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• Tizennégy nappal 
egy igazolt korona-
vírus-fertőzés után 
már jelentkezhetnek 
védőoltásra az érintett 
személyek az illetékes 
szerint, még akkor is, 
ha esetleg ennek el-
lentmondó informáci-
ókat, ajánlást kapnak 
háziorvosuktól. Egy 
olvasónk esete a fertő-
zéssel és a korlátozá-
sokat övező bizonyta-
lansággal.

KOVÁC S AT T I L A

Koronavírus-fertőzésen átesett 
csíkszeredai olvasónk önhi-
báján kívül került ellentmon-

dásos helyzetbe, amelyből nem látta 
a kiutat, ezért keresett meg. Mint 
megtudtuk, októberben, miután két 
hétig otthon betegeskedett, tüdőgyul-
ladás miatt került kórházba, ahol az 
elvégzett Covid-gyorsteszt negatív 

eredményt mutatott, akárcsak az es-
ti, majd a másnap elvégzett PCR-teszt 
is. Időközben viszont kiderült, hogy 
korábban átesett a fertőzésen, ezt a 
kórházban elvégzett antigénteszt iga-
zolta, ennek eredménye a zárójelen-
tésben is szerepel, amelyet eltávozás-
kor kapott. Ezután antitestvizsgálatot 
is végeztetett egy laboratóriumban, 
amely jelentős mennyiségű antitest 

meglétét mutatta ki a szervezetében. 
Elmondása szerint zöldigazolványra 
viszont nem jogosult, mert azt a vá-
laszt kapta, hogy a kórházban nem 
volt nyilvántartott fertőzött. Az igazi 
zavart az okozta, amikor háziorvosa 
azt ajánlotta, három hónapig ne oltas-
sa be magát koronavírus ellen, mert 
rendelkezik antitestekkel. Védőoltás 
nélkül viszont nincs lehetősége zöld-

igazolványt kapni, így mozgástere 
jelentősen korlátozott, több olyan üz-
letbe nem jut be, ahová szükség lenne 
– mesélte, nem látva a kiutat a lehe-
tetlen helyzetből.

Nem kell várni az oltással

Kérdésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-

ság vezetője határozottan cáfolta, 
hogy szükség lenne 90 napig várni 
a védőoltással, ha az illető átesett a 
fertőzésen és antitestekkel rendel-
kezik. „A háziorvosok mind meg-
kapták a módszertant, amely szerint 
amikor már nem fertőz a beteg, azaz 
a 14. naptól lehet oltani. Elképzel-
hető, hogy van olyan háziorvos, aki 
ezt nem olvasta el, de ez már fél éve 
így van” – hívta fel a fi gyelmet. Em-
lékeztetett, hogy az oltáskampány 
kezdetén volt egy tartózkodás, mert 
ismeretlen volt az oltóanyag, 
de később többször fi gyel-
meztették a háziorvosokat 
a változásokra. Hozzátette, 
az orvosi papírok bizonyít-
ják, ha egy személy átesett 
a fertőzésen, az ellen anyag-
vizsgálat nem bizonyíték, mert a 
fertőződés jóval korábban is történ-
hetett. „A pozitív diagnózist az orvo-
sok nem tudják másképp felállítani, 
mint valamelyik teszttel, ennek nem 
muszáj feltétlenül PCR-tesztnek len-
nie. Ha az illetőnek van pozitív an-
tigéntesztje, amelyet a kórházban 
végeztek, ez alapja lehet a zöldiga-
zolvány igénylésének is – mutatott 
rá. Ha ez nincs, akkor az oltás a meg-
oldás erre.

Egymásnak ellentmondó ajánlások
Koronavírus-fertőzés után két héttel már lehet kérni az oltást

Jó tudni, hogy mikor jelentkezhetnek védőoltásra
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GE RGE LY I M R E

A gyergyószéki betegeknek eddig 
a nagyobb városok kórházaiba 

(többnyire Csíkszeredába és Szé-
kelyudvarhelyre) kellett utazniuk 
azért, hogy ott elvégezhessék rajtuk 
a szükséges vizsgálatokat. Most már 
Gyergyószentmiklóson is lehetőség 
van erre. Mint azt Bíró Levente szak-
orvos elmondta, amikor a páciensek 
bizonyos specifi kus tüneteket mu-

tatnak, mindenképpen szükséges 
ennek a vizsgálatnak az elvégzése, 
és az eddigi tapasztalatok szerint 
elég nagy az ilyen esetek száma: 
naponta két-három légúti tükrözést 
folytatnak majd le az új bronchosz-
kóp készülékkel. 

A Gyergyószentmiklósra érkezett 
gép a legmodernebb ilyen eszköz 

Hargita megyében, különlegessége, 
hogy a szájüregen át a légutakba 

juttatott hajlékony csövön, úgyne-
vezett munkacsatornán keresztül 

egy kamerát lehet levezetni, és kü-
lönböző színű fényforrásokkal is 
el van látva, amelyek így többféle 
módon láttatják a szöveteket, és ez 
könnyebbé teszi az orvos számára a 
diagnózis felállítását. Ugyan-
akkor a csövön át speciális 
csipeszeket is a tüdőbe le-
het vezetni, amelyek segít-
ségével például szövetmin-
tát lehet venni. 

A géppel várhatóan 
decemberben végzik el az 
első vizsgálatokat. Fülöp 
Enikő, a Gyergyószentmiklósi Vá-
rosi Kórház menedzsere közölte, a 
bronchoszkóp értéke 475 ezer lej, 
ennek 90 százalékát a minisztérium 
fi nanszírozta, 10 százalékot pedig a 
helyi önkormányzat tesz hozzá.

Korszerű diagnosztikai gép érkezett Gyergyószentmiklósra
• Naponta két-három vizsgálatot végeznek majd azzal a 
modern bronchoszkóp készülékkel, amelyet hétfőn üze-
meltek be Gyergyószentmiklóson. Rég vártak erre a gépre, 
amely a kórház tüdőgyógyászati rendelőjében fog működni.

A bronchoszkóp végén lévő világítás segítségével az orvos a nagyobb 

légutakon (hörgők) keresztül szemügyre veheti a tüdő belsejét
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