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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

E gy hét múlva újabb oltásfelvé-
teli lehetőséggel bővül a koro-
navírus elleni oltási program: 

május 4-étől a háziorvosi rendelők-
ben is elkezdődik az immunizálás. 
Mint arról a Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság aligazgatója, 
Finta Hajnal tájékoztatta lapunkat, a 
háziorvosi rendelők AstraZeneca- és 
Johnson and Johnson-oltóanyagokat 
fognak kapni e célra, illetve a leg-
utóbbi vonatkozó döntés értelmében 
Moderna-vakcinákat is.

Nem kötelezik a háziorvosokat

„A téma kapcsán szerveztünk is vi-
deós megbeszélést a háziorvosokkal 
azért, hogy tájékoztassuk őket erről 
a lehetőségről, és természetesen 
ezt folytatni fogjuk, akárhányszor 

szükség lesz rá. Nyitottságot 
észleltünk a háziorvosok 
részéről. Természetesen ez 
nem kötelező az ő esetükben 
sem, de reméljük, hogy egy-
re többen fognak csatlakoz-
ni. Én úgy gondolom, hogy 
minden háziorvos felelőssé-

get érez a páciensei iránt, és 
fogja ezt vállalni” – bizakodott a me-
gyei egészségügyi szakhatóság al-
igazgatója, megjegyezve, tisztában 
vannak vele, hogy ez pluszmunkát 
jelent a háziorvosoknak. Az oltás-
beadások szervezést igényelnek, 
ugyanis egy ampullában 6–10 dózis 
oltóanyag van attól függően, hogy 
melyik oltóanyagról van szó, ezért 
gondos tervezést igényel a beoltan-

dók előjegyzése, hogy lehetőleg ne 
vesszen kárba egy adag vakcina sem 
– magyarázta Finta Hajnal. 

Előny náluk oltakozni

Volt egy felmérés a múlt hónapban, 
akkor a Hargita megyei háziorvo-
soknak több mint a fele jelezte, hogy 
részt venne az immunizálásban, de 
a megyei egészségügyi szakhatóság 
aligazgatója reméli, azóta már a ma-
ximum körül van ez a szám. Azok, 
akik háziorvosuknál oltakoznának, 
a rendelő telefonszámán érdeklőd-

hetnek, hogy orvosuk részt vesz-e az 
immunizálásban. Ezt május 4. előtt 
is megtehetik. Finta Hajnal kiemelte, 
a krónikus betegek számára előnyös 
lehetőség a háziorvosi rendelőben 
történő oltakozás, ugyanis házior-
vosuk tud a betegségükről, és ennek 
alapján elmondhatja azt is, hogy 
melyik oltóanyag beadását javasol-
ja. Azt még nem tudni, hogy Hargita 
megyében pontosan hány háziorvos 
vesz majd részt a koronavírus elleni 
immunizálásban, erősítették meg 
megkeresésünkre a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárnál is. 

Még folyamatban vannak az ezzel 
kapcsolatos szerződéskötések, ezen a 
héten lesznek végleges adatok a rész-
vételi arányt illetően – közölték.

Oltakozás akár a háziorvosnál
Háromféle oltóanyag közül lehet majd választani a háziorvosi rendelőkben

Egy hét múlva újabb lehetőséggel 
bővül a koronavírus elleni oltási 
program: a háziorvosi rendelőket 
is bevonják az immunizálásba
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H A J N A L  C S I L L A

E gy hónapja a székelyföldi 
kórházak Covid-részlegeihez 

tartozó intenzív terápiás (ATI) osz-
tályok folyamatosan tele vannak, 
hiszen amint felszabadul egy ágy, 
rögtön másik kritikus állapotú be-
teget fektetnek rá, akinek életben 
tartásához szükség van intenzív 
ellátásra.

