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A plazmával történő kezelést 
a súlyos állapotba került ko-
ronavírusos betegeknél al-

kalmazzák, az eljárás lényege, hogy 
a koronavírusból kigyógyult páci-
ensek véréből kivont, antitesteket 
tartalmazó vérplazmát juttatnak a 
beteg szervezetébe. Ez a vérplazma 
segítheti a súlyos lefolyású korona-
vírus-megbetegedés leküzdésében 
a betegeket. Az eljárás koronaví-
russal szembeni hatékonyságával 
kapcsolatban ugyan vannak még 
viták tudományos körökben – mivel 
nehéz megmondani, hogy a szám-
talan gyógyszer alkalmazása mel-
lett mennyire hatékony a plazma 
–, de a gyógyult páciensek véréből 
kivont plazmával történő kezelést 
gyakran alkalmazzák súlyos álla-
potban lévő, lélegeztetőgépre került 
koronavírusos betegek esetében. 
Ilyen kezelésre egyelőre nemigen 
van lehetőség Hargita megyében, 
ugyanis a megyei vérközpont nem 
rendelkezik úgynevezett plazmafe-
rézisgéppel, ami a véradáshoz ha-
sonló eljárás során a donor véréből 
kivonja az antitesteket is tartalmazó 
plazmát, a többi vérkomponenst pe-
dig visszajuttatja a szervezetébe. A 
plazmát ugyan más módszerrel is 
ki lehet vonni a vérből – ezt a me-

gyében is el tudják végezni –, de 
ebben az esetben a levett vér kárba 
vész. Ráadásul a koronavírus elleni 
kezeléshez szükséges plazmameny-
nyiséghez a protokoll szerint három-
szori véradás – tehát három donor – 
szükséges, plazmaferézissel viszont 
egy alkalommal három egységnyi 
plazmát lehet kivonni a gyógyult 
páciens véréből.

Segítségért folyamodtak

A koronavírus elleni plazmás keze-
lés nehezen járható bürokratikus út, 
plazmaferézis-készülék nélkül pedig 
szinte lehetetlen. A Hargita Megyei 
Vérközpont vezetője, Kopacz Ildikó 
elmondta, a megyei tanácshoz, illet-
ve Bukarestbe is küldtek már kérést, 
hátha segítséget kapnak egy aferé-
ziskészülék beszerzésében. Nincs 
tisztában az adománygyűjtés jogi 
hátterével, véleménye szerint ők ezt 

állami intézményként nem kezdemé-
nyezhetik – válaszolta kérdésünkre 
–, de úgy gondolja, adományként – 
mint ahogyan az más egészségügyi 
intézményeknél is történt – elfogad-
hatnának egy ilyen gépet. Intézmény-
ként ugyan Bukaresthez, az Országos 
Hematológiai Intézethez tartoznak, 
de az eszköznek a Hargita megyeiek 
látnák hasznát. Leginkább a daga-
natos betegek, ugyanis az aferéziské-
szülékkel speciális műanyag tasakba 
trombocitákat (vérlemezkéket) is ki le-
het vonni a vérből, amire a daganatos 
betegségek miatt meglehetősen nagy 
az igény a megyében – magyarázta a 
vérközpont vezetője, aki szerint első-
sorban ezért lenne szükség egy ilyen 
eszközre. A készülék segítségével 
egy alkalommal egy donortól négy 
egységnyi trombocitamasszát lehet 
begyűjteni, a hagyományos eljárással 

viszont csak egy egységnyit, így Har-
gita megyében jelenleg négy vércso-
portazonos, a véradási feltételeknek 
megfelelő donorra van szükség az 
említett négy egységnyi trombocita 
begyűjtéséhez, a donorok toborzása 
azonban nagy nehézségeket okoz a 
nyári időszakban.

Kevés a plazma

Ami a koronavírus elleni plazmás 
kezelést illeti, a vérközpont vezetője 
elmondta, kérésre ő már két alka-
lommal kért és kapott koronavírus 
elleni kezeléshez szükséges plazmát 
Hunyad megyéből, azonban min-
denhol kevés van a plazmából, ezért 
minden megye szeretné magának 
tartalékolni. A hiány oka az is, 
hogy más vérközpontokban 
tapasztaltak szerint a koro-
navírusból kigyógyultak kö-
rében alacsony azoknak az 
aránya, akiknek a vérében 
nagy mennyiségű antitest 
termelődött – tudtuk meg. A 
donor emellett meg kell feleljen az 
általános véradás minden feltéte-
lének is, a vércsoportja azonos kell 
legyen a beteg vércsoportjával, és 
bele kell egyezzen a véradásba. A 
plazmát a gyógyulása után két hét-
tel vonják ki a véréből, de azt még 
Bukarestben is laborvizsgálatoknak 
(vírusológiai elemzés, antitestmérés 
stb.) vetik alá, csak azt követően en-
gedélyezik a felhasználását. 

Donor – vagyis olyan, aki kigyó-
gyult a koronavírusból – egyébként 
jelentkezett Hargita megyében is, de 
plazmaferézis-eljárással legközelebb 
Sepsiszentgyörgyön vagy Brassóban 
tudják begyűjteni a plazmát, előjegy-
zés alapján – tudtuk meg a megyei 
vérközpont vezetőjétől.

