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ORSZÁGOS SZINTEN GONDOT OKOZ A KORONAVÍRUSOS BETEGEK KEZELÉSÉRE HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK HIÁNYA

Akadozik a gyógyszerellátás a kórházakban
A Covid-részlegek folyamatos telített-
ségén kívül a súlyos állapotban lévő 
koronavírusos betegek kezelésére 
használt gyógyszerek beszerzése is 
állandó problémát jelent országszer-
te, így az erdélyi kórházakban is. Ha 
kifogynak a készítményből, megpró-
bálják mással helyettesíteni, illetve 
naponta jelzik a gyógyszerszükségle-
tet az egészségügyi minisztérium felé 
– mondták el lapunknak a kórházak 
szóvivői.

» SZÉCHELY ISTVÁN

A koronavírus-járvány negyedik 
hullámában folyamatosan nő a 
súlyos állapotban kórházba ke-

rülő betegek száma. A Covid-részlegek 
telítettségén túl folyamatosan gondot 
jelent az egészségügyi intézmények 
számára, hogy a monoklonális anti-
test-terápiában alkalmazott tocilizu-
mab hatóanyagú gyógyszer mellett 
vérhígítókhoz és a leggyakrabban al-
kalmazott vírus elleni készítményhez 
is csak nehézségek árán férnek hozzá. 
A tocilizumab hatóanyagú készítmény 
egy fehérjét tartalmaz, amit speciális 
immunsejtek, a monoklonális antites-
tek állítanak elő, és ez a fehérje gátolja 
a szervezet gyulladásos folyamatait. A 
készítményből világszerte nincs ele-
gendő, így miután az egészségügyi mi-
nisztériummal szerződéses viszonyban 

álló gyártó jelezte, hogy év végéig nem 
tudja leszállítani az ország számára 
megrendelt, közel 13 ezer doboz gyógy-
szert, Románia aktiválta az Európai 
Unió polgári védelmi mechanizmusát a 
fogyóban lévő készítmény utánpótlásá-
nak beszerzése érdekében. Múlt héten 
Olaszország 5206 ampullányi tocilizu-
mab hatóanyagú gyógyszerrel segítette 
ki Romániát, ami 2603 beteg kezelésére 
elegendő, a készítményeket szét is osz-
tották az ország kórházai között.

Naponta jelentkező 
gyógyszerszükséglet
Cseke Attila egészségügyi miniszter be-
jelentette, remélhetőleg ezen a héten 
még érkezik az országba hasonló gyógy-
szer, ugyanis Románia más országoktól 
is ígéretet kapott a segítségre, ezenkívül 
1000 doboznyi, nagyobb kiszerelésű ké-
szítményt is meg tud vásárolni. Noha 
a Hargita megyei kórházak között már 
van olyan, amelynek nincs elegendő 
gyógyszere a súlyos állapotban lévő ko-
ronavírusos betegek kezelésére, a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 
nem lépett fel hiány az említett készít-
ményből. „Kórházunkban a gyógyszer 
folyamatosan rendelkezésre áll. Koráb-
ban vásároltuk ezt a készítményt, a Har-
gita Megyei Egészségügyi Igazgatóságon 
keresztül érkeznek különböző nagyságú 
szállítmányok időről időre. A koronaví-
rusos betegek számának növekedésével 
több gyógyszerre is van szükség, jelen-
leg a kórház napi igénye egy darab 400 
mg-os és 4–5 darab 80 mg-os kiszerelés. 

Naponta jelentjük az egészségügyi mi-
nisztériumnak a gyógyszerszükségletet” 
– válaszolta írásban feltett kérdésünkre 
Kiss Edit, a kórház szóvivője. Hozzátette, 
A tocilizumab hatóanyagú gyógyszert az 
anakinra hatóanyagú készítménnyel tud-
ják helyettesíteni, ebből is van tartaléka a 
csíkszeredai egészségügyi intézménynek.

Több más készítményt 
is nehéz beszerezni
A gyógyszer beszerzése korábban is gon-
dot okozott a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórházban. A közelmúltban az intéz-
mény különböző kiszerelésben kapott a 
tocilizumab hatóanyagú gyógyszerből, 
így használhatják a súlyos állapotban 
lévő páciensek kezelésére – közölte meg-
keresésünkre Zörgő Noémi, a kórház szó-
vivője. Megjegyezte, nem fordult még elő, 
hogy ne tudtak volna adni ebből a gyógy-
szerből olyan betegnek, akinek szüksége 
lett volna rá, és remélik, nem is fog ilyen 
helyzet előállni, ezért folyamatosan pró-
bálják beszerezni a készítményt. „Nem-
csak ebből van hiány országos szinten, 
hanem különféle vérhígító készítmények-
ből, és a koronavírusos betegek gyógyu-
lását segítő Favipiravirból is” – tájékoz-
tatott a szóvivő, aki szerint az akadozó 
gyógyszerbeszerzésen kívül aggasztó az 
is, hogy folyamatosan nő a fertőzöttek 
száma, a kórházba kerülő betegek pedig 
sokkal súlyosabb állapotban vannak, 
mint amit korábbi hullámok idején ta-
pasztaltak. A Gyergyószentmiklósi Városi 
Kórházban is előfordult már, hogy elfo-
gyott a tocilizumab hatóanyagú gyógy-

