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Kevés oltóanyagot kaptak
Néhány száz adag infl uenza elleni védőoltást kaptak

• Utánpótlást kapott 
Hargita megye influen-
za elleni oltóanyagból, 
ám mindössze néhány 
száz adag vakcinát 
utalt ki az Egészség-
ügyi Minisztérium. Jó 
hír viszont, hogy csök-
kenő tendenciát mutat 
az influenzás megbe-
tegedések száma.

ANTAL ERIKA, SZÉCHELY ISTVÁN

M indössze 300 adag infl u-
enza elleni védőoltást ka-
pott utánpótlásként Har gita 

megye az Egészségügyi Mi nisz  té-
riumtól. A szezonális infl uenza el-
leni oltáskampány kezdetén, azaz 
októberben közel hétezer védő oltást 
utalt ki a szaktárca a megyének, ám 
az már elfogyott, ezért volt szükség 
utánpótlásra.

Már szét is osztották

Nagyon kevés oltóanyag érkezett 
most, a szállítmányt már szét is 
osztották a kórházaknak, illetve 
a háziorvosoknak – tájékoztatott 
dr. Lázár Cecília, a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság jár-
ványtanász szakorvosa. A kórházak 
csak 10-20 adagos pótlásokat kap-
tak, annyit, amennyit kértek ko-
rábban. A háziorvosok közül nem is 
jutott mindenkinek, csak azoknak, 
akik a rendelkezésre álló nagyon 
rövid idő alatt igényeltek utánpót-

lást, de így is rendelőnként csak pár 
adag oltóanyagot kaphattak. 

Jó hír viszont, hogy úgy tűnik, 
csökkenni kezdett az infl uenzás 
megbetegedések gyakorisága a 
megyében. Noha a múlt heti meg-
betegedésekről hétfőn még nem 
volt végleges összesítés, de amint 
azt a járványtanász szakorvos el-
mondta, az utóbbi időben kevesebb 
olyan tesztet kellett elvégezni, ami 
az infl uenzafertőzést igazolja vagy 
cáfolja, ez pedig arra enged követ-
keztetni, hogy csökkenő tendenciát 
mutat a megbetegedések száma.

2500 oltást kértek, 
kevesebb mint felét kapták

Maros megye számára 2500 infl u-
enza elleni védőoltást kért az 
egészségügyi igazgatóság, ennek 
kevesebb mint a fele érkezett meg – 
tudtuk meg Stelian Caraghiaurtól. 
A Maros Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság sajtószóvivője érdek-
lődésünkre elmondta, az 1000 vé-
dőoltás elsősorban a háziorvosi 
rendelőkbe jut el, a lakosságot olt-
ják be belőle. Kérdésünkre, hogy 
jut-e az oltásból a kórházakba is, 

Caraghiaur annyit mondott, hogy 
az még bizonytalan.  Maros megyé-
ben 11 infl uenza vírussal fertőzött 
beteget vettek nyilvántartásba, 
közülük három személy elhunyt a 
vírus okozta szövődmények miatt. 
Valamennyien még más betegség-
ben is szenvedtek. A halálesetek 
még januárban történtek. 

A kórházak és a háziorvosok 
egy része kapott az 
oltóanyagutánpótlásból
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A felső légúti megbetegedések 
gyakorisága miatt már nem en-

gedik be a látogatókat a székelyud-
varhelyi kórházba, így a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház mellett ez 
a második ilyen intézmény Hargita 
megyében, ahol ilyen drasztikus in-
tézkedést kellett életbe léptetni.

Lukács Antal, a székelyudvarhe-
lyi kórház főigazgatója félreértés-
nek nevezte, hogy a korlátozásra 
vonatkozó múlt heti érdeklődé-
sünkre azt válaszolta, hogy e te-
kintetben nem változott semmi. 
A teljes látogatási tiltás már akkor 
érvényben volt, arra értette, hogy 
nem változott semmi – magyarázta 
megkeresésünkre. A betegek láto-
gatói az elmúlt napokban a kór-
ház bejáratánál értesültek a teljes 
tilalomról, lapunkhoz is érkezett 
panasz a hétvégén arról, hogy olva-
sónk csak nehezen, a biztonsági őr 
kíséretében mehetett fel pár percre 

a kórház egyik osztályára, hogy 
bennfekvő idős édesapja szennyes 
ruháit kicserélje. 

