
#vakcina  #megbetegedések  #képzés
ha

rm
ad

ik
 

ol
tá

s
Hargita m

egye
2021.  JÚLIUS 29.,  CSÜTÖRTÖK4 A K T U Á L I S

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A harmadik oltásdózisok be-
adásának kezdete attól függ, 
hogy a nyár folyamán milyen 

mértékben nő meg a Covid-megbe-
tegedések száma. Egyelőre – mint 
azt Valeriu Gheorghiță orvos-ezre-
des, az oltáskampányt koordináló 
országos bizottság (CNCAV) vezetője 

kedden bejelentette – arról 
van szó, hogy várhatóan 
szeptemberben elkezdődik 
az egészségügyi személyzet, 
az öregotthonokban élők és 
az immunhiányos betegek 
harmadik dózissal történő im-
munizálása – mondta el meg-

keresésünkre Tar Gyöngyi. A 
Hargita Megyei Népegészségügyi 

Igazgatóság vezetője szerint még az 
sem egyértelmű, hogy mindenkinek 
szüksége van a harmadik oltásra. 
„Az biztos, hogy nálunk az az állás-
pont, hogy aki átesett a betegségen és 
megkapta mindkét oltást, annak nem 

kell harmadik. Egyelőre így néz ki.” A 
védettséget illetően még elmondta, az 
továbbra sem ismert, hogy az oltások 
mennyi időre biztosítanak védettséget 
– ehhez még nem telt el elég idő –, de 
azt tudják, hogy most, mintegy kilenc 
hónappal a kísérleti oltások beadása, 
illetve hat hónnappal a széles körű 
immunizálás megkezdése után még 
védettséget biztosítanak, és ennek az 
időintervallumnak a növekedése még 
nem állt meg.

Beoltatlan új fertőzöttek

Tar Gyöngyi szerint egyébként nálunk 
nem a harmadik oltás beadása lenne 
az elsődleges fontosságú, hanem sok-
kal inkább az első adagé, hiszen na-
gyon alacsony az átoltottsági arány, 
sokan még egyetlen adag oltást sem 
kaptak. Meglátását igazolja az is, 
hogy Hargita megyében az új fertő-
zöttek mind beoltatlanok. Igaz ugyan, 
hogy ismertek olyan esetek, amikor 
beoltottak is elkapták a koronavírus 
delta variánsát, de nem ez a jellem-
ző. „Egyelőre főként a beoltatlanok 

körében terjed. Mivel nálunk nagyon 
alacsony a beoltottak aránya, nagy az 
esélye egy gyorsabb terjedés kialaku-
lásának” – fogalmazott. 

Sok még a kérdőjel

A harmadik oltást illetően Tar Gyön-
gyi kérdésünkre még elmondta, az 
illetékes egészségügyi hatóságok 
egyeztetésein már szóba került, 
hogy az elsővel azonos vagy egy má-

sik vakcinával történjen-e a harma-
dik oltás, de ebben még nem hozott 
döntést a CNCAV. Számos tényezőt 
kell még megvizsgálni a szakmai bi-
zottságokban – folytatta –, a külön-
böző oltások használata esetében 
például két mellékhatásprofi lt kell 
fi gyelembe venni. 

Valeriu Gheorghiță, az oltáskam-
pányt koordináló országos bizottság 
vezetője egyébként a keddi sajtótá-
jékoztatón azt is bejelentette, hogy 

hétfőtől, augusztus 2-ától a 12–17 éves 
korosztályba tartozó kamaszok már a 
Moderna oltóanyagát is megkaphat-
ják. Ezt múlt pénteken hagyta jóvá az 
Európai Gyógyszerügynökség, amely 
korábban már a Pfi zer oltóanyaga ese-
tében is engedélyezte a 12–17 éves kor-
osztályba tartozók immunizálását. Ez 
Romániában júniusban kezdődött el.

A lakosság nagy része még 
az elsőt sem kapta meg, a többség 
esetében nagyon korai még 
a harmadik oltással tervezni

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Várhatóan szeptembertől kezdődik el a harmadik 
oltásdózisok beadása – de ez a járványhelyzet alaku-
lásától is függ –, és egyelőre csak az egészségügyi 
személyzet, az öregotthonokban élők, illetve az immun-
hiányos betegek beoltásáról van szó – jelezte lapunknak 
a Hargita megyei egészségügyi szakhatóság vezetője. 
Tar Gyöngyi szerint ugyanakkor nálunk nem a harmadik, 
hanem sokkal inkább az első dózis beadására lenne 
szükség, ezt igazolják az új megbetegedések is.

