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• Hargita megyé-
ben a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi 
Kórház menedzsere és 
járványtani főorvosa 
kapták meg elsőkként 
a koronavírus elleni 
védőoltást tegnap reg-
gel. A megyei egész-
ségügyi igazgatóság 
vezetője szerint tegnap 
a megye öt kórházában 
kezdődött el az orvosi 
személyzet beoltása.

KORPOS ATTILA

Sergiu Sîngeorzan, a kórház 
járványtanász főorvosa kap-
ta meg elsőként a megyében 

a védőoltást tegnap reggel nyolc 
órakor. Történelmi pillanatnak 
nevezte és elengedhetetlen fegy-
vernek minősítette a vírus elleni 
küzdelemben a vakcina Hargita 
megyébe való megérkezését. „A 

mi kezünkben van a döntés, 
hogy mi lesz ezután. So-
kan kételkednek a vakcina 
hitelességében, de fontos, 
hogy mostantól már ne 
védekezzünk, hanem meg-

előzzük a járványt” – jelen-
tette ki Sîngeorzan, aki szerint a 
maszkhasználat és az óvintézke-
dések addig lesznek velünk, amíg 
a lakosság nagyobb része nem 
oltatja be magát. Elhangzott, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház orvosi személyzetének 
20 százaléka (nagyjából kétszáz 
személy) igényelte első körben a 
védőoltást, amire a főorvos úgy 
reagált, hogy ő többre számított. 

Nem bízták a hadseregre

Konrád Judit kórházmenedzser Har-
gita megyében másodikként kapta 
meg a védőoltást. „Ha a járvány elleni 
küzdelem részeként a gyógyításban 
és ápolásban a teher nagy részét mi 
vittük, akkor fontos, hogy a lakosság 
felé a példát is mi mutassuk” – érté-
kelt a beadás utáni pillanatokban. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság vezetője elmondta, 
az első szállítmány vasárnap éjsza-
ka érkezett Csíkszeredába a brassói 
központi raktárból. „Előzetesen arról 
tájékoztattak minket, hogy a hadse-
reg fogja szállítani és beadni a koro-
navírus elleni vakcinát. Mi ezt teljes 
mértékben elutasítottuk, hiszen a 
megyében mindössze egy katonaor-
vos és két belügyi orvos van, a megye 
háromszázezres létszámát pedig sem-
miképp nem tudták volna ellátni. Így 
egy székelyudvarhelyi, hűtési techno-
lógiával foglalkozó cég közreműködé-
sével szerveztük meg a szállítást” – 

mesélte. Ő is kiemelte, hogy szeretné, 
ha a lakosság látná a pozitív példákat: 
„Az első beoltott személyek azok, 
akik az egészségügyi rendszer szá-
mára a legfontosabbak. Világszinten 
eddig már több millió ember megkap-
ta a vakcinát, azt javaslom, mindenki 
éljen az oltás és a megelőzés lehetősé-
gével” – mutatott rá. Kiegészítette, a 
megyében dolgozó egészségügyi sze-
mélyzet számára összesen 675 dózis 
érkezett az első szállítmánnyal. Ebbe 
beletartoznak az orvosok, kórházi 
dolgozók, háziorvosok, gyógyszeré-
szek, fogorvosok és ezek személyze-
tei, továbbá a szociális dolgozók. Mint 
mondta, ő nem számított tömeges 
jelentkezésre az első szállítmánynál, 
hiszen amúgy is korlátozott mennyi-
ségben tudják egyelőre beszerezni az 
oltóanyagot. Hozzátette, az oltóanya-
got szállító konvoj Csíkszeredából 
Gyergyószentmiklósra, onnan pedig 
Székelyudvarhelyre szállította az első 
adag vakcinát. Ugyanakkor a tölgyesi 
és maroshévízi kórházban is már hét-

főn el tudták kezdeni az oltás beadá-
sát. „Ha elegendő igény mutatkozik, 
természetesen a hét minden napjára 
bevezetjük az oltás beadását” – tudat-
ta. Szerinte a következő szállítmány 
az igényektől függően szerdán vagy 
csütörtökön érkezhet a megyébe. 

Meg kell ismételni

Az orvosi személyzet számára más 
védőoltáshoz hasonlóan nem jár 
különleges folyamatokkal a vakcina 
beadása. Az 1,8 milliliteres gyógy-
szerampullából öt személy részesül, 
nekik egyenként 0,3 milliliter ellen-
anyagot adnak be. A tizenkét órás 
műszak (8–20 óra) alatt az előjegyzés 
alapján óránként tíz személyt tud-
nak beoltani az e célra kialakított két 
helyiségben. Egy személynél kétszer 
kerül sor a vakcina beadására, a ket-
tő között 21 nap telik el. „A rendszer 
az első beadás után automatikusan 

előjegyzi a pácienst a második alka-
lomra a megfelelő adagú oltóanyag-
gal együtt. Így nem fordulhat elő az, 
hogy valaki csak egyszer részesüljön 
az ellenanyagból” – jelezte Tar Gyön-
gyi. Mint mondta, a második adag 
beadása után tizennégy nappal már 
megfelelő szintet ér el a szervezetben 
az ellenanyag.

