
Orvosukat szidalmazó betegek, 
részeg kötekedők, csendőrök-
kel együtt kiszálló mentősök 
– a verbális agresszió mellett 
gyakran veszélyezteti fizikai 
tettlegesség is a munkáját vég-
ző egészségügyi személyzetet. 
Az egészségügyi minisztérium 
a napokban új jogszabály-mó-
dosító tervezetet fogadott el, 
amely szigorúbban büntetné a 
szakszemélyzet elleni támadá-
sokat.
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Jogszabály-módosító terveze-
tet fogadott el a szaktárca az 
agresszíven megnyilvánuló 

páciensek kordában tartásáért, 
illetve az ilyen esetek szigorúbb 
megtorlásáért. Az egészségügyi 
személyzetet fizikailag bántal-
mazó személyekre vonatkozó 
2006/95-ös törvény módosítását 
a parlament is el kell fogadja, csak 
ezt követően válhat hatályossá. A 
tervezett jogszabály értelmében a 
szakszemélyzet elleni tettlegesség 
6 hónaptól 3 év közötti börtön-
büntetést vonhat maga után, sú-
lyos testi sértésért pedig 3 hónap-
tól 12 év letöltendő szabadság-
vesztésre ítélhető a bántalmazó.

Demeter Ferenc, a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kór-
ház igazgatója az ügy kapcsán 
lapunknak azt mondta, ma-
ximálisan egyetért a törvény 
szigorításával. – Beteghordozó 
munkatársunkat fejelte meg 
egy ittas állapotban levő, a 
sürgősségi osztályra bekerült 
beteg. A szerencsétlenül járt 
kollégánknak felhasadt a szem-
öldöke – emlékezett vissza a 
kórházban legutóbb történt 
személyzet elleni támadásra a 
kórházigazgató. 

– A tapasztalat szerint főként az 
éjszakai ügyeletek alatt gyakori az 

egészségügyi intézményekben a ver-
bális és fizikai agresszió, és nemcsak 
a betegek, hanem hozzátartozóik ré-
széről is elhangzanak szidalmazások, 
sértő megjegyzések. Egy ifjú, mivel 
nem értett egyet a betegellátással, 
szóban próbált az orvos előtt fizi-
kai erőnlétéről meggyőző módon 
nyilatkozni, mondván: „Kiveszem 
a szíved, és a tenyeredbe teszem!” – 
mesélt egy másik esetet Demeter.

Vízi Mária Melinda, a sürgős-
ségi osztály főnővére szerint min-
den betegellátó csoportot úgy 
állítanak össze, hogy a csapatba 
legalább két-három férfikolléga 
kerüljön, csak így tudnak véde-
kezni a testi épségüket veszélyez-
tető betegek ellen. 

A Hargita Megyei Mentő-
szolgálat vezetője, Péter Szilárd 
az ellátásra szoruló romák vi-
selkedésére panaszkodott, mint 
mondta, az intézmény munka-
társai a romatelepekről érkező 
hívásokra csak a rendőrség vagy 
a csendőrség kíséretével szállnak 
ki. A mentőállomás igazgatója 
szerint volt már példa arra, hogy 
a kiküldött csapatoknak mene-
külniük kellett. – Parajdon a 
gépkocsivezető el kellett hajtson 
a helyszínről, az asszisztensünk 
pedig, aki szerencsétlenségére 
nem tudott az autó felé mene-
külni, egy közeli szállodában lelt 
menedékre a felháborodott cigá-
nyok elől – mondta.
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A héten teszi közzé az Egyesült Nemzetek Népesedési 
Alapja idei, a Föld lakossága számának alakulására vo-
natkozó jelentését. Sajtóértesülések szerint a jelentés többek 
között megállapítja, hogy a Föld lakossága elérte a 7 milli-
árd főt, s a század végére ez a szám több mint kétszeresére 
emelkedik, elérve a 15 milliárdot. A szakemberek szerint 
a legnagyobb növekedés Afrika, Ázsia és Dél-Amerika or-
szágaiban következett be.

