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 Az orvostanhallgatók és tanáraik következnek az oltási sorrendben

 » Szőcs-Trinfa 
Klementina, a 
Marosvásárhelyi 
Magyar Diákszö-
vetség irodave-
zetője megkímél-
né családtagjait 
a betegségtől, és 
természetesen ő 
is szeretné elke-
rülni a fertőzést

Esettől teszik függővé a koro-
navírus-fertőzés megállapítását 
célzó gyorstesztek alkalmazását 
a kórházak a pontos diagnózis 
felállítása érdekében – jelentet-
ték be sajtótájékoztatójukon a 
sepsiszentgyörgyi egészségügyi 
intézmény vezetői. Az Országos 
Közegészségügyi Hatóság köz-
lése szerint a koronavírus-fertő-
zés hivatalosan diagnosztizál-
ható antigéngyorsteszttel is, de 
csak a kórházakban elvégzett 
tesztek eredményét ismerik el 
hivatalosan.

 » BÍRÓ BLANKA

H ivatalosan elismerik a kór-
házakban elvégzett koro-
navírus antigéngyorsteszt 

eredményét, ám a kórházak meg-
fontolják, esetre szabják a gyors-
tesztek alkalmazását a pontos di-
agnózis felállításához – mondták 
el tegnapi sajtótájékoztatójukon 
kérdésünkre a sepsiszentgyörgyi 
kórház vezetői. Az Országos Köz-
egészségügyi Hatóság frissítette az 
esetmeghatározást, és eszerint a 
koronavírus-fertőzés hivatalosan 
diagnosztizálható antigéngyors-
teszttel is, ugyanakkor pontosíta-
nak, hogy csak a kórházakban el-
végzett tesztek eredményét ismerik 
el hivatalosan, ezek az eredmények 
szerdától már bekerültek a 13 óra-
kor közzétett országos statisztikába. 
Koronavírusantigén-teszteket eddig 

is alkalmaztak az egészségügyi in-
tézményeknél, ám ezek eredményét 
meg kell erősíteni PCR-teszttel. (Az 
úgynevezett PCR-teszt a legjobb és 
legérzékenyebb vizsgálati módszer 
az aktuálisan zajló fertőzés meg-
ítélésére. A betegséget okozó vírus 
örökítőanyagát mutatja ki a vizsgált 
mintából, amely igazolja a vírus je-
lenlétét a légutakban. A vizsgálat 
során az orr- vagy szájgarat nyálka-
hártyájáról vesznek mintát – szerk. 
megj.) A közegészségügyi hatóság 
meghatározása szerint az antigén-
gyorstesztet legtöbb öt nappal a 
tünetek megjelenése után, vagy 

hét nappal egy fertőzöttel való ta-
lálkozás után lehet elvégezni. Roșu 
Mátyás, a sepsiszentgyörgyi kórház 
orvosigazgatója elmondta, meg-
könnyíti a helyzetüket, ha a gyors-
tesztet hivatalosan alkalmazhatják, 
hiszen azzal 15- 20 perc alatt kapnak 
eredményt, míg a PCR-teszt lefutása 
legkevesebb 4-5 óra. Az intézmény-
vezető kijelentette, a költségeket 
is számottevően tudják ily módon 
csökkenteni, hiszen a gyorsteszt 
16-20 lejbe, míg a PCR 150-200 lejbe 
kerül. Az orvos ugyanakkor rámu-
tatott, diff erenciáltan és az egyedi 
esetekre kell szabni a különböző 

 » ANTAL ERIKA

Megkezdődött ezen a héten a ma-
rosvásárhelyi orvosi és gyógy-

szerészeti egyetem diákjainak és ok-
tatóinak a koronavírus elleni oltásra 
való feliratkozása és immunizálása. 
Közben a miniszterelnök jelezte, az 
eddigieknél is jobban felgyorsulhat 
az oltási folyamat országszerte, sőt 
a második szakasz is elkezdődhet 
már január közepén. Az egyetemről 
elsőként az orvostanhallgatók és ta-
náraik kapják meg az oltást, majd 