Koronavírus ellen oltottak
Megkapták az első személyek az ellenanyagot Csíkszeredában

Megérkezett. Hargita megyében 
elsőként Csíkszeredában 
kezdődött el az orvosi személyzet 
beoltása
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90 oltóanyagot kértek 
Gyergyószentmiklósra
Gyergyószentmiklóson is meg-
kezdték tegnap az egészségügyi 
személyzet beoltását a kórház 
épületében kialakított oltóköz-
pontban. A gyergyószentmiklósi 
városi kórházban egyelőre 90 
oltóanyagot kértek, de ez a szám 
a napokban még bővülhet. „A kór-
házi személyzetnél kezdtük el az 
oltást, a napokban kiterjesztődik 
a Gyergyói-medencében tevékeny-
kedő egészségügyi dolgozókra, 
gyógyszerészekre” – nyilatkozta 
Bíró Levente, a Gyergyószentmik-
lósi Városi Kórház megbízott me-
nedzsere. Akik igénylik az oltást, 
szűrésen esnek át, majd regisztrá-
ció alapján kerülnek a rendszerbe 
és kapják meg az oltást. A vakcina 
beadását követően megfigyelés 
alatt tartják őket, és amennyiben 
minden rendben és probléma-
mentesen zajlik, akkor kiállítanak 
számukra egy iratot, amelyben az 
áll, hogy megkapták a koronavírus 
elleni oltást – részletezte a kórház 
vezetője. Bíró Levente kihangsú-
lyozta, hogy Gyergyószentmikló-
son az oltás első napja rendben 
zajlott, a beoltott személyeknél 
nem észleltek semmilyen mel-
lékhatást. Az oltásnál jelen volt 
Csergő Tibor András, Gyergyó-
szentmiklós polgármestere is, aki 
jelezte, hogy az önkormányzat is 
fog működtetni egy oltóközpontot, 
amit január 20-a után kell beüze-
melni. (Barabás Orsolya)

K O V Á C S  E S Z T E R

A Székelyudvarhelyi Városi Kór-
ház ebédlőjét alakították át 

ideiglenesen oltásközponttá: ide ér-
kezett meg speciális hűtőjárművel 
az oltóanyag Csíkszeredából, majd 
január 4-én délben elkezdődött az 
oltások beadása is. „Megfelelően 
kialakított útvonalon érkeznek az 
intézmény munkatársai, a recep-

ciónál fölveszik adataikat, aláírják 
a beleegyező nyilatkozatot, majd 
az általános állapotfelmérés és az 
előszűrő vizsgálat után egyenként 
kerülhetnek sorra. A jelenlegi ka-
pacitás szerint négy elkülönített 
helyiségben zajlik párhuzamosan 
a beoltás, így egy óra alatt négy 
személy kaphatja meg a vakcinát, 
az első oltási napon nyolc munka-
társat számítunk beoltani” – ecse-
telte dr. Florin-Rareș Stoicescu, a 
kórház epidemiológusa.

Ritka a súlyos mellékhatás

Az oltóanyag beadása után a megfi -
gyelőhelyiségbe kísérik a beoltottat, 
ahol legtöbb tizenöt percet kell eltöl-
tenie. „A vakcina gyártójának fi gyel-
meztetése szerint az oltóanyag egyik 
komponense ritka esetben allergiás 
reakciót, anafi laxiás sokkot okozhat, 
ezért kötelező a megfi gyelés. Ez azon-
ban bármilyen más, akár a hagyomá-
nyos oltóanyagoknál is előfordulhat 
azoknál, akik erre érzékenyek. A 
tizenöt perc leteltével már csak eny-
he mellékhatásokra lehet számítani, 
olyanokra, amelyek más oltások ese-
tében is gyakran előfordulnak” – fej-
tette ki a szakorvos. Mint mondta, az 
előszűrő vizsgálat szerepe pontosan 

azon esetleges allergiák, autoimmun 
vagy krónikus betegségek kiszűrése, 
amelyek esetében kedvezőtlen mel-
lékhatásokkal járhat az oltás. Enyhe 
mellékhatásként a szakember az in-
jekció helyének érzékenységét emlí-
tette, de előfordulhat hőemelkedés, 
fejfájás, ízületi fájdalmak is. „Ezek a 
tünetek a vakcina beadását követő 
órákban, de akár az azt követő napok-
ban is jelentkezhetnek és rendszerint 
hamar el is múlnak” – hangsúlyozta 
az epidemiológus. Székelyudvarhely-
re egyelőre 150 adag vakcina érkezett, 
ezek szavatossága öt napot tart, tud-
tuk meg. „A legelső felhívásra mintegy 
400 munkatársunk jelentkezett, most 
mintegy másfél százan kaphatják meg 
a védőoltást” – sorolta dr. Lőrinczi 

Csaba, a kórház orvosigazgatója. Az 
oltást igénylők számának csökkenése 
kapcsán az intézmény vezetője kifej-
tette: az első igénylések összeírása óta 
a személyzet mintegy harmada már át-
esett a fertőzésen, ezért azok, 
akik már kigyógyultak, 
„nem sietnek a beoltással”. 
„Nyilvánosan, kinyilvánítot-
tan senki nem ellenezte az 
oltást. Első körben főként az 
intenzív osztályon dolgozó 
kollégák kapják meg a vakci-
nát, hisz ők az élvonalbeliek” 
– egészítette ki Lőrinczi Csaba. A 
beoltáskor a részvevők egyenként 0,3 
milliliter ellenanyagot kapnak injekció 
formájában felkarba, az oltást pedig 21 
nap után meg kell ismételni.

Első körben a kórház mintegy 150 munkatársát oltják be
• Székelyudvarhelyen hétfőn délben kezdődött el a 
koronavírus elleni védőoltások beadása: első körben 
a kórház személyzete kaphatja meg a vakcinát – azok, 
akik önként jelentkeztek. 




