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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A kórházak számára legin-
kább a súlyos koronavírusos 
betegek kezelésére alkalma-

zott tocilizumab hatóanyagú gyógy-
szer beszerzése jelent nehézséget. Ez 
az a gyógyszer, amelyet például a 
súlyos lefolyású koronavírus-fertő-
zésen tavaly átesett Darvas Kozma 
József plébános kezelésében is sike-
resen alkalmaztak. A gyógyszer egy 
fehérjét tartalmaz, amit speciális 
immunsejtek, a monoklonális anti-
testek állítanak elő, és ez a fehérje 
gátolja a szervezet gyulladásos fo-
lyamatait. A készítményből világ-
szerte nincs elegendő, így miután 
az egészségügyi minisztériummal 
szerződéses viszonyban álló gyártó 
jelezte, hogy év végéig nem tudja 
leszállítani az ország által megren-
delt, közel 13 ezer doboz gyógyszert, 
Románia aktiválta az Európai Unió 
polgári védelmi mechanizmusát a 
fogytán lévő készítmény utánpótlá-
sának beszerzése érdekében. Múlt 
héten Olaszország 5206 ampullányi 
tocilizumab hatóanyagú gyógyszer-
rel segítette ki Romániát, ami 2603 
beteg kezelésére elegendő, a készít-
ményeket szét is osztották az ország 
kórházai között. Ugyanakkor Cseke 
Attila egészségügyi miniszter beje-
lentette, hogy remélhetőleg ezen a 
héten még érkezik az országba ha-
sonló gyógyszer, ugyanis Románia 
más országoktól is ígéretet kapott a 
segítségre, továbbá ezen a héten a 
gyártó segítségével 1000 doboznyi 
nagyobb kiszerelésű készítményt is 
meg tud vásárolni Románia.

Naponta jelentik 
a gyógyszerszükségletet

A Hargita megyei kórházak között 
már van olyan, amelynek nincs 
elegendő gyógyszere az említett ké-

szítményből. A Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház nem tartozik ezek 
közé. Mint azt megkeresésünkre kö-
zölték: „Kórházunkban a gyógyszer 
folyamatosan rendelkezésre áll, nem 
fogytunk ki belőle teljesen az elmúlt 
hetekben. Korábban vásároltuk ezt 
a gyógyszert, egy ideje viszont az 

Egészségügyi Minisztériumtól kap-
juk, a Hargita Megyei Egészségügyi 
Igazgatóságon keresztül érkezik 
időről időre egy-egy különböző 
nagyságú szállítmány. A koronaví-
rusos betegek számának növekedé-
sével együtt az igény is nő, a kórház 
szintjén jelenlegi a napi igény 1 da-
rab 400 mg-os és 4–5 darab 80 mg-
os kiszerelés. Naponta jelentjük a 
minisztériumnak a gyógyszerszük-
ségletet, és időről időre kapunk is 
tőlük.” A tocilizumab hatóanyagú 
gyógyszert az anakinra hatóanyagú 
készítménnyel tudják helyettesíte-
ni, ebből van is a kórházban, illetve 
a kórháznak szerződése van ennek 
a rendszeres vásárlására – írta kér-

désünkre adott válaszában a kórház 
szóvivője, Kiss Edit.

Több más készítményt is 
nehéz beszerezni

A gyógyszer beszerzése már régebb 
óta nehézkes, és ezt folyamatosan 

érzi a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórház vezetősége. A közelmúlt-
ban az intézmény kapott külön-
böző kiszerelésben a tocilizumab 
hatóanyagú gyógyszerből. „Jelen-
leg tudjuk adni a betegeknek, de 
ez egy régebbi probléma, mi folya-
matosan igényeljük, mert állandó 
szükség van rá. Ezt a gyógyszert 
a nagyon súlyos betegek kapják” 
– közölte megkeresésünkre Zörgő 
Noémi, a kórház szóvivője. Nem 
fordult még elő, hogy ne tudtak 
volna adni ebből a gyógyszerből 
olyan betegnek, akinek szüksége 
volt rá, remélik, nem is fog ilyen 
helyzet előállni. Folyamatosan 
próbálják beszerezni a készít-

ményt, ugyanis nincs más ilyen 
hatóanyagú gyógyszer. „Nemcsak 
ebből van azonban hiány országo-
san, hanem nagyon sok más olyan 
gyógyszerből is, amely kellene: kü-
lönféle vérhígító készítményekből 
és a koronavírusos betegek gyó-
gyulását segítő Favipiravirból is” – 
tájékoztatott a szóvivő, aki szerint 
a nehézkes gyógyszerbeszerzéssel 
kapcsolatban is aggasztó az, hogy 
folyamatosan nő a betegek száma, 
a betegség kialakulása is sokkal 
gyorsabb ebben a járványhullám-
ban, és a kórházba kerülők is sok-
kal súlyosabb állapotban vannak, 
mint amit a korábbi hullámok ide-
jén tapasztaltak.

