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A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT TÖRVÉNY SZERINT BÜNTETHETŐ AZ, AKI ELZAVAR EGY SZOPTATÓ ANYÁT NYILVÁNOS HELYRŐL

Természetes, hogy bárhol lehet táplálni a babát

 A babáknak joguk van ahhoz, hogy nyilvános helyen zavartalanul táplálkozhassanak

Az édesanyákat megzavaró 
magánszemélyek 100 és 500 lej 
közötti, jogi személyek 1000 és 
2000 lej közötti bírsággal sújtha-
tóak a frissen elfogadott törvény 
szerint, amely szavatolja, hogy 
nyilvános helyen zavartalanul 
lehessen szoptatni a kisbabákat.

 » HAJNAL CSILLA

E ddig sem szegtek törvényt az 
édesanyák, akik nyilvánosan 
szoptatták kisbabájukat, de 

nem bírságolták meg azokat, akik 
megpróbálták megakadályozni az 
anyatejjel való táplálást nyilvános 
helyeken. A képviselőház pár napja 
döntő kamaraként elfogadott egy 
jogszabályt, amely biztosítja, hogy a 
kisgyerekeket zavartalanul lehessen 
szoptatni nyilvános helyeken is. 279 
támogató szavazattal és egy tartóz-
kodással fogadta el az alsóház a tör-
vényjavaslatot múlt héten, a tervezet 
szavatolja a kismamák jogát, hogy 
vendéglőben, kávézóban, strandon 
szoptathassák a babákat anélkül, 
hogy attól kellene tartaniuk, hogy 
elküldik őket onnan, vagy a vécé-
helyiségbe „száműzik” őket. Eddig 
úgy volt, hogy ha egy vendéglő kép-
viselője megkérte az édesanyát arra, 
hogy ne a létesítményben etesse 
anyatejjel a babát, akkor ezzel a ven-
déglős nem szegett volna törvényt. A 
most elfogadott tervezet azonban le-
hetővé teszi, hogy aki távozásra szó-
lítja fel az édesanyát, azt ezután meg 
lehet bírságolni. Büntethetővé válik 

az is, ha nem szolgálnak ki valahol 
egy nőt azért, mert szoptat, ameny-
nyiben a szóban forgó szolgáltatásra 
egyébként jogosult lenne. Magán-
személyek 100 és 500 lej közötti, jogi 
személyek 1000 és 2000 lej közötti 
bírsággal sújthatóak. Szabálysértés 
esetén a rendőrséget, vagy a fogyasz-
tóvédelmi hatóságot kell értesíteni. 
A képviselőház döntő házként fo-
gadta el a szoptató édesanyákat tá-
mogató törvényt, az államelnöknek 
kell kihirdetnie a jogszabályt, hogy 
törvény legyen belőle. A szenátusból 
átjött változatban még úgy szerepelt, 
hogy 24 hónap alatti gyerekek nyil-
vános helyen történő szoptatásának 
megakadályozása bírságolható, ám 
a döntő kamaraként szavazó képvi-
selőház kivette ezt a diszkriminatív 
kitételt a törvény szövegéből – szá-
molt be Csép Éva Andrea RMDSZ-es 
képviselő. A jogszabály így nemcsak 
a két év alatti babákra vonatkozik, 
hanem az annál nagyobbakra is.

„Az anyának joga van ott és ak-
kor szoptatnia gyerekét, amikor 
a baba igényli azt, hiszen kínzás, 
amikor hosszú időt kell várnia a ki-
csinek arra, hogy táplálékot kapjon” 
– mondta el megkeresésünkre Lu-
kács-Márton Réka pszichológus, há-
rom gyerek édesanyja, akinek ikrei 
is vannak. Hozzátette, egyszerre két 
gyereket is szoptatott már nyilvános 
helyeken, de pár furcsa pillantáson 
kívül még nem senki nem zavarta 
el sehonnan. Kifejtette, annak, aki 
esetleg nem élte meg az anyaságot, 
vagy nem tervez gyereket, esetleg 
nem lehet gyereke, frusztráló lehet a 
szoptató nő látványa. „Valószínűleg 

azok számára is zavaró lehet, akik-
nek a párkapcsolatával vagy saját 
érzelmeinek megélésével, kimutatá-
sával van gondjuk. A párkapcsolati 
kudarcokat megélt nőket is feszé-
lyezheti a szoptató édesanya látvá-
nya, de azokat is, akik valamiért azt 
gondolják, hogy nem lennének jó 
anyák” – fejtette ki a pszichológus. 
Hozzátette, a világ legtermészete-
sebb dolga a baba szoptatása, és az 
a legfontosabb, hogy a gyerek igé-
nyeit kielégítse az édesanya. „Ha 
a gyerek azt tapasztalja, hogy enni 
kap, amikor kéri, azaz „válaszkész” 
édesanyát kap, akkor ezzel azt ta-

