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Ráoltanak a másodikra

Háromadagos oltási sémát vezetnek be a veszélyeztetett betegkategóriák esetében
• A két oltásdózis

Van, aki nem várna
hat hónapig

nem biztosít megfelelő védelmet, ezért
már első körben
három vakcinaadagot kapnak majd
az immunhiányos
megbetegedésekben
szenvedők, illetve az
immunrendszer működését gátló kezelés
alatt álló páciensek.
Az érintettek szakorvosi javaslatra a második oltás után 28
nappal egy harmadik
oltásdózist is kapnak.
SZÉCHELY ISTVÁN

Kissé nőtt az oltási igény

ezt be Romániában is. Az érintetteknek a második oltás után 28 nappal adják majd be a harmadik vakcinaadagot a Pfizer vagy a Moderna
oltóanyagából, azaz valamelyik
mRNS-vakcinából. A CNCAV képviselői megbeszéléseket folytattak
az egészségügyi minisztérium szakbizottságaival a harmadik oltásra
jogosultak körének meghatározásáról, és azóta ki is dolgozták az erre
vonatkozó dokumentumot.
Az immunszupresszív, tehát az
immunrendszer működését gátló gyógyszeres kezelés alatt álló,
szervátültetésen – beleértve az
őssejt-transzplantációt is – átesett

páciensek kapnak már első körben három oltásadagot, továbbá
immunszupresszív kezelés (pl.
kemoterápia, sugárkezelés) alatt
álló daganatos betegek, illetve előrehaladott stádiumban lévő rákos
betegek, függetlenül attól, hogy
kezelés alatt állnak vagy sem. Az
immunválaszt csökkentő gyógyszeres kezelés alatt állók, például
HIV-fertőzött betegek is megkaphatják a harmadik oltásadagot 28
nappal a második után, illetve a
veleszületett immunhiányos betegségekben szenvedők is – nyilatkozta Valeriu Gheorghiță. Az érintettek
szakorvosi, kezelőorvosi javaslatra

Az immunhiányos megbetegedésekben szenvedők, illetve
az immungátló kezelés alatt
állók már első körben három
oltásdózist kaphatnak
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kapják majd meg a harmadik oltást.
Az orvos-ezredes szerint az említett
pácienskategóriák esetében azért
van szükség a harmadik oltásdózisra, mert a megfigyelések szerint
náluk csak 40–50 százalékos antitestes immunválaszt vált ki az oltás
első két adagja. A CNCAV elnöke
szerint nagy valószínűséggel az
említett kategóriákba tartozóknál is
szükség lesz hat hónap eltelte után
egy emlékeztető, azaz negyedik oltásdózis beadására.

Az általános átoltottsággal kapcsolatban Tar Gyöngyi érdeklődésünkre elmondta, Hargita megyében is
tapasztalható – mint ahogyan országszerte –, hogy kissé nőtt az oltás
iránti érdeklődés. Igaz, legtöbben a
harmadik oltást veszik fel az oltóközpontokban, de valamelyest nőtt
azoknak a száma is, akik az első
oltásra jelentkeznek. „Általánosan
tapasztalható egy kicsi emelkedés az első adag iránti érdeklődésben is, eldöntötték
olyanok is, hogy beoltatják
magukat, akik eddig haboztak. De ez az emelkedés nem
nagymértékű” – fogalmazott
a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője. Azt is elmondta, hogy
a megye oltóközpontjai nagyjából a
kapacitásuk határán működnek, azaz tele vannak, a harmadik oltások
beadásának első napjaiban kisebb
sorok voltak a városi központoknál,
de már nem jellemző, hogy várakozniuk kelljen az oltakozóknak.

oltakozás

A

háromadagos oltási séma bevezetését Valeriu
Gheorghiță orvos-ezredes,
az oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke jelentette
be a bizottság legutóbbi sajtótájékoztatóján. Elmondta, az Európai
Gyógyszerügynökség kedden engedélyezte az immunhiányos megbetegedésekben szenvedők, illetve az
immunrendszer működését gátló
kezelés alatt álló páciensek esetében a harmadik oltásdózis beadását, és ennek megfelelően vezetik

A háromadagos oltási séma bevezetéséről még nem kaptak hivatalos átiratot, de amint ez megtörténik, alkalmazni fogják az előírást
– mondta el megkeresésünkre Tar
Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Kitért ugyanakkor arra is, hogy
kaptak már ilyen jellegű lakossági
megkeresést: arról érdeklődtek,
hogy felvehetnék-e a harmadik oltást hat hónapnál korábban.

