
Az antibiotikumok 

Az antibiotikumok olyan gyógyszerek, melyek az állati (illetve emberi) 
szervezetben megtelepedett baktériumokat elpusztítják (baktericid hatás), 
vagy szaporodásukat gátolják (bakteriosztatikus hatás). Ebből kifolyólag 
bakteriális fertőzések kezelésére vagy megelőzésére használják azokat. 
Ma már minden baktériumellenes gyógyszert antibiotikumnak neveznek, 
ami téves leegyszerűsítés, az antibiózis fogalmának félreértésén alapul. A 
legismertebb antibiotikum a penicillin.

Van, aki marékszámra szedné 
az antibiotikumot
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A lejárati dátum ellenére érvényben maradnak az egészségügyi kártyák

SZÉCHELY ISTVÁN

Az egészségbiztosítással ren-
delkező Hargita megyeiek 
egy része a közelmúltban 

szembesülhetett azzal – amennyi-
ben valamilyen ingyenes egészség-
ügyi szolgáltatásra volt szüksége –, 
hogy elektronikus egészségügyi kár-
tyájának érvényessége szeptember 
végén lejárt. Mivel az e-kártyák öt 
évvel ezelőtti bevezetésekor a Harg-
ita megyei biztosítottak többségének 
márciusban, illetve szeptemberben 

nyomtatták ki az öt évre érvényes 
plasztik azonosítót, Duda Tihamér, 
a Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója ismét felhív-
ta a fi gyelmet arra, hogy az egész-
ségügyi kártyák érvényességét meg-
hosszabbította a kormány, így az öt 
éve kinyomtatott azonosítók 2021-ig 
érvényesek maradnak. A lejárati idő 
miatt aggodalmaskodva legtöbben 
márciusban vették fel a kapcsolatot a 
megyei egészségbiztosítási pénztár-
ral telefonon, elektronikus levélben 
vagy akár személyesen is, de szep-
tember vége óta is voltak olyanok, 
akik ez ügyben keresték fel az intéz-

ményt. Sokan voltak ugyanakkor, 
akik az érvényesség meghosszabbítá-
sáról szóló információkat már azok-
nál az egészségügyi szolgáltatóknál 
– háziorvosi rendelőben, gyógyszer-
tárban, szakorvosnál – megkapták,
amelyeknek a szolgáltatásait igénybe 
vették – tájékoztatott Duda Tihamér.
„Nem kell semmit tenni, nem kell
bejönni az egészségbiztosítási pénz-
tárhoz, a kártyák érvényesek, 2021-i g
lehet használni azokat az egészség-
ügyi szolgáltatóknál” – fogalmazott
az intézmény vezérigazgatója. Kér-
désünkre azt is elmondta, hogy a
kártyák a rájuk nyomtatott lejárati
dátumtól számítva pontosan két évig
lesznek még érvényesek, azaz aki-
nek idén márciusban járt volna le  a
kártyája, az 2021 márciusáig, akin ek
szeptemberben, az 2021 szeptemberé-

ig használhatja még a plasztik azono-
sítót. A majdani csere automatikusan 
történik majd, ajánlott levélként kéz-
besítik két év múlva az új kártyákat a 
postások. Csíkszeredába mindössze 
azoknak kell elutazniuk és felkeres-
niük az egészségbiztosítót, akik elve-
szítik kártyájukat vagy tönkremegy 
az azonosító, esetleg házasság miatt 
nevet változtatnak. Ilyenkor új kár-
tyát kell igényelni, és ki kell fi zetni az 
előállítási árát – 15 lejt –, amit csak a 
megyeközpontban lehet megtenni. 

Újabb kártyák érkeztek

Duda Tihamér elmondta azt is, hogy 
épp a napokban érkezik meg a megyei 
egészségbiztosítási pénztárhoz több 
mint 16 ezer személy egészségügyi 
kártyája, ők azonban nem az előb-

bi kategóriákba tartoznak, hanem a 
közelmúltban váltak biztosítottakká 
vagy nemrég töltötték be 18. életévü-
ket. A kártyákat e hónap végéig kéz-
besítik a postások a címzetteknek. 
Amennyiben nem találják otthon 
őket, értesítést hagynak a postaládá-
ban, hogy átvehetik a küldeményt a 
postán, kétszeri sikertelen próbálko-
zás után pedig visszaküldik az aján-
lott levelet a megyei egészségbiztosí-
tási pénztárhoz. Az intézményhez az 
elektronikus egészségügyi kártyák 
bevezetése óta mintegy 220 ezer 
plasztik azonosító érkezett, a sikerte-
len postai kézbesítést követően több 
mint kétezret nem vettek még át a cím-
zettek a pénztár csíkszeredai székhe-
lyén – derül ki az egészségbiztosítási 
pénztár által rendelkezésünkre bo-
csátott adatokból.

Kockázatok  és mellékhatások
Antibiotikum: túl sokat és indokolatlanul használjuk

SIMON VIRÁG

A z egészségügyi miniszté-
rium honlapján található 
adatok szerint az elmúlt 

években húsz romániai kórházból 
jelezték, hogy az uniós átlagnál 
nagyobb és folyamatosan nő azon 
betegek száma, akik nem reagáltak 
az antibiotikumos kezelésekre. De a 
kimutatások arról is szólnak, hogy a 
belső kórházi fertőzéseket is egyre 
nehezebben tudják kezelni antibio-
tikumokkal. A legfrissebb becslések 
szerint Európában évente 33 ezer 
ember halálát okozzák az antibioti-
kumoknak ellenálló baktériumok.