Ezekben az esetekben az a meg-
oldás, hogy a csereruhákat tartal-
mazó csomagot a földszinten fel kell 
címkézni, és azt majd a személyzet 
juttatja el a beteghez, illetve ők 
viszik le szükség esetén a hozzá-
tartozóknak a páciens mosni való 
ruháit is – mondta érdeklődésünk-
re Lukács Antal. Más csomagokra, 
például élelmiszerekre ez nem érvé-
nyes, már csak azért sem, mert azzal 
is behurcolhatók a kórházba a légúti 
fertőzések kórokozói, ezt pedig sze-
retnék elkerülni. A kórházban ápolt 
betegek megfelelő mennyiségű és 

tápértékű élelmet kapnak a kórházi 
konyháról, és az biztonságos is, hi-
szen laborvizsgálatoknak vetik alá 
– érvelt az igazgató. 

A teljes látogatási tilalmat a me-
gyei népegészségügyi igazgatóság 
javaslatára vezette be a kórház, az 

intézkedés meghatározatlan ideig 
marad érvényben, enyhíteni vagy 
feloldani is a népegészségügyi igaz-
gatóság javaslatára fogják majd, 
amikor az intézmény a légúti meg-
betegedések száma alapján ezt már 
indokoltnak tartja. (Széchely István)

Meghatározatlan időre lezárták a kórházi osztályokat a látogatók előtt

Járványügyi óvintézkedésként rendelték el a 
teljes tiltást 
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 Csíkszék

Lakossági fórum
A csíkszeredai önkormányzat 
lakossági fórumot szervez a 
Gál Sándor tér felújítására 
vonatkozó megvalósíthatósá-
gi tanulmány bemutatására 
február 14-én, csütörtökön 
17 órától a városháza gyűlés-
termében. A megbeszélésen 
jelen lesz a Kontur Kft. részéről 
Leitmann Péter tervező.

Házasság hete
Csíkszék is bekapcsolódik a 
február 10-17. között Erdély- és 
Európa-szerte zajló Házasság 
hete rendezvénysorozatba. A 
csíkszeredai Szent Ágoston 
plébánián csütörtökön, február 
14-én és szombaton, 16-án, 
mindkét nap 18 órától szent-
misével kezdődik a program, 
csütörtökön közös filmnézésre 
és beszélgetésre, szombaton 
este pedig társasjátékestre vár-
ják a csíki házaspárokat. Az idei 
Házasság hete rendezvény mot-
tója: „Randevú egy életen át”. 
Csíkszentimrén február 16-án, 
szombaton 11.30 órától a napközi 
otthon emeletén Szénégető 
István családreferens plébános, 
a főegyházmegyei családpasz-
torációs iroda vezetője tart 
előadást a témában, amelyet 
házasság(sz)építő játékos fog-
lalkozás követ. A részvételhez 
előzetes jelentkezés szükséges, 
részletes információk a község 
facebook-oldalán találhatók.
 

Slágerebbje 
kilencedszer
Nagykoncerttel készülnek a csík-
szeredai Nagy István Művészeti 
Középiskola jelenlegi és egykori 
diákjai, világslágereket adva elő 
élőzenei kísérettel február 14-én, 
19 órától. A Slágerebbje csapat 
koncertjét a Szakszerveztek Mű-
velődési Házában tartják meg, 
jegyeket elővételben ugyanitt 
lehet beszerezni.
 

 Gyergyószentmiklós

Koncertezik 
a Les Nuages
A Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ által szervezett 
komolyzeneikoncert-sorozat 
következő állomása a kolozsvári 
Les Nuages együttes fellépése. 
A koncert ma 19 órakor kezdődik 
a gyergyószentmiklósi műve-
lődési ház színháztermében. 
„Úgy tartják, egyedi, sajátos 
hangzású zenekar vagyunk, 
hogy újszerűen ötvözzük a húros 
és az ütős hangszereket, illetve 
az éneket. A dzsessztől a popig 
és a pop-rockig, a filmzenétől a 
népzenéig igyekszünk mindet 
megőrizni természetes, egysze-
rű formájában, mégis hozzátenni 
egy kevés eleganciát és méltó-
ságot a klasszikus zenéből” – 
vallja magáról az együttes. 
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