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TÖBB PÉNZT ÍGÉRNEK A 40 ÉV FELETTI TÜNETMENTESEK KIVIZSGÁLÁSAIRA

Csupán szemfényvesztés a
betegségmegelőzési csomag?

Szakemberek örvendetesnek tartják, hogy az új egészségügyi keretszerző-
dés betegségmegelőzési csomagot biztosít 40 év feletti tünetmentes felnőt-
tek számára, amely révén pluszösszegekkel fi nanszírozzák a kivizsgáláso-
kat, ám háziorvosok szerint jóval nagyobb probléma, hogy jelenleg még a 
betegek sem férnek hozzá az ingyenes szolgáltatásokhoz. A kormányhatáro-
zat július elsején hatályba lépett, csakhogy tapasztalatok szerint a pácien-
sek többsége nem teljesíti a feltételrendszert, tehát nem élhet a lehetőség-
gel, a háziorvosok pedig szkeptikusak a csomag fi nanszírozását illetően is. 
Vass Levente egészségügyi államtitkár elismeri, a jelenlegi kezdeményezés-
nél sokkal többre van szükség. 3.»

Veszik az adást? A laboratóriumi vizsgálatok fedezése csak egy „morzsa” a költségvetésben, ám kérdéses, lesznek-e megfelelő jelentkezők

Hatéves gyermek
hunyt el a viharban
Kidőlt egy fa a Maros megyei 
Palotailván, az Ilva völgyében a 
szombat esti vihar következtében. 
Egy sátorozó nőre és két gyermek-
re zuhant rá, az egyik kiskorú 
lány pedig olyan súlyos fejsérülé-
seket szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. A Kolozs 
megyei Désen tetőket bontott meg 
az ítéletidő. 3.»

Oltottsági küszöb
jókora késéssel
Jelentős késéssel sikerült tel-
jesíteni a bukaresti kormány 
által kitűzött, ötmillió beoltottra 
vonatkozó küszöböt Romániá-
ban, ahol fél év alatt a lakosság 
kevesebb mint harmadát sikerült 
immunizálni. Eközben a fertő-
zések üteme megháromszorozó-
dott, a kórházi kezelésre szoruló 
fertőzötteké és a súlyos eseteké 
csaknem megkétszereződött az 
elmúlt hetekben.  5.»

Megálljt parancsolnak
a szemétnek
Szomorú valóságra is rávilágít a 
közúti infrastruktúráért felelős 
országos társaság autósbarát 
kezdeményezése, a parkolók és 
pihenőhelyek online térképének 
megvalósítása: a megállóhelye-
ken rengeteg a szemét, az útügy 
pedig nem győzi takarítani. A ne-
veltetés és a bírságolás visszafogó 
erejében bíznak.  4.»

Tokió 2020: „kiúszták”
az elismerést
Az Európa-csúcsot úszó Milák 
Kristófot és a pályafutását lezáró 
Cseh Lászlót ünnepelte hétvé-
gén Magyarország a tokiói nyári 
olimpián. Románia éremgyűj-
teménye nem bővült hétvégén, 
de az evezősök teljesítményével 
így is elégedett a szakszövetség. 
Mától már a kajak-kenusoknak is 
szurkolhatunk az ötkarikás sereg-
szemlén. 11.»

 » Negyven év 
felett a többség-
nek már van vala-
milyen tünete, 
betegsége, aki-
nek meg nincs, 
túlnyomórészt 
nem jelentkezik 
orvosánál.
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Szalagvágás után lakat került az új
marosvásárhelyi uszodára  2.»

Falakat bont le a roma kultúra
megismerése  7.»

Rekordokat döntött
a TIFF 20. kiadása  9.»
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