Volt, hogy elfogyott 
és helyettesíteni kellett

A Gyergyószentmiklósi Városi Kór-
házban már előfordult, hogy helyet-
tesítő gyógyszert kellett keresniük, 
mert a tocilizumab hatóanyagú el-
fogyott. „Ez egy olyan gyógyszer, 
amit a kórház nem vásárolhat meg. 
Az Unifarmon (az állami gyógyszer-
vállalat – szerk. megj.) keresztül 
kellene kapjuk. Volt olyan időszak, 
amikor még viszonylag könnyen 
hozzájutottunk, de amióta tart 
a negyedik hullám, nagyon sok 
problémánk adódott ezzel. Egyre 
kevesebb a gyógyszer. A gyergyó-
szentmiklósi kórház már kellett ve-

gyen helyettesítő gyógyszert, mert 
az országos leosztásban már nem 
kaptunk ebből a készítményből” – 
fogalmazott Fülöp Enikő, a kórház 
igazgatója. Elmondta, állandóan 
kérik, de nem tudják, mennyit fog-
nak kapni belőle, ugyanakkor a 
vérhígítókból, illetve a Favipiravir 
és Remdesivir nevű, vírus elleni ké-
szítményekből is nehéz beszerezni 
a szükséges mennyiséget.

„Senkinek nem kívánom, 
hogy erre szoruljon”

Amennyi az országos készletben 
van a tocilizumab hatóanyagú 
gyógyszerből, azt kiosztják, Har-
gita megyébe is küldenek, az igaz-
gatóság pedig továbbosztja ezeket 
a kórházaknak az alapján, hogy 
hol mennyi súlyos beteget kezel-
nek – vázolta a folyamatot megke-
resésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazga-
tóság vezetője, kitérve arra 
is, hogy úgy tudja, gyors 
közbeszerzést indít a ké-
szítmény beszerzésére 
a szakminisztérium, és 
nemzetközi adományok-
ban is érkezik az említett 
gyógyszerből. Szomorú-
nak nevezte, hogy más 
országok vésztartalékaira 
szorul e tekintetben Románia, mert 
olyan ütemben nő a kórházba kerü-
lő betegek száma, hogy kevésnek 
bizonyul az országban készleten lé-
vő gyógyszer mennyisége. Sajnálja, 
hogy sokan nem élnek a megelőzés, 
azaz a védőoltás lehetőségével, 
hangsúlyozva, hogy a tocilizu-
mab hatóanyagú gyógyszer nem 
egy csodaszer. Bizonyos esetek-
ben segíti a beteg gyógyulását, de 
nagyon eltérő, hogy kinek hogyan 
reagál a szervezete a készítményre. 
„Van olyan, akin nem tud segíteni. 
Senkinek nem kívánom, hogy erre 
a gyógyszerre szoruljon” – hang-
súlyozta, példaként említve, hogy 
halt már meg olyan fi atal, gyer-
mekágyas anya is Hargita megyé-
ben, akin nem segített az említett 
gyógyszer. Orosz rulettet játszanak 
azok, akik nem oltatják be magukat 
és arra hagyatkoznak, hogy ha sú-
lyosan megbetegszenek, ezektől a 
gyógyszerektől meggyógyulnak – 
véli Tar Gyöngyi.

Akadozik a gyógyszerellátás
Kihívást jelent a koronavírusos betegek kezeléséhez szükséges készítmények beszerzése

Többszörösen nehéz helyzetben a kórházak:  

a telítettség mellett a gyógyszerellátás is 
gondokat okoz egyes helyeken

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

gyógyszerellátás

• Az állandósult leterheltség, a Covid-részlegek folyamatos telítettsége mellett a 
súlyos koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerek nehéz beszerzése 
is állandó problémát jelent a Hargita megyei kórházakban, akárcsak országszerte. A 
monoklonálisantitest-terápiában alkalmazott gyógyszer mellett vérhígítókhoz, és a 
két leggyakrabban alkalmazott vírus elleni készítményhez is csak nehézségek árán 
férnek hozzá a kórházak. Eközben a súlyos betegek száma egyre csak nő, így az emlí-
tett gyógyszerekből is egyre többre lenne szükség.




