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Leszállított HPV-elleni oltások
A jogosultak tíz százaléka kéri a méhnyakrák elleni védőoltást
• Már januárban
elkezdik a humán
papillóma vírus (HPV)
elleni ingyenes oltó-
anyagok beadását,
amely a méhnyakrák
terjedését hivatott
megfékezni. A méh-
nyakrák kialakulása
elleni oltást kizárólag
szülői kérésre adják,
és azok a 11-14 éves
lányok kaphatják meg
elsőként, akiknek a
szülei 2017-2018-ban
adták le a kérést a
háziorvosuknál.

H A J N A L  C S I L L A

M egérkeztek a HPV-vírus 
elleni oltóanyagok és a 
beadással kapcsolatos 

módszertan is a Maros és a Hargita 
megyei egészségügyi igazgatósá-
gokra, így már ebben a hónapban 
elkezdik beadni a háziorvosok az 
oltóanyagokat a kérelmek alapján – 
tudtuk meg a megyék egészségügyi 
igazgatóságaitól.

Csak a lányoknak jár 
térítésmentesen

A humán papillóma vírus a fő 
okozója a méhnyakrák kialaku-
lásának, amely akár halálos is 

lehet. A HPV-vírus oltás-
kampányának keretében 
azok a 11-14 éves lányok 
részesülnek védőoltásban, 
akiknek szülei már 2017-
2018-ban benyújtották az 
erre vonatkozó igénylésü-

ket a háziorvosuknál. Az első 
adagokat már szétosztották a me-
gyei egészségügyi igazgatóságok 
között, onnan pedig a háziorvosi 
rendelőkbe kerülnek a kérések 
függvényében. Hargita megye 650 
adagot kapott, ezzel pedig a 2017-
es évben leadott igényléseknek 
tudnak eleget tenni – tudtuk meg 
Tar Gyöngyitől, a Hargita megyei 
egészségügyi igazgatóság veze-

tőjétől. 2017-ben 650 szülő kérel-
mezte gyereke számára az oltást, 
2018-ban nem volt igénylés, 2019-
ben pedig 590 kérelem érkezett. 
A háziorvosok név szerint hívják 
majd be a kérelmezőket, azokat a 

lányokat is, akik már kinőttek a 
hivatalosan előírt korosztályból. 
Az oltóanyag beadási módszerta-
na szerint a 15 év felettieket há-
rom szakaszban oltják be – rész-
letezte az igazgatóság vezetője. 
Az oltóanyag Romániában csak 
a lányoknak jár térítésmentesen, 
számos nyugati országban már 
fiúk is kapják, ugyanis nem csak 
méhnyakrákot okozhat ez a vírus, 
hanem másfajta daganatos meg-

betegedést is, például az emésztő-
csatornában is kialakulhat rákos 
elváltozás – tette hozzá Tar Gyön-
gyi. Hargita megyében mintegy 
hatezer lány lenne jelenleg jogo-
sult az oltóanyagra, de mindössze 
tíz százalékuk szülei kérelmezték 
a védőoltás beadását – közölte az 
egészségügyi igazgatóság vezető-
je. „Ez az oltás életeket menthet, 
de nem látszik azonnal a hatása, 
mert nem 13 évesek halnak meg, 
hanem 30-40 év múlva látszik 
meg a hatás az ország elhalálo-
zási statisztikáiban” – magya-
rázta Tar Gyöngyi.

Megfelelő felvilágosítás 
hiányában

Románia elsők között volt, amikor 
2008-ban térítésmentesen beve-
zette volna a HPV oltást, ám akkor 
kudarcot vallott ez a kampány, 
mert nem előzte meg megfelelő 
felvilágosítás. Tar Gyöngyi úgy vé-
li, akkor politikai ellenkampány 
áldozatává vált több tízezer oltó-
anyag, ugyanis sokan visszauta-
sították az álhíreknek köszönhe-
tően, ezért hiába kapott az akkor 
ország elegendő oltóanyagot, azok 
nagy részét el kellett égetni, mi-
vel sokan visszautasították, ezért 
lejárt a szavatossági idejük, így 

veszélyes hulladéknak minősül-
tek – magyarázta az egészségügyi 
igazgatóság vezetője.

