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Temesváron tegnap elkezdték 
kísérleti programként, hogy há-
ziorvosi rendelőkben is oltanak 
koronavírus ellen. A háziorvosok 
egyébként nem tolonganak, hogy 
részt vegyenek a kampányban. 
Korodi Attila csíkszeredai polgár-
mester kijelentette, az oltási kam-
pány kommunikációja hiányos, 
magyar nyelvű tájékoztatásra is 
szükség van.

 » KRÓNIKA

M egkezdődött tegnap Temes-
váron az a kísérleti program, 
amelynek keretében ötven 

háziorvosi rendelőben oltanak koro-
navírus ellen. Az orvosok fejenként 
tíz pácienst fognak naponta beoltani 
az AstraZeneca vakcinájával. Mihai 
Iacob orvos, a program koordinátora 
tegnap úgy nyilatkozott, az elmúlt 
időszakban zajlott az egészségügyi 

dolgozók betanítása, az oltáshoz 
szükséges eszközök már megérkeztek 
a háziorvosi rendelőkbe. A program-
ban részt vevő 50 orvos napi 10 páci-
enst olt be a kísérleti program kere-
tében, amely összesen 5000 személy 
beoltását teszi lehetővé. Már többtu-
catnyian feliratkoztak a listákra. Eb-
ben az esetben nem kell regisztrálni 
az országos online oltási platformon, 
a listákat a háziorvosok állítják ösz-
sze, a 65 évesnél idősebbek, valamint 
a krónikus betegek előnyt élveznek. 
Országos premierként Temesváron és 
metropoliszövezetében kezdődik el a 
koronavírus elleni oltás a háziorvosi 
rendelőkben – jelentette be Dominic 
Fritz, a Béga-parti város polgármeste-
re. A kísérleti jelleggel elindított prog-
ramot a tervek szerint hamarosan 
kiterjesztik az egész országra. Valeriu 
Gheorghiță, a romániai oltási kam-
pányt koordináló bizottság vezetője 
nemrég úgy nyilatkozott, hogy április 
végén kezdődhet országszerte az oltás 
a háziorvosi rendelőkben, ahol kétfé-
le – Johnson & Johnson és AstraZene-
ca – vakcinával oltanak majd.

Nem tolonganak a háziorvosok
Egyébként nem tolonganak a házior-
vosok, hogy részt vegyenek a koro-
navírus elleni oltási kampányban: az 
egészségbiztosítási pénztárral szer-
ződéses viszonyban álló 10 940 házi-
orvos mintegy 30 százaléka vállalta, 
hogy részt vesz a kampányban – jelen-
tette ki az országos immunizálási kam-
pány koordinátora. Gheorghiţă szerint 
a 30 százalékos arány kisebb annál, 
mint amire számítottak. A katonaor-
vos elmondta, már elkészült az eljárás-
rend és az utasítás, amelynek alapján 
a háziorvosok oltanak majd. „Ebben 
az esetben nem az oltási platformon, 
hanem egyenesen a háziorvosnál kell 
előjegyzést kérni az oltásra” – nyoma-
tékosította Gheorghiţă.

A koordinátor szerint a háziorvo-
soknak a rendes munkaidejükön 
kívül kell megszervezniük az immu-
nizálást. A Háziorvosok Országos 
Szövetsége (SNMF) támogatja az ol-
tási kampányt, ugyanakkor úgy véli, 
a megfelelő rugalmasság biztosítása 

érdekében módosítani kell a jogi ke-
retet, továbbá méltányos és átlátha-
tó módon kiszámolt javadalmazást 
követel a kampányban részt vállaló 
orvosok számára. A szövetség teg-
napi közleményében hangsúlyozza, 
minél több rendelkezésre álló erőfor-
rást fel kell használni az immunizá-
lással kapcsolatos tájékoztatásban, 
amelynek kellőképpen változatosnak 
kell lennie, úgy kell elmagyarázni a 
gyors és minél szélesebb körű oltás 
szükségességét, hogy azt mindenki 
megértse. Erősíteni kell a bizalmat 
az ország által rendelkezésre bocsá-
tott valamennyi vakcinával szemben, 
nem szabad egy bizonyos típusú oltó-
anyag használatát szorgalmazni, egy 
esetleges erre irányuló kísérlet ugyan-
is olyan fokú tömeges elutasítást szül-
het, amely aztán nehezen szüntethe-
tő meg – mutatnak rá.