a gyógyszerész- és végül a műszaki 
szakos hallgatók kaphatják meg a 
vakcinát. Szőcs-Trinfa Klementina, 
a Marosvásárhelyi Magyar Diákszö-
vetség irodavezetője a Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, egyelőre 
nem tudják pontosan, miként törté-
nik az oltás beadása. Mint kifejtette, 
valószínűsítik, hogy a regisztráció 
alapján kerülnek majd sorra az oltó-
központokban. Az irodavezető kér-
désünkre azt is elmondta, tudomá-
sa szerint diáktársainak többsége be 
fogja oltatni magát, hiszen a járvány 

csak így szorítható vissza, illetve 
fontosnak tartják azt is, hogy csa-
ládtagjaikat ily módon megóvják a 
fertőzéstől. Érdeklődésünkre, hogy 
ő beadatja-e az oltást, Szőcs-Trinfa 
Klementina igennel válaszolt. Mint 
mondta, megkímélné családtagjait 
a betegségtől, és természetesen ő 
is szeretné elkerülni a fertőzést. A 
nagy mértékű szakemberhiány mi-
att a kormány korábban lehetővé 
tette, hogy az orvosi egyetemeken 
tanulók is segítsenek a fertőzöt-
teket ellátó kórházakban. Maros 

HIVATALOSAN ELISMERIK A KÓRHÁZAKBAN ELVÉGZETT KORONAVÍRUSANTIGÉN-TESZT EREDMÉNYÉT

Esetre szabják a gyorstesztek alkalmazását

Egyre többen kapják meg a vakcinát. Az orvostanhallgatókat is beoltják a koronavírus-fertőzés ellen
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tesztek alkalmazását. Ha a gyors-
teszt eredménye negatív, ám a 
betegnek koronavírus-fertőzés-
re utaló tünetei vannak, akkor 
mindenképpen el kell végezni a 
PCR-tesztet, hiszen a nemzetközi 
szabványok értelmében is az az el-
fogadott. Ha a gyorsteszt eredmé-
nye pozitív, akkor azt elfogadják 
a diagnózis felállításában. „Meg 
kell találni a kompromisszumos 
megoldást, hogy egy beteget ne 
kelljen kétszer tesztelni, hiszen 
az antigéngyorstesztre és a PCR-
re is a nyálkahártyából vesznek 
mintát, ami gyakran kellemetlen 
a páciens számára” – hangzott 
el a sajtótájékoztatón. A sepsi-
szentgyörgyi kórháznak négyezer 
koronavírusantigén-tesztje van, a 
PCR-laboratóriumban december 
folyamán 1500 tesztet végeztek 
el. „Arra törekszünk, hogy mi-
nél hatékonyabban állítsuk fel a 
pontos diagnózist” – szögezte le 
András-Nagy Róbert igazgató. A 
budapesti Semmelweis Egyetem 
honlapján december elején közzé-
tett cikkben az olvasható, a gyors 
eredmény és az alacsony költség 
miatt az antigénalapú vizsgálat 
elősegítheti a hatékony tesztelést 
és a gyors népegészségügyi be-
avatkozásokat, így a Covid–19-jár-
vány könnyebb kordában tartását. 
A légúti terjedéssel Covid–19-pan-
démiát okozó SARS-CoV-2 tünet-
mentes (lappangási) időszaka kb. 
4-7 nap. A beteg maximálisan fer-
tőző a tünetek megjelenésétől szá-
mított 1-3 napon, majd a fertőzőké-
pesség a tünetek kezdete után 7-10 
nappal csökken.

megyében 264 egyetemi hallgató 
jelentkezett az önkéntes munká-
ra, akik meghatározott óraszámot 
dolgozhatnak. Az orvostanhallga-
tók örültek a lehetőségnek, hiszen 
– ahogy fogalmaztak – az egye-
tem elvégzése után „már élesben” 
fogják gyakorolni a gyógyítást. 
Úgy vélekedtek, kórházi gyakor-
lat nélkül sokkal nehezebb lenne 
megkezdeni a munkát, a mostani 
alkalom jó lehetőség arra, hogy 
betekintést nyerjenek a szakma 
fortélyaiba.

 » Roșu Mátyás, 
a sepsiszent-
györgyi kórház 
orvosigazga-
tója elmondta, 
megkönnyíti a 
helyzetüket, ha 
a gyorstesztet 
hivatalosan al-
kalmazhatják, hi-
szen azzal 15- 20 
perc alatt kapnak 
eredményt, míg 
a PCR-teszt „le-
futása” legkeve-
sebb 4-5 óra.




