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Ingadozó gyógyszerárak
Vitaminokkal és lázcsillapítóval tölti fel házi gyógyszerkészletét a lakosság
• A megfázás és az 
influenza elleni gyógy-
szerek, illetve a vita-
minok a legkelendőbb 
termékek jelenleg a 
patikákban. A gyógy-
szertárakban érdek-
lődve megtudtuk, a 
koronavírus-járvány 
nemcsak a keresletre, 
hanem a gyógyszerek, 
különböző készítmé-
nyek kereskedelmi 
árára is hatással volt.

KORPOS ATTILA

„Leginkább Paracetamolt és C-vi-
tamint vásárolnak nálunk, ez nem 
meglepő. Most mindenki védekez-
ni próbál a megfázás és infl uenza 
ellen” – tudtuk meg Csíkszereda 
egyik legforgalmasabb gyógyszer-
tárában. Az úgynevezett családi 
patika feltöltésének időszaka az 
őszi hónapokra esik, mint mondták 
a gyógyszerészek. A D- és B-vitami-
nok iránt is van kereslet, továbbá 
immunerősítőket is szép számban 
értékesítenek. Kézfertőtlenítőt, 
védőmaszkot és megfázás elleni 
gyógyszereket keresnek leginkább a 
vásárlók, utóbbiból több doboznyit 
is kérnek. „A recept nélküli gyógy-
szerek árai emelkedőben vannak 
ebben az évben. Nem túlzok, ha azt 
mondom, néha hetente emelkedik 
egy-két termék ára” – mutatott rá 
a vény nélkül kapható gyógyszerek 
esetében tapasztalható tendenciára 
a patikus. Augusztusban is voltak 
drágulások, november elejétől pe-

dig újabb árnövekedésre fi gyelmez-
tetett több beszállító.

Egyes gyógyszereknek 
nehézkes a beszerzése

Hiánycikkek is vannak jelenleg a 
gyógyszerpiacon. A cukorbetegek 
számára az inzulinos receptekre a 
megszokottnál jóval korábban kell 
leadniuk a rendelést. „A legnagyobb 
hiány a pajzsmirigybetegek gyógy-
szeréből, az Euthyroxból van. Márci-
us óta egyetlen szemet sem kaptunk a 
beszállítóktól” – hangzott el az egyik 
gyógyszertárban. Ennek a gyógyszer-
nek már az év eleje óta országosan 
akadozik a beszállítása. A védőmasz-
kok egyre elterjedtebb használata 
nem okozott gondot a beszerzésben, 
a tavaszi nagy hiány elmúlt, és már 

hozzáférhető áron elegendő tartalék-
kal rendelkeznek a gyógyszertárak.

Egy másik patikában is hason-
ló keresletről számoltak be. Mint a 
gyógyszertár vezetője fogalmazott, 
C- és D-vitamint, cinket és multivita-
minokat keresnek leginkább a vásár-
lók, ezekből elegendő mennyiségük 
van készleten, de az utánpótlással 
sincs gond. „A gyógyszerek árai hol 
fennebb, hol lennebb jönnek, de ez 
mindig is így volt” – mondta. A hi-
ánycikkeknél ő is megemlítette az 
Euthyroxot és a cukorbetegségben 
szenvedők gyógyszereit, ezekből 
vagy nagyon keveset, vagy csak rit-
kán tudnak beszerezni.

Maximalizált árak

„A legalapvetőbb vitaminokból tan-
kolnak fel az emberek a hideg idő 
beálltával. Ugyanakkor az infl uenza 

elleni oltást is sokkal többen keresik, 
mint korábban. Ebből mi ötven ada-
got kaptunk az elején, de az pillanatok 
alatt elfogyott” – számolt be egy má-
sik gyógyszerész. Arra is kitért, hogy 
a koronavírus-járvány romániai meg-
jelenését követően, azaz márciusban 
„robbanásszerűen megugrott 
a megfázással kapcsolatos 
gyógyszerek és kiegészítők 
ára. Aztán június és július 
időszakban volt egy nagy 
árváltozás a receptköteles 
gyógyszerek esetében. Ezek-
nek országos szinten maximalizál-
va van az áruk, amit az egészségügyi 
minisztérium határoz meg” – ma-
gyarázta a gyógyszerész. Ő is kitért a 
korábban hiánycikként említett ter-
mékekre, de ezzel kapcsolatban azt is 
elmondta, sok érintett nem várja meg, 
hogy a hazai patikák kapjanak, ha-
nem Magyarországról beszerzi azokat.

