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Nem valószínű, hogy a peda-
gógusok felkerülnek az orszá-
gos programban ingyenesen 
biztosított, infl uenza elleni 
védőoltások prioritási listá-
jára. Az ingyenes vakcinából 
mindeddig meglehetősen kevés 
érkezett az országba, de még 
pénzért is nehéz beszerezni a 
védőoltást, ugyanis hiánycikk a 
gyógyszertárakban.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

E gyelőre nem került be az okta-
tási személyzet az egészségügyi 
minisztérium irányítása alatt 

zajló, infl uenza elleni ingyenes vé-
dőoltások országos programjába. In-
dokolt lenne ugyan, hogy ők is prio-
ritási kategóriaként megkapják idén a 
vakcinát, de az országos programban 
nem kerültek be az ingyenes oltásra 
jogosultak csoportjába a vakcinák 
közbeszerzési eljárásának kiírásáig. 
Utólag pedig ekkora módosítást ne-
héz lenne elvégezni, továbbá nyilván 
anyagi korlátai is lennének ennek – 
mondta lapcsaládunk megkeresésére 
Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság vezetője.

Megalapozott aggodalom
Az oktatásban dolgozók érdekvédel-
mi tömörülése, a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) 
még szeptember végén Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszterhez fordult, 
azt kérve, hogy az oktatásban dol-
gozók kérésre elsőbbséget élvezve 
kaphassanak infl uenza elleni ingye-
nes védőoltást. Megkeresésüket az 
egészségügyi miniszter egy korábbi 
kijelentésére alapozták, mely szerint 
a pedagógusok részét kellene hogy 
képezzék annak a kockázati cso-
portnak, amely jogosult az ingyenes 
védőoltásra. Aggódnak amiatt, hogy 
mi fog történni a tanintézetekben, 
amikor a koronavírus-járvány mel-
lett elkezdődik az infl uenzaszezon 
is – jelentette ki Simion Hancescu, 
a FSLI elnöke, hangsúlyozva, hogy 
szerintük az oktatási intézmények 
valamennyi munkatársát fenyegeti 
a megbetegedés veszélye, különö-

sen a 60 évnél idősebb, különböző 
krónikus betegségekben szenvedő 
tanügyi alkalmazottakat.

Intézményesített védekezés
Néhány tanintézet igazgatójánál ér-
deklődve megtudtuk, az oktatásban 
dolgozók álláspontja megoszlik az 
infl uenza elleni védőoltással kapcso-
latban. Van, aki korábban is minden 
évben beadatta magának az infl u-
enza elleni védőoltást, sőt az egész 
családja is hasonlóan járt el, ők idén 
is meg fogják tenni. Mások azonban 
soha nem adatták be maguknak, és 
idén sem tervezik, továbbá vannak 
olyan pedagógusok is, akik egy-
szer rávették magukat, de rosszul 
lettek tőle, ezért nem ismétlik meg 
– számolt be tapasztalatairól Koncz 
Melinda, a székelyudvarhelyi Esz-
terlánc napköziotthon igazgatója. A 
légúti megbetegedések szezonjával 
kapcsolatban elmondta, a fülfájás, 
orrfolyás, a lázas mandulagyulladá-
sos megbetegedések időszaka már 
elkezdődött, és mivel a náthás meg-
betegedések és a koronavírus tünetei 
sok esetben nagyon hasonlóak, ezért 
ők azt próbálják elérni, hogy semmi-
lyen fertőző betegséggel ne menje-
nek napközibe a gyerekek.

Felelőtlen a kisebb gyerekek szüle-
inek egy része – véli Sebestyén Jolán, 
a Benedek Elek Pedagógiai Líceum 
igazgatója. „Mi tájékoztattuk a szülő-
ket, hogy ha beteg a gyerek, ne küld-
jék iskolába. De a szülők részéről 
érzek egy kis felelőtlenséget: ha tüsz-
szög, folyik az orra, akkor is itt van a 
gyerek. Főleg a kisebb osztályokban” 
– számolt be az utóbbi idők tapaszta-
latairól a tanintézet vezetője.

Hiánycikk az oltóanyag
Közben a védőoltást idén még pén-
zért is nehéz beszerezni. Székely-
udvarhelyi és csíkszeredai gyógy-
szertárakban is érdeklődtünk a 
készletekről, de minden patikában 
azt a választ kaptuk, hogy korábban 
ugyan kaptak, de nagyon hamar elfo-
gytak az 55 lej körüli áron megvásá-
rolható vakcinák. Volt olyan gyógy-
szertár, ahol a közeljövőben várnak 
újabb szállítmányt, máshol leghama-
rabb december elején lesz kapható a 
vakcina. Ugyanez a helyzet Kolozsvá-
ron és Marosvásárhelyen is.