Beüzemelte a CT-jét a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház
• Ma már nem számít elérhetetlen csúcstechnológi-

Korszerű gép a gyergyószentmiklósi
kórházban

ának a komputertomográfia (CT) a kisebb kórházak
számára sem, sőt elengedhetetlen eszköze az egészségügyi kivizsgálásoknak. Ez mostantól Gyergyószentmiklóson is hozzáférhető.
GERGELY IMRE

H

CT-vizsgálat

osszú engedélyeztetési folyamat és szakszemélyzeti felkészítők után eljött az a pillanat, hogy
a szakorvosok a gyergyószentmiklósi kórháztól is CT-vizsgálatot kérhetnek betegeik számára,
és legalább ennyire fontos,
hogy a sürgősségi esetek
vizsgálata is helyben oldható meg. Október 1-jétől a
Gyergyószentmiklósi Városi Kórház bennfekvő betegeit vizsgálták, mostantól
pedig már külső (szakorvosok
által küldött) személyeken is el tudják végezni a szükséges vizsgálato-

kat – ismertette Fülöp Enikő, a kórház menedzser-igazgatója. A kezdeti
időszakban türelmet kérnek a páciensektől, hiszen még idő kell, amíg
gyorsan, rutinszerűen történik majd
a CT-vizsgálat. „Egy vizsgálatot nem
lehet megismételni, nem lehet kitenni az amúgy is beteg személyt egy
újabb sugárdózisnak, azaz úgy kell
elvégezni a műveletet, hogy az egyből a lehető legjobb legyen” – mutatott rá Fülöp Enikő. Fontos kiemelni,
hogy már elértek arra a szintre, hogy
a nap bármelyik időszakában jelen
vannak képzett személyek, akik el
tudják végezni a szükséges vizsgálatot. Ez azt is jelenti – és ez különösen
fontos –, hogy a sürgősségi CT-vizsgálat is megoldható mostantól helyben, azaz nem kell továbbküldeni
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akkor van, aki ezt azonnal elvégezze. Fülöp Enikő kifejtette, hálás a
csíkszeredai kórháznak, ahol eddig
az ilyen vizsgálatokat rendszerint
elvégezték, annak ellenére is, hogy
az ottani osztály is nagyon leterhelt,
és a mentőszolgálatnak is, amely a
szállítást oldotta meg.

Hosszú folyamat vezetett idáig
más kórházakba a sürgősségre kerülő személyeket, akiknél indokoltnak látszik a készülék használata.
A kórházban van ilyen képesítéssel
rendelkező szakorvos, de további
szerződéseket is kötöttek a CT-felvételek kielemzéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel, ők látják el az ügyeletet, és
ha sürgős kiértékelésre van szükség,

A komputertomográf beszerzésére
egy 2019-ben elnyert, 9,33 millió lejes uniós pályázat részeként nyílt
lehetőség. Mivel az intézményben ez
egy új fejlesztés, a tavaly megérkezett készülék működésbe helyezése
több mint egy évbe került, hiszen az
engedélyek beszerzése nem történhetett meg egyik napról a másikra. A
végső engedély megérkezése előtt a

gépet be sem kapcsolhatták (szigorú
előírások vonatkoznak erre), így csak
szeptember 20-án kezdődhetett meg
a szakszemélyzet felkészítése az eszköz használatára. Addig is már részt
vettek egy online képzésen, hogy felgyorsíthassák a folyamatot. A felkészülés során szegmensenként haladtak, előbb a koponya-CT készítését
gyakorolták be, majd sorban a test
többi részére vonatkozóan folytatták
végig – részletezte a menedzser.
A CT működtetésére kidolgozott
rendszer szerint a vizsgálatokra
szakorvosok küldhetik a pácienseiket. Naponta 8.30-ig történik meg
a betegek programálása. Értesítik
az illetőket, hogy melyik időpontra
várják a kórházba, megtörténik a
vizsgálat, és a következő napon 12
és 13 óra között adják ki a CT-eredményeket
tartalmazó
lemezt.
Amennyiben a szakorvos elfogadja,
ezeket online is el tudják neki küldeni. A vizsgálatra a 0736-620632es telefonszámon lehet időpontot
kérni.

