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VEZÉRCIKK

Tucatnyi megyében pusztított is-
mét a vihar, illetve az azt követő 
árvíz; Erdélyből Fehér, Brassó, 
Krassó-Szörény, Hunyad, Mára-
maros, Maros és Temes megye 
volt érintett, Iaşi-ban emberé-
letet is követelt az áradás. Ma 
estig újabb narancssárga vihar-
riasztás és árvízkészültség van 
érvényben.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A felhőszakadások 12 megye 29 
településén okoztak áradáso-
kat, a Iaşi megyei Hândreşti fa-

luban pedig holtan találtak egy férfi t 
egy patak medrében – ismertette teg-
nap az Országos Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség (IGSU) az azt megelőző 
24 óra mérlegét. A közlemény sze-
rint Fehér, Brassó, Krassó-Szörény, 
Dâmboviţa, Dolj, Hunyad, Iaşi, Má-
ramaros, Maros, Neamţ, Prahova és 
Temes megye volt érintett. A katonai 
tűzoltóknak 29 házból, 107 udvarból 
és 21 pincéből-alagsorból kellett ki-
szivattyúzniuk a vizet, és több kidőlt 
fát kellett eltávolítaniuk az utakról. 
Az IGSU közlése szerint rendkívüli 

helyzeteket Fehér, Dâmboviţa, Iaşi és 
Neamţ megyéből jeleztek, ahol több 
személyt ki kellett menekíteni az el-
árasztott épületekből vagy területek-
ről, az elárasztott úttesten fennakadt 
gépkocsikból – közölte az Agerpres. 
A Iaşi megyei Hândreşti faluban egy 
patakmederben holtan találtak egy 
47 éves férfi t, akit valószínűleg az ár 
sodort el.

Több országúton és megyei úton 
teljesen vagy részlegesen le kellett 
zárni a forgalmat az úttestre zuhant 
fák, ágak és a víz által lemosott hor-
dalék, illetve a megrongálódott hi-
dak miatt. Többek között az 1-es főút 
Prahova megyei szakaszán, a 74-es 
és 75-ös főúton (Fehér megye), az 57-
es főúton (Krassó-Szörény megye), 
a 68A főúton (Temes megye) adód-
tak problémák, de gondok voltak 
Krassó-Szörény, Hunyad, Temes és 
Neamţ megyében több megyei úton 
is. Maros és Neamţ megyében 22 tele-
pülésen rongálódott meg az áramhá-
lózat, közel 7000 fogyasztó maradt 
ideiglenesen áram nélkül. A Brassó 
megyei Ohábán és Barcarozsnyón 
háztetőket ért villámcsapások okoz-
tak tüzet, a megyében pedig tucatnyi 
más településen pincéket, alagsoro-
kat öntött el a hirtelen lezúdult nagy 
mennyiségű csapadék.

Maros megyében a hirtelen lezúdu-
ló eső miatt több mint hetven udvart 
öntött el a víz hétfőn Tancs, Nagyer-
nye, Ikland és Gernyeszeg települé-
seken. Szerencsére emberéletek nem 
kerültek veszélybe, de a tűzoltók 
kedd reggelig dolgoztak az elárasz-
tott udvarok kiszivattyúzásán. Sá-
romberkén a Temető utcában húsz 
udvarra folyt be a víz, Magyarfülpös 
és Csejd településen az áramvezeték 
több helyen leszakadt. Maros megyé-
ben három Ro-Alert üzenetet küldtek 
ki, amelyekben vörös jelzésű viharra 
fi gyelmeztették az érintett települé-
sek lakosságát.

