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A tavalyi igénylőket oltják
Megkésve, de érkeznek a méhnyakrákot okozó vírus elleni védőoltások
• Közel nyolcszáz 
adag HPV elleni vé-
dőoltás érkezésére 
számít a napokban a 
Hargita megyei egész-
ségügyi szakhatóság 
a méhnyakrák elleni 
oltáskampány ré-
szeként. Ez még az a 
mennyiség, amelyet 
tavaly igényeltek az 
oltásra jogosult 11–14 
éves lányok szülei. 
Nem kell aggódniuk 
azon oltáskérelmezők-
nek, akiknek a lánya 
azóta betöltötte tizen-
ötödik életévét.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A méhnyakrákot okozó HPV-ví-
rus elleni oltáskampány ré-
szeként negyvenezer adag 

védőoltást oszt szét az ország megyéi 
között az egészségügyi minisztéri-
um a napokban. Hargita megyében 
közel nyolcszáz adag HPV elleni vak-
cinára számít az egészségügyi szak-
hatóság. Ez még az a mennyiség, 
amelyet tavaly igényeltek az oltásra 
jogosult, 11–14 éves korú lányok 
szülei. „Ezt 2020-ban és a 2020-as 
igénylések alapján kértük. Most ért 
véget a közbeszerzés, ezért kapjuk 
meg most” – fogalmazott Tar Gyön-
gyi, a Hargita Megyei Népegészség-
ügyi Igazgatóság vezetője, remélve, 
hogy annyi oltóanyagot utal ki a 

megye számára a szaktárca, ameny-
nyit tavaly igényeltek. Jelenleg még 
zajlik a megyében a méhnyakrák 
elleni oltások beadása a 2018–2019-
es igénylések alapján, ugyanis má-
sodik, illetve korosztálytól függően 
harmadik adagja is van az oltásnak, 
amelyet még nem kapott meg min-
den jogosult. Vannak olyan házior-
vosok, akiknek a hűtőszekrényében 
még van HPV elleni oltóanyag, de a 
népegészségügyi igazgatóság raktá-
rából már elfogyott. 

Azokat a szülőket, akik kérték 
gyerekük beoltását, a háziorvos 
értesíti majd az oltás időpontjáról, 
illetve a szülők is érdeklődhetnek 
erről június elejétől – tájékoztatott 
Tar Gyöngyi. Kitért ugyanakkor 
arra is, hogy nem kell aggódniuk 

azoknak, akik kérték a védőoltást, 
de időközben lányuk betöltötte 15. 
életévét: ebben az esetben is meg-
kapja az oltást.

A háziorvosnál lehet igényelni

Tar Gyöngyi reméli, hogy az egész-
ségügyi minisztérium a 2020-ban 
igényelt mennyiségnél több oltó-
anyagot vásárolt – az igazgatóság 
havonta továbbítja is a szaktárcának 
a megyében feljegyzett kéréseket –, 
így a HPV elleni oltáskampány 2021-
es kiadása már gördülékenyebb 
lehet. Ezzel kapcsolatban felhívta 
az oltásra jogosult korú lányok szü-
leinek a fi gyelmét, hogy a védőoltást 
bármikor lehet igényelni. Az érintet-
tek a háziorvosnál, egy kérdőívet ki-

töltve írásban igényelhetik gyerekük 
számára az oltás beadását.

Kevesen kérik

Noha a HPV elleni oltást igénylők 
száma nőt tavaly – korábban ugyan-
is két év alatt jegyeztek fel ugyan-
annyi kérést a megyében –, a jogo-
sultsági korcsoportba tartozó lányok 
szüleinek még így is csak legfeljebb 
tíz százaléka élt ezzel a lehetőséggel. 
Az alacsony aránynak azonban az 
is oka lehet, hogy akadozik az oltás-
kampány, a háziorvosok sem bíznak 
százszázalékosan az oltóanyag-el-
látásban, tehát mindenki egy kicsit 
lazán kezeli ezt a lehetőséget – véli 
Tar Gyöngyi. „Én szeretném, ha le-
hetne ezen javítani, mert a nyugati 

országokhoz képest rosszul állunk, 
viszont a méhnyakrákos megbete-
gedések szempontjából Románia 
listavezető Európában, az unión 
belül mindenképpen a lista élén 
van” – fogalmazott. Hasznos volna 
ugyanakkor a jogosultsági korcso-
port alsó határának csökkentése az 
ingyenes védőoltás esetében, de a 
nyugati minták alapján javasolták 
már a szaktárcának azt is, hogy a 
kamasz fi úkra is terjesszék ki az im-
munizálás lehetőségét, hiszen a sze-
xuális élet megkezdése után a fi úk is 
terjeszthetik a vírust, illetve később 
náluk is több típusú rákos megbete-
gedés kialakulásának rizikófaktorá-
vá válhat a HPV-vírus – magyarázta 
a megyei egészségügyi szakhatóság 
vezetője.

