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A z utóbbi időben sem eny-
hült a megyében a nyáron 
tapasztalt súlyos vérhiány, 

továbbra is túl kevesen adnak vért. 
Év elejétől augusztus végéig egy 
havi átlagmennyiséggel kevesebb 
vért adtak a véradók, ez 440 adaggal 
kevesebb mennyiséget jelent. Jelen-
leg leginkább 0-s és AB Rh-negatív 
faktorú vérből van a szükségesnél 
kisebb készlete a Hargita Megyei 
Vérközpontnak – tudtuk meg az 
intézmény vezetőjétől, Kopacz Ildi-
kótól. Elmondta, műtéti beavatko-
zások, különböző kezelések esetén 
a hozzátartozók egy része toboroz 
véradókat, de a személyre szóló vé-
radások száma általában alacsony. 
Fontos, hogy a betegek hozzátarto-
zói tudatában legyenek a véradás 
fontosságának, illetve az orvosok-
nak is kötelességük népszerűsíteni 
a véradást – mondta az intézmény 
vezetője. 

Mivel a megyei vérközpontnál 
dolgozók tapasztalata szerint a po-
tenciális véradók egy részét tovább-
ra is a koronavírusteszttől és egy 
esetleges pozitív eredménytől való 
félelem tántorítja el a véradástól, Ko-
pacz Ildikó ismét nyomatékosította: 

nem végeznek koronavírustesztet, 
sem Covid-ellentest-vizsgálatot a vé-
radásnál, csak a szokásos kötelező 
vizsgálatokat végzik el.

Van remény 
az eszközbeszerzésre

Júliusban adtunk hírt arról, hogy a 
megyei vérközpontnak szüksége len-
ne egy speciális készülékre, amellyel 
hatékonyan végezhető el a vérvétel a 
súlyos lefolyású koronavírusos meg-
betegedésben szenvedők kezeléséhez 
szükséges vérplazma elkülönítésére. 

Az aferéziskészülék ugyanakkor a 
daganatos betegek kezelésében is 
óriási hasznára lenne az intézmény-
nek. A Hargita Megyei Vérközpont 
korábban már a megyei tanácshoz, 
illetve Bukarestbe is küldött kérést a 
gép beszerzése érdekében, ugyanis 
ők állami intézményként nem kezde-
ményezhetnek adománygyűjtést. A 
készüléket még nem sikerült besze-
rezni, de mint megtudtuk, az ügyben 
már történtek előrelépések. Kopacz 
Ildikó elmondta, felvette velük a 
kapcsolatot egy székelyudvarhelyi 
vállalkozó, aki szívügyének tekinti 
a készülék beszerzését. Ha a megyei 

tanács nem tudja megvásárolni az 
eszközt, akkor egy egyesület létreho-
zása által tudják megteremteni a jogi 
formáját annak, hogy adományokat 
fogadhassanak az aferéziskészülék 
megvásárlásához szükséges összeg 
összegyűjtésére. 

Mire jó ez a készülék? 

A készülék a véradás során a donor 
véréből vonja ki a daganatos betegek 
kezeléséhez szükséges plazmát vagy 
trombocitákat – és koronavírusos 
betegek esetén a kezeléséhez szük-
séges, antitesteket is tartalmazó 
vérplazmát –, a többi vérkom-
ponenst pedig visszajuttatja 
a szervezetbe. A plazmát 
ugyan hagyományos mód-
szerrel is ki lehet vonni a 
vérből – ezt a megyében is el 
tudják végezni –, de ez jóval ke-
vésbé hatékony eljárás, és csak egy 
egységnyi plazma begyűjtését teszi 
lehetővé egy véradás alkalmával. A 
koronavírus-kezeléshez megfelelő 
vérplazmával rendelkező gyógyul-
tak más megyékbe történő átirányí-
tása véradás céljából körülményes, 
ugyanakkor országszerte óriási az 
igény, de nagy hiány van megfelelő 
plazmából, így más megyékből tör-
ténő beszerzése is nagyon bizonyta-
lan. A megyei vérközpontnál ezért 
úgy döntöttek, a hagyományos mó-
don fognak vérplazmát begyűjteni a 
kritériumoknak megfelelő, korona-
vírusból kigyógyult önkéntes plaz-
madonoroktól, hogy szükség esetén 
Hargita megyében is legyen készle-
ten néhány adag, Covid-antitesteket 
tartalmazó vérplazma.

Nem csökken a vérhiány
Egy teljes havi átlagmennyiséggel kevesebb vért adtak a véradók idén Hargita megyében

