
A véradók számának csök-
kenése miatt a szükséges 
mennyiségnél 20–30 szá-

zalékkal kevesebb vért gyűj-
tenek be a székelyudvarhelyi 
kórházban a nyári időszakban. 

„Kijelenthető, hogy kevés a 
véradó” – fogalmazott Lukács 
Antal. Az intézmény igazgatója 
megjegyezte, hogy ma már pó-
tolható a vérveszteség egy ré-
sze intravénás gyógyszerrel, 
ám dacára annak, hogy egy-
re gyakrabban alkalmazzák 
ezt a módszert, még így sem 
fedezi a szükségleteket az a 
vérmennyiség, amelyet a do-
noroktól begyűjtenek. A vért 
egyébként a Hargita Megyei 
Vérközpontba szállítják, majd 
onnan kapják vissza a szüksé-
ges mennyiséget. Hiány esetén 
is a megyei vérközpont egé-
szíti ki a kórháznak kiutalan-
dó mennyiséget. Ez átlagban 
húszszázalékos pótlást jelent 
– tudtuk meg Lukács Antaltól. 
Az igazgató elmondta, amió-
ta van hematológusuk (a vér, 
a vérképző- és nyirokszervek 
betegségeivel foglalkozó szak-
orvos), azóta a vérszükség-

let is megnőtt a kórházban. 
Az okok közé tartozik az is, 
hogy a megyében nincs más he-
matológus, továbbá Kovászna 
megyében sincs, sőt Maros me-
gyében is csak egy van, így a 
környékbeliek mellett a szom-
szédos megyékből is érkeznek 
betegek Udvarhelyre. Egyéb-
ként a tervezett sebészeti be-
avatkozások előtt véradásra 
kérik a betegek hozzátartozóit, 
így nemcsak páciensek, hanem 
véradók is érkeznek a szom-
szédos megyékből.

Napi húsz az átlag

A véradók egy része kérésre, 
rokon, barát vagy ismerős mű-
téti beavatkozása miatt megy 
el vért adni a kórházba. Van-
nak rendszeres véradók is, köz-
tük több belügyminisztériumi 
szerv – a csendőrség, a tűzoltó-
ság, valamint a kerekerdői ka-
tonai alakulat – alkalmazottai 
is szervezetten elmennek időn-
ként vért adni – tájékoztatott 
Csíki Zsuzsa, a székelyudvar-
helyi kórház vérközpontjának 
munkatársa, hozzáfűzve, hogy 

az önkéntesektől fejenként 450 
milliliternyi vért gyűjtenek be. 
Noha tegnap mindössze hét 
véradó kereste fel az udvarhe-
lyi központot, egy-egy gyűjtési 
napon átlagban húszan adnak 
vért, de legkevesebb harmincra 
lenne szükség. Év eleje óta 75 és 
163 között volt a véradók száma 
havonta, ez éves átlagban 1000–
1200 véradót jelent, de a kórház 
vérközpontjának munkatársa 
szerint legalább 1500-ra volna 
szükség. A rendszeres felaján-
lók között olyanok is vannak, 
akik a véradás kedvező élettani 

hatása miatt önkénteskednek, 
de nem mellékes az sem, hogy 
a véradáskor számos költsé-
ges laborvizsgálatot ingyen el-
végeznek – tájékoztatott Csíki 
Zsuzsa. A székelyudvarhelyi 
kórház vérközpontjában – a po-
liklinika második emeletén – 
kedden és csütörtökön 8 órára 
várják a véradókat.

„Vérszegénység” megyeszerte

A nyári időszakban havon-
ta 100–200 egységgel kevesebb 
vért tudnak begyűjteni a szük-

séges mennyiségnél – közölte 
megkeresésünkre Kopacz Ildi-
kó, a Hargita Megyei Vérköz-
pont vezetője. Havonta átlagban 
400–500 önkéntes ad vért me-
gyeszerte, ilyenkor viszont 
100–200-zal kevesebben, mint 
máskor. A megyei vérközpont 
vezetője azt is elmondta, hogy 
székenként nagyjából egyforma 
a véradási kedv, e tekintetben 
nincs számottevő különbség 
Udvarhelyszék, Csíkszék és 
Gyergyószék között.
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Akadozik a „vérkeringés”

Kevesen vannak. Az önkéntesek egy része a véradás kedvező élettani hatásai miatt ad vért

A véradók hiánya országosan problémát jelent a 

kórházaknak a nyári időszakban, nincs ez más-

ként Székelyudvarhelyen sem. A vérhiányt az is 

súlyosbítja, hogy itt dolgozik a megye egyetlen 

hematológusa, így az egészségügyi intézmény-

nek az átlagos mennyiségnél több vérre van 

szüksége.
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Szeptemberben kezdené el 
és ugyanabban a hónapban be 
is fejezné a Felsőboldogfalva 
határában több éve leszakadt 
út javítását Hargita Megye Ta-
nácsa. A munkálat a bürokra-
tikus eljárások miatt húzódott 
el. Ezenkívül más javításokat 
is terveznek a Boldogfalva és 
Homoródszentmárton (DJ 131) 
közötti útszakaszon.

