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Megélénkült az oltási kedv
Kiegészítő keretet kértek infl uenza elleni védőoltásokból
• Jelentősen megnőtt 
az oltási hajlandóság 
az ingyenes influen-
za elleni védőoltásra 
jogosultak körében 
Hargita megyében, 
ezért az előzetes 
felméréshez képest 
négyezernél is több 
vakcinát igényelt még 
utólag a szaktárcától a 
megyei népegészség-
ügyi igazgatóság.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M últ héten megérkezett 
a Hargita Megyei Né-
pegészségügyi Igazga-

tósághoz a harmadik influenza 
elleni védőoltás-szállítmány, így 
majdnem teljessé vált az intéz-
mény előzetes igénylése alapján 
meghatározott készlet. A megyé-
ben praktizáló háziorvosoktól még 
augusztusban bekért igénylések 
alapján az igazgatóság valamivel 
több mint 8600 adag influenza 
elleni védőoltást kért az egészség-
ügyi minisztériumtól, ebből mint-
egy hatezer vakcina érkezett meg 
a megyébe, legutóbb közel 2900 
adag. Nagyjából 2600 védőoltás 
hiányzik még ahhoz, hogy tel-
jessé váljon az előzetes felmérés 
alapján meghatározott készlet, és 
mint arról Tar Gyöngyi, a megyei 
népegészségügyi igazgatóság ve-
zetője tájékoztatott, erre a hétre, 
esetleg jövő hétre várják az utolsó 
szállítmány érkezését.

„Nincs oltóanyaghiány”

Az intézmény vezetője ugyanak-
kor cáfolta azt a híresztelést, mi-
szerint oltóanyahiány lenne az 
országban, illetve a megyében. 
„Nincs oltóanyaghiány, sőt! Mos-

tanáig olyan jó ritmusban kaptuk 
az oltóanyagokat, mint még soha. 
A raktárakban már arra kell fi-
gyelnünk, hogy a tárolási kapaci-
tásunk véges. Minden oltóanyag-
ból van, semmiből sincs hiány” 
– jelentette ki Tar Gyöngyi. 

A megyei népegészségügyi 
igazgatóság vezetője továbbá el-
mondta, az előző évi átoltottság-
hoz képest jelentősen megnőtt az 
érdeklődés az infl uenza elleni in-
gyenes védőoltás iránt a jogosul-
tak körében, a háziorvosok utólag 
még igényeltek a vakcinákból, ezen 
igénylések alapján pedig a né-
pegészségügyi igazgatóság további 
mintegy 4400 adagot kért a szaktár-
cától, tehát az előzetes igényléssel 
együtt összesen 13 ezer védőoltást. 

Még nem volt 
influenzás eset sem 

„Megnőtt az oltási kedv, tehát az a 
mennyiség nem lesz elég, amit a 
családorvosok előre láttak, mert 
sokkal nagyobb az érdeklődés. De 
szerencsére még időben vagyunk, 
mert mostanáig még egyetlen infl u-
enzás eset sem volt Hargita me-
gyében” – mondta Tar Gyöngyi. Az 
utólagos igénylést még nem bírálták 
el a minisztériumban, de az igazga-
tóság vezetője reméli, hogy azt is jó-
váhagyják. Az utánpótlást azonban 
csak akkor veszik igénybe, ha azt 
december folyamán ki is tudja utal-
ni a szaktárca, ugyanis a tapaszta-
latok alapján januártól csökken az 
oltási kedv a lakosság körében, az 
igazgatóságnál pedig el szeretnék 
kerülni azt, hogy nagyobb meny-
nyiségű védőoltásuk maradjon 
készleten. Az említett mennyisége-
ken felül az intézmény várja még az 
ötévesnél nem nagyobb gyerekek 
részére is a védőoltásokat – az eb-
be a korcsoportba tartozó krónikus 
beteg gyerekek az előző infl uenza-
szezon óta jogosultak az ingyenes 
védőoltásra, hároméves kor alatt 
viszont ők másféle oltóanyagot 
kapnak az infl uenza ellen, mint a 
jogosultak többi része. Az ingye-
nes védőoltásra a krónikus beteg 
gyerekek mellett az idősek, felnőtt 
krónikus betegek, öregotthonok la-
kói, az egészségügyben dolgozók, 
a belügyminisztérium alkalmazá-

sában állók jogosultak, valamint 
a közintézmények és hatóságok al-
kalmazottai közül azok, akik a meg-
fertőződés szempontjából fokozott 
kockázatot jelentő munkakörben 
dolgoznak. A háziorvosok páciens-
listáin szereplő jogosultaknak Tar 
Gyöngyi azt tanácsolja, hogy telefo-
non egyeztessenek háziorvosukkal 
az oltás időpontjáról, ez mindenki-
nek jobb, hiszen így nem alakul ki 
tumultus a rendelőkben. 

