
Háziorvosok is oltanak Temesváron
Országos premierként, kísérleti program keretében Temesváron és 
metropoliszövezetében kezdődik el a koronavírus elleni oltás a háziorvo-
si rendelőkben – jelentette be Dominic Fritz, a Béga-parti város polgár-
mestere. Az elöljáró szerdai Facebook-bejegyzésében arra is kitért, hogy 
mostanáig 50 háziorvos jelentkezett, hogy részt venne a programban. Ne-
kik fejenként 100 AstraZeneca vakcinát adnak, ami nem igényel speciális 
tárolási körülményeket, de kapnak „bónuszként” 100 antigén gyorstesz-
tet is. A háziorvosok minden beoltott ember után 70 lejt kapnak, amiből 
Fritz közlése szerint 30 lejt tesz ki a hatályos törvények és szerződések 
által biztosított összeg, és további 40 lejt ad szponzorpénzekből a Temes 
Megyei Háziorvosok Egyesülete. Azt, hogy pontosan mikor kezdődik az 
oltás a temesvári és környékbeli háziorvosi rendelőkben, egyelőre nem 
közölték a hatóságok.
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H A J N A L  C S I L L A

Valeriu Gheorghiţă szerint a 
háziorvosok az AstraZeneca 
és Johnson&Johnson által ki-

fejlesztett vakcinával oltanak majd 
április végétől. A háziorvos maga 
dönti el, hogy a hozzá tartozó sze-
mélyeket milyen sorrendben oltja 
be. A megyei közegészségügyi igaz-
gatóságok március végéig összesí-
tik, hogy hány háziorvos hajlandó 
részt venni a kampányban – adta 
hírül az Agerpres hírügynökség 
a COVID-19 elleni oltáskampányt 
koordináló országos bizottság (CN-
CAV) elnökének bejelentését.

Szakemberhiány

Erről a tervről azonban még egyálta-
lán nem tárgyaltak az érintettekkel, 
azaz a háziorvosokkal, akik nem a 
kormány vagy a minisztérium be-
osztottai, hanem magán praxisban 
dolgozó orvosok – nem saját kez-
deményezésükre, tegyük hozzá. 
„Amennyiben a kormánynak vagy 
az egészségügyi minisztériumnak 
az az óhaja, hogy az oltásban részt 
vegyünk, akkor már elő kellett vol-
na állniuk a szerződésjavaslattal, 
hiszen mi nem vagyunk alkalma-
zottak, beosztottak, nem lehet ha-
talmi pozícióból feladatokat oszto-
gatni nekünk, mert az törvénytelen. 
Mi törvényes alapon szeretnénk 
működni, tehát ha pluszszolgálta-
tást akarnak tőlünk, akkor álljanak 
elő a szerződéssel, hisz rengeteg 
jogász és közgazdász is dolgozik az 
egészségügyi minisztériumban. Mi-
ért olyan nagy dolog egy szerződést 
megírni?” – tette fel a költői kérdést 

Soós Szabó Klára, a Hargita Me-
gyei Családorvosok Szövetségének 
elnöke. Mint hozzátette, az oltási 
központokban is eltelt két hónap, 
amíg előálltak a szerződéssel. A 
csíkszeredai háziorvos kifejtette, 
óriási humánerőforrás-hiánnyal 
küszködnek, kevés a háziorvos, 
egy asszisztenssel tudnak dolgoz-
ni, orvosi írnok alkalmazása szóba 
sem jöhet, és naponta 25–40 beteget 
kell ellátniuk, hiszen nemcsak ko-
ronavírus van, hanem továbbra is 
léteznek például magas vérnyomá-
sos betegek, szívbetegek, cukorbe-
tegek. Ezért előbb szeretnék látni a 

szerződést, hogy világosan kiderül-
jön belőle, milyen feltételeknek kell 
eleget tenniük, hisz a családorvosi 
rendelők nem rendelkeznek fekte-
tőkkel például. „Eddig a legtöbb fel-
tételt nem tudjuk teljesíteni, mert az 
infrastruktúránk nem engedi meg, 
tehát előbb világosan, egyértelmű-
en megfogalmazott szerződésre van 
szükség” – fogalmazta meg vélemé-
nyét Soós Szabó Klára.

Akár az influenza elleni vakcinát

Váczy Ida marosvásárhelyi házi-
orvos is a szerződést hiányolja, 

amelyből kiderülhetnek az oltás-
kampány részletei, elvárásai. „Sem-
mit nem tudunk még arról, hogy mit 
vár el a minisztérium tőlünk és mit 
ajánlanak. Sok részletet kell tisztáz-