Az országos programban Hargi-
ta megyébe mindeddig egy oltó-
anyag-szállítmány érkezett: 300 adag 
kisgyerekeknek beadható infl uenza 
elleni védőoltás, illetve valamivel 

A TANÜGYI SZAKSZERVEZET KÉRÉSE ELLENÉRE NEM BŐVÜLT AZ INGYENES VAKCINÁRA JOGOSULTAK KÖRE KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

Pénzért is nehéz beszerezni az infl uenzaoltást

Beadatnák. Megnőtt az igény az infl uenza elleni védőoltásra is a koronavírus-járvány idején

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

RR
ÁS

: 1
23

RF
.C

O
M

több, mint 2600 felnőtteknek szánt 
vakcina. A Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság idén 23 ezer 
dózist igényelt az egészségügyi 
minisztériumtól. Tar Gyöngyi, az 
igazgatóság vezetője elmondta, a 
legutóbbi, pénteki videókonferen-
cián is kérte a tárca illetékeseitől, 
hogy a korábbi lehűlés miatt Har-
gita megyét vegyék előre az ellátási 
listán az ország déli megyéihez ké-
pest, hogy az ingyenes oltásra jo-
gosultaknak időben beadhassák a 
vakcinákat. Az első szállítmányból 
a várandós nőket oltják be, illetve a 
gyerekeket ötéves korig. A második 
oltóanyag-szállítmányt a hétvégé-
re, jövő hét elejére várják, abból az 
egészségügyi személyzetet immu-
nizálják. Az igazgatóság vezetője 
elmondta, többször is kérték a mi-
nisztériumtól, hogy a közintézmé-
nyek ügyfélszolgálatain dolgozók 
számára is biztosítsanak védőoltást 
– hiszen ők naponta nagyon sok 
emberrel kerülnek kapcsolatba –, 
ám sajnos nem értek el változást 
ez ügyben. Arról viszont ígéretet 
kaptak a minisztériumtól, hogy a 
korábbi évekkel ellentétben idén 
megkapja az igényelt mennyiségű 
infl uenza elleni védőoltást a megye.

 » Minden 
patikában azt a 
választ kaptuk, 
hogy korábban 
ugyan kaptak, 
de nagyon hamar 
elfogytak az 55 
lej körüli áron 
megvásárolható 
vakcinák. 

 » BÍRÓ BLANKA

E lfogadta a brassói sürgősségi kli-
nikai kórház létrehozásáról szóló 

törvénytervezetet a szenátus. Bár a 
felsőház által megszavazott változat-
ból kikerült a „regionális” megneve-
zés, ez még nem szavatolja, hogy a 
Hargita és Kovászna megyei betege-
ket nem „csatolják” Brassóhoz, ami 
nehezítené az anyanyelvhasználati 
joguk szavatolását. A kezdeménye-
zésről a képviselőház szavaz dön-
téshozó kamaraként. Benkő Erika 
parlamenti képviselő lapunknak el-
mondta, a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) törvényhozói azért 

javasolták a „regionális” kifejezés 
mellőzését, mert helyi fejlesztésű 
kórházat szeretnének a Cenk alat-
ti városban. Már az indoklásban az 
szerepel, hogy az új kórház megépí-
tése roppant sürgős, a kezdeménye-
zésnek helyi szintről kell indulnia, 
nem akadályozhatják kormányzati 
döntések.

Benkő Erika úgy véli, a Hargita és 
Kovászna megyei magyar betegek 
anyanyelvhasználati jogának szava-
tolását csakis miniszteri rendelettel 
lehet biztosítani, Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter pedig csütörtökön 
azt ígérte, két hét múlva kiadja a vo-
natkozó rendeletet. „Az ígéret szép 

szó, követjük az ügyet, két hét múlva 
újra rákérdezünk” – szögezte le az 
RMDSZ-es politikus. Mint ismeretes, 
júliusban jelent meg a 1355-ös számú 
miniszteri rendelet, amely a megyei 
kórházakat a regionális központok-
hoz csatolja, fi gyelembe véve a közöt-
tük lévő távolságot. Így a Kovászna és 
Hargita megyei kórházakat a brassói 
egyetemi központhoz utalták, tehát 
ide kell küldjék a kompetenciáikat 
meghaladó súlyos eseteket. Benkő 
Erika szeptember elején intézett ké-
rést az egészségügyi miniszterhez, 
hogy a Kovászna és Hargita megyei 
kórházak kerüljenek vissza a maros-
vásárhelyi regionális központhoz, 

mert így jobban szavatolható a bete-
gek anyanyelvhasználathoz való joga.

Az egészségügyi reformok törvénye 
2017-ben módosított változatának ér-
telmében ott, ahol a nemzeti kisebb-
ségek aránya meghaladja a lakosság 
húsz százalékát vagy az ötezer főt, 
szavatolni kell az egészségügyi ellá-
tásban számukra az anyanyelv hasz-
nálatát. Ám ezt az előírást nem veszi 
fi gyelembe a július végén kibocsátott 
miniszteri rendelet, hiszen miközben 
Marosvásárhelyen vannak magyarul 
beszélő orvosok és egészségügyi asz-
szisztensek, Brassóban már nem len-
ne lehetőség az anyanyelvhasználat 
biztosítására.

Brassóban veszélyben lenne a magyar betegek nyelvhasználati joga

 » Egy minisz-
teri rendelet nem 
veszi fi gyelem-
be, hogy az 
egészségügyi 
reformok törvé-
nye értelmében 
szavatolni kell 
az egészségügyi 
ellátásban az 
anyanyelv hasz-
nálatát a kisebb-
ségek számára.




