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Szotyognak az infl uenza elleni 
vakcinák a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságokhoz, és onnan 
a háziorvosokhoz, hogy folyta-
tódhasson a kockázati csopor-
tokhoz tartozó személyek oltási 
kampánya, ám a jelenlegi tempót 
látva félő, hogy az emberek meg-
unják a várakozást.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Ú jra felcsillant a remény azok 
számára, akik az államilag fi -
nanszírozott országos oltási 

kampány keretében az infl uenza elle-
ni oltásra várnak, Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter bejelentése szerint 
hétfőn újabb 600 ezer adag infl uen-
za elleni oltást juttattak el a megyei 
közegészségügyi igazgatóságoknak, 
amelyeknek szét kell osztaniuk a vak-
cinákat a háziorvosok között. „Éppen 
ma küldtek szét 500 ezer adagot és 
100 ezer extra adagot a közegész-
ségügyi igazgatóságoknak, hogy 
eljuttassák a háziorvosokhoz, és a 
hétvégén, jövő hét elején még lesz to-
vábbi 500 ezer adag” – nyilatkozta az 
egészségügyi tárca vezetője hétfő este 
a Realitatea Plus műsorában. Jelezte 
egyúttal, hogy a kormány által meg-
rendelt 2 970 000 vakcináig a különbö-
zet november végén, december elején 
érkezik majd az országba.

A megyei közegészségügyi igazgató-
ságok a háziorvosok rendelései alap-
ján igényelt infl uenza elleni oltóanyag 
mintegy egyharmadát kapták meg – 
értesült lapunk az érintettektől. És bár 
még decemberben sem késő beadatni 
a vakcinát, a szakemberek attól tarta-
nak, ha akadozik az ellátás, a jogosul-
tak megunják a várakozást, és lemon-
danak a védelemről.

Még nem késő az immunizálás
Hargita megyében például összesen 
25 ezer dózis oltóanyagot rendeltek, az 
eddigi szállítmányokat összesítve ők is 
az egyharmadát kapták meg. Legutóbb 
a héten négyezer adagot szállítottak 
Hargita megyébe, a vakcinát már oszt-
ják is a háziorvosok között, ám ez azt 
jelenti, hogy egy rendelőnek átlag 25 
dózis jut – számolt be lapunknak Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője.

Egyúttal hangsúlyozta: még van idő 
az immunizálásra, decemberben sem 
késő beadni az oltást. „Az elmúlt évek-
ben is előfordult, hogy a február–már-
cius időszakban volt több infl uenzás 
beteg. Idén is arra számítunk, hogy 
később jelenik meg a fertőzés, hiszen 
a koronavírus elleni óvintézkedések 
minden légúti fertőzést okozó vírus 
terjedését lelassítják” – részletezte az 
epidemiológus. Hozzátette, általában 
a gyerekek közvetítik a vírusfertőzése-
ket a veszélyeztetett kategóriák felé, és 
mivel most nem járnak tanintézetbe, 
ez késlelteti a fertőzések megjelené-
sét, tehát ebből a megközelítésből még 
decemberben sem késő immunizálni 
infl uenza ellen.

Tar Gyöngyi szerint ugyanakkor az 
oltóanyag-szállítmányok késlekedé-
sének, akadozásának a hátulütője, 
hogy az idő múlásával már nehezebb 
lesz meggyőzni a lakosságot. „Az ol-
tási kampány lényege, hogy felkészí-
tik az embereket, kialakítják az elvá-
rást, az igényt, ám ha amikor kérik, a 
rendelőkben épp nincs oltóanyag, a 
kampány hatása lecseng. Évek óta ez 
történik. Mi idejében tisztességesen 
elkezdjük a kampányt, felcsigázzuk az 
emberek érdeklődését, és amikor kel-
lene a vakcina, késik. Fennáll a veszé-
lye, hogy egy idő után, hiába mondják 
az epidemiológusok, hogy még nem 
késő, az emberek csak legyintenek rá” 
– mondta Tar Gyöngyi.

Rámutatott, idén időben megérkez-
tek az első adagok, csak aztán lelassult 
a beszállítás. Arra is kitért, hogy első-
sorban az idős, krónikus betegek ér-

deklődnek nagy számban az ingyenes 
vakcina iránt, viszonylag kevés gye-
reket akarnak beoltatni a szüleik, és a 
várandós kismamák sem jelentkeznek, 
holott ők is a veszélyeztetett kategóri-
ába tartoznak. A két év alatti kisgyere-
keknek külön vakcina érkezik, ám ezt 
is be lehet adni a felnőtteknek, ha a 
kisgyerekes szülők nem igénylik, nem 
várják meg, amíg a vakcina szavatossá-
ga lejár, hanem odaadják az időseknek.