HPV elleni immunizálás. Az oltás-
kampány akadozása is visszaveti az 
amúgy sem túl magas igénylési arányt
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Hargita megye

Maros megyei helyzet

Maros megyében május köze-
pén érkezett és az elmúlt héten 
osztották szét a méhnyakrák 
elleni védőoltásokat. A megyei 
közegészségügyi igazgatóság 
vezetője, Iuliu Moldovan azt 
nyilatkozta, hogy idén 1130 oltást 
kapott a megye, a szülők által 
2020-ban benyújtott kérések 
alapján. 2020-ban Maros megyé-
ben 1921 adag vakcinát adtak be 
a 11–14 éves lányoknak. Tavaly 
kevesebb szülő jelezte a házior-
vosánál, hogy szeretné beoltatni 
lányát, így kevesebb dózist kértek 
és kaptak. (Simon Virág)

GERGELY IMRE

C salódásként éli meg a kezdemé-
nyezést elindító Musulin Péter, 

hogy a lakónegyed szépítési elkép-
zelését fel kell adnia. Mint azt már 
írtuk, az volt a terve, hogy a Bucsin 
negyedben füvesíti az évek óta kita-
posott és parkolónak használt, járda 
melletti zöldövezeteket. A kezdemé-
nyezés megosztotta az embereket, 
voltak, akik üdvözölték az ötletet, 
másokat viszont zavart, hogy nem 
parkolhatnak autójukkal ott, ahol 
kedvük tartja. Musulin múlt héten 

szalaggal kerítette el az úttól az új-
ragyepesítésre kiválasztott helyek 
egy részét, és örömmel tapasztalta, 
hogy az ott lakók többsége tudomá-
sul vette ezt és a járdával párhuza-
mosan parkolt, szabadon hagyva a 
földsávot. El is ültettek néhány fát, 
de ezt nem folytatták, ugyanis egy 
ott lakó egyszerűen letépte a sza-
lagot, és visszaállt a járdára. Ezzel 
tönkre is tette a jó szándékú kezde-
ményezést.

Elvette a kedvét a kudarc

„Sajnos vannak, akik nem hajlandók 
tenni semmit a környezetükért, még 

azt sem, hogy néhány méterrel távo-
labb parkoljanak, mint ahol megszok-
ták” – fogalmazott Musulin Péter. A 
Bucsin negyedbe szánt fákat emiatt 
máshol ültették el. A kezdeményező fi -
atalember elmondta, elvette a kedvét a 
kudarc, és arra készteti, hogy újragon-
dolja az elképzelését. Nem fog teljesen 
lemondani az ilyen cselekedetekről, 
de a továbbiakban inkább a nem hasz-
nált magánterületek tulajdonosait ké-
ri meg, hogy engedjék azokat rendbe 
tenni és ezáltal megszépíteni egy-egy 
utcarészt. Reméli, hosszabb távon a 
jó példa elvezet oda, hogy közterüle-
ten is eredményt ér el, és közösségi 
összefogásokkal javulhat a városkép. 

Egyelőre azonban csak ott fog hasonló 
akciókat megvalósítani, ahol nem kell 
a közelben lakók bevonása, nem kell 
embereket meggyőzni, hogy máshol 
parkoljanak, ahol nem kell ilyen visz-
szautasításokkal találkozniuk. 

A várostól is 
más hozzáállást várt

A Fenyő Szövetség alapítója hozzá-
tette, az is elvette a kedvét, hogy az 
önkormányzat részéről még mindig 
nem kaptak semmiféle választ a be-
adványára, amelyben a közterületen 
végzett szépítő munkához kérte a 
szükséges engedélyt. A másfél hó-
napja benyújtott kérvény után újabb 
e-maileket is küldött a városházának 
ebben az ügyben, de ezekre semmit 
sem válaszoltak. „Már annyi levelet 
írtam, hogy szégyellek újabbakat ír-

ni. Nem akarok nyomulni. Csak egy 
kis biztatás kellene a részükről, és 
nagyon sok dolgot meg lehetne olda-
ni a városban” – mutatott rá Musu-
lin. Megjegyezte, a napokban sétált 
végig a Bălcescu, a Tűzoltó és a Kos-
suth Lajos utcán, és látta, hogy sok 
fa hiányzik. Vállalná, hogy 
ezeket mind pótolja olyan 
fákkal, amilyeneket a pol-
gármesteri hivatal javasol, 
de ahhoz a hivatal részé-
ről, ha nem is segítség, de 
beleegyezés kellene. „Mi 
tenni szeretnénk, csak a 
lehetőséget adják meg nekünk” – 
mondta. A városháza részéről még 
egy hiányosságot lát: nincs szabá-
lyozva a parkolás a lakónegyedek-
ben, és emiatt mindenki ott parkol, 
ahol kedve tartja, akár játszótereken 
is, vagy virágágyásokat kitaposva.

Csalódás a jó szándék vége: kudarccal zárul a városszépítő kezdeményezés
• A gyergyószentmiklósi Bucsin negyed egyik zsúfolt utcáján szerette volna helyre-
állítani, újragyepesíteni a parkolónak használt zöldövezeteket a Fenyő Szövetség civil 
szervezet. Szépítő elképzelésüket kénytelenek feladni: keresztbe tettek nekik.