Magyar nyelvű üzenet
is szükséges
A magyar nyelvű tájékoztató kampány 
hiányával magyarázza többek között 
Korodi Attila csíkszeredai polgármes-

ter, hogy a térségben az emberek nem 
nyitottak az oltásra. Attól tart, hogy a 
mostani várólisták elfogytával nem 
lesz, akit beoltani. Az elöljáró az RFI-
nek úgy nyilatkozott, az emberek nem 
eléggé nyitottak a koronavírus elleni 
védőoltásra, így amikor véget érnek 
a jelenlegi várólisták, és beoltották a 
vakcinapárti polgárokat, a hatóságok 
komoly gonddal szembesülhetnek 
majd. Korodi Attila azt mondta, túl sok 
ellentmondásos információ kering az 
oltásokról, így az emberek nem tud-
ják, mit higgyenek. Ráadásul az oltási 
kampány kommunikációja is hiányos, 
főleg ami a magyar nyelvű tájékozta-
tást illeti – mutatott rá a polgármester.

„A magyar közösségnek gyakorlati-
lag nincs hozzáférése az információk-
hoz” – jelentette ki Korodi, vélhetően 
a románul kevésbé értő székelyföldi 
lakosokra utalva. Úgy vélte, az oltási 
kampány kommunikációja nem ko-
herens, és nem kiegyensúlyozott, 
ráadásul a szakemberek helyett a po-
litikusok alakítják. Az RFI kérdésére, 

miszerint nem az lenne a természetes, 
ha a magyar közösség tagjai is megér-
tenék a román nyelvű üzenetet, Koro-
di Attila kifejtette: egy kampányban 
az illetékeseknek minden eszközt fel 
kell használniuk arra, hogy elérjék, és 
együttműködésre késztessék a meg-
célzott közösséget. „Amikor kampá-
nyokról, közösségi együttműködésről 
beszélünk, minden eszközt fel kell 
használni, hogy az emberek felfog-
ják, megértsék és elfogadják az adott 
helyzetet. Ilyenkor minden rugalmas 
kommunikációs eszközt fel kell hasz-
nálni, még a kisebbségek nyelvén is, 
hiszen egy idős emberhez vagy falun 
élő fi atalhoz, akinek kisebb a hozzá-
férése a sajtóhoz, másként hogyan ér 
el az információ?” – tette fel a kérdést 
Csíkszereda polgármestere. Mint is-
meretes, a hargitai megyeszékhely a 
vasárnap tartott húsvéti ételszentelés 
kapcsán került a romániai sajtó látó-
szögébe, számos bukaresti lap és hírte-
levízió is követendő mintaként állítva 
be a csíkszeredai katolikus híveket a 
járványügyi intézkedések példás be-
tartása miatt.

TEMESVÁRON MÁR ELKEZDŐDÖTT A KÍSÉRLETI PROGRAM, NEM TOLONGANAK A SZAKEMBEREK

Elkezdtek oltani a háziorvosok
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A háziorvosok szerint mindenki számára érthetően kell tájékoztatni a lakosságot a vakcinák fontosságáról

Döcögősre váltó oltás

Jól indult Romániában az oltási folyamat, az ország egy 
hónappal ezelőtt még az Európai Unió éllovasai közé 
tartozott ebben a tekintetben. Aztán lassult a lendület, 
mostanra pedig kezd vészesen rossz statisztikákat pro-
dukálni a vakcinálás. Az oltóközpontok tevékenységé-
nek, ellátottságának a megszervezése nem tökéletes, 
ebből adódott az úgynevezett vakcinaturizmus, amikor 
az oltásra vágyó állampolgárok akár több száz kilomé-
teres utat is bevállaltak a védelmet nyújtó szúrásért.

