-
bakelengye-program” néven elhíresült családtámogatási kezdeményezés. Miután
alapfokon a projektet magában foglaló tanácshatározat törvényessége mellett dön-
tött a Hargita Megyei Törvényszék, a prefektusi hivatal fellebbezett a döntés ellen.