szer, így helyettesíteni kellett más készít-
ménnyel. „Ez egy olyan gyógyszer, amit a 
kórház nem vásárolhat meg, az Unifarm 
állami gyógyszervállalat révén juthatunk 
hozzá. Volt olyan időszak, amikor még 
viszonylag könnyen beszerezhettük, de 
a negyedik hullám óta egyre kevesebb a 
gyógyszer” – fogalmazott Fülöp Enikő, 
a kórház igazgatója. Megjegyezte, folya-
matosan szükség volna a gyógyszerre, 
de nem tudják, mennyit kapnak belőle, 
ugyanakkor a vérhígítókból, illetve a Fa-
vipiravir és Remdesivir nevű vírus elleni 
készítményekből is nehéz beszerezni a 
szükséges mennyiséget. Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Népegészségügyi Igaz-
gatóság vezetője lapunknak elmondta, 
amennyi van a tocilizumab hatóanyagú 
gyógyszerből az országos készletben, azt 
kiosztják, Hargita megyébe is küldenek, 
az igazgatóság pedig eljuttatja ezeket a 
kórházaknak az alapján, hogy hol meny-
nyi súlyos beteget kezelnek. Hozzátette, 
úgy tudja, gyors közbeszerzést indít a 
készítmény beszerzésére a szakminisz-
térium, és nemzetközi adományokban 
is érkezik az említett gyógyszerből. Szo-
morúnak nevezte, hogy más országok 
vésztartalékaira szorul e tekintetben Ro-
mánia, mert olyan ütemben nő a kórház-
ba kerülő betegek száma, hogy kevésnek 
bizonyul az országban készleten lévő 
gyógyszer mennyisége. Megjegyezte, a 
tocilizumab hatóanyagú gyógyszer bizo-
nyos esetekben segíti a beteg gyógyulá-
sát, de nagyon eltérő, hogy kinek hogyan 
reagál a szervezete a készítményre, van 
olyan eset, amikor nem hatékony.

» KRÓNIKA

Évente mintegy 2,55 millió tonna élelem ke-
rül a szemétbe Romániában, ennek nagy 

része főtt étel, gyümölcs és zöldség – közölte 
szakkonferencián a mezőgazdasági minisz-
térium egyik államtitkára. Aurel Simion rá-
mutatott, az Európai Unió által fi nanszíro-
zott kutatási projekt becslései értelmében az 
EU-ban megtermelt élelmiszerek mintegy 
20 százaléka vész kárba. Romániában a je-
lenlegi adatok szerint évente mintegy 2,55 
millió tonna élelmiszert dobnak ki, ami kö-
rülbelül 129 kg-ot jelent fejenként. Ennek a 
mennyiségnek a 24 százaléka főtt étel, 22 
százaléka gyümölcs, 21 százaléka zöldség 
és 1 százaléka hús. Az élelmiszer-pazarlás 
városon nagyobb, a vidéki településeken a 
hagyományos módszerekkel hasznosítják 
a háztartásokban megmaradt élelmiszere-
ket. „Legalább kétféle költséget generál az 

élelmiszer-pazarlás: gazdasági és környe-
zeti költséget. Ösztönözni kellene az ado-
mányozást, ez kulcsfontosságú az élelmi-
szer-pazarlás csökkentése szempontjából” 
– fogalmazott az államtitkár. Elmondta, a 
minisztérium jelenleg öt olyan projektet 
fi nanszíroz, amelyek az élelmiszer-pazar-
lás és az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkentését célozzák. Október 
16-a Romániában az élelmiszer-pazarlás 
elleni küzdelem napja. A Fenntartható 
Fejlődési Főosztály által készített, a ro-
mániai lakosság élelmiszer-pazarlással 
kapcsolatos megítélését vizsgáló felmérés 
szerint a pékáruk és a házi készítésű ételek 
kerülnek a legnagyobb valószínűséggel 
a szemétbe, bár ez a tendencia az utóbbi 
években jelentősen csökkent. A felmérés 
szerint a városi egyéni fogyasztók termelik 
az élelmiszer-hulladék akár 50 százalékát. 
„Jövedelmünk 40 százalékát élelmiszerre 

költjük, és ennek 33–50 százaléka egyene-
sen a kukába kerül. Az egy személy által 
egy nap alatt kidobott étel mennyisége egy 

teljes étkezésre való, körülbelül fél kilog-
ramm élelmet tesz ki” – idézte az Agerpres 
Aurel Simion államtitkárt. 

Fejenként több mint száz kiló élelmet dobunk ki évente

A pékáruk és a házi készítésű ételek kerülnek a legnagyobb mennyiségben a szemétbe
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