ISZLAI KATALIN

A Hargita megyei mentős nap nyi-
tómozzanataként egy díjátadót 

tartottak Csíkszeredában, melynek 
során a mentőszolgálat munkatársait, 
illetve a járványhelyzetben őket segítő 
intézményeket, magáncégeket mél-
tatták. Emellett statisztikai adatokat 
is ismertettek, amelyekből egyebek 
közt kiderült, hogy tavaly közel 35 ezer 
híváshoz riasztották őket, és másfél 
millió kilométert tettek meg a járvány 
évében. Mint Péter Szilárd vezérigaz-
gató elmondta, a mentős nap külön-
legessége abban rejlik, hogy az ország 
összes mentőse egyszerre ünnepelheti 
hivatását, azt, hogy nap mint nap az 

emberekért tevékenykednek. „Idén 
Hargita megyében van a legnagyobb 
rendezvény, hiszen nemcsak a mentő-
sök napját ünnepeljük, hanem elindul 
a BLS-maratonunk is, melynek során 
31 település lakosai nyerhetnek bete-
kintést a mentősök életébe, és megis-
merhetik, miként kell helyesen mentőt 
hívni, illetve mit kell tenni a legna-
gyobb vészhelyzetben, hirtelen szív-
halál esetén” – emelte ki Péter Szilárd.

Fontos tudnivalók

A Szabadság téren felsorakozott közel 
tíz mentőautó fény- és hangjelzései 
pontban tíz órakor szólaltak meg az or-
szágos ünnepléshez kapcsolódva, ezt 
követően pedig elindították a Har gita 
Megyei Mentőszolgálat és az Erdély 

Mentőcsoport Csíkszéki Fiókja által 
közösen szervezett képzéssorozatot, 
melynek első állomása értelemszerű-
en Csíkszereda volt. Először egy rövid 
elméleti felkészítőn tudhattak meg 
többet az érdeklődők a témáról. Ezen 
egyebek mellett elhangzott, hogy a 
BLS az angol Basic Life Support kife-
jezés rövidítése, ami magyarul alap-
szintű újraélesztést jelent. Ennek célja, 
hogy keringés- és légzésleállás esetén 
az életfontosságú szervek (agy, szív) 
oxigénellátását biztosítsuk a légutak 

nyitva tartásával, befújásos lélegezte-
téssel és a keringés mesterséges fenn-
tartásával, amit a mellkasra gyakorolt 
külső nyomással lehet elérni. A gyors 
közbelépés fontosságát is hangsú-
lyozták, mivel a túlélési esély 49–75 
százalékkal javul, ha az első három-öt 
percben beavatkozunk. Részletesen 
ismertették továbbá, miként tudjuk 
megállapítani, hogy szívmegállásról 
van szó, illetve hogyan kell helyesen 
végezni az újraélesztés műveleteit. 
Ezután a gyakorlati rész következett, 

melynek során a jelenlévők gyakorló-
bábukon próbálhatták ki az újraélesz-
tés menetét. 

Augusztus 27-éig további 30 te-
lepülésen tartanak elméleti és gya-
korlati képzéseket a mentőszolgálat 
munkatársai. A városokban és néhány 
nagyobb vidéki településen öt órán át 
(10–15 óra között), a kisebbekben 
pedig három órán át (10–13 
óra között) lesznek jelen, és 
minden helyszínen több cso-
portot fogadnak óránként. 
Ezért arra kérik az érdeklő-
dőket, hogy ha akkor érkez-
nek majd, amikor egy előa-
dás már elkezdődött, várják 
meg a következő csoportot. 
Ma Gyergyószentmiklóson (10–15 óra 
között), holnap Székelykeresztúron 
(10–15 óra között), szombaton Csíkkoz-
máson (10–13 óra között), vasárnap pe-
dig Székelyvarságon (10–13 óra között) 
várják a tanulni vágyókat.

Elkezdődött a mentőszolgálat által szervezett egy hónapos BLS-maraton
• Július 28-án tartják minden évben az országos men-
tőnapot Romániában, ennek alkalmából pedig minden 
megyében különböző programokat szerveznek. Idén a leg-
összetettebb eseményt a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
állította össze, az ünnep mellett ugyanis tegnap indították 
el egy hónapos BLS-maratonukat, melynek keretében 
alapszintű újraélesztést oktatnak a megye 31 településén.

Gyakorlati képzést is tartanak. 
Bábukon próbálhatják ki az 

érdeklődők az újraélesztés műveleteit
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Az első fontosabb lenne
A harmadik oltásdózisokat szeptembertől kezdik beadni




