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Hiánnyal küszködő gyógyszertárak
Fogynak a megelőzési eszközök, nem folytonos az utánpótlás

Bianca Brandiu csíkszeredai 
gyógyszerész megkeresésünkre 
közölte, gyógyszertárban legin-

kább védőmaszkot és kézfertőtlenítőt 
vásárolnak az emberek. Gyógyszerek 
iránt nem tapasztaltak nagyobb ke-
resletet az átlagosnál, de ugyanakkor 
aggodalmát fejezte a készletek hiánya 
miatt: „A megelőzési eszközöknél már 
érzékelhető a változás, azt a minimá-
lis mennyiséget, amit kapunk, hamar 
elkapkodják.” Hangsúlyozta, hiába 
rendelnek nagyobb mennyiséget, 
még így is ritkábban és egyre keveseb-
bet tudnak biztosítani a beszállítók. 
„Meglepően megugrott az egészség-
ügyi szesz iránti kereslet is, jelenleg 
nincs is készleten belőle” – emelte ki 
a gyógyszerész.

Kifogytak a C-vitaminból

Egy másik csíkszeredai gyógyszerész 
arról számolt be, náluk is elsősorban 
a védőmaszkok iránt nőtt meg a ke-
reslet, de gumikesztyűt is szép szám-
ban értékesítenek. Petres Adél rávilá-
gított, az immunrendszer erősítésére 
sokan odafi gyelnek, az ilyen jellegű 
készítményekből és a C-vitaminból 
már ki is fogytak. A gyógyszerész 
általános gyógyszerhiányról beszélt. 
„A krónikus betegségek kezelésére 

használt gyógyszerek, a pajzsmirigy- 
és cukorbetegség esetén használt ké-
szítmények is egyébként is folyama-
tos hiánycikk, a mostani állapotokról 
már nem is beszélve” – jegyezte meg. 
Ők is igyekeznek napról-napra pótol-
ni a készleteket. 

Fokozódhat a gyógyszerhiány

Raktározni a jelen helyzetben nem is 
lehetne, erősítette meg Tókos Marika. 

A székelyudvarhelyi gyógyszerész 
szerint fokozódni fog a gyógyszer-
hiány. „Sok olyan készítmény van, 
amely adalékai, hatóanyagai Kíná-
ban készülnek. A csökkenést már 
eddig is éreztük, előfordulhat, hogy 
a válságos helyzet rendeződéséig 
bizonyos készítmények esetében 
a gyártók nem tudják biztosítani a 
folyamatos ellátást” – magyarázta 
a szakember. Székelyudvarhelyen 
egyébként hetek óta hiánycikk az 
egészségügyi maszk, kedden a leg-
több gyógyszertárból már a kéz-
fertőtlenítő szerek is kifogytak és a 
C-vitamin iránt is nagyon megnőtt 
a kereslet. „Az immunerősítés való-
ban fontos, de tudni kell, hogy csak 
akkor hatékony, ha ezt kúraszerűen, 

több héten át végezzük. Ezért, azon 
személyek esetében, akiknél sürgős 
lenne a vitaminbevitel, tanácsos 
most inkább intravénásan bevinni a 
C-vitamint” – tanácsolta a szakem-
ber. Javasolta továbbá, ha nem sike-
rült kézfertőtlenítő készítményt be-
szereznünk a gyógyszertárból, akkor 
vásároljunk kékszeszt, ezt – enyhén 
hígítva – ugyanúgy használhatjuk 
fertőtlenítésre. Az ajtókilincsek stb. 
fertőtlenítésére pedig a hagyomá-
nyos háztartási klór is megfelelő. 
„Folyamatosan rendelünk, igyek-
szünk ellátni a betegeket, és bizako-
dunk” – tette hozzá a gyógyszerész.

A C-vitamin iránti kereslet Gyer-
gyószentmiklóson is megugrott, de 
a lapunk által megkeresett gyógy-

szerészek szerint egyelőre nincs 
felfokozott hangulat. Egészségügyi 
maszk és kézfertőtlenítő itt sincsen. 
A szakemberek szerint nem kell 
felduzzasztani az otthoni gyógy-
szerkészletet, azt érdemes tartani 
a házipatikában, amit egyébként is 
szoktunk: Paracetamolt, Aszpirint 
és lázcsillapító készítményeket.

Vásárhelyen a C-vitamin 
nem hiánycikk 

Az általunk megkérdezett marosvá-
sárhelyi gyógyszertárakban legfő-
képp a kézfertőtlenítőket keresik a 
vásárlók. Király Andi gyógyszerész 
elmondta, hogy bár a kézfertőt-
lenítők csak a baktériumok ellen 
védnek, semmiképp nem a vírusok 
ellen, azért az elmúlt napokban az 
üzletben és a raktáron levő összes 
terméket felvásárolták. A gyógyszer-
tárban is ugyanazok a kézfertőtle-
nítők találhatóak, mint a drogéri-
ákban vagy nagyáruházakban.  A 
C-vitamin is jobban fogy, de abból 
van a raktárban, készleten, így az 
bizonyára nem lesz hiánycikk. Más 
vitaminkészítmények iránt nincs 
nagyobb érdeklődés. Ami a C-vita-
mint illeti, inkább a 600 és 1000 mil-
ligrammost keresik, illetve azokat, 
amelyekre az van ráírva, hogy hosz-
szasan szívódik fel. Ezekből nincs 
hiány és van a gyerekeknek szánt ki-
sebb hatóanyagot tartalmazókból is.

