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» RÖVIDEN
Visszakerült a TV2
az RCS &RDS kínálatába
Ismét megjelent az RCS &RDS
(Digi) kábelszolgáltató műsorkínálatában a TV2 magyarországi
kereskedelmi csatorna, akárcsak a
cégcsoport több más adója. A TV2
tavaly augusztusban tűnt el az RCS
&RDS kínálatából, ami felháborodást váltott ki az erdélyi magyar
tévénézők körében. Magyarországi
sajtóértesülések szerint a döntés
hátterében az állhatott, hogy a Digi
és a TV2 csoport viszonya nem volt
felhőtlen, ugyanis utóbbi beindította a Spíler TV-t, emiatt pedig a
Magyarországon is jelenlévő romániai médiaszolgáltató az angol
és az olasz labdarúgó-bajnokság
közvetítését is elvesztette. Ám azóta
az anyaországi Digi TV bevette
kínálatába a Spílert és a Spíler2-t.
Heten haltak meg inﬂuenzában
Hétre nőtt az idei szezonban influenzában elhunyt személyek száma,
miután tegnap egy 69 éves férfi és
egy 10 hónapos csecsemő is életét
vesztette a vírus okozta betegségben – jelentette az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A Prahova megyei férfi más betegségben
is szenvedett, és nem volt beoltva
influenza ellen. A 10 hónapos, Ilfov
megyei kisbaba szintén nem kapta
meg az oltást, és nem voltak más
betegségei. Közben 36 új kanyarós
megbetegedést jelentettek országszerte január 4-e és január 11-e
között. Az új esetekkel 15 636-ra
nőtt az igazolt kanyarós esetek
száma Romániában, és 59 halálos
áldozatot követelt a betegség.
Bezár Temesváron a Nestlé
A svájci Nestlé élelmiszeripari
csoport bezárja egyetlen romániai
üzemét Temesváron, így 388 ember
marad állás nélkül – jelentette be a
vállalat. Az elbocsátások feltételeiről már folynak a tárgyalások a
dolgozókkal, az üzem május végén
szüntetheti be tevékenységét.
Sajtóhírek szerint a svájci csoport a
romániai termelést Magyarországra
helyezi át, ám a Nestlé ezt nem
erősítette meg. A temesvári üzemben évente több mint 10 ezer tonna
édességet és kávét gyártottak.
Leszek Wacirz, a Nestlé Románia
vezérigazgatója a Profit.ro gazdasági portálnak elmondta, nehéz volt
meghozni a döntést, amit befolyásolt, hogy a román piacon nagyon
erős a konkurencia, ugyanakkor a
piac jelentős átalakuláson megy át,
változnak a fogyasztói szokások. A
Nestlé 2000-ben vásárolta meg a
temesvári üzemet.
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Kórházi fertőzések után kutakodnak
Bár Európai viszonylatban jól
állnak a romániai kórházak a
belső fertőzések elkerülése tekintetében, a statisztikai adatok
nem reálisak: sokáig az intézményvezetők személyes érdeke
is azt diktálta, hogy ne derüljön
ki az igazság. Most a szülészeteken végeznek ellenőrzéseket
egy országos akció keretében.
» SZÉCHELY ISTVÁN

