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• Sok még a megvá-
laszolatlan kérdés az 
egészségügyi minisz-
térium által a pati-
kákban bevezetésre 
tervezett gyorsteszte-
léssel kapcsolatban. A 
szaktárca mihamarabb 
megteremtené ennek a 
lehetőségét, a gyógy-
szertári ágazatban dol-
gozók viszont még azt 
sem tudják, ki kellene 
képzést biztosítson 
számukra a gyorsteszt 
szakszerű és biztonsá-
gos elvégzéséhez.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M a jár le annak az egész-
ségügyi minisztériumi 
rendeletnek a közvitája, 

amely a koronavírus-gyorsteszte-
lés gyógyszertári bevezetését és a 
teszt elvégzésének a körülményeit 
szabályozza. A szaktárca ugyan-
is lehetővé tenné, hogy a lakosság 
a patikákban is leteszteltethesse 

magát, és e célra ingyenes 
gyorsteszteket biztosítana 
a gyógyszertáraknak. A mi-
nisztérium illetékesei azért 
tartják szükségesnek a 
szervezett körülmények kö-
zött történő gyorstesztelést, 
mert – amint arról a minap 
Andreea Moldovan egész-

ségügyi államtitkár a Digi24 
televíziónak beszámolt – nagyon 
fontos, hogy a teszthez szükséges 
minta szakszerűen legyen begyűjt-
ve. Az államtitkár szerint ugyanak-
kor fontos, hogy azok, akikben a 
legkisebb gyanú is felmerül, hogy 
esetleg megfertőződtek, egyszerű-

en és gyorsan hozzáférjenek a gyors-
tesztelési lehetőséghez. Andreea 
Moldovan arról is beszélt, hogy ez a 
kezdeményezés az Országos Gyógy-
szerészkamara, az Országos Gyógy-
szerügynökség és az egészségügyi 
tárca együttműködése eredménye-
ként jött létre. A tervek szerint a 
minisztérium ingyenesen biztosít-
ja majd a gyorsteszteket a patikák 
számára, a gyógyszertárak pedig 

meghatározhatják a teszteléssel já-
ró munka árát.

Hosszú a kérdések lajstroma

Az elképzeléssel egyelőre az az 
egyik gond, hogy a gyógyszeré-
szek sem rendelkeznek a teszthez 
szükséges minta szakszerű begyűj-
téséhez szükséges ismeretekkel, 

és – amint azt Melles Melindától, 
a Hargita Megyei Gyógyszerész-
kamara elnökétől megtudtuk – 
egyelőre azt sem tudják, ki kellene 
kiképezze a jelentkezőket. „Hogy 
ki fog bennünket kiképezni, nem 
tudjuk. Erre kellene kapjunk egy 
kurzust, egy kiképzést, mert mi 
nem ezt tanultuk. Nagyon sok még 
a megválaszolatlan kérdés és a bi-
zonytalanság” – fogalmazott. Az is 

kérdés ugyanakkor számukra, hogy 
ki fogja fi nanszírozni a tesztelésre 
jelentkező gyógyszertárak védőfel-
szerelésekre (kesztyűk, maszkok, 
fertőtlenítőszerek) fordítandó ki-
adásait, illetve informatikai beru-
házásait, hiszen a pozitív teszteket 
intézményes szinten jelenteni kell 
majd az egészségügyi szakható-
ságnál. A gyógyszertárak, főként a 

kisebb, vidéki patikák alapterülete 
nem teszi lehetővé, hogy ezekben 
teszteljenek, ezt legfeljebb külső 
sátrakban végezhetnék, de ez eset-
ben sem tudni, ki vállalná a sátrak 
költségeit. Arra vonatkozóan sem 
kaptak még tájékoztatást, hogy ki 
és milyen költségen szállítaná el 
a biológiai hulladéknak minősülő 
elhasznált teszteket, hiszen az még 
veszélyesebb, mint a lejárt szava-

tosságú gyógyszerek – sorolta a 
válaszra váró kérdéseket a megyei 
gyógyszerészkamara elnöke, aki 
szerint elképzelhető, hogy észsze-
rűbb lett volna orvosokra bízni a 
gyorstesztelést. Hargita megyében 
az is gondot okozott, hogy a vonat-
kozó átiratokat nagypénteken küld-
ték el a gyógyszerészkamarának és 
húsvéthétfőre várták a választ, az 

ünnep miatt viszont esély sem volt a 
megyei gyógyszerészek közti egyez-
tetésre, így azt sem tudni, mekkora 
az érdeklődés a projekt iránt. 

