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» BÍRÓ BLANKA

Románia európai szinten az első helyen 
áll a koraszülöttek számát tekintve: az 

országban a kontinentális átlaghoz képest 
2,4-szer több kisbaba jön idő előtt a világ-
ra. Romániában évente 20 ezer koraszü-
löttnek adnak életet, és a babák mintegy 
fele, vagyis 10 ezer életét veszíti. Novem-
ber 17. a koraszülöttek világnapja, amikor 
felhívják a fi gyelmet a koraszülés kihívása-
ira és terheire. A sepsiszentgyörgyi kórház 
a koraszülöttek egyre növekvő számára, il-
letve az ezzel járó szövődményekre próbál-
ja ráirányítani a közvélemény fi gyelmét.

Ugyanis a 37. hét előtt világra jövő kis-
babák fokozott eséllyel küzdenek majd va-
lamiféle betegséggel, mint a többi gyerek, 
ez a 28 hét eltelte előtt születő gyerekek 
esetében még súlyosabb gondokat okozhat, 
köztük súlyos szervi működészavarokkal, 
hiányokkal. A koraszülöttek rendszerint 
elhúzódó kezelésre szorulnak, így a neona-
tológiai részlegre hárul a felelősség, hogy 
a kicsik bepótolják azt a fejlődést, amely 
nem mehetett végbe az édesanyjuk testén 
belül. Ebben az évben a sepsiszentgyörgyi 
kórházban 71 koraszülöttet segítettek világ-

ra, az elmúlt évek átlaga 84 koraszülés. A 
megelőzés rendszeres szülész-nőgyógyá-
szati vizsgálatokon át, egészen a magzatra 
irányuló megfelelő odafi gyelésig komoly 
társadalmi kihívást jelent, hiszen a megol-
dás több pilléren nyugszik: az átfogó orvosi 
szolgáltatások, a családon belüli odafi gye-
lés, illetve a civil társadalom támogatása 
mind-mind szükségesek a magzat egészsé-
gének fenntartásához – olvasható a kórház 
tájékoztatójában.

Több ezer koraszülött
nem kap megfelelő ellátást
Világszerte évente 15 millió koraszülött jön 
világra – tájékoztat az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO). Az öt év alatti gyerekek 
körében elsősorban a koraszülés szövőd-
ményei okoznak elhalálozást. A koraszü-
lések több mint 60 százaléka Afrikában és 
Dél-Ázsiában történik, a szegény országok-
ban az újszülöttek 12 százaléka koraszülött, 
míg a fejlettebb országokban ez az arány 9 
százalék. Az egészségügyi világszervezet a 
koraszülés kockázati tényezői között a do-
hányzást, az alkoholfogyasztást, a gyógy-
szerszedést, a rossz étrendet, a stresszt és 
az anya fi atal életkorát említi. Romániában 

minden 30 percben születik egy koraszü-
lött, akinek neurológiai vagy mozgásszer-
vi rendellenességei vannak – számol be a 
Romániai Koraszülöttek Szövetsége. Éven-
te több ezer romániai koraszülött nem kap 
megfelelő ellátást, hiszen az országban 
mindössze húsz kórházban van korszerű 
felszereltség, ebből hét Bukarestben van, és 
azok is túlzsúfoltak.

Megfelelő terhességgondozás kell
A koraszülésnek anyai és magzati okai is 
lehetnek, rengeteg tényező befolyásolhat-
ja, hogy a baba korábban születik meg 
– mutatott rá Antal Álmos szülész-nőgyó-
gyász. Hangsúlyozta, a környezeti ténye-
zők is közrejátszanak, a család szociális 
helyzete, az anya munkaviszonya, vala-
mint életkora. A 35 év felett gyakoribb a 
koraszülés, ám hasonlóképpen kockázatot 
jelent, ha az édesanya túl fi atal, vagyis kis-
korú, e tekintetben Románia szintén élen 
jár. A beültetett terhességek, az ikerter-
hességek esetében ugyancsak gyakoribb a 
koraszülés. Azzal is kimutatható az össze-
függés, hogy Románia élen jár a császár-
metszéssel történő szülések tekintetében, 
a császár utáni heges méh szintén növeli 

a következő terhességeknél a koraszülés 
kockázatát. Másrészt pozitívum, hogy a 
terhesség ultrahangos követése során ki-
szűrik, ha a magzattal gond van, előfordul, 
hogy a fejlődési rendellenesség súlyosbod-
hat a méhen belül, viszont orvosolni lehet, 
ha a babát kiveszik. Az ilyen esetek is nö-
velik a koraszülöttek számát, ám ezzel va-
lójában megmentik a baba életét.