Az előző infl uenzaszezonban 
egyébként 8500 adag ingyenes vé-
dőoltást utalt ki Hargita megyének 
az egészségügyi minisztérium.

 Zajlik az oltáskampány. 
A megnövekedett igény miatt 
utólag több mint négyezer adag 
védőoltást kért még a szaktárcától 
Hargita megye
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Légúti megbetegedések
Az előző héten mérthez képest valamelyest csökkent a felső légúti 
megbetegedések száma Hargita megyében, a tüdőgyulladások szá-
ma viszont nőtt. A háziorvosok jelentései alapján kedden összesített 
heti adatok szerint az utóbbi egy hétben összesen 899-en fordultak 
orvoshoz Hargita megyében felső légúti megbetegedések miatt, 
ez valamivel kevesebb az azt megelőző héten nyilvántartásba vett 
962 megbetegedésnél. A tüdőgyulladásos esetek száma viszont 
hússzal nőtt egy hét alatt, 34-ről 54-re, a betegek közül 5 kórházi 
kezelésre szorult. A tüdőgyulladásos esetek többsége vélhetően a 
korábbi felső légúti megbetegedések szövődménye – mondta el Tar 
Gyöngyi, hozzáfűzve, hogy november első hetében a korábbi lehűlés 
miatt nőtt meg a felső légúti megbetegedések száma. Összességé-
ben azonban rendkívül meleg az idei ősz, ennek tudja be a megyei 
népegészségügyi igazgatóság vezetője azt, hogy a sokévi átlagnál 
valamivel kevesebb légúti megbetegedést vettek nyilvántartásba 
ebben az időszakban.

A miniszter szerint 
lesz pénz a bérekre
Az egészségügyben dolgo-
zók időben meg fogják kapni 
decemberi fizetésüket – ígérte 
határozottan tegnap sajtóköz-
leményében Victor Costache 
egészségügyi miniszter. Mint 
részletezte, Ludovic Orban 
kormányfő és Raluca Turcan 
miniszterelnök-helyettes 
jelenlétében egyeztetett Florin 
Cîţu pénzügyminiszterrel, 
a megbeszélés során pedig 
szó volt arról is, hogy pozitív 
költségvetés-kiigazításra van 
szükség a közszféra béreinek 
kifizetésére, illetve ki kell 
egészíteni az egészségügyi 
rendszerre előirányzott 
összegeket, hogy ne legye-
nek fennakadások a futó 
programok és beruházások, 
illetve a bérek kifizetése terén. 
Kijelentése – mint ismeretes 
– azok után hangzott el, hogy 
Ludovic Orban kormányfő pén-
teken bejelentette, nincs elég 
pénz az idei év végéig sem a 
fizetésekre, sem az egészség-
ügyi programokra. Kormány-
zati számítások szerint az 
egységes egészségügyi alap 
3 milliárd lej hiánnyal zárta a 
harmadik negyedévet. Ludovic 
Orban bejelentése szerint 
amúgy a költségvetés-kiiga-
zítás tervezetének november 
15-éig, tehát péntekig el kell 
készülnie, hogy a vonatkozó 
jogszabályt a kormány még a 
hónap végéig elfogadhassa. A 
miniszterelnök ugyanakkor ar-
ról is beszélt, hogy a költség-
vetés-kiigazításhoz felmérik 
a szükségleteket. Amint arról 
korábban beszámoltunk, a 
páciensek és az egészségügyi 
szakszervezet körében nem 
is keltett pánikot a tény, hogy 
nem áll elengedő pénz a ren-
delkezésre az egészségügyi 
programok folytatására és a 
fizetések biztosítására, mint 
mondták, minden évben ez a 
forgatókönyv. Az érintettek 
egyaránt bizakodóan nyilat-
koztak, mondván, hisznek 
abban, hogy az egészségügyi 
minisztérium büdzséjét kiegé-
szítik. (Bálint Eszter)
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ANTARES ROMÁNIA piacvezető irodaszék-gyártó cég,
ALKALMAZ a GYERGYÓREMETEI gyárába

SZÉK SZERELŐT, SZÉK KÁRPITOST, KAMIONSOFŐRT, 
RAKTÁROST, RAKODÓMUNKÁST.

Önre van szükségünk, ha:
• megbízható
• pozitív beállítottságú
• elkötelezetten viszonyul a munkához
• alkalmazkodni tudó csapatjátékos
• teherbíró férfi (néha nehéz dobozok emeléséhez is).
Amit ajánlunk:
• havi bejelentett fizetés
• étkezési jegyek
• ünnepi ajándékutalványok
• folyamatos oktatás
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• igényes munkakörnyezet.

Mi a teendő, ha jelentkezni szeretne? Küldje el önéletrajzát
a resurseumane@scaune.ro e-mail-címre, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot, 
vagy keressen bennünket a cég székhelyén: Gyergyóremete, Alszegi u. 114. szám 

alatt, de jelentkezhet a 0741–270430-as telefonszámon is. 




