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Astrára Pfizer is kérhető
Módosították az oltások kombinálására vonatkozó szabályozást

• Második oltásként 
mRNS-alapú vakcinát 
is kérhetnek azok, 
akik első oltásként 
AstraZenecát kaptak, 
de az emlékeztető oltás 
beadatását már több 
mint három hónapja 
halogatják. Hargita 
megyében többen is 
vannak, akik egy ilyen 
lehetőség hiányában 
még nem adatták be 
maguknak a második 
oltásdózist.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Módosította az oltások kom-
binálására vonatkozó 
szabályozást az oltáskam-

pányt koordináló országos bizott-
ság (CNCAV) csütörtökön: bizonyos 
feltételek mellett második oltásként 
mRNS-vakcinát is kaphatnak azok, 
akik első oltásként AstraZenecát 
kaptak. Ők, amennyiben három 
hónapnál hosszabb ideje halogat-
ják a második oltásdózis beadatá-
sát, most már külön orvosi javaslat 

nélkül is kérhetik emlékeztető ol-
tásként valamelyik mRNS-vakci-
nát – közölte érdeklődésünkre Tar 
Gyöngyi. Azok tehát, akik június 
végéig megkapták az AstraZeneca 
első adagját, de azóta halogatják a 
második adag beadatását, AstraZe-
neca helyett most már Pfi zert vagy 
Modernát is kaphatnak.

Nem szívesen vállalták

„Hargita megyében is elég so-
kan vannak, akik megijedtek az 
AstraZeneca oltástól, és még múlt 
héten is voltak olyanok, akik je-
lentkeztek, hogy szeretnék beoltat-
ni magukat a második adaggal, de 
nem AstraZenecával. Múlt héten er-
re még nem volt lehetőség, de most 
már kérhetik külön orvosi javaslat 
nélkül is” – fogalmazott a Hargita 

Megyei Nép egészségügyi Igazgató-
ság vezetője. Mint kifejtette, a CN-
CAV néhány hete jóváhagyta, hogy 
második oltásként beadható legyen 
valamelyik mRNS-vakcina az első 
adag AstraZeneca után, de csak 
abban az esetben, ha egy házior-
vos vagy szakorvos vállalta, hogy 
leír és lepecsétel egy javaslatot 
arról, hogy az érintett személynél 
ajánlott eltérni az országos oltási 
gyakorlattól. Az országos módszer-

tantól eltérő javaslatot azonban 
nem szívesen vállalták az orvosok. 
Mostantól viszont erre már nem 
lesz szükség, a három hónapnál 
régebben beoltottak, akik akkor 
AstraZeneca vakcinát kaptak, be-
sétálhatnak a legközelebbi 
oltóközpontba és emlékez-
tető, második oltásként 
kérhetnek Pfi zert vagy Mo-
dernát. Tar Gyöngyi remé-
li, hogy megteremtették már a 
lehetőségét annak is, hogy ezt be 
lehessen vezetni az elektronikus 
oltásregiszterbe. Felhívta viszont 
a fi gyelmet arra, hogy akinél még 
nem telt el a három hónap az első 
AstraZeneca oltás óta, az a szabá-
lyozás értelmében a három hónap 
letelte előtt második oltásként is 
csak AstraZenecát kaphat.

Átutalták a béreket

Tar Gyöngyi arról is tájékoztatta 
lapunkat, hogy az egészségügyi 
szakhatóság már átutalta a megye 
önkormányzatainak az oltóköz-
pontokban dolgozók augusztusi 
béreit – amint megkapták az egész-
ségügyi szaktárcától, küldték is to-
vább. Az összegek egyébként azért 
az önkormányzatokhoz folytak be, 
mert az oltóközpontokban dolgozók 
a helyhatóságok alkalmazásában 
állnak. Mint ismert, korábban or-
szágszerte elégedetlenséget szült az 
oltóközpontokban dolgozók köré-
ben a bérek késése.

Aki június végéig megkapta 

az első oltást az AstraZeneca 

oltóanyagából, második 

oltásként kérhet Pfizert vagy 

Modernát is

▾  F O R R Á S: M T I

Ilyen magas értékre korábban so-
hasem volt példa: 12 032 új koro-

navírusos megbetegedést igazoltak 
tegnap Romániában, ezzel   1 233 
668-ra nőtt a járvány eleje óta diag-
nosztizált fertőzöttek száma. Emel-
lett 176 koronavírussal diagnosz-

tizált személy – 89 férfi  és 
87 nő – haláláról érkezett 
jelentés, ezzel    37 041-re 
emelkedett a koronavírus-
sal összefüggésbe hozható 
halálesetek száma. A teg-
napi adatok szerint 12 168 
beteget kezelnek kórház-

ban Covid-19-cel, és 1364-en 
szorulnak intenzív terápiás ellátás-
ra. Eddig 1 118 816 személyt nyilvá-
nítottak gyógyultnak. 

