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P O L I T I K A I  H I R D E T É S

AZ ÍGÉRETEK ELLENÉRE EGYELŐRE HIÁNYCIKK AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS

Ingyenes „szemkiszúrás”

Csupán „beetetésnek” 
bizonyult az egészségügyi 
minisztérium szeptembe-
ri bejelentése, miszerint 
ezúttal időben megkezdik 
az ingyenes immunizálási 
kampányt: az infl uenza 
elleni védőoltás továbbra is 
hiánycikk a háziorvosoknál.

 » BÍRÓ BLANKA

A z ingyenes infl uenzaoltás 
igényelt mennyiségének 
csupán töredékét kapták 

meg a háziorvosok, a kevés dó-
zist pedig lehetetlen igazságosan 
szétosztani, így mindenki elége-
detlen a helyzettel. A háziorvo-
sok nehezményezik, hogy bár az 
egészségügyi minisztérium beje-
lentette: idén időben megkezdik 
az ingyenes immunizálási kam-
pányt, ám amikor az emberek el-
mennek a háziorvosi rendelőbe, 
azzal szembesülnek, hogy még 
sincs oltóanyag.

„Tizenöt dózis vakcinát kap-
tam, miközben 2500 biztosított 
van a praxisomban, közülük 
300 krónikus beteg, akiknek 
járna az ingyenoltás. Még a cu-
korbetegeknek sem elég ez a 
15 dózis. Esély nincs arra, hogy 
ilyen körülmények között igaz-

ságosan szétosszuk, így az ér-
kezés sorrendjében kapták meg 
a vakcinát a krónikus betegek” 
– részletezte lapunknak Szabó 
Soós Klára csíkszeredai orvos. 
Rámutatott, ez az embertelen 
megoldás hatalmas terhet ró 
az orvosokra. Az egészségügyi 
minisztérium a kirakatmegol-
dásokat választja: biztatják az 
embereket, hogy igényeljék az 
oltást; azt nyilatkozzák, hogy 
időben megérkezett a vakcina, 
ám azt nem mondják, hogy a 
szükséges mennyiségnek csak 
a töredéke áll a biztosítottak 
rendelkezésére – foglalta össze 
az orvos, aki azt sem tudja, mit 
javasoljon a betegeinek: várja-
nak még, hogy a következő he-
tekben hátha kapnak még újabb 
adagokat, vagy inkább vegyék 
meg a vakcinát a gyógyszertár-
ban, hogy időben kialakuljon az 
immunitásuk.

Kovászna megyében is ha-
sonló a helyzet, akár az egész 
országban. A bukaresti házi-
orvosok már október elején 
panaszkodtak, hogy a minisz-
térium elsiette a bejelentést, hi-
szen szeptember elején nyilat-
koztak arról, hogy megvették az 
oltóanyagot – erre a jogosultak 
elözönlötték a rendelőket, de 
akkor a vakcina még meg sem 
érkezett az orvosokhoz; később 

pedig csak a szükséges meny-
nyiség töredékét kapták meg. 
Kevesebb ingyenes oltóanyagot 
hagyott jóvá a minisztérium, 
mint amennyit kértek, és a jóvá-
hagyott mennyiségnek is csak 
egy részét szállították le. Ágos-
ton László, a Kovászna Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság 
vezetője elmondta, nyolcezer 
adag, infl uenza elleni oltást 
rendeltek a megyének, ebből 
hatezret hagyott jóvá a minisz-
térium, és eddig kétezer dózist 
szállítottak le, amit szétosztot-
tak a kórházaknak és a házi-
orvosoknak. Arról nem kaptak 
semmilyen tájékoztatást, hogy 
a következő szállítmány mikor 
érkezik; abban bíznak, hogy 
november folyamán – mondta 
Ágoston László.

Az Egészségügyi Világszerve-
zet ajánlása szerint a vakcinát 
október közepéig kell beadni, 
hogy hatékony védelmet nyújt-
son. Az ingyenes oltásokat a fer-
tőzésnek kitett és veszélyeztetett 
személyek – egészségügyi alkal-
mazottak, 65 év fölöttiek, króni-
kus betegek, állami gondozás-
ban lévő gyerekek és várandós 
nők – kapják. Az egészségügyi 
minisztérium állítása szerint 
idén 1,5 millió dózis, infl uenza 
elleni vakcinát vásároltak, 200 
ezer adaggal többet, mint tavaly.

Szúrópróba. Egyelőre esély nincs arra, hogy igazságosan szétosszák a vakcinákat
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 » SIMON VIRÁG

Dorin Florea fel akarja jelen-
teni a marosvásárhelyi ta-

nácsosokat. A polgármester azt 
állítja, hogy az önkormányzati 
képviselők akadályozzák a város 
működését. Tegnapi sajtótájékoz-
tatóján a városvezető kifejtette, a 
megbuktatott kormány azért ha-
gyott jóvá az utolsó pillanatban 
24 millió lejt a város számára, 
mert „bizonyítani tudta”, hogy 
szüksége van rá. A marosvásár-
helyi polgármester azzal vádol-
ta elsősorban a magyar önkor-
mányzati képviselőket, hogy 
politikai utasításra nem vettek 

részt a legutóbbi tanácsülésen, 
amikor a költségvetés-kiegészí-
tésről kellett volna szavazniuk. 
Azt állítja, hogy a távolmaradá-
suk miatt a város elveszít 7 mil-
lió euró támogatást, amelyet a 
tömbházak hőszigetelésére kel-
lett volna fordítani. Ugyanakkor 
szintén a tanácsosok számlájára 
írható, hogy nem tudtak aszfal-
tozni, nem újíthatják meg a gép-
járműparkot, nem korszerűsíthe-
tik az iskolákat, óvodákat. Florea 
kijelentette: fel fogja jelenteni az 
állami szerveknél az önkormány-
zati tanácsosok egy részét, amiért 
akadályozzák a város működését. 
Csiki Zsolt, a képviselő-testület 

RMDSZ-frakciójának vezetője, a 
költségvetési bizottság tagja a Szé-
kelyhon megkeresésére elmondta, 
hogy Dorin Florea nemcsak a kor-
mánytól kapott 24 millió lejt akarta 
elkölteni, hanem ezen felül még 70 
millió lejt, ami az előző évi számí-
tások alapján fog állítólag befoly-
ni év végéig adókból, illetékek-
ből, régi tartozásokból. „De senki 
nem garantálja, hogy ez így lesz” 
– mondta Csiki Zsolt. A tanácsos 
szerint ha a polgármester kérésé-
nek eleget téve szavaznák meg a 
költségvetés-kiegészítést, csapda-
helyzetbe kerülne a város, hiszen 
több millió lejes kiadást kellene 
maga előtt görgessen.

Florea feljelentené a vásárhelyi tanácsosokat




