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 » RÖVIDEN

Megnyitották a nemzeti
összetartozás évét
A nemzeti összetartozás minden ma-
gyarba bele van írva – hangoztatta a 
budapesti Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának parlamenti államtitkára tegnap 
Mosonmagyaróváron, a nemzeti össze-
tartozás évének ünnepélyes megnyitó-
ján. Rétvári Bence a piarista iskolában 
rendezett ünnepségen kijelentette: a 
trianoni békediktátum következtében az 
elmúlt száz évben a magyarság nem az 
összeomlásról, hanem az élni akarásá-
ról, az újrakezdési képességéről és az 
alkalmazkodni tudásáról tett tanúbi-
zonyságot. Az alaptörvény – folytatta – a 
legmagasabb szintre emelte a nemzeti 
összetartozás eszméjét, ami azért volt 
fontos, mert 2004-ben a magyar politika 
jelentős része a határon túli magyarok 
ellenében politizált. Mindnyájunk közös 
felelőssége, hogy a határon túli ma-
gyarok érdekeiért kiálljunk, mert ha mi 
magunk nem állunk ki a magyarokért, 
akkor ezt senki nem fogja megtenni – 
fogalmazott. Az elmúlt száz év két fontos 
tanulsága, hogy az ország szuverenitását 
és autonómiáját meg kell őrizni – mond-
ta az államtitkár. Rétvári Bence beszélt 
arról is, hogy a nemzeti összetartozás 
évébe nem előkészületek nélkül érke-
zünk, mert tavalyelőtt, az első világhábo-
rú centenáriumi évében a kormány már 
számos ide is tartozó intézkedést tett. 
Egyebek mellett 609 emlékművet újítot-
tak fel az első világháborúban harcoló 
vagy elhunyt katonák emlékére, 62 olyan 
könyv jelent meg, amelyek a világhábo-
rúról és a trianoni békeszerződés előtti 
időszakról szólnak, három számítógépes 
játékot alkottak és fi lmforgatókönyvek 
készültek. A történelemtanárok számára 
pedig olyan képzési programot indítot-
tak, amely révén az első világháborúról 
és a hatásairól olyan megközelítésben 
és szabadon beszélhetnek a diákoknak, 
amire a rendszerváltás előtt nem volt le-
hetőség – fogalmazott. Ezeken a képzése-
ken 214 csoportban 5250-en vettek részt 
– tette hozzá. Az államtitkár kiemelte azt 
is, hogy a békeszerződés egy elhibázott 
diktátum volt, mert nem a megbékélést 
szolgálta, hanem újabb konfl iktusokat 
és nézeteltéréseket eredményezett, teret 
engedett a kommunizmus és a nácizmus 
eszméinek és végső soron a második 
világháborúhoz vezetett.

Nem akarja elhagyni a börtönt
a caracali rém
Nem akarja elhagyni a börtönt a caracali 
gyilkosságok elkövetésével gyanúsított 
Gheorghe Dincă, és sajnálatát fejezte ki 
a lányok halála miatt – közölte tegnap 
Claudiu Lascoschi, Dincă ügyvédje. 
„Gheorghe Dincă úgy ítéli meg, hogy 
nem kerülhet szabadlábra, és egyetért 
azzal, hogy meghosszabbítsák előzetes 
letartóztatását. Arra számít, hogy eny-
hébb ítéletet kap...” – mondta az ügyvéd.

NEM VOLT JÓDALLERGIÁS A MEGGYULLADT PÁCIENS – MÁS HASONLÓ ESET IS TÖRTÉNHETETT

Súlyos hibák a Floreasca kórházban
Súlyos szabálytalanságok sorára 
derített fényt az egészségügyi tárca 
ellenőrző testületének vizsgálata a 
bukaresti Floreasca kórházban, ahol 
karácsony előtt műtét közben meg-
gyulladt, majd meghalt egy páciens.

