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Vérszegény az adakozási kedv
Minden vértípusból hiány van a vérközpontnál
• Jelentősen lecsök-
kent a véradók száma 
országszerte, il letve 
Hargita és Maros 
megyében is, minden-
féle vértípusból kis 
készlettel rendelke-
zik a Hargita Megyei 
Vérközpont, és gondot 
jelent az is, hogy felhí-
vásaikra kevés véradó 
jelentkezik. Kiderült, 
a potenciális véradók 
egy részét a korona-
vírusteszttől való 
félelem tántorította 
el a véradástól, ezért 
a vérközpont Face-
book-bejegyzésben 
volt kénytelen felhívni 
a figyelmet arra, hogy 
nem végeznek ilyen 
vizsgálatot.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M inden évben lecsökken 
a véradók száma a nyári 
hónapokban, idén viszont 

ez még inkább jellemző Hargita me-
gyében. A kialakult helyzet miatt 
mindenféle vértípusból jelentősen 
megcsappant a Hargita Megyei 
Vérközpont készlete – tudtuk meg 
az intézmény vezetőjétől, Kopacz 

Ildikótól. A vérközpont már Face-
book-bejegyzésben is felhívta a fi -
gyelmet arra, hogy vérre ebben az 
időszakban is szükség van, hiszen 
a fogyasztás éppen olyan nagy, mint 
az év más időszakaiban, ezért véra-
dásra kérték a lakosságot. „Nemigen 
jönnek. Mi megyünk terepre, de saj-
nos oda sem igen jönnek. Érthetet-
len, mert tulajdonképpen otthonuk-
hoz közel történik a vérvétel, de nem 
jönnek” – fogalmazott a vérközpont 
vezetője, hozzáfűzve, hogy a bete-
gek hozzátartozóit is fokozottan ké-
rik, hogy ismerőseik körében ők is 
toborozzanak véradókat.

Távolmaradás egy tévhit miatt 

Kiderült az is, a potenciális véradók 
egy részét az tántorítja el a véradás-
tól, hogy úgy tudják, koronavírus-

tesztet is végeznek, ezért az esetleges 
pozitív eredménytől tartva nem je-
lentkeznek véradásra. Nem végeznek 
koronavírustesztet, hangsúlyozta a 
tévhitek eloszlatása érdekében Ko-
pacz Ildikó. Az intézmény minap 
Facebook-oldalán is felhívta erre a fi -
gyelmet, részletesen felsorolva, hogy 
milyen vizsgálatokat végeznek el a 
véradók esetében.

Nem kell várakozni

A vérközpont vezetője kérdésünkre 
elmondta, a megye állandó véradási 
helyszínein a vészhelyzeti időszak-
ban is fogadják a véradókat. Szé-
kelyudvarhelyen és Gyergyószent-
miklóson ugyan előjegyzés alapján 
lehet csak vért adni, de ennek in-
kább előnye van, hiszen így nem 
kell várakozni. Székelyudvarhelyen 

a városi kórház 0266-212187-es te-
lefonszámán a 169-es belső szám 
kapcsolását kérve lehet időpontot 
kérni a véradásra, amelyre min-
den kedden 7.30-tól 11.30-ig van 
lehetőség a poliklinika épületében 
lévő véradási helyiségben. Gyer-
gyószentmiklóson a Vöröskereszt 
nyújt segítséget a vérközpontnak az 
előjegyzések elvégzésében, időpon-
tot a 0735-551400-as telefonszámon 
lehet kérni. Gyergyószentmiklóson 
havonta két alkalommal fogadják a 
véradókat: legközelebb augusztus 
5-én, majd augusztus 19-én. Csík-
szeredában a vérközpont székhe-

lyén nincs szükség előjegyzésre, 
mivel ott többen dolgoznak, de a 
járványügyi előírásokat betartva fo-
gadják a véradókat – tájékoztatott a 
vérközpont vezetője.