Nagyjából 805 ezer lej áll 
rendelkezésre a Boldogfalva 
határában leszakadt út megja-
vítására – fejtette ki egy tegna-
pi sajtótájékoztatón Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Taná-
csának alelnöke. Mint mondta, 
a kivitelezést egy szászrégeni 
vállalat nyerte el, amelynek leg-
később szeptember elején kell 
hozzáfognia a munkához. Az 
építkezés részeként tizenkét 
méter mélyre lefektetett beton-
oszlopokkal fogják stabilizálni 
az utat, valamint a közeli patak 
medrét is szabályozzák úgy-
nevezett gabionokkal. Utóbbira 
azért van szükség, hogy a víz 
ne moshassa alá az utat, aho-
gyan ezt korábban tette.

„Bízom benne, hogy olyan 
munkát végez a kivitelező, hogy 
az elkövetkező időszakban nem 
lesznek problémák az érintett 
szakaszon” – jelentette ki az al-
elnök, hozzátéve, hogy az épít-
kezést még szeptemberben be 
kell fejezni. Bíró szerint egyéb-

ként túlságosan bürokratikus 
a közigazgatás, rengeteg doku-
mentációt kell készíteni, illetve 
rengeteg eljárást kell lefolytatni 
egy ilyen volumenű munka meg-
valósításához, ezért tolódott el 
a kivitelezés. „Nem vagyunk, 
mert nem is lehetünk büszkék 
arra, hogy ennyit kellett vár-
ni a megoldásra, ám egy olyan 
munkálatról van szó, amelyet 
el kell végezni” – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy több ilyen út-
szakasz is van még a megyé-
ben, amelyek esetében nehezen 
tudnak előrelépni. Hangsúlyoz-
ta, szükség volna egy törvény 
kidolgozására, amely legalább 

olyankor lehetőséget biztosít a 
gyors beavatkozásra, amikor 
életveszélyes helyzet áll fenn.

Helyreállítják az elcsúszott utat

A nyári karbantartás része-
ként helyreállítják az elcsúszott 
útszakaszokat Boldogfalva és 
Szentmárton között – jelentet-
te be Bíró Barna Botond. Mint 
mondta, a munka során felvág-
ják az aszfaltot, majd lekövezik 
a problémás részt, amire újból 
burkolat kerül. „Valami jobbat 
akarunk a mostani helyzetnél” 
– fogalmazott az alelnök.

F. SZ. B.

Rendbe hozzák a leszakadt utat Tűzoltónap Ülkében

Első alkalommal rendeznek tűzoltónapot az Oroszhegy községhez 
tartozó Ülkében vasárnap. Az eseményre hét önkéntes tűzoltócsa-
pat érkezik a megyéből, felvonulnak a tűzoltóautók, és beindíta-
nak egy több mint százéves tűzoltóautót is.

Autóbuszjárat az unitáriustalálkozóra

Tizenkilencedik alkalommal gyűlnek össze szombaton az unitáriu-
sok Szejkefürdőn. A hagyományos találkozót idén a vallásszabad-
ság kihirdetésének 449., a reformáció 500. évfordulója jegyé-
ben tartják. Az úrvacsoraosztásos istentisztelet tizenegy órakor 
kezdődik. A találkozóra Székelyudvarhelyről fél tízkor, tízkor és fél 
tizenegykor indul autóbusz, mindhárom alkalommal a Patkóban, 
a Tábor-negyedben, a Bethlen-negyedben és a Septimia előtti 
megállóban van lehetőség a fölszállásra. Visszaindulás délután fél 
ötkor, ötkor és fél hatkor.

Munkaszünet a polgármesteri hivatalnál

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala értesíti a városlakókat, 
hogy augusztus 14-e munkaszüneti nap lévén, hétfőn zárva lesz 
az intézmény. Továbbá kedden, Nagyboldogasszony ünnepén sem 
lesz munkaprogram, így legközelebb augusztus 16-án, szerdán 
fogadnak ügyfeleket. A hétfői napot augusztus 19-én, szombaton 
pótolják majd be. Ugyanakkor felhívják a lakosság figyelmét, hogy 
halotti bizonyítványok igénylésére a munkaszüneti napokon  is van 
lehetőség a 0266-218145-ös telefonszámon.

Daganatos lányon segítenének

Jótékonysági estet szervez a farkaslaki Tourinfo Iroda Kisfaludi 
Kinga megsegítéséért, akit rosszindulatú daganatok miatt már 
többször is meg kellett műteni. A gyógykezelések költsége miatt 
családja meglehetősen rossz anyagi helyzetbe került, ezért fontos 
minden segítség. A kecseti kultúrotthonban ma 18 órakor kezdődő 
rendezvényen fellépnek Kovács Krisztina és Kis László énekesek, a 
budapesti Krónikás Zenede tagjai. A 14 éves lány családja egyéb-
ként az 11993001-02325172-10000001 bankszámlaszámon (Erste 
Bank) is fogad adományokat.

Nem csak az utat hozzák rendbe, a patak medrét is szabályozzák
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