Hargita megyében újabb eset-
szám-növekedést követően 80 új 
koronavírus-fertőzést igazoltak teg-
nap 678 teszt feldolgozása során, 
ezzel 9020-ra nőtt a járvány kez-

dete óta azonosított esetek száma. 
Emellett három haláleset is történt, 
így a koronavírussal összefüggésbe 
hozható elhalálozások száma 519-
re emelkedett. A gyógyultak száma 
kilenccel nőtt, ezáltal eddig össze-
sen 8025-en győzték le a fertőzést. 
A csíkszeredai, székelyudvarhelyi, 
gyergyószentmiklósi és maros-
hévízi kórházakban kezelés vagy 
megfi gyelés alatt állók száma 180 
(egy nappal korábban 163 volt ez 
az érték). Maros megyében 181, Ko-
vászna megyében 42 új esetet vettek 
nyilvántartásba, előbbiben ezzel   
25 927-re, utóbbiban pedig 9060-ra 
nőtt az eddigi esetszám.

A Stratégiai Kommunikációs 
Csoport tájékoztatása szerint a fertő-
zöttségi ráta Hargita megyében 1,16, 
Maros megyében 1,66, Kovászna me-
gyében pedig 1,3 ezrelék.

Iszlai Katalin

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban tegnap 83 koronaví-

rusos beteget ápoltak, a számukra 
fenntartott intenzív terápiás részleg 
tele volt, az ott ápolt hat páciens kö-

zül két személy intubálva 
volt. A csíksomlyói kór-
házépületben összesen 74 
Covid-beteg volt tegnap, 
ez már több, mint az ottani 

hivatalos ágyszám, egyes 
kórtermekbe pótágyakat is beállítot-
tak már. Mivel a csíksomlyói kórház-
épületben beteltek a helyek, a kórház 
több átszervezést léptetett életbe.

Fontos átszervezések

Mint közleményükben beszámol-
tak, a nem Covid fertőző betegsé-
geket a kórház bőrgyógyászati osz-
tályán látják el, a bőrgyógyászati 
osztály tevékenysége lecsökkent. A 
kórház főépületében lévő belgyó-
gyászati osztály Covid-osztállyá 
alakul át, itt 7 kórterem (45 ágy) 
lesz az igazoltan koronavírusos 

és 5 kórterem a koronavírus-fer-
tőzés gyanújával kórházba kerülő 
betegek számára. A nem covidos 
belgyógyászati eseteket a kardio-
lógiai osztályon oldják meg, amely 
osztály csökkenti az előre tervezett 
beutalásokat. A főépület udvarán 
lévő moduláris kórház egyik felét 
fenntartják a covidos sebészeti esetek 
elkülönítésére, másik felében pedig a 
napos bennfekvésben kezelt betegek 
ellátását végzik. Október elsejétől 10 
ágyasra bővül a covidos betegeknek 
fenntartott intenzív terápiás részleg. 
Ennek következében 20 százalékkal 
csökkentik az előjegyzett műtéti te-
vékenységet, az intenzív terápiás és 
aneszteziológus szakemberek mun-
kájára ugyanis a Covid-betegek el-
látásában is szükség van.

Súlyos állapotban vannak

Azon koronavírusos páciensek szá-
mára, akiknek a tüneteik nem sú-
lyosak, napos bennfekvéses rend-
szerben van szakorvosi vizsgálati 

lehetőség a csíksomlyói kórházépü-
letnél. 8–10 óra között a somlyói 
kórházépületnél, a kapu melletti ren-
delőben vizsgálati lehetőség műkö-
dik azok számára, akik pozitív teszt-
tel rendelkeznek és enyhébb tüneteik 
vannak. Az orvosok kérése, hogy a 
betegek vigyék magukkal a pozitív 
tesztet, és készüljenek fel arra, hogy 
az eredményeket meg kell várni. Aki 
lázas, köhög, gyengeségérzete van 
vagy nehézlégzést tapasztal, keres-
se fel itt a szakembereket, az orvosi 
vizsgálat mellett vérvizsgálat, rönt-
genvizsgálat is készül számukra. Elő-
jegyzés szükséges, ezt a 0758-117669-
es telefonszámon lehet kérni.

A kórházban kezelt koronavírusos 
betegek túlnyomó többsége súlyos 
állapotban van, a Csíksomlyón kezelt 
páciensek közül 48 személynek van 
szüksége oxigénes légzéstámogatás-
ra. A súlyos állapotban lévő betegek 
közül senki sincs beoltva. A korona-
vírus-fertőzés miatt tegnap kórházban 
kezelt betegeknek összesen 94 száza-
léka nincs beoltva.

Átszervezéseket eszközöltek a kórházban
• Pótágyakat is betettek a csíksomlyói kórházépületbe a koronavírusos betegek el-
látása érdekében, de várhatóan még több helyre lesz szükség. A Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban ezért számos átszervezési intézkedés lép életbe. 

Rekordot döntött az esetszám
• Rekordnak számító, több mint 12 ezer koronavíru-
sos megbetegedést igazoltak tegnap Romániában 67 
976 teszt feldolgozása nyomán. Az eddigi rekordot e 
hét keddjén jegyezték, amikor 11 049 új fertőzésről 
tájékoztattak a hatóságok. Székelyföldön szintén 
romlottak a járványmutatók.




