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A JÁRVÁNY FOKOZÓDÁSA NYOMÁN MÁR CSAK A BE NEM OLTOTTAK SZÁMÍTHATNAK SZIGORÍTÁSOKRA LORENZOVICI LÁSZLÓ SZERINT

Elkerülhetetlennek tűnik a negyedik hullám
Az egyre több országban és egyre 
gyorsabban terjedő delta variáns mi-
att ma már elkerülhetetlen, hogy ha-
marosan Romániába is begyűrűzzék 
a koronavírus-világjárvány negyedik 
hulláma. A Krónikának nyilatkozó 
egészségügyi elemző szerint annak 
súlyossága, a halálesetek száma 
viszont nagyban múlik azon, hogy 
mennyire nő meg a lakosság körében 
az oltakozási hajlandóság. Lorenzovi-
ci László úgy véli, arra számíthatunk, 
hogy azokat fogják valamilyen mó-
don szankcionálni, akik nem vették 
fel a védőoltást.

 » BÍRÓ BLANKA

E gyelőre Romániában nagyon jó a jár-
ványhelyzet, de az már látszik, hogy 
Európában hetente egy-két ország-

ban exponenciálisan megnövekednek az 
esetszámok, így a negyedik hullám elke-
rülhetetlen nálunk is – értékelte a járvány-
helyzetet és annak várható alakulását a 
Krónikának Lorenzovici László egészség-
ügyi elemző. Az orvos-közgazdász szerint 
viszont biztosra vehető, hogy a küszöbön 
álló negyedik hullám semmilyen szem-
pontból nem lesz annyira súlyos, mint a 
harmadik, de elhalálozásokra továbbra 
is számítani kell. Hangsúlyozta, a súlyos 
esetek egy része még mindig megelőzhető 
lenne nagyobb fokú átoltottsággal.

Romániában nem túl rózsás 
a helyzet
Lorenzovici László rámutatott, ezen a 
héten Hollandiában emelkednek az eset-
számok, a múlt héten Spanyolország, az-
előtt Portugália és Nagy-Britannia „dőlt 
ki”. Az esetszám-növekedés a szakember 
szerint önmagában még nem jelent ve-
szélyt, ezért például Angliában továbbra 
is lazításokról beszélnek. „Ha egy orszá-
gon végigsöpör egy enyhe lefolyású fertő-
zés, nem jelent újdonságot, ilyen helyze-
tek eddig is voltak, és ezután is lesznek. 
A kérdés az, hogy hány súlyos lefolyású 
eset lesz, és hány elhalálozás, a járvány 
milyen mértékben befolyásolja a kórhá-
zakban a többi beteg ellátását, a társada-
lom működését, mennyi munkaerő válik 
átmenetileg munkaképtelenné” – fejtet-
te ki Lorenzovici László, aki szerint a jó 
átoltottsággal rendelkező országokban 
nem számítanak ebből a szempontból 
nagy problémákra.

Romániában viszont – tette hozzá kér-
désünkre – nem ennyire „rózsás” a hely-
zet, hiszen a 28 százalékos átoltottság 

nagyon kevés, még akkor is, ha erre rájön 
azok száma, akik átestek a fertőzésen, és 
valamilyen szintű védelmet élveznek, bár 
egyre inkább az körvonalazódik, hogy a 
fertőzés nem nyújt akkora védettséget, 
mint a vakcina. „A vakcina nem a fer-
tőzéstől véd teljes mértékben, hanem a 
súlyos lefolyástól. Felmerül, hogy az ol-
tottak is terjesztik a vírust, és ennek azok 
lesznek az elszenvedői, akik nincsenek 
beoltva” – magyarázta a szakértő.

Aláhúzta, azt nem lehet pontosan fel-
becsülni, mikor ér el Romániába a ne-
gyedik hullám, hiszen nehéz eldönteni, 
hogy Spanyolországhoz, Németország-
hoz vagy éppen Olaszországhoz kötődik 
jobban, de előbb-utóbb „behurcolják” a 
vírust a hazatérő vendégmunkások vagy 
a külföldön nyaraló turisták. „Az is biz-
tos, hogy a negyedik hullámnak nem 
lesznek olyan súlyos következményei, az 
egészségügyi rendszer nem terhelődik le 
olyan mértékben. A harmadik hullámban 
gondot jelentett, hogy a második után 
még nem ürültek ki a kórházak, most 
ez nem így van. Viszont elhalálozások 
lesznek, amelyek egy jelentős része még 
mindig megelőzhető lenne oltakozással” 
– emelte ki az orvos-közgazdász.