Mindenhol újabb adagokra 
várnak
Hasonló a helyzet Kovászna megyé-
ben, ahol 15 ezer adag oltóanyagot 
rendeltek, és eddig összesen ötezret 
kaptak meg, amiből kétezer dózist 
ezen a héten. Ezt szétosztják a ren-
delők között, ám csak a szükséglet egy 
töredékét fedezi az újabb szállítmány 
– mondta el megkeresésünkre Igyártó 
Gabriella, a megyei közegészségügyi 
igazgatóság munkatársa. Októberben 
két szállítmány vakcinának kellett 
volna érkeznie, ám ezek elmaradtak, 
a járványtani szakemberek abban bíz-
nak, időben pótolja az egészségügyi 
minisztérium, amíg még van értelme 
oltani.

A Kolozs megyei közegészségügyi 
igazgatóság a hónap elején arról adott 
tájékoztatást, hogy 25 ezer adag vakci-
na érkezett a megyébe, miközben több 
mint 35 ezer, 6 hónap és 64 év közöt-
ti életkorú krónikus beteg igényelne 
infl uenza elleni védőoltást. Közölték, 
hogy további 66 600 adag vakcinát 
várnak még a megyébe. 

Anca Andrițoiu Beszterce-Naszód 
megyei tisztifőorvos szintén a napok-
ban közölte, 31 ezer adagot rendel-
tek, ám ennek eddig csak a töredéke 
érkezett meg, amit az egészségügyi 
dolgozók, mentősök rendelkezésére 
bocsátottak. Egyébként sokan próbál-
ják beszerezni a védőoltást a gyógy-
szertárakban, ám a meglévő készletek 
nagyon hamar kifogytak, és jelenleg a 
legtöbb patikában hiánycikknek szá-
mít az infl uenza elleni vakcina.  „A 
korábbi években 40-50 lejes áron any-
nyi oltás volt a patikákban, amennyit 
akartál, most viszont, amikor sokan 
keresik, szinte semmi”– nyilatkozta 
Niculai Dumitru besztercei háziorvos.

Klaus Iohannis államfő különben a 
múlt héten arról beszélt, hogy Romá-
nia idén 3,5 millió dózis vakcinát ren-
delt, ami több részletben fog megér-
kezni az országba. Tavaly ennél sokkal 
kevesebbet, 1,5 millió adagot rendelt 
az ország.

MÉG MINDIG NEM JUT INFLUENZA ELLENI OLTÁS AZ ARRA VÁRÓ BETEGEKNEK, LAKOSOKNAK

Csak szotyognak a vakcinák

Erdélyi tudósítások 2020. november 18.
szerda

Hány „tisztítótűz” 
kéne még?

Ebben az országban, ahol sok helyen bolondnak 
nézik azokat, akik tiszteletben tartják a szabályo-
kat, csoda, hogy „csak” ötévente fordul elő egy-
egy olyan súlyú katasztrófa, mint a szombati kará-
csonkői kórháztűz, amelynek következtében eddig 
tizenegyen életüket vesztették – a felismerhetet-
lenségig összeégve –, és többen megsebesültek. 
Ebben az országban sajnos ma sem működnek 
másként a dolgok, mint tíz évvel ezelőtt, amikor 
csecsemők égtek benn a giuleşti-i szülészeten, 
vagy öt éve, amikor sajnos megtörténhetett a Co-
lectiv-tragédia.

Ahogyan az lenni szokott egy-egy, a közvéle-
ményt erősen megrázó katasztrófa kapcsán, a ka-
rácsonkői kórháztűz körülményei és fejleményei 
ráirányítják a fi gyelmet, hogy mennyi minden nem 
működik megfelelően, és hogy mi minden meg-
történhet Romániában. (Kérdés, lesz-e egyáltalán 
kézzelfogható eredménye annak, hogy a tragédia 
nyomán újabb meg újabb hiányosságokra derül 
fény…) Hogy milyen mértékű szabályszegések 
történhetnek, arra jó példa, ami a moldvai város-
ban történt: a baleset napján hatósági engedély 
nélkül végeztek átalakításokat a kórházban, majd 
átköltöztették a betegeket az újonnan kialakított 
részlegre. Vagy az is, ami Vaslui megyéről derült 
ki, hogy ott egyetlen kórháznak sincs tűzvédelmi 
engedélye. Mindez történik öt kerek évvel a több 
mint hatvan emberéletet követelő Colectiv-tűzvész 
után. Úgy tűnik, Románia nem tanul semmilyen 
tragédiából. Ó, irgalom Atyja, ne hagyj el.

