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A napokban tette közzé a leg-
frissebb, 2019-es adatokra 
alapozó csecsemőhalandó-

sági mutatókat az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat. Mint 
ebből kiderült, az EU-ban 14 100 
újszülött vesztette életét egyéves 
kora előtt az említett évben, ami 3,4 
ezrelékes átlagot jelent. A mutató 
Észtországban a legalacsonyabb, 
mindössze 1,6 ezrelékes, és Máltán 
a legmagasabb 6,7 ezrelékkel. Ro-
mánia a második legrosszabb ered-
ményt tudhatja magáénak: 2019-ben 
5,8 ezrelékes volt a csecsemőhalan-
dóság aránya. A sereghajtó helyezés-
től eltekintve ugyanakkor azt is ér-
demes megjegyezni, hogy az elmúlt 
évtizedekben nagy előrelépést tett 
az ország ezen a téren: Portugália 
után Romániában csökkent a legna-
gyobb mértékben a csecsemőhalan-

dóság aránya, az 1961-es 71,4 ezre-
lékről a már említett 5,8 ezrelékre.

Szakadék vidék és város között

Ezt a tényt emelte ki elsőként meg-
keresésünkre Koncsag-Szász Előd 
gyermekgyógyász főorvos is. Mint 
mondta, nem érdemes Romániát a 
nyugati tagállamokhoz hasonlítani 
ebből a szempontból, hiszen „nem 
ugyanonnan indultunk”. Az ország 
önmagához képest számottevő fejlő-
désen ment keresztül, sokat javultak 
a csecsemőhalandósági mutatók, 
és bár valóban lehetne még alacso-
nyabb az érték, nem szabad elfelej-
teni, hogy ilyen jó még sohasem volt 
a hazai helyzet. Hozzátette: a cse-
csemőhalandóság nem csak egész-
ségügyi kérdés, sőt, az egyéves kor 
alatti elhalálozások csak egy kisebb 
része történik egészségügyi okok, 
például születési rendellenesség mi-
att. Az esetek többségében a hasonló 
tragédiák inkább a szegénységre, az 

alacsony iskolázottságra és az egész-
ségügyi nevelés hiányára vezethetők 
vissza. Sok élet megmenthető lenne, 
ha a szülők szociális és gazdasági 
helyzete jobb volna. Azt is látni le-
het továbbá a statisztikákból, hogy 
nagy különbség van a falvak és a 
városok között: előbbiekben 20–25 
százalékkal magasabb a csecsemő-
halandóság előfordulása. „Ennek 
köze van ahhoz, hogy milyen a hoz-
záférés a terhesgondozáshoz vagy 
általánosságban az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. A legfontosabb 
tényező viszont a család szociá-
lis helyzete, a mélyszegénységben 
élőknél gyakrabban fordulnak elő 
hasonló esetek. Hozzájárul a jelen-
séghez továbbá a tudatlanság is, hi-
szen köztudott, hogy jóval nagyobb 
a csecsemőhalandóság azoknak az 
anyáknak az esetében, akik legtöbb 
nyolc osztályt végeztek” – sorolta az 
okokat Koncsag-Szász Előd.

Segítségre lenne szükségük

A gyermekgyógyász főorvos továb-
bá arra is kitért, mit lehetne tenni 
a csecsemőhalandósági mutatók 
javítása érdekében. Meglátása sze-
rint hosszú távon a mélyszegénység 
megszüntetése jelenthetne megol-
dást, de az ehhez vezető úton szá-
mos egyéb intézkedés is javulást 
idézhet elő. „Abból kell kiindulni, 
hogy melyek a kockázati csoportok. 
Tudjuk, hogy gyakrabban fordul 
elő csecsemőhalandóság a szegény, 
a sokgyermekes és az egyszülős 
családokban, illetve a kockázati 
csoporthoz tartoznak a koraszülött 
vagy kis súllyal világra jött csecse-
mők, és a beteg gyerekek is. Ezek-
re a csoportokra kell kimondottan 
odafi gyelni, nekik van a legnagyobb 
szükségük egészségügyi és szociális 
támogatásra” – hangsúlyozta Kon-
csag-Szász Előd. Példaként említet-

te, hogy vannak települések, ahol 
még háziorvos sincs, így a nők nem 
férnek hozzá az egészségügyi ellá-
táshoz. Nem működik továbbá védő-
női hálózat sem az országban, pedig 
az is nagy segítséget jelentene, ha 
házhoz mennének és tanácsokkal 
látnák el a rászoruló családokat.