Az úgynevezett családi patika 
feltöltésének időszaka az őszi 
hónapokra esik
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

A fertőzőosztályon eddig csak ki-
lenc ágyat biztosítottak a korona-

vírussal fertőzöttek számára, 
most már azonban huszon-
két ágyon tudják kezelni a 
pozitív teszt tel diagnoszti-
zált személyeket. „A nagy-
kórházban is átalakítottunk 
két osztályt, hogy ameny-
nyiben a helyzet kívánja, fel 

legyünk készülve” – hangsúlyozta 
Bíró Levente kórházmendzser. Tehát 
jelenleg 34 ágy áll a koronavírussal 
fertőzöttek rendelkezésére. „Ezek ki-
lencven százaléka máris foglalt. A két 
kórházépületben jelenleg a középsú-
lyos fertőzötteket látjuk el, az enyhe, 
illetve tünetmentes betegek pedig 
otthon gyógyulnak” – részletezte az 
intézmény vezetője, aki elmondta, 
abban az esetben, ha valakit nagyon 
súlyos állapotban szállít a mentő a 
kórházba, rendelkeznek olyan felsze-
reléssel, hogy el tudják látni addig is, 

amíg továbbszállítják a megye vala-
melyik másik kórházába, ahol a sú-
lyosabb betegekkel foglalkoznak. „In-
tézményünk újabb hat lélegeztetőgép 
vásárlására készül, hogy ezekkel ki-
bővítsük az intenzív terápiás osztályt, 
ha a helyzet megkívánja” – ismertette 
Bíró Levente.

A nagykórházban a többi betegtől 
teljesen elkülönített részlegeken ke-
zelik a koronavírussal fertőzötteket, 
és amint a fertőzőosztályon szaba-
dul hely, átszállítják oda őket, hogy 
tehermentesítsék a főépületet, ahol 
továbbra is elsősorban a különböző 
más betegségekkel diagnosztizált 

személyeket kezelik. A kórházme-
nedzser elmondta, elsősorban a 
Gyergyói-medence koronavírussal 
fertőzött lakosságát látják el, de ha 
szükséges, máshonnan is fogadják 

a betegeket. Kihangsúlyozta, nem a 
kórházakban, hanem az utcán kelle-
ne az igazi küzdelem történjen a ví-
russal szemben, hiszen a legtöbbet a 
megelőzéssel lehetne elérni.

Bővítették a kórházi ágyak számát Gyergyószentmiklóson
• Másfél héttel ezelőtt még arról számolt be a gyer-
gyószentmiklósi kórház menedzsere, hogy csak a jár-
ványkórház épületében vannak koronavírusos betegek, 
a megemelkedett esetszámok miatt azonban kénytele-
nek voltak a nagykórház épületében is átalakítani két 
osztályt, hogy a fertőzötteket el tudják látni.

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban is 
kénytelenek voltak lépni
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Járványnapló 
Hatvanöt új koronavírus-fertő-
zést igazoltak kedden Hargita 
megyében, ezzel 2672-re nőtt a 
járvány kezdete óta a térség-
ben azonosított esetek száma 
– derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal közlemé-
nyéből. Emellett négy újabb 
haláleset is történt a megyé-
ben, így a járvány kezdete óta 
már 86 beteg elhalálozása 
volt összefüggésbe hozható a 
koronavírussal. Gyógyultnak 
74 személyt nyilvánítottak az 
elmúlt 24 órában, ezáltal 1472-
re emelkedett a fertőzést eddig 
legyőzők száma. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és gyer-
gyószentmiklósi kórházakban 
kezelés vagy megfigyelés alatt 
állók száma 261-re nőtt, otthoni 
elkülönítésben 820-an vannak, 
33 beteg esetében pedig még 
folyamatban van a járványügyi 
vizsgálat, tehát ezután dől el, 
hogy kórházba vagy otthoni 
elkülönítésbe kerülnek. Házi 
karanténban 1092-en tartózkod-
nak a megyében. Az új esetek 
mellett a már korábban igazolt 
fertőzöttek újratesztelése során 
Hargita megyében ezúttal 15 
páciens esetében kaptak újabb 
pozitív eredményt – olvasható a 
központi Stratégiai Kommuniká-
ciós Csoport tájékoztatásában, 
amelyből az is kiderül, hogy a 
megyében 3,22-re csökkent az 
ezer lakosra jutó igazolt fertő-
zések száma, de ez még mindig 
a negyedik legmagasabb arány 
az országban. Maros megyében 
95 új esetet igazoltak, Kovászna 
megyében pedig  49-et. Közben 

jelentősen nőtt az elmúlt 24 órá-
ban az egy nap alatt regisztrált 
koronavírusos esetek száma 
Romániában, összlétszámuk 
meghaladta a 217 ezret. Ugyan-
akkor az ország területén eddig 
6574 elhalálozást jegyeztek, 
rekordot jelentően 104-gyel 
többet, mint egy nappal koráb-
ban – közölte kedden a stratégi-
ai kommunikációs törzs.
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