
Közvitára bocsátotta az Egészség-
ügyi Minisztérium azt a rendele-
tet, amely a romániai lombikbébi-
program keretében lebonyolítandó 
sajátos tevékenység alkalmazási 
normáit tartalmazza. Az érdeklődő 
párok június 15-től kezdődően je-
lentkezhetnek a programban részt 
vevő intézményeknél.
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Európa legtöbb országához 
hasonlóan idéntől Románia 
is támogatja a meddő házas-

párok számára a mesterséges meg-
termékenyítési eljárást. A program 
beindításának időszerűségét tá-
masztják alá azok a statisztikai ada-
tok, melyek azt mutatják, hogy Ro-
mániában a 35 évnél idősebb nők 
30 százaléka, a 40 évnél idősebbek 
50 százaléka meddő. Az más kérdés, 
hogy 56 százalékuk egyáltalán nem 
fordul emiatt orvoshoz, és nem ke-
res segítséget.

Hogy pontosan hány klinikán, 
illetve melyik klinikákon lehet 
majd igénybe venni a támogatott 
beavatkozást, az rövidesen kiderül, 
ugyanis május 23–27. között lete-
hetik az Egészségügyi Minisztéri-
um nyilvántartójánál a szükséges 
iratcsomót azok az egészségügyi 
intézmények, amelyek részt kíván-
nak venni a programban, és megfe-
lelnek azoknak a kritériumoknak, 
amelyeket a szaktárca megfogalma-
zott. Többek között elvárás, hogy a 
jelentkező állami vagy magán egész-
ségügyi intézménynek legyen érvé-
nyes akkreditációja emberi sejtek 
és szövetek gyógyászati célból való 
felhasználására, rendelkeznie kell 
olyan dokumentumokkal, amelyek 
bizonyítják, hogy az illető intéz-
mény alkalmazásában vannak hu-
mán embriológiai beavatkozásokra 
szakosodott szakemberek és ezek 
esetében igazolható 2010. január 
1-jétől legalább 50 sikeres in vitro 
vagy embriótranszferes beavatkozás.

Az iratcsomók leadását, illetve 
elbírálását követően június 1-jétől a 
szaktárca honlapján – www.ms.ro – 
látható lesz azon intézmények jegyzé-
ke, amelyek bekerültek a Mesterséges 
megtermékenyítés és embriótranszfer 
elnevezésű országos programba, június 
15-től kezdődően pedig ezeknél már 
jelentkezhetnek a lombikprogramban 
részt venni szándékozó párok.

Csak házaspároknak
A szabályzat szerint Romániában 

azoknak a pároknak finanszírozza az 
állam a mesterséges megtermékenyí-
tést, akik legalább két éve házasságban 
élnek, a megtermékenyítés pedig a pár 
tagjainak spermájából és petesejtjéből 
jön létre; nincs lehetőség petesejt- vagy 
sperma-adományozásra. Az életkorra 
vonatkozóan is vannak megkötések: 
a nő életkora 24–40 év közötti kell 
legyen, mert ebben az életkorban a 
legnagyobb az esély a sikeres eljárásra. 
További megkötés, hogy a nő petesejt-
tartaléka a normál értékhatárok kö-
zötti, testtömegindexe 20–30 közötti 

legyen, a házaspár legalább egyik tagja 
24 hónapja biztosított legyen Romá-
niában; a házaspár legalább egyik tag-
ja román állampolgár, állandó romá-
niai lakhellyel; végül is feltétel, hogy 
a házaspár egyik tagjának se legyen 
gyermeke.

Az iratcsomók összeállítását a 
központok végzik, az elbírálásról a 
szaktárca bizottsága dönt, a dossziék 
névtelenül, iktatószámmal érkeznek a 
minisztériumba. A bizottság tagja lesz 
két nőgyógyász, akik nem kötődnek 
közvetlenül a mesterséges megtermé-
kenyítés terén kifejtett tevékenység-
hez, egy urológus, a civil szféra egy 
képviselője, valamint az Egészségügyi 
Minisztérium egy képviselője. A bi-
zottság minden hónap első öt napjá-
nak valamelyikén ülésezik.