ni, például oltóanyagtípustól füg-
gően kell megoldani a tárolást, hisz 
szinte mindegyiknek különböző 
tárolási procedúrája van, tisztázni 
kell az oltási szerződés feltételeit, 
körülményeit. A többi kolléga is 
attól tart, hogy nem tudja, milyen 
elvárásoknak kell megfelelnünk, 
mennyiben támogatnak, hogy majd 
ha ellenőriznek minket, tudjunk 
megfelelni az elvárásoknak, 
és ne legyenek sorozatos 
büntetések kommunikációs 
félreértések miatt, amit egy 
letisztázott szerződés ki-
védhetne” – fogalmazott a 
marosvásárhelyi háziorvos. 
Hozzátette, ha tisztázódná-
nak a részletek, akkor azoknak a 
beteg és idős pácienseknek a beol-
tását időzítené hamarabb, akikről 
tudja, hogy nehezebben viselnék 
el a koronavírusos fertőzést. Ha 
pedig van elég oltóanyag, és a nem 
krónikus betegek és fi atalabbak is 
jelentkeznek, akkor őket oltaná be 
következőként. „Az a lényeg, hogy 
minél nagyobb közösség megkap-
hassa az oltóanyagot. Ugyanúgy 
vinném, mint a sima infl uenza el-
leni vakcinát, amelyet most már 
nemcsak az idősek kapnak, hanem 
bárki megkaphatja, aki jelentkezik” 
– mondta el Váczy Ida a Székelyhon 
megkeresésére.

Előbb a szerződést szeretnék látni
Még nem tárgyalt a minisztérium a háziorvosokkal arról, hogy ők is olthatnak majd

Még csak az oltóközpontokban lehet 
oltani. Eddig senki nem tárgyalt 
a háziorvosokkal a koronavírus elleni 
vakcina beadásának feltételeiről

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

G odra Zsolt hivatali eskütételé-
vel kezdődött az e havi soros 

önkormányzati ülés Székelyudvar-
helyen, aki párttársa, az új város-
menedzser, Albert Sándor helyét 
vette át a Szabad Emberek Pártjá-
nak (POL) képviselői frakciójában.
Öt évvel ezelőtt fogadta el a képvi-
selő-testület a város címeréről szóló 
határozattervezetet, amelyet most 
már a közigazgatási minisztérium is 
megvizsgált – magyarázta Venczel 
Attila városi főjegyző. Utóbbi intéz-

mény ugyanakkor kifogást emelt, 
hogy a rajzolt bemutatás mellett 
nem készült leírás a különböző jel-
képekről. Noha a minisztérium sze-
rint emiatt ismét újra kell kezdeni 
a címer elfogadásához szükséges 
bürokratikus folyamatot, a főjegyző 
szerint elég az is, ha pótolják a hi-
ányt. Ez meg is történt a képviselők 
jóváhagyásával.

A tanácsosok döntése alapján 
egy közlekedési ügyekért felelős, 
tizenkilenc tagú vegyes bizottságot 

hoztak létre, amelynek célja, hogy 
a lakossági elvárásoknak megfelelő 
forgalmi szabályokat fogalmazzanak 
meg a városban. Ennek tagjai között 
köztisztviselők, önkormányzati kép-
viselők és civil szakemberek lesznek. 
A bizottság, amelynek működése a 
jelenlegi tanácsosok mandátumának 
végéig lesz érvényben, csak konzul-
tatív jellegű döntéseket hozhat. And-
rás Lehel az ülésen hangsúlyozta, az 
alakulat egyik célja a parkolási sza-
bályzat megvitatása lesz.

Fontosabb napirendek

Aktualizálni kellett a Bányai János 
Műszaki Szakközépiskola felújítási 
terveinek gazdasági mutatóit, amely-
nek megvalósításáért a Regionális 
Operatív Programban (POR) pályázott 
sikeresen a polgármesteri hivatal. En-
nek értelmében mintegy 650 ezer lejjel 
emelkedett a projekt eredeti, nagy-
jából 12 millió lejes értéke – közölte 
Szabó Sámuel, a hivatal beruházási 
osztályának vezetője. A testületi ülé-
sen az is elhangzott, hogy a hivatal 
elkezdte a most már megvásárolható 
ifj úsági lakások értékét kiközölni a jo-
gosultaknak. Ennek köszönhetően a 
következő napokban minden érintett 
megkapja a szükséges információkat. 

Az önkormányzat területek haszná-
lati jogát adta át a szolgáltatónak, 
amely gázvezetékeket fog elhelyezni 
a Bartók Béla, a Sas és a Rét utcában. 
Szintén jóváhagyták a vil-
lanyvezetékek felszerelését 
a Napraforgó és a Szentjá-
nos utca közötti részen. A 
zeteváraljai gát esetleges 
elszakadásának veszélyét 
szem előtt tartva Székelyud-
varhely négy pontján szerel 
fel hangjelzéssel fi gyelmez-
tető berendezéseket a vízügyi 
hatóság: az Eötvös József, Kós Károly 
és Bányai János iskoláknál, illetve a 
Kipi-Kopi napközinél. 

Fülöp-Székely Botond

Önkormányzati ülésen pontosították a városi címer meghatározását
• Új önkormányzati képviselő tette le a hivatali esküt, kiegészítették a település 
címerének meghatározásával kapcsolatos 2016-os határozatot, valamint közleke-
dési ügyekért felelős vegyes bizottságot hoztak létre a székelyudvarhelyi taná-
csosok e havi soros ülésükön.

• Bár a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) 
elnöke, Valeriu Gheorghiţă bejelentette, hogy április végétől a háziorvosi ren-
delőkben is elkezdik a beoltásokat, a minisztérium még nem ült le tárgyalni erről a 
háziorvosokkal. Tehát szerződést sem kötöttek még velük, így a háziorvosok nem 
tudják, milyen feltételeknek kell megfelelniük a rendelőknek.