 » BALOGH LEVENTE

M ircea Beuran sebészorvos állításá-
val ellentétben, nem volt allergiás 
a jódra az a nő, aki még kará-

csony előtt az orvosok hibájából meggyul-
ladt műtét közben a bukaresti Floreasca 
kórházban, majd később belehalt sérü-
léseibe, ráadásul a gyanú szerint koráb-
ban egy másik, hasonló eset is történt az 
intézményben. Mindezt Victor Costache 
egészségügyi miniszter közölte tegnap a 
minisztérium ellenőrző testülete által a 
kórházban végzett vizsgálat eredményeit 
ismertetve. A tárcavezető elmondta: hibá-
san állapították meg azt a diagnózist, hogy 
a 66 éves, rákbeteg nő allergiás lett volna a 
jódra – korábban ugyanis Mircea Beuran, 
a kórház sebészeti osztályát vezető főorvos 
azt állította: azért használtak olyan fer-
tőtlenítőszert, amely nem jódalapú, mert 
a páciens allergiás volt a jódra. „Semmi 
sem utal arra, hogy a páciens allergiás lett 
volna a jódra. Etanolalapú fertőtlenítőt 
használtak, amely különösen gyúlékony” 
– szögezte le a miniszter. Costache azt is 
hozzátette: további rendellenességeket is 
tapasztaltak. Így a műtétet egy rezidens 
orvos hajtotta végre, miközben a kórház-
ban több főorvos is ügyeletben volt, és 
részt vehetett volna a műtéten. A miniszter 

felrótta, hogy a műtétet egy rezidensre bíz-
ták, majd otthonról hívtak be egy orvost, 
ahelyett, hogy a kórházban tartózkodó 
főorvosok segítettek volna. Sőt a szabályok 
szerint a rezidensnek csakis egy főorvos 
felügyelete alatt szabadott volna műtenie, 
de ez sem történt meg. Costache sokkoló-
nak nevezte az esetet, és közölte: további 
vizsgálatot rendelt el a kórházban. A mi-
niszter egyúttal közölte: olyan információi 
vannak, miszerint korábban történt már 
hasonló incidens, amely során egy páciens 
égési sérüléseket szenvedett. Közölte, ez 
ügyben is vizsgálat zajlik, és felszólította 
az orvosokat: csakis a használati utasítás-
nak megfelelően használják a különböző 
készítményeket. Kiderült ugyanis, hogy a 
fertőtlenítő, amelyet használtak, kizárólag 
kézmosásra ajánlott. 

Mioara Comană, az Állami Egészségügyi 
Felügyelet igazgatója elmondta: óriási 

mennyiségű fertőtlenítőszert használtak a 
megégett páciens esetében, megszegve a 
műtétet előkészítő protokoll előírásait.

Mint arról beszámoltunk, a kórház bel-
ső vizsgálata alapján már kedden szank-
ciókat róttak ki. Így menesztették Mircea 
Beurant a Floreasca kórház sebészeti osz-
tályának éléről, a kórházat és a felelősöket 
pedig 30 ezer lejre büntették meg.

Mint megírtuk, a beteg azért szenve-
dett égési sérüléseket, mert az orvosok 
szakszerűtlenül használták az elektro-
mos sebészi kést. A tüzet az okozta, hogy 
a műtétnél használt elektromos kést egy-
szerre használták egy olyan biociddal 
(fertőtlenítőszer), ami kifejezetten ellen-
javallott. Az elektrokauterrel (elektrose-
bészeti eszköz) érintkezve a páciens bőre 
és a szerrel átitatódott steril felület láng-
ra lobbant, és a beteg testfelületének 40 
százaléka megégett.

Sokkoló eset. Victor Costache további vizsgálatokat rendelt el a bukaresti kórházban
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A közel-keleti feszültség növekedése miatt 
Románia kivonja Irakból a jelenleg ott 

tevékenykedő román katonákat – jelentette 
be tegnap a bukaresti védelmi minisztérium. 
A döntés nem érint nagy számú egyenruhást: 
jelenleg összesen 14 román katona vesz részt 
tanácsadóként az iraki hadsereg kiképzésé-
ben. A döntést annak nyomán hozták meg, 
hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(NATO) tanácsának nagykövetei hétfőn úgy 
határoztak: felfüggesztik az iraki hadsereg 
egységeinek kiképzését. A 14 román katonát 
a NATO egy másik támaszpontjára vezénylik 
át. Eközben Mark Esper amerikai védelmi 
miniszter újságíróknak cáfolta hétfőn, hogy 
az amerikai katonák Irakból való kivonásá-
ra készülnének. A miniszter leszögezte: nem 
kezdődött meg a katonák kivonása Irakból, 