Mikor indokolt szedni?

November 10-éig nyolc egyetemi 
központban szerveznek a gyógy-
szerészetis  hallgatók  tájékozta-
tó kampányt az antibiotikumok 
használatáról. Marosvásárhelyen 
csütörtökön többek közt a köz-
pontban és a várban tartanak 
kiselőadásokat, beszélgetnek az 
érdeklődőkkel, de az iskolákba is 
elmennek, hogy a diákokat felvi-
lágosítsák arról, mikor és hogyan 

kell antibiotikumot szedni. Mint az 
egyik szervező, Andrada Pintea el-
mondta, az előző években és idén 
is azt tapasztalták, hogy a lakos-
ság nem tudja pontosan, milyen 
esetben indokolt antibiotikumot 
szedni. Felméréseikből kiderült, 
hogy sokan náthára, megfázásra 
is antibiotikumot szednek, de nem 
ritka, hogy szomszédjuk, barátjuk 
tanácsára is megveszik és besze-
dik ezeket a gyógyszereket. Sze-
retnék, ha tájékoztató kampányuk 
nyomán minél többen megértenék, 
hogy az antibiotikumokat bakteri-
ális fertőzések esetén kell szedni, 
mindenképp csakis az orvos aján-
latára, és azt sem szabad elfelej-
teni, hogy ezek vénykötelesek. Az 
érdeklődőknek beszélnek arról is, 
hogy mit jelent az antibiotikum-re-
zisztencia, és miért fontos az anti-
biogram elkészítése. Ez utóbbiból 
ugyanis kiderül, hogy a szerveze-
tet megbetegítő baktérium melyik 
antibiotikumra érzékeny, melyik-
től pusztul el, így célzottan lehet 
gyógyszert szedni.

A szakértők szerint a világon 
leggyakrabban felírt gyógyszerek, 
az antibiotikumok szedésének há-
rom aranyszabálya van: csak orvosi 
receptre kell használni, mindig be 

kell szedni a kiírt mennyiséget, mel-
lé probiotikumot is kell szedni.

Nem tartják be az előírásokat

Mint Puskás Noémi gyógyszerész 
a Székelyhonnak elmondta, sajná-
latos módon ezeket a szabályokat a 
vásárlók nem tartják be. Hozzátette, 
általában az idősebb korosztály szo-
kott vény nélkül is antibiotikumot 
kérni, és sokszor teljesen érthetet-
len kérésekkel is előállnak. „Van 
egy vásárlónk, aki minden esetben, 
amikor fejfájása van, ampicillint 
kér, mert meggyőződése, hogy csak 
attól múlik el a kellemetlen fejfájá-
sa. De az sem ritka, hogy azt mond-
ják, legutóbb, amikor meg voltak 
hűlve, ez vagy az az  antibiotikum 

segített, így megspórolnák az utat és 
nem mennének el a háziorvoshoz. 
Nem ritka, hogy veszekedésbe tor-
kollik az ilyen eset, hiszen egyrészt 
próbáljuk megmagyarázni, hogy 
csakis receptre adhatunk ki antibi-
otikumot, másrészt azt hangsúlyoz-
zuk, hogy csak indokolt esetben kell 
antibiotikumot szedni. De ők azt 
hangsúlyozzák, hogy a pénzükért 
joguk van megvenni azt a gyógy-
szert, amelyikre szükségük van” – 
nehezményezte Puskás Noémi. 
Megjegyezte továbbá, hogy ők csak-
is abban az esetben adnak ki vény 
nélkül antibiotikumot, ha valaki 
pénteken délután jelentkezik, ami-
kor már nincs lehetősége háziorvos-
hoz menni, de telefonon beszélt vele 
és ő ajánlotta, hogy vegyen ilyen 

jellegű gyógyszert. Akkor is csak a 
hétfőig szükséges adagot adják ki, 
és az érintettnek lelkére kötik, hogy 
hétfőn forduljon orvoshoz.

A gyógyszerész tapasztalata 
szerint az idősebb háziorvosok is 
sokkal könnyebben írnak fel an-
tibiotikumot, mint a fi atalabbak, 
sokszor a betegek unszolására. A 
fi atalabbak inkább természetesebb 
gyógymódokat javasolnak, és csak 
nagyon indokolt esetben gyógy-
szert. Elmondta továbbá, hogy van 
olyan betegük is, aki a túl sok an-
tibiotikum-fogyasztás miatt rezisz-
tenssé vált, és szervezete már csak 
nagyon erős, injekcióban kapható 
szerre reagál.

• Az elektronikus egészségügyi kártyák többségének
a rájuk nyomtatott dátum szerint már lejárt az érvényes-
sége, de azok 2021-ig érvényesek maradnak.

• Az egészségügyi minisztérium szerint naponta 600
ezerre tehető azoknak a száma, akik indokolatlanul szed-
nek antibiotikumot. Marosvásárhelyen, de más egyetemi
központokban is a gyógyszerészetis hallgatók kampányt
indítottak az antibiotikumok észszerű használatáért.




