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Lelassult a „vérkeringés”
A halasztható műtétek elnapolása miatt nincs hiány

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N oha előre nem látható, 
mikor lehet szükség na-
gyobb mennyiségű vérre 

Hargita megyében, jelenleg nincs 
vérhiány a megyei vérközpont-
nál. A járványhelyzet miatt ugyan 
kevesebb a véradó is, mint más 
években, de a fogyasztás is lénye-
gesen lecsökkent, mivel – ugyan-
csak a járványügyi helyzet miatt 
– a megye összes kórházában 
csak a halaszthatatlan, sürgőssé-
gi műtéti beavatkozásokat végzik 
el – tudtuk meg Kopacz Ildikótól, 
a Har gita Megyei Vérközpont ve-
zetőjétől. Elmondta, a megszokott 
vérmennyiséghez képest most 
vannak kiesések, ugyanis nem 
járhatnak terepre, azaz olyan te-
lepülésekre, ahol nincs kórház 
és állandó vérbegyűjtő helyiség, 
a potenciális véradók egy része 
számára pedig nehézkessé vált a 
véradás, utazniuk kellene ezért, 
illetve azt is tapasztalják a vér-

központnál dolgozók, hogy az em-
berek óvakodnak egészségügyi 
intézményekbe menni a járvány-
helyzet miatt. 

Csak két helyszínen gyűjtenek

A közelmúltban voltak ugyan 
civil kezdeményezések a megyé-
ben csoportos véradási akciók 
megszervezésére, ezek azonban 
nem megengedettek, így végül 
fel kellett függeszteni ezeknek az 
eseményeknek a megszervezését. 
Az ilyen akciók megrendezését a 
megyei vérközpont vezetője sem 
látja észszerűnek, illetve biz-
tonságosnak. A vérközpont csík-
szeredai székhelyén kívül az 
intézmény munkatársai csak a 
székelyudvarhelyi kórházba jár-
nak vérbegyűjtésekre, ugyanis 
ezek bejáratott kórházi helyszí-
nek, meg lehet szervezni a szű-
réseket, a beöltözést, egy idegen 
helyen azonban még egy nagyobb 
helyiség fertőtlenítése is nehéz-
ségeket okozna, nehéz lenne a 
vér adók, illetve maguk számára 

is biztosítani a megfelelő bizton-
sági feltételeket – magyarázta az 
okokat Kopacz Ildikó.

Vércsoport és Covid-fertőzés

Különböző egyetemek vizsgálatai-
ra, illetve kínai kutatók megfi gye-
léseire hivatkozva több cikk is szü-
letett az elmúlt hónapokban arról, 
hogy a vércsoportok és a korona-
vírus-fertőzés kapcsolatát vizsgál-
va a kutatók arra a megállapításra 
jutottak, hogy a nullás vércsopor-
túak ritkábban betegszenek 
meg, mint az A, B vagy AB 
vércsoporttal rendelkezők, 
illetve védettebbek a ko-
ronavírussal szemben. A 
különböző vércsoportok 
és a koronavírus-fertőzés 
kapcsolatáról szóló fejte-
getések áltudományos va-
lótlanságok, a nullás vagy más 
vércsoportúak nem védettebbek a 
vírussal szemben, mint mások – 
jelentette ki kérdésünkre a megyei 
vérközpont vezetője. Ezt támasztja 
alá az is – folytatta –, hogy a sú-
lyos állapotban lévő koronavírusos 
betegek kezelésére használt vér-
plazmák esetében ugyanakkora az 
igény a 0-s vércsoportú gyógyult 
betegtől származó plazmára is, 
mint más vércsoportú plazmákra.

Kevesebb jön be, de kevesebb 
is megy ki. Megszűnt a vérhiány 
Hargita megyében, mert 
lecsökkent a műtétek száma
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A tapasztalat azt mutatja – mond-
ta érdeklődésünkre az egész-

ségügyi szakember –, hogy legtöb-
ben, akik koronavírus-fertőzésre 
utaló tüneteket észlelnek magukon, 
„két lábukon mennek a sürgősség-
re”, mások pedig mentőt hívnak 
vagy felkeresik a megyei egészség-
ügyi igazgatóságot. Kacsó Jolán sze-