De nemcsak a megdöbbentő, életeket követelő 
katasztrófák juthatnak eszünkbe, hanem a rend-
szer olyan anomáliái, egyenetlenségei és visz-
szatetsző fi ntorai, amik teljességgel lehetetlenné 
teszik, hogy az egészségügy bár távolról súrolja a 
normalitás határát. Tegyük hozzá, a járvány előtti 
időkben sem lehetett kvázi kielégítő állapotokról 
beszélni, nemhogy most, amikor az amúgy is ne-
hézkesen működő rendszerre a vírus kezelésének 
roppant súlya nehezedik. Ebben az országban az 
a visszásság is simán megtörténik, ami például 
Brassóban, hogy két hónapja üresen áll húsz új, 
az intenzív terápia céljaira kialakított ágy, mert 
nincs elegendő személyzet, aki a speciális ké-
szülékeket kezelni tudná. És az is tragikomikusan 
jellemző Romániára, hogy miközben a kovásznai, 
nagy múltú szívkórház jócskán korszerűsítésre 
szorul, akkor mit tesz az egészségügyi tárca? Hát 
ami a „legkézenfekvőbb”: ortodox templomot épít 
az intézmény mellé.

Arról már ne is beszéljünk, hogy egész biztosan 
sűrűn fordulnak elő olyan, „csak” egyetlen ember-
életet követelő esetek, amikről nem mindig sze-
rez tudomást a közvélemény. A hétvégén történt 
Dolj megyében: egy koronavírussal fertőzött 36 
éves várandós nő életét vesztette, mert kórházról 
kórházra szállították, a megfelelő kezelés késleke-
dése miatt azonban nem sikerült megmenteni az 
életét. A riasztó tények mellett olykor helyet kap-
nak a hírekben olyan pozitív töltetű fejlemények 
is, mint a nagyváradi sürgősségi osztály felújítása, 
a 32 millió lejes beruházásból elkészült, modern 
felszereltségű létesítményt a hét elején avatták 
fel. Sajnos ez azonban cseppnek bizonyul a hazai 
egészségügy keserű tengerében. Ahol a március 
óta tartó járványhelyzetben a kormány csak ígér-
geti, hogy méltányosabban fogja jutalmazni az 
egészségügyi dolgozókat, „megoldja problémá-
ikat”. A hitegetések azonban ez idáig pusztán a 
szavak szintjén maradtak.

Szóval így állunk: a járványos betegség ostro-
mait nehezen állja a rendszer, nincs elegendő 
személyzet, pénz sincsen elég (vagyis ha akarják, 
mondjuk templomépítésre van), az egészségügyi 
alkalmazottak hiába kérik a kormánytól a mél-
tányos bánásmódot. Mindeközben felcsaptak a 
katasztrofális állapotok szimbólumaként is ér-
telmezhető lángok. Vajon hány ilyen „tisztítótűz-
nek” kell fellobbannia ahhoz, hogy észbe kapjon 
ez az ország, és bár valamelyest „megtisztuljon” 
a rendszer?
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Beoltanák a háziorvosok a kockázati csoportokat, csak nem nagyon van mivel

Nagyobb Siofor-szállítmányokat is ígérnek

A cukorbetegek kezelésére használt Siofor tablettákat gyártó vállalat arról 
biztosította a romániai hatóságokat, hogy november–decemberben nagyobb 
mennyiségű gyógyszert fog leszállítani. Erről Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter beszélt hétfő este. Addig is – tette hozzá – öt alternatíva van a 
Sioforra, „de a páciensek hozzászoktak a Sioforhoz, aminek talán nincsenek 
mellékhatásai, miközben az alternatíváknak lehetséges, hogy van”. „Egyúttal 
arra biztatom a forgalmazókat, hogy az országba érkező mennyiséget osszák 
szét az összes gyógyszertár között, hogy eljusson a páciensekhez, akik 
megszokták, hogy elmennek a patikába megvásárolni az orvosságokat, hogy 
ne kényszerüljenek arra, hogy tartalékokat képezzenek abbéli félelmükben, 
hogy nem lehet majd kapni” – mondta az egészségügyi miniszter. Újfent 
megismételte, hogy mind a pajzsmirigybetegek kezelésében fontos Euthyrox, 
mind a Siofor esetében az okozta az ellátási gondokat, hogy „szinkópák” vol-
tak „a forgalmazók, a gyógyszertárak közötti elosztás és nem utolsósorban a 
páciensek szintjén is”.
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