s az amerikai kormányzat nem hozott dön-
tést csapatkivonásról. A bagdadi parlament 
vasárnap határozatot fogadott el arról, hogy 
valamennyi külföldi katonának távoznia kell 
az országból. A nem kötelező erejű döntés 
azt követően született, hogy az iraki politi-
kusokat, köztük Ádil Abdel Mahdi ügyvezető 
kormányfőt is felháborította az Egyesült Ál-
lamok péntekre virradóra Bagdadban végre-
hajtott dróntámadása, amelyben megölték 
Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, az iráni 
Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges 
egységének vezetőjét és Abu Mahdi al-Mu-
handiszt, az iráni támogatású iraki milíci-
ák ernyőszervezetének, a Népi Mozgósítási 
Erőknek a vezetőjét. Mark Esper nyilatko-
zatának előzménye az az amerikai sajtóban 
is nyilvánosságra került levél volt, amelyet 
William H. Seely tengerészgyalogos tábor-
nok az iraki kormányzatnak címzett hétfőn, 

s amelyben arról írt: „tiszteletben tartjuk 
szuverén döntésüket, amelynek értelmében 
elrendelték távozásunkat”.

 Az amerikai védelmi miniszter kijelentet-
te: a levél tartalma nem tükrözi az amerikai 
kormány álláspontját. Mark Milley tábor-
nok, a vezérkari főnökök egyesített bizott-
ságának vezetője a Pentagonban tartott 
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Seely tá-
bornok levele csupán piszkozat volt. Eköz-
ben tegnap Hosszein Szalami, az iráni For-
radalmi Gárda parancsnoka Kermánban, az 
amerikai dróntámadásban meggyilkolt Ká-
szim Szulejmáni tábornok temetésén mon-
dott gyászbeszédében bosszúval fenyegette 
az Egyesült Államokat. „Bosszút fogunk 
állni, lángba borítunk mindent, ami kedves 
az amerikaiaknak” – jelentette ki Szalami. 
A temetésen egyébként mintegy 35 embert 
taposott halálra a tömeg. 
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Kétszeresére nőtt a tavalyi év végén kor-
mánybuktatással kormányra került 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatott-
sága egy friss felmérés szerint: a liberáli-
sok most jóval 40 százalék fölött állnak. 
Az IMAS közvélemény-kutató intézet által 
decemberben az Europa FM rádió számára 
készített felmérés szerint a november óta 
kormányon lévő PNL az érvényes voksok 45 
százalékára számíthatna, ha most rendez-

nék a parlamenti választásokat. Két hónap-
pal korábban az IMAS még 30 százalék alatt, 
novemberben pedig 39 százalékon mérte a 
PNL támogatottságát, amely 22 százalékon 
kezdte a 2019-es évet.  Legfőbb ellenfele, a 
legutóbbi választásokon a parlamenti man-
dátumok 47 százalékát megszerző, majd há-
rom év kormányzás után tavaly októberben 
ellenzékbe kényszerült Szociáldemokrata 
Párt (PSD), amely a tavaly májusi európai 
parlamenti (EP-) választáson 22 százalékos 
eredményt ért el, a novemberi elnökválasz-

tási kudarc után 18,5 százalékra esett vissza.
 A jobbközép Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR), amely az EP-választáso-
kig a PSD-vel gyakorlatilag megegyező, 22 
százalékra jött fel, az utóbbi hónapokban 
folyamatosan veszített népszerűségéből, és 
decemberig visszaesett arra a 11,5 százalékos 
szintre, amelyen a 2019-es évet kezdte.

A centrista-liberális Újítsuk meg Európát 
nevű EP-frakciót vezető Dacian Cioloş volt 
miniszterelnök által alapított, az USR-rel 
választási szövetségben lévő Szabadság Egy-

ség és Szolidaritás Pártja (PLUS) már csak a 
voksok 3,5 százalékára számíthat.  A Traian 
Băsescu volt államfő alapította Népi Moz-
galom Pártot (PMP) az IMAS 3,5 százalékon 
mérte, akárcsak a Călin Popescu-Tăriceanu 
vezette balliberális ALDE-t. A decemberi fel-
mérés szerint az RMDSZ eléri az ötszázalékos 
támogatottságot. A közvélemény-kutató in-
tézet szerint 3 százalékpontot rontott ugyan, 
de 6,4 százalékkal még mindig parlamenti 
erő lehet a Victor Ponta volt miniszterelnök 
által alapított baloldali Pro Románia.

Kivonja katonáit Irakból Románia

Nagyon megnőtt a liberálisok támogatottsága egy felmérés szerint