Maros megyébe 721 dózis 
érkezett

A Maros megyei egészségügyi igaz-
gatóság 721 adag HPV-elleni oltó-
anyagot kapott, amely a 2017-2018 
közötti időszakban a háziorvosok 
által letett kérelmeket fedi, és még 
januárban eljuttatják a háziorvo-
sokhoz – tájékoztatott Uifălean 
Gabriela, a Maros megyei egész-
ségügyi igazgatóság sajtószóvivő-
je. Irimiás Erika marosvásárhelyi 
háziorvos tapasztalata szerint 
a marosvásárhelyi szülők egyre 
nyitottabbak az oltóanyag iránt, 
páciensei közül mintegy kilenc-
ven százalékban kérik gyerekük 
számára az oltást – mondta el a 
háziorvos. A méhnyakrák a Ba-
beş-Papanicolau nőgyógyászati 
teszttel mutatható ki, amely Ro-
mániában ingyenesen hozzáfér-
hető, és minden 18-64 év közötti 
nőnek a teszt évenkénti elvégzését 
javasolják az orvosok.

Érvek és ellenérvek a HPV-elleni 
oltás körül. A szakma fontosnak 
tartja
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Lőgyakorlatok 
a lőtéren
A január 7–10. közötti idő-
szakban 8 és 17 óra között a 
marosszentgyörgyi lőtéren 
lőgyakorlatokat tartanak, ame-
lyek során éles lőszert hasz-
nálnak a védelmi, közrendi és 
nemzetbiztonsági rendszer 
intézményeinek Maros megyei 
egységei. A szervezők arra 
kérik a térség lakosságát, hogy 
kerülje el a lőtér környékét, 
mert fennáll a testi sérülés 
vagy akár az elhalálozás 
veszélye is. Ellenkező esetben 
a Védelmi Minisztérium nem 
vállal semmilyen felelősséget.

Adófizetési tudnivalók
A csíkszeredai polgármesteri 
hivatal tájékoztatása szerint a 
2020-as évre vonatkozó helyi 
adók és illetékek befizetése ja-
nuár 13-i kezdettel lehetséges. 
Január 6-tól csak az előző évek 
elmaradásait, a büntetéseket, 
az igazságügyi bélyegilletéke-
ket és egyéb illetékeket lehet 
kifizetni. Az adófizetőknek 
lehetőségük van az online 
befizetésre, valamint a saját 
pénzügyi helyzetükre vonatkozó 
információk on-line lekérdezé-
sére a www.ghiseul.ro portálon, 
továbbá igénybe vehető a banki 
átutalással történő befizetés a 
www.szereda.ro honlap jobb 
oldalán (Helyi adónemek és 
számlaszámok link alatt) talál-
ható számlaszámokra.

Ellenőrzések 
az iskolákban
Múlt év decemberében a Har-
gita megyei prefektus rendele-
te értelmében 5 Hargita megyei 
város 17 iskolájában tartottak 
ellenőrzéseket a tanórák alatt, 
vagy szünetekben dohányzó 
diákok azonosítása érdeké-
ben – tájékoztatott a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal. A 
tanfelügyelőség, a rendőrség 
és a csendőrség részvételével 
lezajlott akciók során hat ciga-
rettázó diákot találtak, hármat 
egy csíkszeredai, másik 
hármat egy székelykeresztúri 
középiskolánál. Három tanuló 
pénzbírságot kapott, három 
pedig figyelmeztetésben ré-
szesült. Hasonló ellenőrzések, 
illetve megelőző tevékenysé-
gek a második iskolai félévben 
is várhatók, több iskolaigazga-
tó szerint gyakoribb ellenőr-
zésekre lenne szükség – írja a 
közlemény.

• RÖVIDEN

Hargita megyében mint-
egy hatezer lány lenne 
jelenleg jogosult az oltó-
anyagra, de mindössze 
tíz százalékuk szülei 
kérelmezték a védőoltás 
beadását.




