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Bár az egészségügyi miniszté-
rium kétszer annyi, infl uenza 
elleni oltóanyagot vásárolt, mint 
egy évvel korábban, a háziorvo-
soknál még mindig várólisták 
vannak az ingyenvakcinára jogo-
sultakkal, a gyógyszertárakban 
pedig nem lehet megvásárolni az 
oltóanyagot. A szakemberek sze-
rint amúgy novemberben még 
nem késő beoltatni magunkat 
infl uenza ellen.

 » BÍRÓ BLANKA

S zinte nincs nap, hogy a televí-
ziók képernyőjéről, rádiókból 
vagy éppen a közösségi mé-

diában ne biztatnák arra a romániai 
lakosságot – és főként a kockázati 
csoportokba tartozó személyeket –, 
hogy oltassák be magukat infl uenza 
ellen. Az ok egyszerű: legalább ettől, 
a „már megszokott” vírustól legyenek 
védve, ha már a koronavírus elleni 
vakcinára még egy ideig biztosan vár-
ni kell. Azonban ha valaki felkeresi a 
háziorvosát, akkor szerte Erdélyben 
azzal szembesül, hogy nincs már ol-
tóanyag, és a gyógyszertárakban is 
ugyanazt a választ kapja.

A szükségletek 10 százalékát 
kapták a háziorvosok
Jelenleg a háziorvosi rendelőkben 
nincs infl uenza elleni oltóanyag – 
erősítette meg a Krónikának Seres Lu-
cia, a Kovászna megyei háziorvosok 
szövetségének elnöke. Mint lapunk 
megkeresésére elmondta, szeptem-
berben és októberben kaptak néhány 
dózist, ám mindössze annyit, ameny-
nyit egy nap alatt be is adtak. Az or-
vosnő rendelőjébe például szeptem-

berben és októberben csupán tíz-tíz 
vakcina érkezett, ez viszont a jogosul-
tak mintegy 10 százalékának volt ele-
gendő. Novemberre még nem kaptak 
oltóanyagot, de attól tartanak, hogy 
erre a hónapra is csak a szükségletek 
töredékét kapják meg.

Mint ismeretes, az ingyenes oltá-
sokat a megfertőződésnek kitett és 
veszélyeztetett személyek – egész-
ségügyi alkalmazottak, 65 év fölöt-
tiek, krónikus betegek, állami gon-
dozásban lévő gyerekek és várandós 
nők – kapják.

Seres Lucia ugyanakkor kérdésünk-
re arra is kitért, hogy várólistát állított 
össze, és amint megkapja az ingyenes 
vakcinát, azonnal értesíti a betege-
it. Az is aggasztó elmondása szerint, 
hogy nem kapnak információt sem 
az időpontról, sem a mennyiségekről, 
ezért azt javasolják a veszélyeztetet-
teknek, ha tudják, szerezzék be a vak-
cinát, kérjenek telefonon időpontot a 
háziorvostól, és a rendelőben bead-
ják nekik a megvásárolt oltóanyagot.

A szakemberek szerint amúgy no-
vemberben még nem késő beoltatni 
magunkat infl uenza ellen.

Vakcinára várnak a patikák is
A gyógyszerellátás akadozását tart-
ja a legnagyobb gondnak Szabó 

Péter, a Kovászna megyei gyógy-
szerészkamara elnöke. Ez ugyanis 
bizonytalanságot generál a betegek 
és a patikákat működtetők körében 
egyaránt. Mint lapunk megkeresé-
sére kifejtette, jelenleg a gyógyszer-
tárak egy részében megvásárolható 
az infl uenza elleni oltás, ám a pati-
kák többségében hiánycikk. Ennek 
tapasztalatai szerint az áll a hát-
terében, hogy ahol többet mertek 
rendelni, még maradt készleten, ám 
ahol a gyógyszertár nem halmozott 
fel tatalékot, ott már hetek óta elfo-
gyott. Szabó Péter egyúttal arra is 
ráirányította a fi gyelmünket, hogy 
az oltásellenesek nagyon káros fel-
lángoló kampányai miatt a kereslet 
is hullámzó, ezért a kisebb gyógy-
szertárak nem mernek egyszerre 
több dózist rendelni.