Megkülönböztetett óvintézkedések?
Az egészségügyi elemző kevesebb, enyhébb 
megszorításokra számít, hiszen meglátása 
szerint a gazdaság már nem bír el többet, 
nem tudna „lélegezni”. „Egyértelmű, hogy 
a negyedik hullám miatt is lesznek járvá-
nyügyi veszteségek, de a társadalom többet 
veszítene a megszorításokkal. Azt kell mér-

legelni, hogy melyik a kisebb veszteség. Az 
életben sokszor vannak olyan helyzetek, 
hogy két rossz közül a kisebbet kell válasz-
tani” – fogalmazta meg Lorenzovici László. 
Felidézte, másfél év tapasztalata után most 
már látszik, hogy a korlátozások egy része 
teljesen felesleges volt, vagy aránytalan. 
„Ha visszanézzük a tavaly márciusi ada-
tokat, kis esetszám volt és nagyon szigorú 
korlátozások, majd tavaly ősszel és idén 
tavasszal nagy esetszám és kisebb mértékű 
szigorítás, tehát kimutatható az arányta-
lanság. Ezt nevezik adaptív menedzsment-
nek, ismeretlen helyzetben a döntéseket 
fokozatosan, lassan kell meghozni, nem 
vágjuk ki az erdőt, ha egy fa megbetegszik” 
– részletezte a szakember, aki szerint az or-
szágok adminisztratív és az egyének saját 
döntése lesz, hogy például mennyire enge-
dik szabadon a turizmust, vagy ki vállalja, 
hogy elmegy nyaralni.

Lorenzovici úgy véli, az oltott szemé-
lyeknek mindenképp nagyobb mozgás-
terük marad, a megszorító intézkedések 
inkább a nem oltottak felé mozdulnak 
majd el, utóbbiak esetében radikálisabb 
döntések is megjelenhetnek, például a 
be nem oltott egészségügyi szakemberek 
nem dolgozhatnak a közszférában, vagy 
a be nem oltott diákok, egyetemisták 
nem mehetnek be a campusokba. „Egy-
re több lesz az ilyen típusú döntés, meg 
fogják lépni, mert nincs más választás” – 
szögezte le az egészségügyi elemző.

Gyengülő oltási hajlandóság
Az átoltottság pedig továbbra is alacsony, 
és bár enyhe növekedést mutat a vakcinát 

egy nap alatt felvevők száma, korántsem 
olyan az ütem, hogy a jelenlegi 28 száza-
lékról egyhamar összejöjjön a közösségi 
immunitást jelentő 70 százalék körüli. „Az 
elmúlt hat-nyolc hétben ijesztő és fájdal-
mas volt az oltásszám csökkenése, ez az 
elmúlt napokban enyhén emelkedik, a hét 
végéig a 3–5 százalékos növekedésre lehet 
számítani. Nem gondolom, hogy ez azért 
van, mert a lakosság tudatosabb lett. A 
növekedést részben a turizmus okozza, aki 
nyaralni készül, felveszi az oltást. Másrészt 
a hazatérő vendégmunkások kérik, hiszen 
tudják, vakcina nélkül nem mehetnek visz-
sza dolgozni, a befogadó országban még 
nem kerültek sorra, vagy a rendezetlen 
státusuk miatt nem kérhetik az oltást. Ez 
abból is látszik, hogy az egydózisú vakci-
nánál van emelkedés, a vendégmunkások 
nem jönnek még egyszer haza az emlékez-
tetőért” – hangsúlyozta Lorenzovici László. 
Arra is kitért, kötelességének tartja az oltás 
fontosságáról tájékoztatni, fi gyelmeztet-
ni, és „ezt kellene tenniük a véleményfor-
málóknak, a politikusoknak, az egyházak 
képviselőinek, a pedagógusoknak, min-
denkinek, aki valamilyen formában meg-
határozza a nemzet haladását”. 

