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A megelőzésre fokozott figyelmet kell fordítani

Nőtt a sárgaságos esetek száma

FOTÓ: BARICZ-TAMÁS IMOLA

Tovább nőtt a sárgaságos megbetegedések
száma Gyergyószentmiklóson. A szakember
szerint sokkal nagyobb odafigyelésre van szükség a személyes higiénia terén. A városi kórház
fertőző betegségek osztályán lévő ágyszám
egyelőre elegendő a hepatitisz A vírussal fertőződött személyeknek, még senkit nem kellett
továbbküldeni. Az elmúlt időszakban 49-re
emelkedett a megbetegedettek száma.

A

mint már írtuk, tavaly
no vember 18-án fedezték fel az első sárgaságos
megbetegedéstGyer gyó szentmik lóson, egy, a téglagyári roma telepen lakó gyermeknél.
Azóta folyamatosan egyre többen fertőződtek meg. Dr. Maria
Laurenția Dogar, a fertőző betegségek osztályának vezetője rávilágított: már nemcsak a roma
közösség érintett, hanem mindinkább terjed a mocskos kezek
betegségének is nevezett májgyulladás, a köznapi nyelven
sárgaságként ismert betegség.
Az elmúlt napokban újabb
hepatitisz A vírussal fertőzött
betegek kerültek a gyergyószent miklósi kórházba, már
negyvenkilencre nőtt a sárgasággal kezeltek száma – tájékoztatott a főorvos.

A megelőzés nagyon fontos
A vírus emberről emberre
terjed, így a beteg további,
környezetében élő személyt is
megfertőzhet. A betegség megelőzéséhez nagyon fontos a
személyes és a környezeti higi-

énia biztosítása, a rendszeres
kézmosás, a lakás, az oktatási
intézmények tisztán tartása, továbbá a személyes tisztálkodási
eszközök, evőeszközök alapos
tisztítása. Figyelni kell arra is,
hogy a gyerekek is megfelelően
végezzék a kézmosást, ugyanis főként őket érinti a betegség.
Kétéves a legfiatalabb azok közül, akik elkapták a sárgaságot
Gyergyószentmiklóson. „A higiénia a rendszeres, szappannal
való kézmosással kezdődik, erre fokozott figyelmet kell fordítani. A hepatitisz A vírus okozta
betegséget a mocskos kezek betegségének is hívják. Nagyon
könnyen terjed a vízzel, élelmiszerekkel. Vannak olyan betegek, akiknél megjelennek a
tünetek, mások csak hordozói a sárgaságnak, de tudni
kell azt, hogy így is fertőznek”
– hangsúlyozta a főorvos. Tehát már a tünetek megjelenése
előtt újabb személyeket fertőzhet meg az, aki elkapta a vírust,
akár több mint húsz embert is.
Elkapni nagyon könnyű, ugyanis elegendő egy kézfogás, vagy
egy olyan ajtókilincs megfogá-

Félszáz sárgaságost jegyeztek mostanáig a gyergyószentmiklósi kórház fertőző betegségek osztályán
sa, melyet előzőleg hepatitisz
A vírussal fertőzött személy
érintett.
A betegség tünetei különbözőek, hányinger, hányás, hasfájás,
sárga bőr, sötétedő vizelet, fehéredő széklet egyaránt jelezheti,
hogy sárgaságos a személy.
Bár a betegség lefolyása nem
súlyos, és a betegek teljesen meggyógyulnak, mégis kellemetlen
annak, aki elkapja, ugyanis 21
napot kell kórházban töltenie,
hosszasan, több hónapon át kell
diétáznia, több rendben kell laborvizsgálatokat végeztetnie.

Ma este újra V-monológok
A Figuránál újra látható az Albu István rendezésében, Eve Ensler műve
nyomán készült V-monológok
című felolvasószínházi előadás.
A szerző számára a nők ellen elkövetett erőszak központi téma, az ő kezdeményezésére
1998 óta február 14-ét a nők elleni erőszak napjaként (V-day)
is számon tartják. Ezen alkalomból tűzte műsorára ma az

előadást a Figura; este 7 órára
várják a közönséget.
A darabot a Figura színészei
olvassák fel a színház épületében található YourLivingRoomban. A szerző kereken 200 nővel
készített interjúból válogatta
össze az anyagot. Ensler „antropológiai tanulmánynak” nevezi művét, amely a nők erotikus
fantáziáját, szenvedélyüket, vágyaikat, csalódásaikat mutatja

A hazaengedett betegek helyébe kerülnek az újonnan felvetA Gyergyószentmiklósi Vá- tek. Ugyan teli van az osztály,
de nemcsak sárgaságos betegek
rosi Kórház fertőző betegsévannak a bennfekvők között,
gek osztályának Kárpátok utcai
közölte. Hozzátette, eddig nem
épületében egyelőre elegendő
kellett senkit továbbküldeni.
az ágyszám a hepatitisz A víA Kárpátok utcai fertőzőoszrussal fertőződött személyek
tály épületében, a járóbetegszámára. Ferenczi István kórrendelőben fogadják azokat,
házigazgatótól megtudtuk, még
akik valamely fertőzőbetegség
senkit nem kellett más város
kórházának fertőzőosztályára gyanújával mennek orvoshoz. A
bejárat az épület hátsó részén
utalni. Dogar doktornő elmondtalálható.
ta, jelen pillanatban meg tudják
oldani a igazolt hepatitisz A víBARICZ-TAMÁS IMOLA
russal fertőzöttek beutalását.

Még senkit nem küldtek máshová

Védjük, amíg van
be, vagy adott esetben a szexuális erőszakról beszél.
A monológok bár egyazon téma köré csoportosulnak, személyenként mégis eltérőek. A
szövegek időnként elgondolkodtatóak, adott esetben nyomasztóan ridegek, vagy kifejezetten
viccesek – olvasható az ajánlóban. A 18 éven felülieknek ajánlott előadásra a belépés ingyenes.
PETHŐ MELÁNIA
FOTÓ: JAKAB LÓRÁNT

A darabot Bartha Boróka, Boros Mária, Máthé Annamária, Tamás Boglár, Vajda Gyöngyvér olvassák fel

Az Arbor Vállalkozók Szövetsége és a gyergyószentmiklósi
Szent István plébánia szervezésében, a Védjük, amíg van
előadássorozat keretében kerül sor dr. Asztalos László A
visszér mint népbetegség című előadására. Az esemény
holnap 19 órakor kezdődik a
Szent István plébánia nagytermében. Havonta terveznek
egy-egy, mindenki számára
nyitott előadást orvosok meghívásával. Az első alkalommal
dr. Asztalos László érkezik, a
további előadók eldöntésében
mindenkinek szava van. Lehet
jelezni az Arbor elérhetőségein, vagy személyesen javasolni a szervezőknek, hogy még
milyen témában szeretnének
többet megtudni egészségük
érdekében.
A holnapi előadóról érdemes
tudni, hogy sokak számára ő
nem doktor úr, hanem egyszerűen csak Laci bácsi, aki adjon
Istent köszön az embereknek,
és állítja: „Nem tehetem meg,
hogy bezárom a rendelő ajtaját, és kijelentem, mától fogva
nyugdíjas vagyok” – mondja a
remetei orvos. Szakmai tevékenységének fő iránya az alsó
végtagot érintő visszérbeteg-

Asztalos László
ségek kezelése, de orvosi munkája mellett fő célnak tekinti a
lakosság kulturális és egészségügyi nevelését.
BALÁZS KATALIN

