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A N T A L  E R I K A

J övő héttől Törökországba indul 
járat, már közzé is tették az uta-

zási feltételeket: koronavírus 
elleni oltási igazolással, 
negatív teszttel, illetve 
olyan orvosi igazolással 
belépni az országba ka-
ranténkötelezettség nél-
kül, ami igazolja, hogy az 

utas már átesett a korona-
vírus-fertőzésen. Ugyancsak jövő 
héttől indul újra a korábban a vi-

lágjárvány miatt szüneteltetett Men-
ningen/Nyugat-München járat. A 
dortmundi viszont eddig sem állt le, 
az utasok nemcsak Németországba, 
hanem Hollandiába és Belgiumba is 
utaztak munkavállalás céljából. Jú-
nius végétől újraindul az ugyancsak 
felfüggesztett budapesti járat, egye-
lőre heti két alkalommal. Viszont a 
járvány angliai súlyosbodása miatt 
a lutoni, heti kétszer közlekedő jára-
tát heti egy alkalomra csökkentette a 
légitársaság, így most csak vasárnap 
utazhatnak Londonba azok, akik 
a szigetországba tartanak, szerdán 
egyelőre nem.

Figyelik az érdeklődést

Újdonságnak számít, hogy az évek-
kel korábban működött, Marosvá-
sárhely–Róma közötti járatot július 
elsejétől heti három alkalommal 
újra elindítják, illetve egy légitársa-
ság Egyiptomba is repülőjáratot indít 
Marosvásárhelyről. A Székelyhon 
érdeklődésére Peti András, a Maros-
vásárhelyi Transilvania Repülőtér 
igazgatója elmondta, folyamatosak 
a tárgyalások a különböző légitár-
saságok képviselőivel. Arra a kérdé-
sünkre, hogy milyen útvonalakra 
számíthat még az utazóközönség, 
Peti András annyit mondott, a koráb-
ban már működött spanyol- és fran-
ciaországi járatokat szeretnék újra-
indítani, de ez nem annyira az itteni 
repülőtértől, inkább azoktól a légitár-

saságoktól függ, amelyek folyama-
tosan fi gyelik, hogy az egyes régiók 
részéről mely célállomások iránt a 
legnagyobb az érdeklődés. „Ha bein-
dítanak egy-egy új járatot, mint a júli-

usban induló Marosvásárhely–Róma 
közöttit, az első egy-két hétben tesz-
telik a piacot, mérik, hogy mekkora 
az igény ez iránt a célállomás iránt, 
érdemes-e még újabb olaszországi 
desztinációkra indítani repülőjára-
tot” – mondta az igazgató.

Új célállomásokra indulnak járatok a marosvásárhelyi repülőtérről
• Egyes járatok ritkulnak, az ismert légi szolgáltatók-
kal párhuzamosan pedig újabbak jelennek meg a Maros-
vásárhelyi Transilvania Repülőtéren. 

Több felfüggesztett repülőjárat 
is újraindul

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Több mint egy évnyi 
felfüggesztés után az 
Egészségügyi Minisz-
térium a napokban 
jelentette be: a meg-
felelő járványügyi 
szabályok betartása 
mellett az édesanyák 
ismét kérhetik, hogy 
egy kísérő – az apa, 
barát vagy családtag 
– jelen legyen a szü-
lőszobában. A lehe-
tőség Hargita megye 
kórházaiban e hónap 
elejétől már elérhető, 
a szakemberek mind-
össze arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a 
szülésen részt vevő 
személy számára is 
fontos a felkészülés.

K O V Á C S  E S Z T E R

A z Egészségügyi Miniszté-
rium előírásának megfele-
lően a Székelyudvarhelyi 

Városi Kórházban is van lehetőség 
apás vagy egy másik kísérő jelenlé-
tében történő szülésre június 1-jétől, 
ezt azonban előzőleg írásban kell 
kérvényezni a kórháznál, illetve a 
kísérő személynek védőfelszerelést 
kell viselnie, valamint igazolnia 
kell, hogy megkapta a koronavírus 
elleni védőoltást (és legalább tíz 
nap eltelt a második oltása után), 

vagy nemrég esett át a betegségen 
(ezt 90 napnál nem régebbi teszt-
eredménnyel kell igazolni), vagy 
van 72 óránál nem régebbi negatív 
PCR-tesztje – sorolta Zörgő Noémi, 
a Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
sajtószóvivője. 