„Erdélyben megyékre lebontva fájdal-
masan kimutatható az összefüggés az 
érettségi eredmények, az átlagbér, az egy 
főre eső bruttó hazai termék és az átol-
tottsági arány között” – hívta fel a fi gyel-
met az elemző. Hozzátette, veszélyben 
eddig is összefogott a nemzet, ha árvíz 
van, mindenki megfog egy homokzsákot, 
„most is van egy konkrét helyzet, amikor 
lehet tenni a közjóért, félretéve a szemé-
lyes félelmeinket”. „A kérdést így is fel 
lehet tenni, hogy maradhatok-e közöm-
bös, ha mellettem emberek halnak meg. 
Nemcsak idősek, középkorúak is, gyere-
kek maradnak árván” – hangoztatta Lo-
renzovici László.

Felidézte: egy, a csíkszeredai kórház ál-
tal nemrég szervezett konferencián a bu-
dapesti Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet szakemberei tartottak előadást, 
amelyen elhangzott, hogy a koronavírus 
hajszálér-elzáródást is okozhat a tüdő al-
veolusokban, ami miatt nem tud létrejönni 
a széndioxid-oxigén csere, a légzés.  Ilyen 
esetben már nem segít a lélegeztetőgép, 
csak az ECMO – teljes nevén extrakorpo-
rális, vagyis testen kívüli membránoxi-
genátor, amiből például Romániában csak 
néhány van a szívkórházakban. „Akinek 
olyan genetikailag az immunválasza, a 
szervezete, fi atalon is súlyos lefolyású be-
tegséggel kell megküzdenie, másnak csak 
enyhe lefolyásúval. Nem tudjuk, mi rejtőzik 
bennünk, egyelőre nincs gyógymód, nem 
segít más, csak ha oltással megelőzzük a 
súlyos lefolyást” – húzta alá ismételten Lo-
renzovici László.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

M íg Románia a koronavírus elleni feles-
leges vakcináit próbálja értékesíteni, 

a hepatitis B (májgyulladás) és a tuberku-
lózis elleni védőoltások válsága zajlik az 
országban, ugyanis mindkét vakcinából 
hiány van. Mindkét oltás szerepel a gyer-
mekek számára kötelezően beadandó 
vakcinák listáján. A Digi24 hírtelevízió 
szerint néhány héttel ezelőtt Bukarestben 

még volt néhány adag tbc elleni vakcina, 
ám mára a hiány országszinten általános-
sá vált. A Iași megyei egészségügyi igazga-
tóság átiratban arról tájékoztatta a házior-
vosokat, hogy a megyében már csak 155 
adag hepatitis B elleni vakcina van, és ők 
nem tudnak arról, hogy a közeljövőben az 
egészségügyi minisztérium küldene után-
pótlást Bukarestből. Ennek fényében arra 
kérték a háziorvosokat, készüljenek fel 
arra, hogy hamarosan hiánycikk lesz az il-

lető vakcina a szülészeteken, illetve hogy 
készüljenek fel az ideiglenes oltási stra-
tégia életbelépésére. Az egészségügyi mi-
nisztérium szerint a két oltóanyag beszer-
zése folyamatban van, ám számítani lehet 
arra, hogy hosszabb időbe telik majd, 
amíg a vakcinákat szétosztják, eljuttatják 
a háziorvosokhoz, akik  majd újra meg-
kezdhetik a gyerekek immunizálását. „Az 
egészségügyi minisztérium 406 ezer dózis 
BCG-oltást, illetve 160 ezer adag hepatitis 

B elleni védőoltást vásárol, a központosí-
tott beszerzéshez szükséges valamennyi 
eljárás lezárult már” – tájékoztatott köz-
ben tegnap a szaktárca. A tuberkulózis 
megelőzésére kifejlesztett újszülöttkori 
BCG-védőoltásokat csütörtökön szállítják 
ki az Unifarm állami vállalatnak, majd on-
nan a megyei közegészségügyi igazgatósá-
gokhoz jut. A hepatitis B elleni védőoltás 
kiszállítása szintén „a következő időszak-
ra” várható – közölték a hatóságok.

Hiánycikk a gyerekkorban kötelező hepatitis B és tbc elleni oltás

Az oltakozási hajlandóság növekedése enyhíthetné a negyedik hullám erejét
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