Szerdán egy háromórás videó-
konferencián vettek részt a megyék 
gyógyszerészkamaráinak a képvi-
selői, ezen benyújthatták javaslata-

ikat az elképzeléssel kapcsolatban. 
Az egyik előterjesztés például az 
volt, hogy a patikák a gyorsteszte-
léssel járó költségeket számlázhas-
sák ki az egészségbiztosítási pénz-
tárnak. A javaslatokat az országos 
képviselet eljuttatja az egészség-
ügyi szaktárcához, és azok alapján 
véglegesítik majd a projekt előírá-
sait – tájékoztatott Melles Melinda.

Válaszokra várnak a patikák
Sok még a kérdés a gyógyszertári gyorstesztelés bevezetésével kapcsolatban

Ki fogja finanszírozni a tesztelésre 
jelentkező gyógyszertárak 
védőfelszerelésekre fordítandó 
kiadásait? 

▾  FORRÁS: MTI

A z ország területén eddig 
24 733 elhalálozást jegyeztek és 

890 528 személyt nyilvánítottak 
gyógyultnak. Jelenleg 78 352 aktív 
fertőzéses esetet tartanak nyilván 
Romániában, 13 859 beteget ápolnak 
az ország különböző kórházaiban, in-
tenzív osztályon pedig 1495 személyt 
kezelnek, ami új rekordnak számít. 
Hargita megyében 74 új koronaví-

rus-fertőzést igazoltak tegnap, ezzel 
7302-re nőtt a járvány kezdete óta 
azonosított esetek száma. Emellett 
három újabb haláleset is történt, így 
a járvány kezdete óta már 335 beteg 
elhalálozása volt összefüggésbe hoz-
ható a koronavírussal. Gyógyultnak 
17 személyt nyilvánítottak, ezáltal 
eddig összesen 6498-an győzték le a 
fertőzést. A csíkszeredai, székelyud-

varhelyi és gyergyószentmiklósi kór-
házakban kezelés vagy megfi gyelés 
alatt állók száma 191. Kovászna me-
gyében 75, Maros megyében 144 új 
esetet vettek nyilvántartásba 
tegnap, előbbi helyszínen 
ezzel 7352-re, utóbbiban 
pedig 21 427-re nőtt az ed-
digi esetszám. A Stratégiai 
Kommunikációs Csoport 
tájékoztatása szerint az ezer 
lakosra jutó igazolt fertőzések szá-
ma Hargita megyében 1,30, Maros 
megyében 2,59, Kovászna megyében 
pedig 2,63 ezrelék.

Hetvennégy új hargitai koronavírus-fertőzés
Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek
Újabb vakcinaszállítmány érkezett Hargita megyébe, az oltóközpontok 
között 61 003 adag oltóanyagot osztottak szét szerdán. Ezek közül 
52 533 dózis Pfizer-BioNTech vakcina, 4840 a Moderna, 3630 pedig 
az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyag – 
számolt be a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal. A megyében január 
negyedike és április hetedike között 58 703 dózis védőoltást adtak be, 
ebből 34 434 első, 24 269 pedig emlékeztető oltás volt. Eddig 17 mel-
lékhatást jelentettek a térségben, amelyek közül egyik sem volt súlyos. 
Maros megyében ezen a héten 4016 oltóanyag érkezett, ebből 2746 
Pfizer, 850 Astra Zeneca és a többi Moderna.  Az oltáskampány kezdete 
óta a megye 94 351 adag vakcinát kapott, ebből a hét elejéig beadtak 
90 998 oltást, s immár 36 230 személy megkapta mind a két vakcinát. 
Összesen 25 esetben jelentettek enyhe mellékhatást. Jelenleg Maros 
megyében 28 596 személy van az oltási várólistán.

• RÖVIDEN 

• A hivatalos tájékoztatás szerint 4989 fertőzöttet 
diagnosztizáltak tegnap Romániában, összlétszámuk 
jelenleg 993 613.