A járvány kezdete előtt Székely-
udvarhelyen nagyon népszerű volt 
az apás szülés, továbbra is van 
igény a lehetőségre, hangsúlyoz-
ta Fekete Éva. Az Udvarhelyszéki 
Anyák közösségének egyik vezető-
je ugyanakkor hozzátette: nagyon 
fontos az együtt való felkészülés, 
hogy igenis tudják az apák (vagy a 
kísérők), mi történik az édesanya 
testében, mi a folyamata a vajúdás-
nak, szülésnek, és arról is fontos 
tudniuk, hogy mi történik a szü-

lőszobában. Erre egyébként a kis-
mamaklubban lehetőségük is van a 
várandós családoknak.

Egyre népszerűbb gyakorlat

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház szülészeti osztályán a 
szakemberek már készültek az apás 
szülés újbóli bevezetésére, néhány 
hete már elkezdődött az előkészítő 
szervező munka, így az intézmény-
nél mától vissza is térnek a gyakor-
lathoz, erősítette meg lapunknak 
Kiss Edit, a kórház sajtószóvivője. 
„Az Országos Egészségügyi Inté-
zet ajánlását tiszteletben tartva a 
szülészeti osztály kidolgozott egy 
szabályrendszert az apás szülés 
igénybevételére, ezt közzétesszük 

sajtóközleményben, illetve a kór-
ház online felületein is. Ennek a 
feltételrendszernek az a célja, hogy 
a továbbra is fennálló pandémiás 
körülmények között biztonságos 
körülményeket szavatoljon az új-
szülött, a szülő nő, kísérője és a 
kórház személyzete számára” – fej-
tette ki a szóvivő. A megyeszékhely 
kórházában egyébként tavaly már-
cius 6-án függesztették fel az apás 
szüléseket, mától viszont egyszerre 
két kismama élhet ezzel a lehető-
séggel (két erre alkalmas szülőszo-
bával rendelkezik az intézmény), 

de ritka, hogy egyszerre történjen 
két apás szülés, jegyezte meg az il-
letékes. „Az apás szülés egyébként 
viszonylag népszerű volt korábban 
a kismamák körében. Vannak szü-
lész orvosok, akik bátorítják a pá-
rokat erre, és akik hozzájuk járnak 
várandósgondozásra, azok körében 
magasabb az ezt igénylők aránya. 
Összességében mintegy 15 százalék 
körül volt azon kismamák aránya, 
akik kísérővel kívántak szülni” – 
avatott be Kiss Edit.

Ismét lehet apás szülés
A megfelelő feltételek mellett kísérő is lehet a szülőszobában

Hargita megye

Várandósan is ajánlott 
a védőoltás

A védőoltás nem okoz sterilitást, 
nem csökkenti a nemzőképes-
séget, hívta fel a figyelmet dr. 
Kovács Tibor székelyudvarhelyi 
szülész-nőgyógyász osztályve-
zető főorvos a kórház honlapján 
közzétett írásában. A főorvos 
ugyanakkor fontosnak tartja 
hozzátenni: egy súlyos korona-
vírusos betegség az egészséget 
komolyan érinti mind a férfiaknál, 
mind a nőknél, veszélyeztetve 
a zökkenőmentes teherbeesést 
és kihordást. „Az mRNS típusú 
vakcinákat (Pfizer, Moderna) 
biztonságosnak tekintjük a 
terhesség, valamint a szoptatás 
alatt, és ajánljuk a terhesség 
tervezésekor is. Már jelent meg 
vizsgálat, miszerint a terhesek is 
jól reagálnak a védőoltásra, az 
ellenanyag a köldökzsinór-vérben 
kimutatható, az anyatejben is 
kiválasztódik. Az újszülöttet tehát 
már születéskor védi a vakcinára 
termelt és az anyatejjel kiválasz-
tott ellenanyag. A terhesnél is 
igazolt, hogy jobb az immunglo-
bulin-termelés a védőoltás után, 
mint a betegség okozta immunvé-
delem” – fejti ki a szakember.

Általános szabály, hogy 
a kísérőnek a védettségét 
vagy azt kell igazolnia, 
hogy már átesett a koronavírus-
fertőzésen
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