Jelezték a személyzethiányt

A gyergyószentmiklósi kórháznak 
mindössze két ágya van az inten-
zív terápián, és két intenzív terápi-
ás orvos van az intézményben, de 
egyikük szülési szabadságát tölti. 
„Március elsején jeleztük a Hargita 
megyei közegészségügynél, hogy 
nincs elég személyzetünk, orvo-
sunk, de ettől függetlenül is van 
beteg az intenzív terápiás osztá-
lyunkon. Hivatalosan pillanatnyi-

lag nincs intenzív terápiás beteg, 
de gyakorlatilag van” – tudtuk 
meg Fülöp Enikő kórházigazga-
tótól. Januárban egy beteg volt a 
gyergyószentmiklósi intenzív te-
rápián, aki túlélte, februárban két 
kritikus állapotú beteg, közülük az 
egyik elhunyt, egyet átszállítottak 
a székely udvarhelyi kórházba, már-
ciusban nem volt intenzív terápiára 
szoruló betegük, áprilisban viszont 
három beteget láttak el az intenzív 
terápián, akik közül egy beteg életét 

vesztette – derül ki a gyergyószent-
miklósi kórház igazgatója által kö-
zölt statisztikai adatokból.

55,55 százalékuk nem élte túl

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán 
Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház-
ban tíz intenzív terápiás ágy van 
elkülönítve a koronavírusos bete-
geknek, kettő intermediáris inten-
zív terápiás ágy. Pár hete szinte 
folyamatosan tele van az intenzív 
osztály, hiszen több súlyos eset 
is van – közölte a Székelyhonnal 
András-Nagy Róbert kórházigazga-
tó. 2021 első trimeszterében – janu-
ártól márciusig – összesen 289 be-
teget láttak el az intenzív terápián, 
közülük 99 koronavírusos volt, 190 

pedig nem koronavírusos páciens. 
Tehát az összes intenzív terápiás 
beteg 34,25 százaléka volt korona-
vírusos – tudtuk meg az intézmény 
vezetőjétől. Összesen 123 halál-
esetet jegyeztek az elmúlt három 
hónapban a sepsiszent-
györgyi egészségügyi in-
tézmény ATI-részlegén, 
ami 42,56 százalékát je-
lenti az intenzív terápián 
ellátott betegeknek. Az 
elhunytak 35,78 százaléka 
nem volt koronavírussal 
fertőzött, azonban 55,55 
százalékuk koronavírusos 
páciens volt – részletezte a kórház 
ATI-részlegének az idei első három 
hónapra vonatkozó statisztikai 
adatait András-Nagy Róbert.

Zsúfoltak a gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi intenzív terápiák
• A koronavírus-járvány harmadik hulláma óta a székelyföldi kórházak intenzív 
terápiás osztályai is folyamatosan százszázalékos telítettséggel működnek, hiszen 
minél több a fertőzött, annál nagyobb eséllyel kerülnek kritikus állapotú betegek az 
intenzív terápiára (ATI). A sepsiszentgyörgyi és gyergyószentmiklósi kórházak inten-
zív terápiás osztályainak túlélési arányairól érdeklődtünk.

Románia: túl a hárommillió beoltotton

Átlépte vasárnap délután a hárommilliót a koronavírus ellen Romániá-
ban beoltott személyek száma – közölte honlapján az oltási kampányt 
koordináló bizottság. A hivatalos adatok szerint vasárnap 17 óráig 3 037 
698 személyt oltottak be Romániában, közülük 1 794 505-en a második 
oltást is megkapták. A beoltott romániaiak több mint háromnegyed 
része (76,92 százalék) a Pfizer által gyártott oltóanyagot kapta, az 
AstraZeneca oltását 13,81 százalékuknak, a Modernáét 9,25 százalé-
kuknak adták be. Romániában elsőként Temesváron szerveztek a hét-
végén oltási maratont, melynek keretében péntek délutántól előjegyzés 
nélkül bárki beoltathatta magát a Pfizer vakcinával. A Digi24 hírtelevízió 
jelentése szerint a maraton keretében vasárnap estig mintegy 6400-an 
kapták meg az oltást. A szervezők közölték, három hét múlva újabb 
maratont szerveznek a második oltás beadására.

• Május 4-étől a háziorvosi rendelőkben is elkezdődik a koronavírus elleni immunizá-
lás. Az eredeti tervek szerint kétféle védőoltást kaptak volna e célra a háziorvosok, de 
ezt a napokban háromra bővítették. Az oltásprogramban nem kötelező részt venniük 
a háziorvosoknak, de az egészségügyi szakhatóság képviselője bízik benne, hogy a 
rendelők pácienskörük érdekében bekapcsolódnak az immunizálási folyamatba.




