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NAGYON NEHÉZ SEGÍTSÉGET NYÚJTANI A SZENVEDÉLYBETEGEKNEK

Mélyebbre csúsztak 
a függők a járvány idején

Lassan egy éve tart a világjárvány, szinte egy esztendeje éljük mindennapjainkat 
szokatlan módon, tilalmakhoz igazodva, társasági események nélkül, aggódva, 
esetleg rettegve. Azok, akik valamilyen függőségben szenvednek, még nehezeb-
ben viselték ezt az időszakot. Négy erdélyi szakembert kérdeztünk arról, hogy 
mit tapasztaltak: hogyan hatott ez az időszak a velük kapcsolatban álló függőkre. 
Nem sok jóról számoltak be. Az online terápia össze sem hasonlítható a szemé-
lyes találkozásokkal, emiatt sok kezelt beteg „elveszett”. A kezdeti alkohol- vagy 
játékfüggőségben szenvedők mélyebbre csúsztak a bezártság alatt.  9.»

Kibukott. A bezártság, az elszigeteltség, a magány, az unalom súlyosbíthatta a kezdeti alkoholfüggőséget

Kolozsváron csak
a vakcina hiányzik   
Kizárólag a beérkező oltóanyag 
mennyiségén múlik, hogy 
megnyissák az új oltási közpon-
tokat Kolozsváron, illetve Kolozs 
megye más településein. A 
kincses városban újabb két hétre 
meghosszabbították a szigorú 
korlátozásokat.  3.»

Ellenőrzések a 
„potyázók” miatt
Ellenőrzések következnek az oltó-
pontokon, miután a nyilvántartás 
szerint több mint ezren soron 
kívül juthattak hozzá a koronaví-
rus elleni oltáshoz – jelentette be 
tegnap Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszter. Eközben az 
AstraZeneca gyógyszergyártó azt 
mondja: az EB sokkal később kö-
tött vele szerződést a vakcinaszál-
lításról, mint London, és szállítási 
határidőt sem kötöttek ki.  5.»

Kijev: a magyarok
nem szeparatisták
A szélsőséges elemeket, meg-
nyilvánulásokat ki kell iktatni a 
magyar–ukrán kétoldalú kapcso-
latokból – hangsúlyozta Szijjártó 
Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter tegnap Kijevben.  
Ukrán kollégája, Dmitro Kuleba 
kiemelte: nincs semmilyen alap 
azt feltételezni, hogy a kárpátaljai 
magyar kisebbség hajlana a sze-
paratizmus felé. Korábban kárpát-
aljai magyar intézmények halálos 
fenyegetést kaptak.  5.»

Megkerülhetetlen 
a digitalizáció
A koronavírus-világjárvány olyan 
folyamatokat sürgetett meg a digi-
talizáció terén, amelyek másként 
csak öt-tíz alatt gyűrűztek volna be 
az országba, de még mindig sok 
a tennivaló ezen a téren, és sok a 
hátráltató tényező is. Márpedig a 
2021–2027-es európai uniós költség-
vetési ciklus egyik fő prioritásáról 
beszélünk.  7.»

 » A szenve-
délybetegeknek 
támogatásra, 
biztonságra 
és lelki egyen-
súlyra lenne 
szüksége, de 
ezek egyike sem 
adatott meg a 
járványhelyzet-
ben.
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Sok diáknak nem lesz meg 
a félévi átlaga  4.»

Veszélyes lehet emberre
a vírus elleni állatgyógyszer  12.»
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Frank Creyelman az őshonos nemzeti
kisebbségek jogérvényesítéséről 1.
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