SIMON VIRÁG

A rendelkezés értelmében a gépko-
csik be-, illetve átíratását, a piros 

rendszámtábla igénylését, a gépjár-
művezetői engedélyek cseréjét és az 
útlevélkérések beadását csakis online 
előjegyzés nyomán lehet intézni. Az 
online időpontkérésre eddig is volt le-
hetőség, de például a marosvásárhelyi 
útlevélosztályon csupán az érintettek 
fele választotta ezt az alternatívát. 
Március 11-étől, szerdától azonban a 
hónap végéig csak az online előjegy-
zéssel rendelkezőket engedik be a 
lakosság-nyilvántartó hivatalba. Min-
den előjegyzést, ami gépkocsival kap-
csolatos, beleértve az elméleti sofőr-
vizsgára való jelentkezést is, a www.

drpciv.ro oldalon lehet igényelni. Ha 
a Maros megyei prefektúra oldaláról 
(ms.prefectura.mai.gov.ro) lépünk fel, 
akkor egyenesen a Maros megyei elő-
jegyzésekhez visz. Szerdán kora dél-
után péntek reggelre lehetett időpontot 
kapni a közhivatal minden irodájába.

Fontos a pontosság

Az útlevélosztály vezetője, Daniela 
Nicusan a Székelyhonnak elmondta, 
hogy az ügyfélfogadást nem hátrál-
tatja majd ez az intézkedés, sőt abban 
fog segíteni, hogy egyszerre kevesen 
várakozzanak az irodák előtt.  Ehhez 
azonban arra van szükség, hogy min-
denki betartsa a rendelkezést, foglal-
jon online időpontot, és pontosan ér-
kezzen a helyszínre. „Eddig egy irodát 
tartottunk fenn azoknak, akik online 

előjegyzés nyomán jöttek útlevelet csi-
náltatni. Az érdekelődők közel fele járt 
el így. Most mindkét irodában fogadjuk 
majd az előzőleg bejelentkezett szemé-
lyeket, így tulajdonképpen ugyanany-
nyi kérést tudunk fogadni, sőt el-
kerülhető lesz a sorban állás. 
A kész útleveleket továbbra is 
ki lehet venni személyesen, 
de postán is hazaküldjük” – 
számolt be az osztályvezető. 
Azok, akik útlevelet szeret-
nének csináltatni, a  www.
epasapoarte.ro oldalon választhatják 
ki megyéjüket, és ott igényelhetnek 
időpontot. Maros megyében Maros-
vásárhelyen kívül a szászrégeni és a 
dicsőszentmártoni kihelyezett irodá-
ban is leadhatók az útlevélkérések, a 
kijelölt napokon. Utóbbi helyeken nem 
szükséges az online előjegyzés. 

KORPOS ATTILA

Mint a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal tájékoztatójából kiderül, 

március 11-31. között a gépjárműve-
zetői engedély cseréjére való idő-
pontigénylés, illetve a gépjárművek 

beíratása csakis online elője-
gyzés alapján lesz lehetsé-
ges. Erre a műveletre a pre-
fektúra honlapján és/vagy 
a http://www.drpciv.ro/ 
weboldalon nyílik lehető-

ség. Leszögezik ugyanakkor, 
hogy a hivatalok székhelyére csakis 
az érintettek, illetve a felhatalmazott 
és a hivatalos ügyekben eljáró szemé-
lyek léphetnek be személyazonossági 

igazolványuk felmutatásával az elője-
gyzett időpontban. A további várako-
zás elkerülése érdekében kérik a meg-
jelölt időpontok betartását. Mindezen 
intézkedések az országosan terjedő 
óvintézkedések miatt szükségesek – 
indokolja a közlemény.

Megkeresésünkre Adrian Pănescu, 
a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője elmondta, a sofőrvizsgák 
gyakorlati próbáit nem érintik a jelen-
leg érvényben levő korlátozások, ott 
minden marad a régiben. Viszont az el-
méleti vizsga menete némiképp válto-
zik: meghatározott időpontokra fogják 
a vizsgázókat beosztani, hogy elkerül-
jék a tömeges várakozásokat a hivatali 
székhelyeken. „A  legcélszerűbb, ha 
sok ember nem tartózkodik egyszerre a 
váróteremben” – nyilatkozta a szóvivő.

Elővigyázatosság. Jelentősen megnőtt 
a székelyföldi gyógyszertárak forgalma
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Csak online előjegyzéssel lehet ügyet intézniVizsgák nem maradnak el

• A fokozódó járványügyi óvintézkedések nyomán 
utánajártunk, milyen készítményeket és fertőtlení-
tőszereket szereznek be leginkább a székelyföldi me-
gyék lakosai a gyógyszertárakból. Mint kiderült: egyre 
növekvő a kereslet, hiánnyal küszködnek a patikák.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

• Megszorításokat vezettek be az útlevél-kibocsátó és a gépjárműbejegyzési hiva-
talokban, de az elméleti sofőrvizsgák esetében is annak érdekében, hogy megaka-
dályozzák az emberek tömörülését, az esetleges vírusfertőzések terjedését. Csak 
azok intézhetik ügyeiket, akik előzőleg online előjegyzést kértek. Marosvásárhe-
lyen tegnap nem volt fennakadás emiatt.

• Szigorításokat vezetett be a Hargita Megyei Gépjár-
művezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési 
Közszolgálat is. A gépjárművezető vizsgákat megtartják, 
de március folyamán csakis online előjegyzés alapján 
van lehetőség járműbejegyzésre és jogosítványcserére.