A

z ország valamennyi kórházának szülészeti osztályán
ellenőrzést rendelt el Sorina Pintea egészségügyi miniszter,
miután a giuleşti-i egészségügyi
intézmény szülészeti részlegén
végzett ellenőrzés során kiderült,
hogy a 330 alkalmazott közül 27
egészséges hordozója a Staphylococcus aureus baktériumnak.
Az ellenőrzés már szervezési szakaszban van a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóságon is:
az intézmény rövidesen a megye
összes kórházának szülészeti osztályát átvizsgálja.
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Ezek a kórházi részlegek nem tartoznak a belső fertőzések által leginkább veszélyeztetettek közé, az
ott végzett szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményei sem szoktak
okot adni a pánikra – közölte dr.
Tar Gyöngyi, az igazgatóság vezetője. „A nagyobb rizikójú osztályok
általában a műtők, intenzív terápiás osztályok, tehát azok, ahova sok
fertőzés kerül be. A szülészet nem
tipikusan kockázatos osztály, mert
viszonylag zárt, nem nagyon járnak be oda idegenek” – tájékoztatott az intézményvezető. Tar Gyöngyi hozzátette, ezzel együtt minden
egyes egészségügyi intézményben,
de a kórházakban különösen megtörténhet, hogy a személyzet fertőzéseket hordoz. „Vannak ilyen
esetek, ám ezt rendszeresen követjük. Egyrészt a kórházaknak van
egy belső fertőzéseket ellenőrző
osztálya, amelynek épp ez a dolga.
Állandóan kenetmintát vesznek a
személyzet kezéről, köpenyéről, a
falakról, a műtőasztalokról, azokból tenyésztéseket végeznek, és
próbálják kimutatni a fertőzéseket.
Vannak esetek, amikor találnak:

olyankor beavatkoznak, és fertőtlenítést rendelnek el. Egyébként
periodikusan ismétlődő, rutinszerű fertőtlenítés is történik, ilyenkor teljes kórtermeket ürítenek
ki” – részletezte a belső fertőzések
elleni intézkedéseket Tar Gyöngyi.
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Szőnyeg alá söpört probléma

Minél gyakrabban végeznek
ilyen ankétokat,
annál jobb,
hiszen ez olyan,
mint a takarítás:
minél gyakoribb,
annál nagyobb
a tisztaság. Így
nagyobb az esély
arra, hogy a
fertőzésveszélyt
jelentő baktériumokat időben
megtalálják.

A fertőzésveszélyt hordozó baktériumok jelenlétét vizsgálják a kórházakban
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A szakhatóság vezetője elmondta,
Hargita megyében olyan eset még
nem volt, hogy belső fertőzés miatt
egy egész kórházi osztályt ki kellett
volna üríteni, a megyében működő
kórházaknak jók az eredményei
e tekintetben. Az országos átlag
pedig az európai átlaghoz képest
jó, de annak más okai is vannak.
Nevezetesen az, hogy a kórházak
vezető beosztásban dolgozó alkalmazottainak szakmai értékelését
befolyásolta a belső fertőzések
gyakorisága. Ez azt eredményezte,
hogy a kórházak vezetőségének
érdeke, hogy ne legyenek belső
fertőzések. „Letagadni nem nagyon lehet, általában valószínűleg
azzal operáltak, hogy nem nagyon
firtatták, van-e vagy nincs. Tehát a
statisztika egyértelműen nem volt
reális, és lehet, hogy a módszerek sem voltak hatékonyak, mert
azért tudjuk, hogy vannak laboratóriumok, amelyek könnyedén
adják ki a jó eredményt” – vázolta
a korábbi helyzetet a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője. A problémát sokszor jelezték
a szaktárcánál, így végül, mintegy
fél éve kikerült az értékelési rendszerből az említett kritérium. Azóta viszont statisztikailag megnőtt
a kórházi fertőzések gyakorisága,
ami a valóságban nem jelent növekedést, de a központi sajtó által
újabb hisztéria lett belőle – magyarázta a helyzetet Tar Gyöngyi.
Az ellenőrzésekről elmondta,
minél gyakrabban végeznek ilyen
ankétokat, annál jobb, hiszen ez
olyan, mint a takarítás: minél gyakoribb, annál nagyobb a tisztaság.
Így nagyobb az esély arra, hogy a
fertőzésveszélyt jelentő baktériumokat időben megtalálják, mielőtt azok problémát okoznának.
Az igazgatóságnak nagyon jó laboratóriuma van, időnként felülellenőrzik a kórházak saját vizsgálatait is, de mindeddig nagyobb gond nem volt a belső fertőzések tekintetében – közölte a
szakhatóság vezetője.
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