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Nehéz helyzetben a gyógyszerészek
Nagy a bizonytalanság, és már a haszonlesők is megjelentek
• Nincs egységes
eljárás arra, hogy
hogyan védekezzenek
a gyógyszerészek, és
egyre nagyobb gondot
jelent a gyógyszerek
beszerzése is – je-
lezték Maros megyei
szakemberek, akik
naponta több tíz be-
teggel,  betegesen
aggódóval találkoz-
nak. A Hargita megyei
gyógyszerészkamara a
magyarországi gyógy-
szerész-kollégiumok
javaslatait küldte szét
tagjaiknak, románra is
lefordítva azokat, és
várja, hogy Bukarest
segítsen. Közben a
haszonlesők, a speku-
lánsok is megjelentek.

SIMON VIRÁG

Legtöbb gyógyszertárban csak 
kettesével engedik be a vásár-
lókat és nem ritka, hogy min-

den két órában tíz percre bezárnak 
és átfertőtlenítik a kilincseket, a 

 gyógyszerészt a vásárlótól elvá-
lasztó üveget. Ma már sok olyan 
gyógyszertár is van, ahol nincs 
meg a hagyományos védőüveg, 
így az ott dolgozók még jobban ki 
vannak téve a fertőzésveszélynek. 
Nem feltétlenül a koronavírus-fer-
tőzéstől félnek a patikusok, hanem 
olyan fertőző betegségtől, ami meg-
betegítheti őket.

Nincs védőfelszerelésük 

Egy szászrégeni gyógyszertárban 
dolgozó szakember jelezte, hogy 

napról napra nehezebb és nehezebb 
helyzetben vannak, részben, mert 
sem védőfelszerelésük, sem egy 
egységes védekezési protokolljuk 
nincs, részben, mert egyre nagyobb 
a gyógyszerhiány. Mint kiemelte, a 
gyógyszertárban 11-en dolgoznak, 
két váltásban. Mindenkinek egy 
maszkja van és amikor lejár a mun-
kaideje, otthagyja, hogy pihenjen, 
szellőzzön, másnap ugyanazt hasz-
nálja. Kesztyűből is csak egy cso-
maggal van, ez 50 párat jelent. „Na-
gyon sokan először hozzánk jönnek, 
ha meg vannak hűlve, ha nem tud-
nak aludni, tőlünk kérnek tanácsot. 
Sok roma jön hozzánk a patikába, ki 

tudja honnan, hány helyről érkeztek 
haza. Ha bezárjuk a patikát és csak 
a kis ablakon szolgájuk ki őket, fel-
mérgelődnek, hogy nem jöhetnek be 
a helyiségbe és elmennek a másik 
patikába. Az is nagy gondot jelent, 
hogy egyre több rendelésre nemleges 
választ kaptunk, kezdünk minden-
ből kifogyni, anélkül, hogy lehető-
ségünk lenne, hogy újra rendeljünk”.

Kifogyóban a készletek

A Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara elnöke, Melles Melinda a 
Székelyhonnak elmondta, kérték a 
bukaresti gyógyszerészkamara ve-

zetőségétől, hogy küldjenek ki egy 
egységes szabályozást, hogy azt to-
vábbítani tudják tagjaiknak és azok 
alapján a patikák egységes intézke-
déseket hozzanak. Ez egyelőre még 
nem történt meg. „Mi a magyarorszá-
gi gyógyszerész-szervezetek tanácsa-
it küldtük szét a tagjainknak, román 
nyelvere is lefordítva azokat. Nem-
csak az jelent gondot, hogy nincs egy-
séges védekezési, eljárási szabályzat, 
hanem ennél is nagyobb probléma, 
hogy nincsenek védőfelsze-
relések és nincsenek gyógy-
szerek. Míg tegnap egy 50 pár 
kesztyűt tartalmazó dobozt 
20 lejért (+ ÁFA)  vettem, ma 
már olyan visszajelzéseket 
kaptam, hogy 65 lejért, sőt 100 
lejért akarják eladni. Megjelentek 
a spekulánsok, akik ezt a helyzetet 
kihasználják. Maszkokat sehol nem 
lehet kapni, fertőtlenítőszert sem. A 
gyógyszerkészlet is rohamosan fogy, 
és nem lehet zökkenőmentesen pótol-
ni” – sorolta a szakember.

Bukaresttől várják a segítséget

Melles Melinda szerint a hozzájuk 
forduló emberek egyre ijedtebbek, 
pánikolnak, egyszerre több csomag 
Paracetamolt, vérnyomáscsökken-
tőt akarnak megvásárolni, felhal-
mozni. Sokszor a gyógyszerészektől 
várják, hogy megnyugtassák őket. 
Fontos lenne, hogy Bukarestből az 
országos gyógyszerészkamara oda-
fi gyeljen tagjaira és az egészség-
ügyi minisztérium fogyóanyagokat, 
gyógyszereket biztosítson, s védje 
azokat, akik sok beteg és egészséges 
emberrel találkoznak, s akik mindig 
az első vonalban vannak.

