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Varázsvegyszer 
kerestetik korrupcióra

Úgy tűnik, egyelőre nem és nem okulnak Romániá-
ban az illetékesek abból a számos, szerencsétlen 
kimenetelű esetből, amelynek során a fertőtlení-
tők nem megfelelő használata, a rovar- és kárte-
vőirtáskor használt vegyszerek okoztak tragédiát. 
A műtőasztalon megégett betegek, a szabványok-
tól eltérő kórházi fertőtlenítőszereket csalással 
előállító cégek, az iskolákban vagy tömbházak-
ban használt mérgező vegyszerek országa va-
gyunk. Két hónap sem telt el azóta, hogy hárman 
meghaltak, többtucatnyian kórházba kerültek egy 
temesvári tömbházból a kártevőirtáskor használt 
vegyszerek okozta mérgezés miatt, és a napokban 
Aradon kis híján megismétlődött a tragédia. Ezút-
tal szerencsére nem követelt emberéletet a fele-
lőtlen vegyszerhasználat, az azonban elég nagy 
felkiáltójelnek tekinthető, hogy negyven, szédü-
lésre, hányingerre, hasfájásra panaszkodó iskolás 
került kórházba.

De intő jelnek tekinthető az is, hogy ezek szerint 
hiába végeznek ellenőrzéseket a rovar- és rágcsá-
lóirtással, fertőtlenítéssel foglalkozó cégeknél a 
minisztériumok és más illetékes hatóságok képvi-
selői, hiszen a felelőtlenség, korrupció, pénzhaj-
hászás miatt továbbra sem működnek szabálysze-
rűen a dolgok Romániában. Így nem csoda, hogy 
tavaly is az derült ki a minisztériumi ellenőrzés 
során, miszerint több mint 30 romániai kórházban 
használtak a szabványoktól eltérő fertőtlenítősze-
reket. Egyébként abból sem tanult a korrupciót 
és csalást még mindig a keblén melengető orszá-
gunk, hogy az elmúlt években óriási léptékű fer-
tőtlenítőszer-csalásra derült fény. Biztosan sokan 
emlékeznek rá, hiszen hosszú ideig hangos volt a 
sajtó attól, hogy a Hexi Pharma vállalat hat éven 
keresztül 340 egészségügyi intézmény képviselőit 
csapta be azzal, hogy valótlanságot állított az ál-
tala forgalmazott fertőtlenítőszerek baktériumölő 
képességéről, ugyanakkor a termékek címkéin is 
megtévesztő adatokat tüntetett fel.

Így megy ez minálunk. Hiába derül fény a kor-
rupcióra, csalásra, szabálytalanságra, hiába ren-
delnek el alapos ellenőrzéseket az egymást sűrűn 
váltó miniszterek, mindhiába ejnye-bejnyéznek 
és fogadkoznak, hogy ők majd gatyába rázzák a 
dolgokat, mert egyelőre úgy tűnik, ennek túl sok 
az akadálya. Valószínűleg olyan, a korrupciótól, 
törvénytelenségektől megtisztító erejű, fertőtlení-
tő, kártevőirtó varázsszerre lenne szüksége az or-
szágnak – megfelelő mennyiségben és hígításban 
–, amit egyelőre nem találtak fel.

Politikusok és egészségügyi 
szakemberek is örvendetesnek 
tartják, hogy a szakminiszter 
immár prioritásként kezeli a 
védőoltások kötelezővé tételét. 
Ugyanis folyamatosan csökken a 
romániai lefedettség, emiatt pe-
dig egyre nagyobb veszélyeknek 
van kitéve az egész lakosság.
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M eggondolta magát az egész-
ségügyi miniszter: mégis 
prioritásnak tartja az oltások 

kötelezővé tételét. Ugyanis az elmúlt 
tíz évben Romániában folyamatosan 
csökkent a lefedettség: alig haladja 
meg a 80 százalékot, miközben 90 
százalék felett kellene lennie. Victor 
Costache tárcavezető a minap egy te-
levíziós interjúban úgy nyilatkozott, 
támogatja az oltások kötelezővé téte-
lét. Felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt a 
méhnyakrák elleni oltáskampány elő-
készületlenül zajlott, annak kapcsán 
jelentek meg az első oltásellenes vé-
lemények, melyek kihatottak az egész 
rendszerre. Emiatt csökkent a lefedett-
ség, és olyan gyerekbetegség-járvá-
nyok jelentek meg újra, melyek koráb-
ban teljesen eltűntek.