A döcögősre váltó oltás mégis inkább az eredeti-
leg vártnál kevesebb vakcinával magyarázható. Ezért 
kivételesen nem a kormány a felelős, hanem az az 
Európai Bizottság, amely tavaly ősszel elmulasztott 
megfelelő mennyiségű Pfi zer-vakcinát vásárolni, 
miután a „diverzifi kált vakcinaportfólió beszerzése 
mellett döntött”, azaz gazdaságpolitikai szempon-
tok miatt különböző cégek oltóanyagait akarta el-
juttatni a tagállamokba. Határtalan szervilizmusuk 
eredményeként Iohannisék inkább hallgatólagosan 
magukra vállalják az időről időre fellépő vakcinahi-
ányt, mintsem említést tegyenek arról, hogy az oltó-
anyagok vásárlását célzó rossz uniós megállapodá-
sért csak elhanyagolhatóan kis mértékben hibásak a 
tagállamok kormányzatai.

Közben a román szociáldemokraták (PSD) és a Ro-
mánok Egyesüléséért Szövetség (AUR) alkalmi koa-
líciót hozott létre a vakcinát elutasítók bizalmának 
megszerzéséért, azaz politikai képviseletre találtak 
a járványtagadók, a korlátozásokat ellenzők és az 
oltásokat feleslegesnek és veszélyesnek tartók. Ked-
vezett nekik az AstraZeneca mellékhatásairól szóló 
hadjárat, amely mögött nem túl nehéz felfedezni a 
konkurens gyógyszercégek médiaaktivitását. A brit–
svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifej-
lesztett, koronavírus elleni védőoltás a legolcsóbb a 
nagy mennyiségben előállított vakcinák közül, ráadá-
sul rendkívül sikeresen lassította le a drámai mértékű 
nagy-britanniai járványt. Az AstraZeneca nagy való-
színűséggel jól kitervelt lejáratása célba ért, a vak-
cina mára úgy vált nemkívánatossá, hogy közben az 
oltásellenesek érveit is felerősítette.

A vakcinahiány miatti átmeneti gondokat hamarosan 
felválthatja az oltás iránti tömegesebb bizalmatlanság 
vagy érdektelenség. Nem segíti a folyamatot a beol-
tottak „elhanyagolása” sem. Nagyon sok vakcinálásra 
jelentkező polgár – a védettség megszerzésén túl – a 
járványügyi korlátozások következtében elvesztett 
szabadságjogainak visszaszerzése miatt is döntött a 
mielőbbi oltás mellett. Csakhogy valamiféle nehezen 
értelmezhető diszkriminációra hivatkozva Iohannis, 
Cîțu és a liberális párti miniszterek ellenzik a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) illetékes tárcave-
zetőinek azon terveit, amelyekkel a már vakcinált – és 
ezáltal nemcsak védett, de a fertőzés szempontjából 
gyakorlatilag veszélytelen – állampolgárok számára 
biztosítanák a normális élethez valamivel közelebbi 
állapotot. A járványtól kevésbé tartó fi atalok, de a ví-
rusban kételkedők körében is komoly motiváció lenne, 
ha az oltásigazolás legalább részben feloldaná a több 
területet érintő jogfosztottságot.  
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Arafat: megengedőbbek lesznek a temetésekre
vonatkozó szabályok
Lazítani készül a  kormány a koronavírus-világjárvány ter-
jedésének megfékezése érdekében bevezetett óvintézkedé-
sek temetésekre vonatkozó előírásán, hogy a szertartásokat 
a keresztény hagyományok szerint lehessen lebonyolítani 
– jelentette be Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár. Elmondása szerint egyeztetések zaj-
lottak, és még az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) 
illetékesei is egyetértettek azzal, hogy megengedőbbé kell 
tenni a temetésekre vonatkozó szabályokat. Létezik egy 
egészségügyi minisztériumi rendelet, amelyet a pandémia 
kezdetén adtak ki, és amelyet most ki kell igazítani. „Úgy 
értettem, hogy nem az intézet (INSP – szerk. megj.), hanem 
az igazságügyi orvostani bizottság az, aki nem ért egyet, de 
le kell ellenőrizni, nem tudom” – fogalmazott az egészség-
ügyi szakember az Antena 3 hírtelevízió kedd esti műsorá-
ban. További részleteket azonban nem árult el.