Antal Álmos rámutatott, sokat fejlődött 
a műszerezettség, a tudomány, megfelelő 
ellátással a koraszülöttek többsége meg-
menthető, sőt teljes értékű életet élnek. A 
koraszülött ugyanakkor nemcsak súlyban 
kisebb, mint egy újszülött: más az érrend-
szere, a tüdeje, a gyomra, az anyagcseré-
je. A sepsiszentgyörgyi kórházban az 1500 
gramm feletti, a terhesség 33. hete után 
született babákat tudják ellátni, az ennél 
kisebbeket Marosvásárhelyre vagy Brassó-
ba küldik. A szakorvos hangsúlyozta, sok-
kal jobbak a koraszülött esélyei, ha időben, 
még az édesanya hasában jut el megfelelő-
en felszerelt központba, és nem a születés 
után kell szállítani. Antal Álmos szerint 
a hiányzó védőnőhálózat újraindítása, a 
megfelelő terhességgondozás, odafi gyelés, 
szűrés csökkentheti a koraszülések számát.

Az európai átlagnál 2,4-szer több a koraszülött Romániában

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS INDULT AZ EZREDÉVI EMLÉKTÉREN TERVEZETT KISAJÁTÍTÁSOK, ÉPÜLETBONTÁSOK ELLEN

Polgári engedetlenségre is készek Nagyváradon
Csatlakozott a nagyváradi Ezredévi 
emléktéren egy utca kialakítása ér-
dekében tervezett kisajátítások ellen 
szervezett aláírásgyűjtéshez az EMNT 
és az EMNP. A hírt bejelentő tegna-
pi sajtótájékoztatón Tőkés László 
EMNT-elnök a kommunista rezsim 
módszereihez hasonlította azt, hogy 
az érintettek megkérdezése nélkül, 
diktatórikus módon döntött a városi 
önkormányzat a lebontásokról, és 
jelezte, polgári engedetlenségtől sem 
zárkóznak el.
» BÁLINT ESZTER

Ó riási felháborodást váltott ki a nagy-
váradiak körében, hogy a városi ön-
kormányzat augusztusban úgy dön-

tött, utcát nyit az Ezredévi emléktér (Piața 
Libertății) és Széchenyi (Traian) tér között, 
két – online és papíralapú – aláírásgyűjtés 
is indult az elmúlt időszakban, hogy meg-
akadályozzák a városi önkormányzat által 
elfogadott kisajátításokat és bontásokat. 
Az egyik petíciót a közvetlenül érintett 
Nagyvárad-Olaszi Református Egyházköz-
ség indította, amelytől egy nagyjából 200 
négyzetméteres területet sajátítanának 
ki, a másikat pedig dr. Viorel Corbu orvos 
kezdeményezte az érintett magánszemé-
lyek nevében. Előbbihez csatlakozott az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is, az 
alakulatok képviselői tegnaptól egy héten 
át, naponta 12 és 16 óra között gyűjtik a kéz-
jegyeket a Körös áruház előtti téren.

Szilágyi Zsolt: lenne alternatíva is
Az aláírásgyűjtést tegnap helyszíni sajtó-
tájékoztató keretében jelentette be Tőkés 
László, az EMNT elnöke és Szilágyi Zsolt, 
az EMNP külügyi és nemzetpolitikai kabi-
netjének vezetője, akik alá is írták az íveket. 
„Támogatjuk a város korszerűsítését, nem 

támogatjuk azonban a történelmi központ 
épületeinek lebontását” – szögezte le Szi-
lágyi Zsolt, felidézve, hogy az önkormány-
zat a város kulturális és műemléki örök-
ségéhez tartozó épületek lebontását vette 
célba úgy, hogy előzetesen nem kérdezték 
meg sem az ott élőket, sem a környék, sem 
pedig a város lakosait. A néppárti politikus 
hibás döntésnek nevezte az önkormány-
zat határozatát, ami ellen a polgároknak 
fel kell emelniük a hangjukat. „A legfőbb 
érv, hogy az a cél, aminek érdekében a 
kisajátításokra és bontásokra sor kerülne, 
megvalósítható másként is, a Jakab Mihály 
(Andrei Șaguna) utca kétirányúsításával, 
ami által lehetővé válna, hogy mindkét 
irányból be lehessen hajtani a nemrég 
megépült aluljáróba” – vázolta alternatíva-
ként Szilágyi Zsolt arra kérve a polgárokat, 
akik számára a történelmi épületek értéket 
jelentenek, írják alá az online vagy a pa-
píralapú petíciót. Jelezte egyúttal, máris 
több ezer aláírásról van tudomásuk.