Ezzel szemben itthon mit tapasztalunk? Európa népes-
sége elöregedik, fogy, apad. Nagyobb az ellátott személyek 
száma – főként nyugdíjas, munkanélküli s egyre kevesebb 
kiskorú –, mint az aktív lakosság száma. Egyre nagyobb 
terhek nehezednek a szociális hálóra, a nyugdíjalapoknak 
és az egészségbiztosítási alapoknak lassan nagyobbak a 
kiadásai, mint a bevételei. Az európai államokban egyre 
több ázsiai, afrikai vendégmunkás telepedik le, a nyugati 
nagyvárosok majd mindegyikének immár negyede idegen 
kultúrájú bevándorló.

Ittlétükkel megváltoztatták az öreg kontinens arcula-
tát, teret veszít a hagyományos, nyugati kereszténységen 
alapuló kultúra, előretör az európaitól idegen kultúra. 
A hagyományos kulturális törésvonalak, s az azok men-

tén kirobbanó vagy gerjesztett konfliktusok mellett újabb 
törésvonalak és újabb konfliktusok lehetőségei jelennek meg.

Nem tudom, milyen eredményeket produkál a most 
zajló népszámlálás, de tartok tőle, a magyarság száma 
nem növekszik arányosan a Föld lakosságának számával. 
Örülnék annak, ha ugyanannyian lennénk, mint – teszem 
azt – tíz évvel korábban.

Közben olvasom, hogy Törökország lakossága jelenleg 
közel 80 millió, s az 1960–2000 időszakban évente 1 mil-
lióval gyarapodott lakosainak száma. Azaz 40 év alatt 40 
millióval növekedett a török állampolgárok száma. Haj-
lamosak vagyunk a magyarság fogyását történelmi okok-
kal magyarázni, Trianon következményének betudni. Ha 

ez az ok-okozati összefüggés igaz lenne, akkor a törökök 
száma is stagnált volna, nem sokszorozódott volna meg, 
ugyanis az első világháborúból ők is vesztesként kerültek 
ki, összeomlott állami berendezkedésük, óriási területeket 
és jelentős természeti kincseket, gazdasági erőforrásokat 
veszítettek. Ennek ellenére gyarapodtak anyagiakban és 
számbelileg egyaránt. Az ő esetükben még az sem mond-
ható el, hogy a szegénységgel, a nyomorral hozható össze-
függésbe a gyermekek magas száma.

A Föld lakossága tehát rohamosan növekszik, élelmezé-
si, foglalkoztatási gondokat vetve fel, ehhez társul a klíma 
változása és a kőolaj árának ugrásszerű növekedése. Azaz 
a baj nem jár egymagában...

Tehát ne örvendjünk túlságosan annak, ha a magya-
rok száma változatlan marad. Másokhoz viszonyított ará-
nyunk ugyanis csökken. S ez nem kedvező előrejelzés.

Előrejelzés
       NézőpoNt n Sarány István
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Megújuló 
családorvosi 

rendelők
új belső térbeosztást kap a felújí-
tások után a csíkszeredai Petőfi 
utca 14. szám alatt működő orvo-
si rendelő. egyelőre a 240 négy-
zetméteres terület egyharmadát 
fogják a megyei önkormányzat 
megrendelésére felújítani.

P. B.

A csíkszeredai Petőfi utca 14. 
szám alatt található épület-
ben a 90-es évek elejétől mű-

ködik családorvosi, illetve fogászati 
rendelés. Az orvosi rendelő udvar 
felőli frontján az elhanyagolt, rossz 
állapotban lévő ereszek miatt a cse-
repekről lezúduló csapadék a ház alá 
vájt magának utat, meggyengítve ez-
zel a tartófalakat és a belső padlóza-
tot is. – Új ereszeket, illetve szenny-
vízcsatorna-hálózatot építünk, vil-
lanyszerelési munkálatokat végzünk, 
és kifestjük az épületet. Számítása-
ink szerint november végére befe-
jezzük a munkálatokat – mondta el 
Bulbuk Márton, a felújításokat vég-
ző Conins Kft. igazgatója. Hozzátet-
te, az épület egykori raktárhelyiségét 
megnagyobbítják, így bővül majd az 
eddigi személyi nyilvántartó.  – Az 
építkezési engedélyek beszerzése mi-
att a tervezettnél később kezdődhet-
tek el a munkálatok. Hargita Megye 
Tanácsa közel 90 ezer lejt különített 
el az orvosi rendelők szerkezeti meg-
erősítésére és modernizálására – kö-
zölte az ügyben Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök. 