Romániában ma estig érvényben 
marad az ország mintegy kétharma-
dára kiterjedő, a zivatarveszély mi-
att kiadott másodfokú (narancssár-
ga) fi gyelmeztetés. A meteorológiai 
szolgálat szerint főleg Erdélyben és 
Moldvában, a hegyvidéken kell is-
métlődő zivatarok kialakulására szá-
mítani. Jégeső, felhőszakadás is elő-
fordulhat, a csapadék mennyisége 
35–50 milliméter, helyenként pedig 
akár a 60–80 millimétert is elérheti. 
Ezzel egy időben első- és másodfokú 
árvízkészültséget rendelt el tegnap 
az Országos Hidrológiai és Vízgaz-
dálkodási Intézet (INHGA) az ország 
fontosabb folyóira.

 Erdélyi tudósítások 2021. július 21.
szerda
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ÚJABB KÁROKAT OKOZOTT A VIHAROS IDŐJÁRÁS ÉS A LEZÚDULÓ ÁR ERDÉLYBEN IS

Sok helyen pusztított ítéletidő
Nem az első, és sajnálatos módon valószínű-
síthető, hogy nem is az utolsó eset, amikor Ro-
mániában megalázza az orvos a beteget amiatt, 
hogy az nem beszéli elég jól az állam nyelvét. A 
közelmúltban több ízben is előfordult ilyesmi, 
emlékezetes például a székelyföldi diáklány 
esete, akit a kincses városban pár éve alázott 
meg hiányos nyelvtudása miatt az orvos. Most 
éppen Szatmárnémetiből érkezett a hír, hogy az 
állami járóbeteg-ellátóban az asztalt verte, és 
azt kiabálta a gyógyító az idős páciensnek, Ro-
mániában élünk, következésképpen mondja el 
román nyelven a panaszát.

Vérlázító, hogy olyan orvosok is dolgoznak eb-
ben az országban, akik – bár letették a hippokra-
tészi esküt („minden házba a beteg javára lépek 
be, s őrizkedni fogok minden szándékos károko-
zástól”) – nem a jó szándékú gyógyításra össz-
pontosítanak, hanem gátlástalanul megsértik, 
megalázzák emberi méltóságában a betegsége 
miatt amúgy is kiszolgáltatott pácienst, olyasmit 
követelve tőle, amire az nem képes. Egy majd-
nem 80 éves emberen azt számon kérni, hogy 
miért nem tudja kifejezni magát megfelelőkép-
pen egy számára idegen nyelven – még ha az az 
állam nyelve is – enyhén szólva diszkriminatív 
és megalázó.

Érdekes elgondolkozni azon, mi történik, ha 
a beteg mondjuk siketnéma, netán távol-keleti 
országból érkezett vendégmunkás. Ez, vagy egy 
hasonló mentalitás szerint gondolkodó orvos 
tőlük is azt követelné, hogy „márpedig Románi-
ában vagyunk, tessék románul beszélni”? Vagy 
pedig szívélyesen átváltana angolra, esetleg 
jeltolmácsot hívna? A diszkriminatív, megalázó 
bánásmód vajon csak a nemzeti kisebbségek-
nek „jár”? Vagy képzeljük el, mit tenne a nyelv-
használatról hasonlóan gondolkodó gyógyító, 
ha mondjuk Nagy-Britanniában vagy Ameriká-
ban dolgozna és egy iráni vagy bolíviai páciens 
kerülne hozzá, aki egy kukkot sem tud angolul? 
Ott is verné az asztalt, és azt követelné, hogy az 
illető mondja el panaszait az orvos által ismert 
és használt nyelven?