A miniszter néhány hét alatt gon-
dolta meg magát, korábban ugyanis 
még azt mondta, nem támogatja a 
kényszerítést, inkább a jó tájékoztatási 
kampányokban hisz, és abban, hogy a 
szülők a legjobbat akarják a gyereke-
iknek. Akkor arra is hivatkozott, hogy 
az Európai Unió tagállamainak csak 
egy részében kötelezik az oltásokat. 
Ugyanakkor egy 2018-as összesítés 
szerint Románia az utolsó előtti helyen 
áll az Európai Unió tagországai közül a 
kanyaró elleni első oltás tekintetében 
86 százalékos lefedettséggel, miköz-
ben az uniós átlag 93,5 százalék – az 
élen Magyarország áll 99 százalékkal. 
Mindez olyan körülmények között tör-
ténik, hogy a bukaresti egészségügyi 
minisztérium már 2017-ben kidolgozta 
az oltástörvényt, ám a tervezet azóta 
is a képviselőház szakbizottságában 
„porosodik”.

Akár felelősségvállalással 
is el kellene fogadni
Az oltástörvényre szükség van, ezt 
az egészségügyi miniszter akár fele-
lősségvállalással is megoldhatná – 
mondta el lapunknak Vass Levente. 
Az RMDSZ szakpolitikusa rámutatott, 
attól tart, hogy a miniszter csak poli-
tikai nyilatkozatokkal rukkol elő, és 
valójában nem áll szándékában felvál-
lalni a törvényt: a szociáldemokrata 
kormányhoz hasonlóan inkább meg-
próbálja „elfektetni” a parlamentben. 
„A hangos 3–5 százalékra hallgatva 
nem oldják meg a lakosság 95 százalé-
ka számára fontos kérdést. Az RMDSZ 
határozottan a szakmai oldalon áll, a 
parlamenti szavazást vagy a felelős-
ségvállalást is támogatja” – szögezte le 
a Maros megyei képviselő.

Vass szerint a törvény megjelenésé-
vel párhuzamosan a megyei közegész-
ségügyi igazgatóságok elindíthatják a 
tájékoztató kampányokat – a házior-
vosok, az egészségügyben dolgozók 
minden szükséges információval ren-

delkeznek ebben a témában. Vass Le-
vente hangsúlyozta, a lakosság 95 szá-
zalékos beoltottsága biztosítja a teljes 
populáció védelmét, így azt kell elérni, 
hogy engedményeket lehessen tenni. 
„Ha a kötelezettség, a szabály minden-
kire érvényes, objektív esetekben lehet 
kivételezni. Megfelelő törvénnyel és jó 
tájékoztatással meg lehet találni a köz-
tes megoldást, kivételes esetekben en-
gedményeket lehet adni, hogy a szü-
lők egészségügyi vagy vallási okokra 
hivatkozva kérhessék a kötelezettség 
alóli felmentést. Az elsődleges cél a 95 
százalékos lefedettség elérése” – rész-
letezte Vass Levente.

Radikális megoldásra 
van szükség
Kötelezővé kell tenni az oltásokat, 
radikális megoldásra van szükség, 
mert a lefedettség az elmúlt években 
folyamatosan csökkent Romániában 
– hívta fel a fi gyelmet Cseke Attila is. 
Az RMDSZ Bihar megyei szenátora, 
volt egészségügyi miniszter kifejtet-
te, a lefedettség csökkenése nemcsak 
elszomorító, hanem arra kell kötelez-

nie mindenkit – a minisztériumtól a 
szakemberekig –, hogy olyan meg-
oldásokat keressenek, amelyek leál-
lítják ezt a folyamatot. Nem gondol-
hatja azt senki, hogy amit az elmúlt 
években elveszítettünk, négy-öt év 
alatt csak tájékoztatással vissza lehet 
fordítani – húzta alá a politikus. „Az 
államra alkotmányos felelősség hárul 
a közegészségüggyel kapcsolatban, 