rint az utóbbi az ideális, hi-
szen így adott a lehetőség, 
hogy az enyhébb tüneteket 
észlelő személy otthoná-
ban is elvégezhető a teszt. 
Kérdésünkre, miszerint 
előfordulhat-e, hogy va-

laki a sürgősségi osztályon 
való várakozás közben fertőződ-
jön meg, az egészségügyi szakem-
ber leszögezte, ez gyakorlatilag 
lehetetlen, hiszen az előírt proto-
koll szerint járnak el, megfelelően 
elkülönítik a betegeket. „Most már 
annyira vigyázunk a kórházon be-
lül, hogy a személyzet, aki elkapja 
a fertőzést, az nem a kórházban be-
tegszik meg, hanem kívülről” – fej-
tette ki Kacsó Jolán.

„Jöjjenek be egy órára”

„Amióta Hargita megyében is elsza-
badult a vírus és egyre meredekebben 
növekszik a koronavírus-fertőzöttek 
száma, azóta a kisebb egészségügyi 
problémákkal, amelyeket megoldhat a 
háziorvos vagy az ügyeleti központban 
is kezelhetők, az emberek már nem a 
sürgősségi osztályhoz fordulnak” – 
fogalmazott a főorvos, hozzátéve, ez 
nagyban köszönhető annak is, hogy a 
sajtó által mediatizálva van a járvány 
veszélyessége. Kérdésünkre, hogy mit 
gondol a járványtagadók által gyak-
ran ismételgetett állítások valóságtar-
talmával kapcsolatban (például: nem 
veszélyesebb, mint az infl uenza), úgy 
fogalmazott, „ezek az emberek jöjje-
nek be egy órára a sürgősségi osztály-
ra, és egyből elhiszik, mennyire súlyos 
járvánnyal is van dolgunk. A fertőzés 
lefolyása rendkívül kiszámíthatatlan, 
nagyon súlyos tüneteket produkál-
hat, és bár az idősebbek és a krónikus 
betegséggel küszködők tartoznak a 
veszélyeztetettebb kategóriába, a fi a-
talabbakat is nagyon megviseli. A jár-
ványtagadó mentalitás miatt sokszor 
érezhetnénk úgy a kollégákkal, hogy a 
munka, amit végzünk, teljesen felesle-
ges” – nehezményezte Kacsó Jolán.

Sürgősségre indokolt esetben
• Az utóbbi időben megváltozott az a szokás, miszerint 
a betegek sokszor olyan egészségügyi problémákkal 
is a sürgősségi osztályhoz fordulnak, amelyek nem 
oda valók. Ez legalább egy jó hír, hiszen így kevésbé 
terhelik és lassítják az ellátást a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban – tudtuk meg Kacsó Jolántól, a 
sürgősségi osztály főorvosától.

• Megszűnt a nyáron aggasztó mértékűvé vált vér-
hiány Hargita megyében, ez azonban nem a véradók 
számának jelentős növekedésével magyarázható, 
hanem azzal, hogy a koronavírus-járvány terjedése 
miatt a megye összes kórházában elnapolják a ha-
lasztható műtéti beavatkozásokat, tehát a fogyasz-
tás is lényegesen visszaesett. A megyei vérközpont 
vezetőjétől érdeklődtünk a koronavírus-fertőzés és a 
betegek vércsoportja közti összefüggésről is.

Böjte Csaba szerzetes is megfertőződött
Böjte Csaba ferences szerzetes is megfertőződött az új típusú koro-
navírussal. A hírt a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője közölte 
hétfőn kora este Facebook-oldalán. „Megvolt a koronavírusteszt, és 
sajnos pozitív lett az eredmény! Ez a pozitív teszt azt mutatja, hogy 
nemcsak a külvilágban, de már az én szervezetemben is konflik-
tus, háború zajlik! Ezt a csetepatét én úgy érzékelem, hogy sokat 
köhécselek, fáradtabb vagyok és főleg nem mehetek az emberek 
közé, nem tarthatok szentmisét, valószínű, hogy nem is tudnék egy 
órácskát beszélni köhögés nélkül...” – olvasható a bejegyzésben. A 
ferences szerzetes posztjára kevesebb mint egy óra alatt több mint 
háromezren reagáltak, és több mint ezerszázan kívántak gyógyu-
lást és mihamarabbi felépülést a több ezer nehéz sorsú gyermeket 
felkaroló Szent Ferenc Alapítvány vezetőjének. 
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