Romániában 2017 óta érvényben van a tör-
vény, amelynek értelmében azokon a települé-
seken, ahol a lakosság több mint 20 százaléka 
(vagy az illető közigazgatási egységben legalább 
5000 lakos) egy nemzeti kisebbséghez tartozik, 
ott a kórházakban, rendelőkben kötelező jelleg-
gel alkalmazni kelljen az ő nyelvükön beszélő 
alkalmazottat. Namármost a törvényes keretek 
adottak ahhoz, hogy méltányosan kezeljen az 
orvos egy, az állam nyelvét hiányosan ismerő pá-
cienst. A kérdés csak az, hogy az illető gyógyító-
nak milyen a mentalitása, a hozzáállása, az em-
bersége és szakmai alázata, és miként viszonyul 
a kisebbséghez tartozó páciensekhez a minden-
napi gyakorlatban. Vajon odahívja magyarul be-
szélő kollégáját, hogy segítsen értekezni az idős 
beteggel, vagy pedig elkezdi verni az asztalt, és 
megalázó módon viszonyul hozzá? Jó lenne, ha 
érdemben lenne eredménye és visszhangja a 
hasonló incidenseknek, vagyis ha oly módon ré-
szesülnének megrovásban azok, akik diszkrimi-
náló módon viszonyulnak az állam nyelvét nem 
beszélő betegekkel, hogy elrettentő példaként 
tűnnének föl. Ugyanakkor kár lenne, ha nem 
vennénk észre, hogy akadnak pozitív példák is e 
tekintetben. Hallani olyan körorvosokról is, akik, 
bár román anyanyelvűként kerültek magyar vi-
dékre, tűrhetően megtanultak magyarul, hogy 
eredményesebben gyógyíthassák betegeiket. 
Elhivatott orvosok, akik számára a nyelv isme-
rete vagy a nyelvismeret hiánya nem az etnikai 
színezetű feszültségforrások dimenziójába tar-
tozik, akik úgy gondolják, hogy a nyelvismeret 
nem számon kérendő feltétele, hanem segítő 
eszköze a gyógyításnak. Bár tudjuk, hogy illúzió, 
de a mindenkori páciens azt szeretné, hogy az 
orvos segítse, ne pedig megalázza őt. Még akkor 
sem, ha egy etnikai kisebbséghez tartozik.
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Védekezés. Számos Maros megyei településen szivattyúkkal avatkoztak be a tűzoltók

Megalázó bánásmód
csak a kisebbségeknek „jár”?

 » KRÓNIKA

Romániában élünk, románul mond-
ja el panaszát! – követelte idős 

magyar páciensétől a szatmárnémeti 
járóbeteg-ellátó egyik orvosa. A sér-
tett beteg a Szatmári Friss Újság szer-
kesztőségéhez fordult panaszával. A 
Frissújság.ro honlapon olvasható be-
számoló szerint a 77 éves V. V. a régi 
poliklinika fül-orr-gégészet osztályán 
előbb románul beszélt, mert vala-
mennyire ismeri a nyelvet, de amikor 
a panaszokat kellett elmondania, azo-
kat csak magyarul tudta felsorolni. 

„Akkor dr. Gabriela Niculescu orvos-
nő két kézzel kezdte verni az asztalt, 
hogy Romániában élünk, románul 
mondjam el, mi a bajom. Amit tudtam, 
elmondtam románul, de ha egyszer 
a többit nem tudtam… Egyébként az 
asszisztensnője tud magyarul… Vé-
gül csak felírt egy receptet. 77 éves 
vagyok, de soha ilyet életemben még 
nem csináltak velem, soha senki így 
nem beszélt vagy viselkedett velem” – 
mesélte a Friss Újságnak a történteket. 
A  lap munkatársai ezek után megszó-
laltatták a Szatmár Megyei Sürgősségi 
Kórház vezetőségét. Adrian Marc kór-

házmenedzsert a beszámoló szerint 
nagyon felháborította az eset, és jelez-
te, a lap megkeresése nyomán az etikai 
és fegyelmi bizottság hivatalból eljá-
rást indít az említett főorvosnő ellen. 
„Nincs magyarázat a viselkedésére. 
Teljességgel elfogadhatatlan. Mi azért 
vagyunk, hogy a beteg emberen segít-
sünk, függetlenül attól, hogyan vagy 
milyen nyelven mondja el a panaszát. 
Az ilyen viselkedés megengedhetetlen 
— és nem is engedjük meg, mert nem 
ez jellemzi a Szatmár Megyei Sürgőssé-
gi Kórházat” – jelentette ki a Szatmári 
Friss Újságnak a kórházmenedzser.

Idős magyar pácienst aláztak meg Szatmáron