ezt komolyan kell vennie, még ak-
kor is, ha ez a döntés nem népszerű. 
A közegészségügy iránti felelősség 
fontosabb, mint az, hányan és mi-
lyen hangosan bírálnak egy döntést” 
– szögezte le Cseke Attila. Amikor 
valaki úgy dönt, hogy a gyerekét nem 
oltatja be, nemcsak a saját gyereke 
egészségéről dönt rosszul, hanem a 
másokéról is. Az Európai Unióban 
több jó példa van: Magyarországon 
a legnagyobb az oltási lefedettség, 
de ott még az egyetemeken, a beirat-
kozásnál sem állnak szóba senkivel, 
amíg be nem mutatja az oltásnaplót, 
hogy minden vakcinát megkapott.

Törvény hiányában 
korlátozottak az eszközök
A legfontosabb a megfelelő oltási 
lefedettség elérése – szögezte le la-
punknak Szabó Soós Klára is. A csík-
szeredai háziorvos kifejtette, a politi-
kusoknak felelősen kell dönteniük, 
nem csak a szavazatszerzést kell szem 
előtt tartaniuk. „Orvosként tudjuk, mi 
a legfontosabb a közegészségügy, az 
egyén szempontjából, ám ha nincs 
törvény, támogató hatóság, akkor az 
eszközeink korlátozottak” – mondta 
az orvos. Rámutatott, ha a lefedett-
ség csökken, súlyos lefolyású beteg-
ségek jelentkezhetnek újra, olyanok, 
melyek akár halálos kimenetelűek is 
lehetnek, vagy életre szóló szövőd-
ményekkel járnak, mint a gyerekbé-
nulás. Az oltáselleneseknek nincs 
megfelelő képzettségük, hogy eb-
ben a kérdésben hasznos véleményt 
tudjanak nyilvánítani, még azt sem 
teszik meg, hogy összevessék az oltá-
sok bevezetése előtti közegészségtani 
adatokat a betegségek gyakoriságáról 
vagy az átlagéletkorról – jelezte Szabó 
Soós Klára.
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Illegális határátlépéshez járultak hozzá román sofőrök
Három menekültcsoportot tartóztattak fel a román–ma-
gyar határnál az elmúlt 24 órában – közölte tegnap a 
nagyváradi területi határrendészet. A három csoport 
összesen 19 tagja iraki és szíriai állampolgárságú, és Ma-
gyarországra próbáltak meg illegálisan átjutni. A borsi 
határőrök hétfőn 19 óra körül állítottak meg egy románi-
ai rendszámú személygépkocsit, mintegy ötszáz méterre 
a határtól. Az autóban három nő és egy férfi  ült, akikről 
kiderült, hogy 21 és 27 év közötti iraki állampolgárok, 
és nem tudtak magyarázatot adni a határ közelében 
való jelenlétükre. Korábban már kértek menedékjogot 
a román államtól. Két órával később ugyanazon kerület 
határrendészete hét személyt tartóztatott fel, akik gyalog 
próbáltak átjutni Magyarországra. Mindannyian iraki 
állampolgárok, a legfi atalabb 19, a legidősebb 42 éves, 
és korábban ők is kértek menedékjogot Romániától.

Ugyanaznap további nyolc személyt füleltek le a borsi 
határőrök a román–magyar határ közelében. Az ellenőr-
zés során arra derült fény, hogy 18 és 46 év közötti, iraki 
és szíriai személyekről van szó, akik szintén mene-
dékjogért folyamodtak a román hatóságokhoz és egy 
mikrobuszon próbáltak Magyarországra jutni. A román 
rendőrség minden esetben illegális határátlépésre tett 
kísérlet miatt indított kivizsgálást. A román állampol-
gárságú sofőrök ellen ugyanakkor emberkereskedelem 
gyanúja miatt kezdődött nyomozás.

 » Romániában folyamato-
san csökkent a lefedettség: 
alig haladja meg a 80 száza-
lékot, miközben 90 százalék 
felett kellene lennie.
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Nem szabad kiszúrni a többséggel. Fontos a megfelelő oltási lefedettség elérése