Kísért a múlt
Tőkés László megszólalásában felidézte, 
hogy nem messze a most tervezett bontá-
sok helyszínétől a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület (KRE) már megvívott 
és megnyert két csatát. „Az egyházkerület 
előző püspökeként, a Nagyvárad-olaszi 
gyülekezet volt lelkipásztoraként  vissza-
gondolok azokra a harcokra, amelyeket 
folytattunk a Lorántff y Zsuzsanna Refor-
mátus Gimnázium visszaszerzése érdeké-
ben. A harc tíz éven át tartott, utána pedig 
a sportpálya elkobzásának a megakadá-
lyozása érdekében is harcolnunk kellett. 
Mindkét küzdelem eredménnyel járt” – 
emlékeztetett az EMNT elnöke. Aláhúzta: 
megdöbbenéssel tapasztalták, hogy ilyen 
előzmények után újabb kísérlet történik a 
KRE tulajdonának a megsértésére. „Tud-
juk, hogy a kommunizmusban jogfosztot-
tak, tolerált kisebbségi egyház voltunk. 
1989-ben végre kivívtuk a szabadságot, 
elkezdtünk emancipálódni, az alkotmány 

biztosítja a vallásfelekezetek közötti egyen-
lőséget, és ezeknek a szabadságát. Ezzel 
szemben még mindig nem kaptuk vissza 
a tulajdonaink egy jelentős részét, és most 
újra tulajdonjogunktól akarnak megfoszta-
ni” – fogalmazott Tőkés, aki szerint a most 
zajló folyamatok a kommunista módsze-
rekre emlékeztetnek.

„Hiszen a kommunisták voltak azok, 
akik kérdezetlenül elkoboztak, lebontot-
tak mindent, amit akartak. A különbség 
csak annyi, hogy régen kifosztották az 
embereket, a közületeket, az egyházakat, 
most pedig kártérítést méltóztatnak adni, 
sőt olyan összegeket kínálnak, amelyek-
kel le akarják tulajdonképpen fi zetni az 
érintetteket, hogy fogják be a szájukat” 
– tette hozzá.

Tőkés László leszögezte: az EMNT tilta-
kozik az eljárás ellen, szolidaritást vállal az 
egyházzal, az érintett lakókkal, és támoga-
tásukról biztosítja a KRE-t, az egyházközsé-
get. Arra kérte egyúttal a többi felekezetet, 
hogy álljanak az ügy mellé, és jelezte, meg 
is fognak keresni minden felekezetet. „Ké-
szek vagyunk akár a polgári engedetlenség 
és ellenállás eszközeit is igénybe venni” – 
szögezte le az EMNT elnöke. Abbéli remé-
nyének adott ugyanakkor hangot, hogy a 
román műemlékvédelmi szakhatóságnak 
is lesz szava ebben az ügyben, és nem en-
gedi a város magját képező történelmi vá-
rosrész feldúlását.

Arra az újságírói kérdésre, hogy kezde-
ményeztek-e tárgyalást a város vezetőségé-
vel, Tőkés emlékeztetett, hogy Florin Birta 
polgármesternek van magyar tanácsadója 
az EMNP-s Zatykó Gyula személyében, 
mint ahogy Ilie Bolojan megyei önkor-
mányzati elnöknek is Csomortányi István 
EMNP-elnök személyében. Elmondása sze-
rint megfogalmazták ők is a nemtetszésü-
ket, „de amíg nincsenek döntéshozói tiszt-
ségben, nincs szavazati joguk, nem tudni, 
mennyire tud számítani a hangjuk ebben 
az ügyben”. „Őket sem kérdezték meg a 
tervezet beterjesztése előtt” – tette hozzá 
Szilágyi Zsolt.
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Tőkés László aláírta a nagyváradi kisajátításokat és bontásokat ellenző petíciót