nulja meg, hogy a világ jó, ő pedig 
nyithat a világ felé. Ha nem így 
történik, akkor a pár hetes csecse-
mő, akinek sokat kell sírnia azért, 
hogy kielégítsék az igényeit, azt 
éli meg, hogy a világ rossz, nem 
szabad feléje fordulni” – mondta 
a pszichológus. Hozzátette, ha az 
anya válaszkészsége megfelelő, 
akkor kialakul az úgynevezett ős-
bizalom. Ezért sem szabad várni 
még pár órát az ordító gyerekkel, 
hanem azonnal ki kell elégíteni a 
baba igényeit, hiszen a kicsi agyá-
ra is káros hatással van a sok sírás 
– vélekedett Lukács-Márton Réka.

 » Eredetileg úgy 
volt, hogy a 24 
hónap alatti gye-
rekek nyilvános 
helyen történő 
szoptatásának 
megakadályozása 
bírságolható, ám 
a döntő kama-
raként szavazó 
képviselőház 
kivette ezt a diszk-
riminatív kitételt 
a törvény szöve-
géből.
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 » KRÓNIKA

Vonzóbbá kívánja tenni a házior-
vosok számára a vidéki praxist 

az egészségügyi minisztérium. Ioana 
Mihăilă szaktárcavezető elmondta, az 
országos helyreállítási terv (PNRR) ré-
vén érkező európai uniós forrásokból 
is fordítanak erre a célra. Az egész-
ségügyi miniszter bejelentése szerint 
tárgyalásokat folytatnak az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) 
képviselőivel, hogy miként lehetne 
úgy módosítani a keretszerződést, 
hogy az vidéki praxis vállalására ser-

kentse a háziorvosokat, illetve hogy a 
vidéki egészségügyi ellátást összetet-
tebbé tegyék. „Az országos helyreállí-
tási tervben 3000 háziorvosi rendelő 
vagy háziorvosi klinika felszerelésére 
utaltunk ki pénzt, előnyt élveznek a 
vidéki, főként az elszigetelt vidéki te-
lepülések, ahol háziorvoshiány van. 
Reméljük, hogy ha ezeket az erőfeszí-
téseket beruházásokkal, az alapellátás 
serkentésével párosítjuk, vonzóbbá 
tudjuk tenni a vidéket a háziorvosok 
számára” – nyilatkozta hétvégi Vas-
lui megyei látogatásán Ioana Mihăilă. 
Csaknem hétszáz romániai települé-

sen nincs háziorvos – hívta fel a fi gyel-
met szerdán a Romániai Orvosi Kama-
ra elnöke. Mint mondta, összetettebbé 
tennék a vidéki háziorvosi rendelők-
ben elérhető szolgáltatásokat. „Ami-
kor a háziorvosi rendelőkbe irányuló 
befektetésekről beszéltem, nem csak 
az infrastruktúrára gondoltam. Tu-
dom, hogy Vaslui-ban és más megyék-
ben is a helyi hatóságok alakítottak ki 
és szereltek fel rendelőket, de mi olyan 
felszerelésekről beszélünk, amelyek-
nek köszönhetően a betegnek nem 
kell elmennie a városba szakorvosi 
rendelőbe vagy vérvizsgálatra. Remél-

jük, hogy ezzel háziorvosokat tudunk 
hozni, hiszen nem csak beutalókat 
kell írniuk, és várniuk, hogy a páciens 
visszaérjen a városból, hanem a hely-
zet ismeretében döntést tudnak hozni, 
és láthatják az orvosi ellátás jótékony 
hatását” – magyarázta az egészség-
ügyi miniszter. Jelezte egyúttal, hogy 
az országos helyreállítási tervbe foglalt 
felszerelések biztosítása mellett olyan 
reformra is készülnek, amelynek kere-
tében közepes és hosszú távon nőne az 
egészségügyi alapellátás fi nanszírozá-
sa, hogy a háziorvosokat a befektetett 
munka alapján lehessen fi zetni.

Vidékre csábítaná a háziorvosokat az egészségügyi minisztérium
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hétszáz romániai 
településen nincs 
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fel a fi gyelmet a 
Romániai Orvosi 
Kamara elnöke.