A járványtani szűrések miatt feltor-
lódott és feldühödött tömeg ellen 

vetett be hétfőn könnygázt a sepsi-
szentgyörgyi járóbeteg-szakrendelők-
nél szolgálatot teljesítő biztonsági őr. 
András-Nagy Róbert kórházigazgató 
lapunknak elmondta, az incidens 
hétfőn délelőtt, a szűrések bevezetése 
utáni első órákban történt. 

A kórház vezetősége sajnálja, hogy 
az őr túlreagálta a helyzetet, a tömeg-
ben állók közül senki nem szorult 

orvosi ellátásra a könnygáz 
miatt. A 25 éves fi atalembert 
áthelyezték, már nem a kór-
háznál teljesít szolgálatot. 
Az igazgató elmondta, a jár-
ványtani szűrés kötelező, az 

egészségügyi személyzet, a 
betegek védelmében történik, 

valóban meghosszabbítja a várako-
zási időt, de elkerülhetetlen. Hétfőn 
mintegy 50-60 ember gyűlt össze az 
ambulancia bejáratánál, egy adott 
pillanatban a tömegben állók közül 
néhányan elveszítették a türelmüket, 
hurrogtak, hátulról lökdöstek, az elől 
állók az ajtót rángatták. A biztonsági 

őr megijedt, hogy betörik az ajtót, és 
akkor vetette be a könnygázt. Az igaz-
gató is a helyszínre sietett, és sikerült 
lecsillapítani a kedélyeket. A sepsi-
szentgyörgyi kórház járóbeteg-ren-
delőiben, a poliklinikán hétfőtől 
csökkentetett órarenddel, azaz mun-
kanapokon 8-től 16-ig zajlanak a ren-
delések, minden beteg kötelező mó-

don átesik a járványtani szűrésen. Az 
igazgató megértésre és együttműkö-
désre kéri a lakosságot, a kórházban, 
az ambulancián úgy kell megszervez-
zék a tevékenységet, hogy elkerüljék a 
fertőzésveszélyt, nagy hangsúlyt fek-
tetnek az alkalmazottak védelmére, 
hiszen ha ők lebetegednek, nem lesz 
aki ellássa a lakosságot. (Bíró Blanka)

Sok helyen hiányzik a védő-
üveg, így semmi nem védi a 
gyógyszerészt
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A biztonsági őr „túlreagálta a helyzetet”
▴ K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  P I X A B A Y . C O MHá

ro
m

sz
ék

Székelyföld

Könnygázt vetettek be Sepsiszentgyörgyön

Cs
ík

sz
ék

Elkezdődött tegnap Csíkszeredá-
ban az általános tavaszi nagyta-

karítás. A polgármesteri hivatal és 
az Eco-Csík Kft . közös szervezésé-
ben sorra kerülő városszépítési ak-
ció a tervek szerint április 3-ig tart 

majd. A hagyományos nagy-
takarítás magába foglalja 
a megyeszékhely minden 
utcájának, járdájának ta-
karítását és portalanítását. 

A három hétig tartó akció 
részeként sor kerül a fák metszésé-
re, a közterületi zöldövezetek kar-
bantartására és az esővízcsatornák 
kitisztítására. Javításokat végeznek 

továbbá az utcabútorzatokon (pa-
dok, szemetesek, védőkerítések) és 
játszótereken is. A nagytakarítás 
ideje alatt ismét lehetőség nyílik 
a feleslegessé vált nagyobb mére-
tű (például elektronikai eszközök) 
használati eszközöktől megsza-
badulni. Lakóövezetek esetében a 
szeméttároló mellé kérik helyezni 
a lomokat lehetőleg az utcában be-
ütemezett takarítási időpontot meg-
előzően. Fontos, hogy noha munka-
napokon a takarítás csak 13 órakor 
kezdődik, a takarítás útjában álló 
autók elszállításához már aznap 
reggel 9 órakor hozzálátnak.

Zajlik a tavaszi nagytakarítás

A nagytakarítás e heti ütemterve:
március 18., szerda - 13–20 óra között: Nárcisz sétány
március 19., csütörtök - 13–20 óra között: Fenyő és Lendület sétány
március 20., péntek - 13–20 óra között: Temesvári sugárút I., 
                                                                                 Kőrösi Cs. Sándor utca
március 21., szombat - 09–17 óra között: Testvériség sugárút, Miron Cristea u.
március 23., hétfő - 13–20 óra között: Szabadság tér, Vörösmarty Mihály
                                                                      és M. Eminescu u.
március 24., kedd - 13–20 óra között: Temesvári sugárút II.




