
A rendőrséghez, csendőr séghez, tűzoltókhoz 
szoktak rendszeresen fordulni, de ez nem elég
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• Hargita megyében 
ismét vérhiánnyal küz-
denek, csak a sürgős-
ségi esetekben tudják 
végrehajtani a műté-
teket, és kérni sincs 
kitől vérkészítményt, 
mert Brassó megye is 
hasonló problémával 
küzd. Maros megyében 
egyelőre minden ké-
rést teljesíteni tudnak.

SIMON VIRÁG

A terepezés lehetőségének hi-
ánya miatt, de az önkéntes 
véradók elmaradása követ-

keztében is jelentős a vérhiány a 
Hargita Megyei Vérközpontban. 
Mint az intézet igazgatója, Ko-
pacz Ildikó a Székelyhonnak el-
mondta, napi 6–8 véradójuk van, 
ami nagyon kevés, és mivel csak 
Csíkszeredában tudják fogadni 
az önkénteseket, nincs hogyan és 
honnan feltölteniük fogyó készlete-
iket. „Kevés véradó jön, nincsenek 
nagyszámú alkalmazottat foglal-
koztató gyárak Csíkszeredában, 
akiket meg tudnának kérni, hogy 
alkalmazottaikkal jöjjenek és segít-
senek, adjanak vért. A rendőrség-
hez, csendőrséghez, tűzoltókhoz 
szoktunk rendszeresen fordulni, de 
ez nem elég. Mivel kevés a véradó, 

a laborvizsgálatokat is hetente csak 
egyszer végezzük el, így voltak 
olyan esetek, amikor nem tudtunk 
a kórházak kérésére vért biztosíta-
ni. A sürgősségi eseteket eddig el 
tudtuk látni vérkészítményekkel, 
de a krónikus betegek esetében, az 
előre beütemezett műtét esetében 
nem mindig tudtunk segíteni. Jó 
lenne, ha a műtétre készülő személy 
hozzátartozói, de mindenki, aki tud 
és akar segíteni, eljönne és vért ad-
na. Higgyék el, nagy szükség van 
erre” – kért segítséget a vérközpont 

vezetője, aki brassói kollégájával 
is egyeztetett, és kérte, hogy lehe-
tőség szerint segítsenek, de ott is 
vérhiány van, így nem tudtak ké-
szítményt adni.

Meg kellene engedniük 
a terepre járást

Kopacz Ildikó arról is beszélt, 
hogy az országos telekonferenci-
án kérte, adjanak engedélyt, hogy 
újraindulhasson a terepezés, hogy 
el tudjanak menni a jól bejáratott 

helyekre, központokba, hogy a 
helyiek is tudjanak vért adni. De 
erre – a koronavírus-járvány mi-
att – nem kapott engedélyt. Mint 
elmondta, a visszajelzések szerint 
az ország nagyobb megyéiben is 
vérhiány van, így előbb-utóbb nagy 
felelősségvállalással, de meg kell 
engedniük a terepezést. Szerinte ha 
valaki busszal vagy vonattal utazik 
el Maroshévízről vagy Gyergyóból 
Csíkszeredába vért adni, akkor na-
gyobb fertőzésveszélynek van ki-
téve, mint ha ők utaznának a hely-

színre és biztonságos körülmények 
között, az egészségügyi előírásokat 
betartva vért vennének tőle. A ren-
delkezéseket azonban országosan 
hozzák, így azokban a megyékben 
sem lehet terepre menni és ott vért 
gyűjteni, ahol viszonylag kevés a 
fertőzöttek száma.

Maros megyében egyelőre 
nincs gond

A Maros Megyei Vérközpont sajtó-
szóvivője, Marinela Lazăr a Szé-
kelyhonnak elmondta, hogy idén 
a tavalyihoz képest sokkal több 
véradó jelentkezik nálunk. Mint 
kiemelte, míg tavaly ilyenkor sem 
az egészségügyben dolgozók, sem 
a lakosság nem tudott túl sok min-
dent a fertőzésről, a vírusról, és 
ezért nagy volt a félelem és a bi-
zalmatlanság, idén ez már kevés-
bé van így. „Vannak olyan napok, 
hogy 30 vagy akár 60–70 önkéntes 
véradónk is van, de jönnek hozzánk 
szervezetten lelkészek, egyete-
misták, cégek képviselői, így jelen 
pillanatban nincs vérhiány. A mű-
tétek száma a kórházakban idén 
jelentősen megnövekedett a tavalyi 
hasonló időszakhoz képest, de min-
den kérésüket teljesíteni tudjuk. 
Arra biztatunk mindenkit, hogy 
ahogyan az ünnepek után vissza-
tért a munkába, iskolába, úgy jöjjön 
el hozzánk is vért adományozni és 
segíteni bajba jutott embertársain.”