A megszokottnál is nagyobb volt idén a nyári 
hónapokra jellemző hiány, ami őszre is kitolódott
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L assan hat hónapja, hogy napon-
ta közlik országos és megyei 

szinten is a koronavírus-fertőzöttek 
számának alakulását, a száraz ada-
tokból azonban csak annyi derül ki, 
hány új esetet jegyeztek az – adott 
naphoz viszonyított – elmúlt 24 órá-
ban. Az új megbetegedésekről egyéb 
részlet csak abban az esetben derül 
ki, ha egy érintett település, cég vagy 
intézmény saját maga megosztja ta-
pasztalatait. A lakossághoz ezáltal 
nagyrészt csak annyi információ jut 
el, hogy hol nő, hol csökken a napi 

esetszám. Hargita megyében például 
az elmúlt napokban ismét emelked-
ni kezdtek az értékek, kedden 15, 
szerdán 10, csütörtökön pedig 12 új 
fertőzést igazoltak a térségben, azt 
azonban továbbra sem közölték, hol 
azonosították ezeket. A csütörtöki 
hivatalos tájékoztatásban annyi sze-
repelt, hogy a csíkszeredai, székely-
udvarhelyi, gyergyószentmiklósi és 
maroshévízi kórházakban összesen 
74 személyt kezelnek. Ennek kap-
csán az egészségügyi intézmények 
illetékeseitől érdeklődtünk arról, 
hogy melyik városban pontosan 
hány személyt ápolnak. Válaszaikat 
a 13 órás jelentés után egy-két órával 
kaptuk meg, és időközben változott 

a fertőzöttek száma, ezért neveztek 
meg összességében több érintettet, 
mint ahány a hivatalos összesítésben 
szerepelt. Magyarán: óránként válto-
zott és változik a kórházakban kezelt 
betegek száma, így a számok is órá-
ról órára változnak.

Kórházi megoszlás

A csütörtök kora délutáni adatok 
szerint a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház fertőző betegségeket 
kezelő és tüdőgyógyászati osztá-
lyain összesen 44 beteget ápolnak, 
közülük 30-an igazoltan koronaví-
rus-fertőzöttek, 14-en pedig fertő-
zésgyanúsak. A Székelyudvarhelyi 
Városi Kórházban 21 igazoltan fer-
tőzött pácienst ápolnak, de közülük 
csak 10-en udvarhelyszéki betegek, 
COVID-19 háttérkórház lévén a to-
vábbi 11 fertőzöttet a megye más 
térségeiből vagy más megyékből 
szállították Székelyudvarhelyre, 
például Brassó és Vráncsa megyék-
ből. A páciensek közül négyet ápol-
nak az intenzív terápiás osztályon, 

és egy személy van lélegeztetőgé-
pen. A Gyergyószentmiklósi Városi 
Kórházban 8 igazoltan koronaví-
rus-fertőzött és négy fertőzésgyanús 
személyt ápolnak. A maroshévízi 
kórházban csütörtökön egyetlen 
személyt sem kezeltek, mivel az ott 
igazolt fertőzötteket rendszerint át-
szállítják a megye más kórházaiba. 

Két aktív gócpont

Látni tehát, hogy Hargita megye min-
den térségében vannak fertőzöttek, 
ezt Finta Hajnal, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság aligazga-
tója is megerősítette. Mint mondta, 
annak ellenére, hogy az utóbbi na-
pokban megnőtt az új esetek száma, 
nem lehet nagyobb gócpontokról 
beszélni. „Szerencsére nincs olyan 
probléma, hogy egy adott települé-
sen koncentrálódnának az esetek, 
ehelyett megoszlanak a teljes megyé-
ben az új megbetegedések. Ez olyan 
szempontból kedvező, hogy nem 
beszélhetünk gócokról. Igaz, hogy 
van a megyében két aktív gócpont, 

de kevés esetszámmal. Két csíkszere-
dai intézményről van szó, és az egyik 
esetében nem is kimondottan gócról 
beszélhetünk, de azért nyilvánítot-
tuk annak, mert egy munkáltatóhoz 
tartoznak a megfertőződött szemé-
lyek. Fontos azonban, hogy szabad-
ságról tértek vissza, tehát nagy va-
lószínűséggel nem az intézményen 
belül, hanem a pihenés alatt kerül-
tek kapcsolatba a vírussal” 
– részletezte az aligazgató, 
aki nem nevezte meg az 
intézményeket. Hozzátette, 
több oka is van annak, hogy 
megugrott az esetek száma, 
az egyik legfőbb az, hogy 
már szinte mindenhol jelen 
van a vírus, ezért fokozottan oda kell 
fi gyelni a járványügyi előírások tisz-
teletben tartására, a maszkviselésre 
és a távolságtartásra. Emellett az 
sem elhanyagolható szempont, hogy 
legtöbben augusztusban mennek 
szabadságra, és ilyenkor lazábban 
kezeljük az előírásokat, a nagy me-
legben pedig kényelmetlen a maszk-
viselés, ezért sokan mellőzik.

Hargita megye minden térségében ápolnak koronavírus-fertőzötteket
• Ismét megugrott az utóbbi napokban a koronavírus-fer-
tőzések száma Hargita megyében, ám azt továbbra sem 
közlik, mely települések érintettek, esetleg hol alakultak 
ki gócpontok. A helyzet feltérképezése céljából a megye 
kórházaitól érdeklődtünk arról, melyik városban hány 
beteget ápolnak. Az adatok azt mutatják, hogy minden 
térségben vannak fertőzöttek, hol több, hol kevesebb.

• Továbbra is vérhiány van Hargita megyében, a múlt 
év azonos időszakához képest egy hónapnyi meny-
nyiséggel kevesebb vért tudott csak begyűjteni idén a 
megyei vérközpont. A daganatos, illetve koronavírusos 
betegek vérplazmás kezeléséhez szükséges készülék 
beszerzési módját illetően történtek már előrelépések.




