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Meghatározatlan ideig 

szünetel a beteglátogatás 

a Gyergyó szent miklósi 

Városi Kórházban, illet-

ve a székelyudvarhelyi 

és csíkszeredai kórhá-

zakban is. Az influenzás 

megbetegedések miatt 

rendelték el  a beteglá-

togatási tilalmat, illetve 

korlátozást a megyei 

egészségügyi intézmé-

nyekben.

Az influenzás megbetegedé-
sek miatt több napja teljesen 
megtiltották a beteglátoga-

tást a Gyergyószentmiklósi Vá-
rosi Kórházban. A kórház minden 
egységében szünetel a betegláto-
gatás, beleértve a Kárpátok utcai 
fertőző betegségek osztályát is, 
tudtuk meg Ferenczi István kór-
házigazgatótól. Meghatározatlan 
ideig szól a bent fekvő betegek lá-
togatásának tilalma. Amint az 
igazgató elmondta, ezzel az intéz-
kedéssel leginkább meg szeretnék 
védeni az influenza vírustól a kór-
házban kezelt betegeket. „Azért 
szünetel a beteglátogatás, hogy a 
hozzátartozók ne hozzák be ví-

rust” – hangsúlyozta Ferenczi Ist-
ván a szigorítás kapcsán.

Teljes látogatási tilalom

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházban és összes alegy-
ségében hétfőtől teljes látogatási 
tilalmat rendeltek el – értesített 
Demeter Ferenc kórházmene-
dzser. Az intézményvezető el-
mondta, erre az influenzaszerű 
megbetegedések halmozott elő-

fordulása, illetve az egyre súlyos-
bodó kórképek miatt van szükség. 
Mint ismeretes, február első heté-
ben meghalt Csíkszeredában egy 
krónikus betegségben szenvedő, 
65 éves asszony, aki influenzaví-
russal fertőződött, és valószínű-
leg későn fordult orvoshoz.

Beteglátogatás korlátozása

Az influenzás megbetegedé-
sek miatt hétfőn elrendelték a 

beteglátogatás korlátozását a 
székelyudvarhelyi kórházban is. 
Egy beutalt beteg esetében felme-
rült az influenzafertőzés gyanúja 
pénteken, és a fővárosi laborvizs-
gálat igazolta a kór jelenlétét a 
pácienstől vett biológiai minták-
ban. Az egészségügyi intézmény 
vezetése ezt követően rendel-
te el, hogy a betegek egyszerre 
csak egy látogatót fogadhatnak, 
és a hozzátartozók csak öt per-
cet tölthetnek a kórteremben – tá-

jékoztatott a szigorításról Lukács 
Antal igazgató. Hozzáfűzte, az in-
tézkedés része az is, hogy felhív-
ják a beteglátogatók figyelmét a 
kötelező kézmosásra, a személy-
zetnek pedig védőmaszkot kell 
viselnie. A beteglátogatás kor-
látozásáról szóló tudnivalókat a 
kórház bejáratánál kifüggesztett 
tájékoztatón hozzák a látogatók 
tudomására.

BARICZ-TAMÁS IMOLA, 
MOLNÁR RAJMOND

Influenzás megbetegedések miatt nem látogathatók a kórházban kezeltek

Beteglátogatási tilalmat léptettek életbe

Nem tudni, meddig szünetel a beteglátogatás a városi kórházban

Szükségben kérni nem szégyen
Fiatalember kopogott be szer-

kesztőségünkbe, rögtön bevall-
va, nem tudja annak módját, ilyen 
helyzetben hogyan kell eljárni, 
csak hallotta, hogy szorult hely-
zetben lehet segítséget kérni. Nem 
szokása az adománygyűjtés, de 
most a szégyent félre kell tennie.

Édesanyja már nem él, édes-
apja pedig megbetegedett, szív-
műtétre lenne szüksége. A gyűrű 
felhelyezését szerették volna ál-
lami támogatással megoldani, de 
a kórházban már hónapok óta azt 
mondják, várnia kell. Térítéses 
beavatkozásra lenne mód, Ma-
rosvásárhelyen dr. Benedek Imre 
szakorvos tájékoztatása szerint, 
de annak költsége 10 ezer lej. 