A szakember azt mondja, idén 
valamivel nagyobb volt az érdek-
lődés az infl uenza elleni oltóanyag 
iránt, ám a pácienseket eltántorít-
ja, ha hetekig hiába próbálják meg-
vásárolni a vakcinát. Legutóbb ok-
tóberben kaptak a gyógyszertárak, 
úgy tudják, ha november közepén 
megérkezik az országba a követke-
ző szállítmány, előbb a háziorvosi 
rendelők kapnak, és csak utánuk a 
patikák.

HIÁBA KÉRIK A LAKOSSÁGOT, HOGY OLTASSA BE MAGÁT, HA NINCS MIVEL – A SZAKEMBER SZERINT NEM KÉSTÜNK EL

Infl uenza elleni vakcina helyett csak ígéret van

Nem szabad túlzásba vinni. A vitaminok és gyógyszerek esetében is igaz, hogy a jóból is megárt a sok
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A terv szerint érkeznek 
még szállítmányok
„Vegyes a kép” – értékelte eközben 
a kialakult helyzetet tegnap megke-
resésünkre  László Attila szenátor. 
Az RMDSZ egészségügyi szakpoliti-
kusa rámutatott, a háziorvosok 1,2 
millió adag infl uenza elleni oltást 
kértek, az országba pedig 3 millió 
dózis került be. A vakcinák beszál-
lítási ütemterve szerint az országba 
szeptember folyamán 400 ezer dó-
zis, októberben 1,1 millió adag vak-
cina érkezett. November 16-ától két 
részletben további 930 adag infl u-
enza elleni oltóanyag várható, majd 
december 10-én újabb 540 ezer dó-
zis vakcina érkezik. László Attila rá-
mutatott, a személyes tapasztalata 
az, hogy a bukaresti vagy kolozsvári 
patikákban jelenleg is lehet oltó-
anyagot vásárolni. Valószínűnek 
tartja, hogy nem volt egységes az el-
osztás, illetve egyes gyógyszertárak-
nak nehézséget okoz a beszerzés.

A szakpolitikus elhibázottnak 
tartja, hogy szeptemberben előbb 
jelent meg az oltóanyag a patikák-
ban, és csak ezután osztották szét 
a háziorvosok között, így a keres-
kedelmi forgalomba kerülő vakcina 
mintegy 60 százalékát azok vásárol-
ták fel, akik egyébként is megkap-
ták volna a háziorvosuktól az ingye-
nes, országos program részeként. Ez 
azért történhetett meg, mert az elő-
ző évek tapasztalataira alapozva az 
emberek nem bíztak abban, hogy a 
háziorvostól megkapják a vakcinát, 
nekik is jut az ingyenes oltóanyag-
ból, mutatott rá a szenátor.

László Attila azzal próbálja meg-
nyugtatni az aggódókat, hogy a be-
szállítási ütemterv alapján lesz még 
infl uenza elleni oltóanyag a házior-
vosoknál és gyógyszertári forgalom-
ban is.

E lsősorban úgy védekezhetünk 
a vírusfertőzések – legyen szó a 

koronavírusról vagy az infl uenzáról 
– ellen, hogy betartjuk az óvintéz-
kedéseket – jelentette ki kérdésünk-
re Seres Lucia, a Kovászna megyei 
háziorvos-szövetség elnöke. Mint 
hangsúlyozta, fontos minimálisra 
csökkenteni a kijárásokat, minden-
ki törekedjen inkább arra, hogy a 
családjával töltsön tartalmas időt. 
„Amikor kimegyünk, tartsuk a tá-
volságot, hordjuk a védőmaszkot, 
és mossunk gyakran kezet” – húzta 
alá ismételten az egészségügyi szak-
ember.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
ebben az időszakban felértékelődik 
az egészséges életmód, érdemes 
sok folyadékot, zöldséget és gyü-
mölcsöt fogyasztani. Figyelni kell 
továbbá a kiadós éjszakai alvásra, 
nem javallott az éjszakázás, hiszen 
egy kipihent szervezet sokkal ellen-
állóbb. A zöldségek és gyümölcsök 
mellett lehet C-vitamint szedni, de 
ebből sem kell „ipari mennyiség-
ben”, hiszen igaz, hogy a felesleg 
a vizelettel távozik, de hosszú tá-

