
A háziorvosok csaknem 
fele jelentkezett

Maros megyében a 284 házior-
vosból 130-an jelezték, hogy vál-
lalják, hogy bekapcsolódnak a ko-
ronavírus elleni oltási kampányba 
és rendelőjükben beadják a 
vakcinát. A megyei közegészség-
ügyi igazgatóság vezetője, Iuliu 
Moldovan korábban arról beszélt, 
hogy már április elején végeztek 
egy felmérést, melynek során az 
orvosok írásban jelezték, hogy 
be akarnak kapcsolódni az oltási 
kampányba. Az igazgató szerint 
ez különösen a vidéki települése-
ken lesz fontos, ahonnan a lakók 
nem tudnak vagy nem akarnak 
máshova utazni oltásra. Ráadásul 
a lakosság többsége megbízik 
a háziorvosában és tőle talán 
jobban elfogadja az oltást, mint 
egy távolabbi településen idegen 
szakemberektől. A rendelőkben a 
Johnson&Johnson oltást adhatják 
be az orvosok, hiszen ennek táro-
lásához nincs szükség speciális 
körülményekre, nagyon alacsony 
hőmérsékletre. (Simon Virág)

Hargita megyében a 134 háziorvosi rendelő 
közül 83-ban lehet jelentkezni az oltásra
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• Mától a háziorvosi 
rendelők egy részé-
ben is be lehet adatni 
a koronavírus elleni 
védőoltást. Hargita 
megyében a ren-
delőknek több mint a 
hatvan százalékában 
elvégzik az immunizá-
lást. Azok, akiknek a 
háziorvosa nem kötött 
szerződést erre a szol-
gáltatásra, beadathat-
ják a védőoltást egy 
másik háziorvosnál.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z egészségügyi alapellátási 
rendszert is bevonták a ko-
ronavírus elleni oltáskam-

pányba, így mától már azokban a 
háziorvosi rendelőkben is be lehet 

adatni a védőoltást, amelyek 
szerződést kötöttek az egész-
ségbiztosítási pénztárral er-
re a szolgáltatásra. Har gita 
megyében a 134 háziorvosi 
rendelő közül 83-ban vég-
zik el az immunizálást, és 
ezekben lehetőségük van 

beoltatni magukat azoknak 
is, akiknek a háziorvosa nem vesz 
részt az oltáskampányban – tudtuk 
meg Duda Tihamértól, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 

vezérigazgatójától. „Kezdetnek nem 
egy rossz arány ez, fi gyelembe véve, 
hogy a háziorvosok dolgoznak az 
oltóközpontokban is. De remélem, 
hogy ez a szám még emelkedni fog. 
Azok viszont, akiknek a háziorvosa 
nem kötött szerződést erre (a ren-
delőben történő immunizálásra, 
szerk. megj.), nyugodtan fordul-
hatnak más háziorvoshoz, aki ezt 
elvégezheti, és mi ki fogjuk annak a 
háziorvosnak fi zetni ezt a munkát” 
– tájékoztatott az egészségbiztosítá-
si pénztár vezetője.

Oltottsági aránytól függő 
javadalmazás

A szerződés értelmében a háziorvo-
sok tájékoztatják, előjegyzik, majd 
beoltják az oltást igénylő, illetve arra 
jogosult pácienseiket, valamint fi gye-

lemmel követik és jelentik az esetle-
ges oltási mellékhatásokat. Az elvég-
zett szolgáltatásért járó javadalmazás 
mértéke attól is függ, hogy az adott 
orvos pacientúrája milyen arányban 
van beoltva: legkevesebb 30 lejt kap 
egy beoltott személy után, de ha az 
oltásra jogosult pácienseinek több 
mint az 50 százaléka be van már 
oltva, akkor 50 lejre nő a fi nanszíro-
zás értéke, ha pedig a 60 százalékot 
is meghaladja ez az arány, akkor 60 
lejt kap az orvos minden beoltott pá-
ciense után. A szolgáltatás elvégzé-
sét vállaló háziorvosok beolthatják 
azokat a pácienseket is, akiknek saját 
háziorvosa nem vesz részt az oltás-
kampányban. Ezért 30 lejt kapnak 
személyenként, ha viszont csak a 
tájékoztatást, előjegy zést és az oltás 
utáni megfi gyelést vállalják – az oltás 
beadását nem –, akkor 15 lejt. Utóbbi 

esetben egy oltóközpontba jegyzik 
elő immunizálásra az adott személyt. 
Fontos tudni, hogy az oltást a biztosí-
totti státuszától függetlenül bárki igé-
nyelheti – az is, aki nincs feliratkozva 
egy háziorvoshoz sem –, tehát azok 
is kérhetik, akik nem rendelkeznek 
egészségbiztosítással.

Melyik rendelőkben 
igényelhető?