A gyergyószentmiklósi Virág 
negyedben Udvari Attila ápolja je-
lenleg édesapját, Udvari Mátyás 
Csabát, akinek betegsége miatt 
minimális mozgás van csak enge-
délyezve. A fiú a gondozás miatt 
jelenleg nem dolgozik, a 74 éves 
édesapa nyugdíjas, nincs ahonnan 
előteremteni a műtét ellenértékét. 

Március második felében kell 
ellenőrzésre menniük, a beavat-
kozás is mihamarabb meg kelle-
ne történjen, ezért kéri Attila, „aki 
tud, adakérozzon.”

Tervezi, hogy a Szent Miklós 
plébániához fordul segítségért, 
illetve azt is, hogy üzletekben 
kér engedélyt adománydobo-
zok kihelyezésére. Ebben az 
új feladatban tapasztalatlan, 
bankszámlaszám sincs, ami-
re támogatásokat utalhatnának 
a jóakarók. Telefonszámát adta 
meg, hogy ha valaki hozzájárul-
na a költségekhez, őt felhívhas-
sa a 0752-633 823-as számon. 
„Ez nem szégyen, hogy kérek, 

akik  akarnak,  így  segí thet-
nek édesapámon” – bizonygat-
ta a támogatás szükségességét a 
 fiatalember.

Aki szeretne segíteni, szer-
kesztőségünkbe is eljuttathatja a 
pénzadományt. A Gyergyói Hír-
lap munkatársai a Szabadság tér 
15. szám alatti szerkesztőségben 
(a Marcipán cukrászda udvarán) 
fogadják és továbbítják küldemé-
nyüket az Udvari családnak.

BALÁZS KATALIN

Udvari Attila édesapja orvosi leleteit is hozta a nehéz helyzet indoklására
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Vidéken, egészségesen, itt-

hon címmel szervez Gyergyó-
szent miklóson előadássorozatot 
Gyulafehérvári Caritas Vidékfej-
lesztés azok számára, akik fon-
tosnak tartják, hogy saját maguk 
termeljék meg a konyhájuk szá-
mára az élelmiszer-alapanyagot. 
Március 2-án, 9.30 és 16 óra kö-
zött a Szent Benedek tanulmá-
nyi Központban (Csiky-kert) négy 
előadást tartanak.  

Dr. Czimbalmos Ágnes növény-
nemesítő Növénynemesítés; ne-
mesített fajták bemutatása címmel 
beszél, dr. Monori István állatte-

nyésztő juhtenyésztés, tenyész-
állatok; a juhágazat fejlesztési 
lehetőségei témában közöl isme-
reteket. Dr. Czimbalmos Róbert 
talajművelő, vidékfejlesztő előadá-
sának témája Új talajművelési el-
járások, míg Czimbalmos Tivadar 
előadásának címe: A tönköly búza, 
önfenntartásunk záloga.

Előzetes bejelentkezés szük-
séges, jelentkezési határidő már-
cius 1. Érdeklődni a agrocar@
caritas-ab.ro címen, a 0730-015 
195 vagy 0745-171 829 telefon-
számok valamelyikén lehetséges.

GERGELY IMRE

Új ismeretek gazdálkodóknak

Legközelebb Gyergyóremetén 
játssza Török Rezső Juhászle-
gény című előadását a ditrói, 
szárhegyi és orotvai tagokból ál-
ló színjátszócsoport. A falusi élet-
képet huszonéve mutatták be 
legutóbb, de azt megelőzően két 
évtizeddel szintén betanulták az 
akkori ditrói színjátszók.

Az előadást március 4-én, va-
sárnap 19 órától nézhetik meg az 
érdeklődők a Balás Gábor Mű-

velődési Házban. Élőzenére szá-
míthat a közönség, a csomafalvi 
Bartalis Ferenc is színpadra lép.

A művelődési ház egy másik 
produkciót is meghirdetett: a ma-
rosvásárhelyi Hahota Színtársu-
lat március 7-én, szerdán mutatja 
be Remetén Nincs mese! című ze-
nés szilveszteri kabaréját. Az elő-
adásra jegyek elővételben már 
kaphatók.

PETHŐ MELÁNIA

Falusi életkép és kabaré 