von vesekövet okozhat. Egy fel-
nőttnek a napi ezer milligramm 
C-vitamin bőven elég – tanácsolta 
a háziorvos. A D-vitamin esetében 
még nagyobb elővigyázatosságra 
van szükség, hiszen télen érdemes 
ugyan pótolni, de ha valaki túlzás-
ba viszi, feloldja a kalciumot, és 
csontritkulást okozhat. Az orvosnő 
még kis mennyiségű cink szedését 
javasolja.

Hangsúlyozta, ezeken kívül orvo-
si javallat nélkül senki se szedjen 
más tablettákat, még egy banális 
Paracetamolt sem tanácsos beven-
ni. „Antibiotikumot semmiképp 
nem lehet orvosi vizsgálat nélkül 
szedni, de ez minden más gyógy-
szerre is érvényes. Ha nincsenek 
tüneteink, értelmetlen a gyógyszer-
szedés, megelőzésre nem alkalmas. 
Ha tüneteink vannak, mindenkép-
pen kérjük ki az orvos tanácsát” – 
javasolta Seres Lucia.

Hozzátette: a háziorvosok va-
lóban elfoglaltak, folyamatosan 
csöng a telefonjuk, de kitartóan kell 
próbálkozni, és minden gyógyszer-
szedés előtt konzultálni.

Azt viszont mindenkinek ajánlja, 
hogy tartson otthon egy levél Para-
cetamolt, ha láza van, fáj a feje, kér-
dezze meg az orvosát, és ha ő is úgy 
látja, be lehet venni. „A túlzott gyógy-
szerszedés májpanaszokat okozhat, a 
túl sok gyulladáscsökkentő gyomor-
fekélyt, nem érdemes kockáztatni” 

– intett mindenkit Seres Lucia, aki-
nek a tapasztalata szerint előfordul 
olyan is, hogy a gyerekeknek egész 
télen adják a szülők a Nurofent, a 
Panadolt, ami értelmetlen. „Ha a 
gyereknek folyik az orra, tisztítsuk 
ki, és adjunk neki C-vitamint” – ta-
nácsolta a szülőknek az orvosnő.

Fontos az egészséges életmód, a vitaminok, de semmi felesleges gyógyszer

 » A zöldségek 
és gyümölcsök 
mellett lehet 
C-vitamint szed-
ni, de nem kell 
„ipari mennyi-
ségben”. 

 »  A szakem-
ber azt mondja, 
idén valamivel 
nagyobb volt az 
érdeklődés az 
infl uenza elleni 
oltóanyag iránt, 
ám a pácienseket 
eltántorítja, ha 
hetekig hiába 
próbálják megvá-
sárolni a vakcinát. 

Létfontosságú gyógyszerek hiányoznak a patikák polcairól

Miután a pajzsmirigybetegek kezelésében fontos Euthyrox gyógyszer krízise az ígéretek ellenére 
sem oldódott meg, újabb fontos orvosság tűnt el a patikák polcairól. Jelenleg a cukorbetegek 
kezelésére használt Siofor tabletta számít hiánycikknek. Szabó Péter, a Kovászna megyei gyógy-
szerészkamara elnöke lapunknak elmondta, nem tudják, mit mondjanak a betegeknek. A két-há-
rom megyét ellátó gyógyszerügynök kap néha néhány doboz Siofort, ami még egy eldugott vidéki 
patikának sem lenne elég. „Folyamatosan akadozik a gyógyszerellátás, már a vérnyomás-ingado-
zásra felírt orvosságok is késve érkeznek be a patikákba. Ilyen esetben az egy-két hetes csúszás is 
sok, az akut betegségre felírt gyógyszert legkésőbb 24 órán belül, a krónikus betegségre felírtat 48 
órán belül meg kellene kapnia a betegnek, ám a patikák tehetetlenek, hiába rendelnek, a beszállí-
tók is csak a vállukat vonogatják” – világított rá a kialakult helyzetre Szabó Péter.