Gondok Maros megyében is 

A Marosvásárhelyi Regionális Vér-
központ is Facebook-oldalán próbál 
önkéntes véradókat toborozni, mi-
után az elmúlt időszakban nagyon 
lecsökkent a jelentkezők száma. 
Mint Marinela Lazar, a vérközpont 
sajtószóvivője elmondta, a sebé-
szeti osztályok szükségleteit akkor 
tudják biztosan ellátni, ha 
naponta legalább hatvan-
an adnak vért. Az elmúlt 
időszakban, feltehetően a 
koronavírus-járvány miatt 
is, naponta 30–35-en jönnek 
csupán. „Korábban a Hargita, 
Beszterce és Brassó megyei vérköz-
pontok is segítettek, hogy minden 
kérést teljesíteni tudjunk, de az el-
múlt időszakban ők sem tudnak. 
Emiatt arra biztatunk mindenkit, 
hogy jöjjön segíteni, hiszen más-
képp el kell halasztani a létfontos-
ságú  beavatkozásokat.” A sajtó-
szóvivő kihangsúlyozta, szigorúan 
betartják az egészségügyi előíráso-
kat, így akik belépnek a központba, 
egyszer használatos nejlonpapucsot 
kapnak, és kötelező a maszk visele-
te. A tágas váróterembe legtöbb tíz 
személyt engednek be, és a vérvétel-
kor is betartják a távolságot. Nincs  
zsúfoltság, és mindenki biztonság-
ban érezheti magát. A vérközpont 
felhívására a Maros Megyei Klinikai 
Kórház több alkalmazottja is elment 
önkéntesen vért adni, és az  egész-
ségügyi személyzet feltett szándé-
ka, hogy az elkövetkező időszakban 
is segítsenek azokon, akik sebészeti 
beavatkozásra várnak.

A 24 óra alatt regisztrált 767 esettel 
az igazolt fertőzöttek száma elérte 

a 37 458-at. A kórházakból 25 042-en 
térhettek haza, 22 617-en gyógyul-
tan, továbbá 2425 olyan tünetmentes 

fertőzött, akit tíz napig kórházi 
megfi gyelés alatt tartottak, 
hazatérhetett négynapos 
elkülönítésbe. Emellett 935 
fertőzöttet saját kérésére en-
gedtek haza. Az elhunytak 

száma elérte a 2026-ot, in-
tenzív osztályon 286 páciens feküdt. 
Újabb 14 889 tesztet végeztek, ezzel 
eddig összesen már 958 622 teszt ké-
szült. Hargita megyében pénteken 5, 

szombaton 10, tegnap pedig 3 személy 
esetében igazolták a koronavírus-fer-
tőzést, és elhunyt egy újabb beteg. Így 
421-re emelkedett a járvány kezdete 
óta azonosított esetek száma – derül 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
közleményéből. Mindeddig 320 sze-
mély hagyta el gyógyultan a kórháza-
kat, és 13 haláleset hozható összefüg-
gésbe a vírussal. 74 aktív fertőzöttet 
a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 

kórházakban kezelnek vagy tartanak 
megfi gyelés alatt tünetmentesség ese-
tén. Mostanáig 14 személy kérte, hogy 
távozhasson a kórházból, az ő keze-
lésük otthon folytatódik. A járvány 
terjedésének megelőzése érdekében 
a hatóságok továbbra is ellenőrzik a 
zsúfoltabb helyeket, a szabályok áthá-

gása esetén pedig bírságolnak. Maros 
megyében pénteken tízzel, szombaton 
hattal, tegnap szintén hattal emelke-
dett a koronavírusos esetek száma, 
amely a járvány kezdete óta elérte a 
860-at. Kovászna megyében a járvány 
kezdete óta 359 személy fertőződött 
meg, ott a növekedés kisebb mértékű.

A nyári hónapokra jellemző 
hiány idén még fokozottabb, 
nagy szükség van véradókra
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A járvány egyelőre tartja magát, 
a fertőzésszám emelkedik
▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Egyre több a koronavírus-fertőzött
• Miután pénteken és szombaton is megdőlt a 24 óra 
alatt országos szinten regisztrált új koronavírus-fertő-
zöttek rekordja – 799, illetve 889 volt a szám –, tegnap 
a viszonylag kevés elvégzett teszt miatt nyolcszáz alá 
csökkent az új fertőzöttek száma.

Nagytakarítás 
Marosvásárhelyen
Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala megszervezi az álta-
lános nagytakarítást, melynek 
során elszállítják a háztartá-
soknál felhalmozott hulladé-
kot. Az utcabeosztás: ma M. 
Viteazu, Kollégium, N. Iorga, 
Vár sétány, A. Șaguna, Azuga 
utcák és környékük. Kedden: 
Maroshévíz, Avram Iancu, Régi 
kórház, Palás köz, Mărășești 
tér, Mărăști, Aranyos, Motru, 
A. Vlahuță utcák és környékük. 
Szerdán: Berek, Margaréta, 
Kós Károly, Hangya utcák, 
Kárpátok sétánya és környéke. 
Csütörtökön: Ștefan Cicio Pop, 
Víztelep, Szentannai, Nagy 
Szabó Ferenc, Serafim Duicu, 
Constantin Hagi Stoian utcák 
és környékük.
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