Egyelőre nincs kitől kérni
Jelentős a hiány Hargita megyében: véradásra buzdítják a segítőkész embereket

K O V Á C S  E S Z T E R

E gy gyermek sem tehető felelős-
sé azért, hogy milyen családba, 

milyen közösségbe született, min-
deniküket egyenlő esélyek illetnék 
meg, hangsúlyozta Borboly Csaba. 

Hargita Megye Tanácsának 
elnöke hozzátette, a mély-
szegénységben élők megse-
gítéséhez, felkarolásukhoz 
előbb meg kell ismerni az 
érintetteket: ezzel a céllal 
alakult meg év elején (a 

január 7-ei csíksomlyói tűz-
vész után – szerk. megj.) a megyei 
önkormányzat mélyszegénységgel 
foglalkozó munkacsoportja, amely-
nek András Lóránt a vezetője.

A csíkszeredai, Somlyó utcai tűze-
set és az azt követő hónapok kény-
szerhelyzet elé állították a megye-
központ és a megye vezetőségét, ám 
a mélyszegénységben élők helyzetét 
kezelő átfogó stratégia szükségessége 
már régen megmutatkozott, jelezte 
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Ta-
nácsának alelnöke. „Ha nem foglal-
kozunk vele, ez a probléma nem meg-
oldódik, hanem csak súlyosbodik” 
– hangsúlyozta. A munkacsoport 
megalakulása óta nemzetközi konfe-
renciát szerveztek a mélyszegénység 
témájában, amelynek eredményeként 
konferenciafüzet is készül, benne a 
részt vevő országok tapasztalataival 
és bevált gyakorlataival. A Hargita 
megyei stratégia megalkotásához 
továbbá három szinten is elemzik az 
érintettek helyzetét: egyrészt a ren-

delkezésre álló országos felmérés 
alapján – amely szerint Har gita me-
gyében mintegy 20 ezren élnek mély-
szegénységben – elkészült a megye 
„mélyszegénység-térképe”. Eszerint 
a legérintettebb Udvarhelyszék és Al-
csík, ezért a felmérés második szaka-
szában széles körű, fókuszcsoportos 
konzultációkat szerveznek.

Cselekvési terv szükséges

„Fontos kiemelni, hogy Hargita Me-
gye Tanácsa önmagában ezzel a 
problémával nem tudna foglalkozni, 
ezért a munkacsoport partnere pél-

dául a Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság, de további civil szerve-
zetek is, mint például a Máltai Szere-
tetszolgálat stb.” – ecsetelte András 
Lóránt. Hozzátette, május és június 
folyamán 30–35 fókuszcsoportos be-
szélgetést tartanak a megye minden 
térségében, az eredmények feldolgo-
zása után pedig jöhet a konzultáció 
„mikro” szintje, amikor az érintett te-
lepekre, közösségekbe látogatnak el. 
A végcél egy átfogó, a mélyszegény-
séget hosszú távon kezelő stratégia 

elkészítése, valamint egy olyan cse-
lekvési csomag összeállítása, amely-
lyel szakpolitikai segítséget is kérhet 
a megye, ugyanis számtalan kérdés-
ben jogszabályi változásokra is szük-
ség van, tudtuk meg. András Lóránt 
még fontosnak tartotta hozzátenni, 
hogy a Hargita megyében mélysze-
génységben élők száma elmarad az 
országos átlagtól, ellenben ha nem 
cselekszenek most, az elkövetkező 
évtizedekben rohamosan fog romla-
ni a helyzet.

Mélyszegénység: Udvarhelyszék a legérintettebb a megyében
• A felmérések szerint Hargita megyében mintegy húszezer ember él mélyszegénység-
ben: többségük szegregáltan, nyomortelepeken. Bár a megyében szinte minden önkor-
mányzat és számtalan civil szervezet foglalkozott a perifériára szorultak felkarolásával, 
a tevékenység összefogására Hargita Megye Tanácsa egy munkacsoportot is létreho-
zott, amely az elkövetkező fél évben széles körű konzultációba fog.

Messze még a vége. A mélyszegénység 
Hargita megyét sem kerüli el
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