Az oltáskampányban részt vevő há-
ziorvosi rendelők listája elérhető az 
egészségbiztosítási pénztár honlap-
ján: http://www.cnas.ro/cashr/page/
lista-cabinete-mf-cu-contract-vac-
cinare-covid-19.html. Ennek alap-
ján látható, de ezt Duda Tihamér 
is megerősítette lapunknak, hogy 
megyeszerte Udvarhelyszékről kap-
csolódott be az oltáskampányba a 

legtöbb háziorvosi rendelő. „A szé-
kelyudvarhelyi zóna áll a legjobban, 
ott egész jó volt a szerződéskötési 
hajlandóság, és a lefedettségi arány 
is jó” – mondta a megyei egészség-
biztosítási pénztár vezérigazgatója. 
Az intézmény kimutatása szerint 
Udvarhelyszéken 39, Csíkszéken 20, 
Gyergyószentmiklós térségében – be-
leértve Maroshévíz környékét is – pe-
dig 24 háziorvosi rendelőben kötöttek 
szerződést az immunizálások elvég-
zésére. Mint arról a megyei egész-
ségügyi igazgatóságtól kapott tájé-
koztatás alapján múlt héten írtunk, a 
háziorvosi rendelőkben AstraZeneca, 
Johnson and Johnson és Moderna 
vakcinákkal fognak oltani.

Oltanak a háziorvosi rendelőkben
Az oltást nem vállaló háziorvosok páciensei más rendelőben is beoltathatják magukat

K O V Á C S  E S Z T E R

H étfőn reggel összesen huszon-
hatan kapták meg a korona-

vírus elleni oltást a székelyudvar-
helyi Páva Étterem Templom utcai 
éttermében: a tulajdonosok kérésére 
AstraZeneca típusú vakcinát kap-
hattak azok az alkalmazottak, akik 
még nem voltak beoltva, illetve az ő 
hozzátartozóik is. A vírus megállí-
tására a vakcina az egyetlen igazán 
hatásos módszer, a vállalkozás ve-

zetői pedig szeretnék biztonságban 
tudni a munkatársakat, a családjai-
kat, szeretteiket és a vendégeiket is, 
ezzel maguk is hozzájárulva a jár-
vány megfékezéséhez, hangsúlyoz-
ták. Nem elhanyagolható szempont 
az sem, hogy arra számítanak, az 
elkövetkezőkben jogszabály készül, 
ami szerint a vendéglátóhelyek a 
település járványügyi besorolásától 
függetlenül nyithatnak, ha minden 
alkalmazott be van oltva. „Ennek is 
elébe szeretnénk menni, hogy ha va-
lóban megszületik ez a döntés, akkor 
legyünk rá felkészülve. De ettől füg-

getlenül is a munkatársak biztonsá-
ga elsőrendű kérdés” – tudtuk meg.

Választható vakcinatípus

A koronavírus elleni országos oltási 
kampány újabb szakaszában egy he-
te igényelhetik vállalkozások mun-
kaközösségük számára a vakcinát, 
amelynek beadását mobil oltócsa-
patok vállalják a cégek székhelyén. 
A mobil oltócsoportok a közösen 
megegyezett időpontban szállnak 
ki a cég helyszínére, és a vállalko-
zás által megválasztott vakcinával 

immunizálják munkaközösségüket. 
A lehetőség előnye, hogy egyúttal a 
munkatársak hozzátartozói számá-
ra is igényelhető az oltás. Ebben az 
esetben az oltást igénylők minimális 
létszáma a megválasztott vakcina 
típusától függ, tudtuk meg Zörgő 
Noémitől. A székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal sajtószóvivője 
kifejtette: egy Pfi zer-oltóanyagot 
tartalmazó üvegcséből hat személyt, 
míg egy AstraZeneca-üvegcséből tíz 
személyt lehet beoltani, így a hat 
vagy a tíz többszöröse az ideális 
szám. „Pfi zer-oltás esetén a 18 vagy 
24 a minimum létszám, AstraZene-
ca esetében 10. Székelyudvarhelyen 
három vállalkozásnál már pontos 
időpontot is tudunk az oltásra: ma 
volt a Páva Étterem, kedden lesz 
a Color Metal, pénteken pedig az 

udvarhelyi Coats Kft .” – sorolta az 
illetékes. Megtudtuk még: a Melin-
da cégcsoport is jelentkezett, velük 
most egyeztetik az időpontot, de 
sok más vállalkozás is érdeklődött, 
ezek esetében most történik az 
igénylők, illetve a jelentke-
zéshez szükséges adatok 
összeírása. Ugyanakkor a 
polgármesteri hivatal fel-
vette a kapcsolatot a helyi 
sportegyesületekkel, sport-
csapatokkal is, az előzetes 
egyeztetéseket követően 
ezek székhelyére is kiszáll 
az oltócsapat. Egyébként a szé-
kelyudvarhelyi és környékbeli vál-
lalkozások továbbra is igényelhetik 
a helyszíni oltást, ebbéli szándéku-
kat az oltas@udvarhely.ro e-mail-cí-
men jelezhetik.

Vállalatok is igényelhetik a helyszíni oltást
• Hétfőtől elkezdődött a helyszíni oltás a székelyudvarhelyi vállalkozásoknál: el-
sőként a Páva Étterem igényelte a szolgáltatást, de a héten még két helyszínre száll 
ki a mobil oltócsoport. Egyébként az elkövetkezőkben nemcsak vállalkozók, hanem 
sportegyesületek és sportcsapatok is élhetnek a lehetőséggel.