Idén 800 pár számára 
lesz pénz
A szaktárca összesen 6150 lejt 

fizet egy procedúráért. A dosszié jó-
váhagyását követően az Egészségügyi 
Minisztérium 4920 lejnek megfelelő 

összeget térít meg a klinikának, és 
amennyiben a mesterséges megtermé-
kenyítés nyomán gyermek születik, a 
központ további 1230 lej kiegészítő 
juttatást kap. 

A program összköltségvetése 4 
millió lej, és idén mintegy 800 pár ve-
het részt benne.
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Embriológiai laboratórium. Június elsejétől derül ki, hogy az ország mely klinikái vesznek részt a lombikbébi-programban

hirdetés

Június közepétől Jelentkezhetnek mesterséges megtermékenyítésre A párok

Célegyenesben a lombikbébiprogram

Svájcon, Lengyelországon és 
Írországon kívül minden euró-
pai ország támogatja a lombik-
programot. Jelenleg Dániában 
az újszülöttek több mint 4%-a 
mesterséges megtermékenyítés 
útján születik, a többi skandináv 
országban ez az arány 3% fölötti, 
Németországban, Franciaország-
ban, Angliában és Olaszország-
ban 1–1,7% között ingadozik, 
Magyarországon pedig nem éri el 
az 1%-ot. A szakemberek szerint 
egyébként európai viszonylatban 
ezen beavatkozások sikeressége 
33-35% közé tehető.

testvértelepülések

Újabb Hidegséggel 
gazdagodott 

Gyimesközéplok
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Egy szórólapot ajándékozva, a 
Fertő-tó vidékéről származó 
magyarországi átutazó hívta 

fel Mihók Péter gyimesközéploki 
polgármester figyelmét a nyugat-
magyarországi Hidegség telepü-
lésre. A gyimesi község pedig élt 
az ismerkedési lehetőséggel, így a 
tavaly tavasszal felvett kapcsolatból 
mára testvértelepülési megállapo-
dás lett. Igaz – ismeri el Mihók –, 
utóbbihoz a magyarországi Szülő-
föld Alap Irodától pályázati úton 
kapott félmillió forintos támoga-
tás is nagy segítség volt. „Március 
6-án a magyarországi Hidegségen 
ünnepélyes keretek között írtuk 
alá az együttműködési megállapo-
dást. Nagyon kis településről van 
szó, hisz a 150 házszámot számláló 

faluban mindössze 365 fő él. A te-
lepülésnek önálló iskolája nincsen, 
más faluba járnak át a diákok, nincs 
saját kultúrköre, tánccsoportja 
se, így talán mondanom sem kell, 
milyen örömmel és érdeklődéssel 
fordulnak a gazdag gyimesi nép-
szokások, hagyományok felé” – 
fogalmazott Mihók. Elmondta, a 
középlokiak nyugat-magyarorszá-
gi látogatása után, immár itthon, 
máris az anyaországi – egy teljes 
busznyi, 45-50 fős – hidegségi kül-
döttség augusztusi 25-i fogadására 
készülnek. Az elöljáró ígérete sze-
rint gazdag programot állítanak 
össze, mivel az anyaországiak az itt 
töltendő négy nap alatt a gyimesi 
emberek mindennapi életével, szo-
kásaival és kultúrájával kapcsolatos 
minden tevékenységből ízelítőt 
akarnak kapni, beleértve a térség 
nevezetességeinek felkeresésén túl 
a hegyvidéki esztenalátogatást, sőt 
a kaszálást is – sorolja Mihók, en-
nek megfelelően a testvértelepülési 
látogatóikat is panziók helyett 
gyimesközéploki családoknál szál-
lásolják el. A gyimesközéploki ön-
kormányzat azonban máris a to-
vábbi, szélesebb együttműködési 
és fejlesztési lehetőségeken gon-
dolkozik, így a testvértelepülési 
kapcsolat építése céljából is újabb 
pályázati anyagot készített elő.

Mihók aláírja a testvérkapcsolati emléklapot