KORPOS ATTILA

A Szemtől szemben az ismeretlen-
nel elnevezésű kerekasztal-be-

szélgetésbe a helyi intézmények 
képviselői élőben, a távolabbi meghí-
vottak pedig online csatlakoztak be. 
Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke az esemény felveze-
téseként elmondta, fontos, hogy a 
helyi egészségügy évről évre levonja 
a tanulságokat és számba vegye a fej-
lesztések mértékét. „Felszállóágban 
van a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház fejlesztési görbéje. 2017-
ben egy jókora mélypontban volt az 
intézmény, amely már bezárás előtti 

állapotokat idézett. Ekkor karolta 
fel a megyei tanács a kórházat” – fo-
galmazott, hozzátéve, hogy azóta az 
orvosi szakgárda kibővült, a kórház 
pedig folyamatos megújulásnak ör-
vend a korszerű felszerelésekkel és 
berendezésekkel. 

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője 
a konferencia moderátoraként el-
mondta, a tavasszal berobbant ko-
ronavírus-járvány soha nem látott 
összefogást eredményezett annak 
ellenére, hogy ismeretlen betegség-
gel állt szemben az egész világ.  „Egy 
katasztrófavédelmi gyakorlathoz tud-
nám hasonlítani a teljes folyamatot, 
azzal a különbséggel, hogy azokon 
valóságosabb eseményeket reprodu-

kálunk. Egy földrengés, egy árvíz be-
következése jóval reálisabb alapokon 
nyugszik, de egy ilyen mértékű vírus 
teljesen egyedülálló” – fejtette ki.

Magasabb készültség kell

A megyei sürgősségi kórház elmúlt 
hónapjainak tapasztalatairól Sergiu 
Sîngeorzan járványtanász főorvos 
beszélt. Bemutatójában kronologi-
kus sorrendben mutatta be a fontos 
dátumokat márciustól kezdődően: 
már a vírus európai felbukkanásá-
tól kezdődően elkezdték az orvosi 
személyzet felkészítését a rendkívüli 
helyzetre, április 8-án pedig regiszt-
rálták is az első pozitív esetet a kór-
házban. A főorvos közölte, sajnálatos 
módon további növekedés várható 
a pozitív esetek terén, ehhez pedig 
magasabb készültségre lesz szükség 
a megyei kórház esetében. „A leglé-
nyegesebb, hogy a kórházi személy-
zet pihentebben és felkészültebben 

tudja majd fogadni a pácienseket, 
a tesztelés kapacitásának növelése 
pedig hasonlóan fontos szempont. 
Kiemelkedő, hogy a raktáron lévő 
védőfelszereléseink folyamatosan 
bővüljenek, továbbá vészterv kidol-
gozása is szükséges a kórház újbóli 
átszervezésére, amennyiben való-
ban nagyszámú fertőzött szorulna 
kórházi kezelésre. A gyors és haté-
kony kommunikáció a lakosság irá-
nyában sok kételyt tud eloszlatni és 
a megelőzésre tudja fektetni a hang-
súlyt” – sorolta a teendőket. 

Udvarhelyi helyzetkép

Lőrinczi Csaba, a székelyudvarhelyi 
kórház orvosigazgatója számszerű 
adatokkal is szolgált a járvány tükré-
ben. „A kórház szerkezeti átalakítása, 
a védőeszközök beszerzése és a tár-
sadalmi összefogás mind-mind segít-
ségünkre volt a kezdeti szakaszban. 
Április elején már felkészülten vártuk 

a pácienseket, a mai napig összesen 
169 ilyen fertőzöttet láttunk el az in-
tézményünkben” – közölte. Kifejtette, 
nemrégiben statisztikai kimutatást 
végeztek a járványról: a koronavírus-
sal fertőzött páciensek átlagosan 10 
napot töltöttek a kórházban, 
a fertőzöttek pedig nagy-
részt felnőtt- és időskorú 
személyek voltak. Intenzív 
terápiás kezelésre 28-an szo-
rultak, közülük 12 személy 
halálozott el. A kórházban 
2900 tesztet végeztek ösz-
szesen, ennek kilenc száza-
léka volt pozitív. „Jelenleg 
41 személyt ápolunk, ami a 
fertőzőosztály maximális ka-
pacitását ki is meríti, további problé-
ma, hogy a krónikus betegek ellátása 
is akadozik. Megnőtt a tesztelési igény 
is, ennek érdekében pedig egy újabb 
PCR-készülék beszerzését helyeztük 
kilátásba” – számolt be Lőrinczi Csa-
ba az aktuális helyzetről.

Nehézkes a plazmás kezelés
A koronavírusos és daganatos betegek kezeléséhez nagy segítséget nyújtana a készülék

A plazmát a gyógyulása után 
két héttel vonják ki a véréből, 
de azt még Bukarestben is 
laborvizsgálatoknak vetik alá 

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

• Hargita megyében ritkán végeznek vérplazmás kezeléseket súlyos lefolyású 
koronavírusos megbetegedésben szenvedők esetében, ezekhez a kezelésekhez 
is más megyékből kell vérplazmát kérni, ugyanis a Hargita megyei vérközpontnak 
nincs olyan eszköze, amellyel el lehetne végezni a vérplazma begyűjtését úgy, hogy 
közben a többi vérkomponens ne vesszen kárba. Az aferéziskészülék a daganatos 
betegek kezelésében még nagyobb hasznára lenne a megyének.

Koronavírusos tapasztalataikat osztották meg a kórházak képviselői
• A IV. Csíkszeredai Kórháznapok alkalmából széles 
körű konferenciát tartottak szombaton a csíksomlyói 
Jakab Antal Tanulmányi Házban. Az online térbe szorult 
eseményen fontos információkat osztottak meg.