Az oktatás fontossága

Emellett a szakember szerint az ok-
tatásnak is nagy szerepe kellene le-
gyen ebben a kérdésben. „Érdemes 
lenne az egészségügyi alapismere-
tek oktatását bevezetni az iskolában 
annak érdekében, hogy egyáltalán 
felismerjék a szülők, hogy ha a gye-
reknek kékül a szája vagy több napja 
lázas, az nagy bajt jelent, és orvos-
hoz kell vinni. Sokszor számonkér-
jük a túl későn kórházba vitt 
gyerekek szüleit, hogy miért 
várták meg, hogy idáig jus-
son, de valójában senki sem 
foglalkozik betegoktatás-
sal. A balesetek megelőzése 
szintén fontos lenne, ha az 
otthon gyakran előforduló 
égéseket, mérgezéseket és hason-
lókat el tudnánk kerülni, szintén 
előrébb lennénk” – sorolta a gyer-
mekgyógyász főorvos, aki az anya-
tejes táplálás fontosságára is kitért a 
betegségek megelőzése érdekében. 
Zárásként a hirtelen csecsemőhalál 
szindrómát is megemlítette, amely-
nek esetében egy látszólag egészsé-
ges újszülött hirtelen és váratlanul 
életét veszti. A jelenség oka máig is-
meretlen, de kutatások bizonyítják, 
hogy gyakrabban fordul elő hason 
altatás esetén. Ezért ajánlott min-
den esetben a hátára fektetni és úgy 
elaltatni a kisbabákat.

Van még tennivaló. Noha jelen-
tősen lecsökkent a csecsemő-
halandóság aránya Romániában, 
EU-s szinten még mindig magas 
az érték
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Nyílt napot tartanak
Csütörtökön 13–15 óra között 
nyílt napot tartanak a csík-
szeredai szociális szolgál-
tatási központban (Haladás 
utca 45. szám). Minden érdek-
lődőt várnak, aki betekintést 
szeretne nyerni a Hargita 
Megyei Tanács alintézmé-
nyeként működő szociális és 
gyermekvédelmi vezérigazga-
tóság központjának tevé-
kenységébe. Ez alkalommal 
a fiatalok művészetterápiás 
alkotásaiból összeállított 
kiállítás is megtekinthető, 
amely egy, a csíkszeredai Elfi 
Egyesület által lebonyolított 
projekt részeként valósult 
meg, a MOL Románia és a 
Közösségért Alapítvány által 
12. alkalommal meghirdetett 
MOL Gyermekgyógyító Prog-
ram támogatásával.

Erdélyi filmpremier
Falunapokat tartanak június 
10–12. között Csíkszent-
mártonban. A rendezvényen 
egyebek mellett erdélyi 
premierként bemutatják a 
Sírjuk felett száz virág című 
dokumentumfilmet. A 90 per-
ces alkotás a két világháború 
úzvölgyi harcaiban elesett 
áldozatoknak állít emléket, a 
magyarországi Szín-Tér-Kép 
Alapítvány munkájaként. Két 
vetítés lesz, az első pénteken 
különböző meghívottaknak, 
a második pedig a nagykö-
zönség számára szombaton 
19 órától a helyi sportbázis 
emeleti termében. A falunapi 
ünnepségsorozat részletes 
programja megtalálható a 
Csíkszentmárton-rendezvé-
nyek nevű Facebook-oldalon.

Erdélyi tánckóstoló
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes Erdélyi tánckós-
toló című előadását láthatja 
a csíkszeredai közönség 
június 14-én, hétfőn 19 órától 
a Városi Művelődési Házban. 
Jegyek válthatók a bilete.ro/
erdelyi-tanckostolo oldalon, 
valamint a Hargita Együttes 
székhelyén 8 és 16 óra között, 
illetve az előadás előtt egy 
órával a Városi Művelődési 
Házban.

Önkéntesek 
kerestetnek
Önkénteseket toboroz a 
Gyulafehérvári Caritas szé-
kelyudvarhelyi szervezete. A 
Mindenki mindenkiért című 
projekt részeként székelyud-
varhelyi roma közösségek és 
hátrányos helyzetű gyere-
kek foglalkoztatásába és 
programszervezésbe kap-
csolódnak be a jelentkezők. 
Érdeklődni a 0770-736308-as 
telefonszámon vagy a zsofia.
szekely@caritas-ab.ro e-mail- 
címen lehet.

• RÖVIDEN 

• Továbbra is a sereghajtók között szerepel Románia 
a csecsemőhalandóság szempontjából: míg az Európai 
Unióban ezer újszülöttből 3,6, addig Romániában 5,8 
nem éri meg az egyéves kort. Noha elsőre ez kizárólag 
egészségügyi kérdésnek tűnhet, valójában a szociális 
és gazdasági helyzet befolyásolja legnagyobb mérték-
ben a mutató alakulását.

A csecsemőhalandóságról

A csecsemőhalandóság egy demográfiai mutató, az 1000 élve születés-
re jutó 1 éves kor alatti halálozások éves száma. A Földön az átlag 44, 
vagyis 1000 csecsemő közül 44 gyermek hal meg 1 éves kora előtt. Mint 
minden világméretű összehasonlító statisztikának, ez esetben is lehet-
nek problémák a pontosság területén az egyes országok sajátosságai 
miatt. A főbb okok a következők: hiányos adatgyűjtés; eltérő statisztikai 
módszerből eredő eltérés; területi minta nagyságából adódó pontatlan-
ságok. (forrás: Wikipédia)

Túl keveset élhetnek
Romániában a második legmagasabb a csecsemőhalandóság az EU-ban




