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Enyhül a látogatási szigor
Jelentősen csökkent a légúti megbetegedések száma

• Jelentősen csökkent 
a légúti megbetegedé-
sek száma, ezért sorra 
oldják fel a január má-
sodik felében elrendelt 
látogatási tilalmat, 
illetve korlátozást a 
Hargita megyei kórhá-
zakban. Van, ahol ez 
nem érvényes a teljes 
intézményre – egyes 
osztályokon érvény-
ben marad az intéz-
kedés –, máshol jövő 
héten hoznak döntést 
a beteglátogatásról.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

 

A legutóbbi jelentés szerint az 
egy héttel korábbi összesítés-
hez képest nagymértékben 

csökkent az igazolt infl uenzás, a 
tüdőgyulladásos, valamint a fel-
ső légúti megbetegedések száma 
is Hargita megyében. A Hargita 
Megyei Népegészségügyi Igazgató-
ságon kedden összesítették a házi-
orvosoktól, illetve a kórházaktól ka-
pott heti jelentéseket, és mint arról 
Tar Gyöngyi, az intézmény vezetője 
tájékoztatott, 1003-ra csökkent a fel-
ső légúti megbetegedések száma az 
előző heti 1642-höz képest, és a bete-
gek közül csak 12 esetében volt szük-
ség kórházi ellátásra. A tüdőgyulla-
dás miatt kezelt páciensek száma 58 
volt, azaz 10-zel kevesebb, mint egy 
héttel korábban, és 14 beteget kellett 
kórházba utalni. Infl uenzás megbe-
tegedést mindössze egyet igazoltak 
a laborvizsgálatok az elmúlt héten. 
A csökkenés még szembetűnőbb az 
előző év azonos időszakában fel-
jegyzett adatokhoz képest: akkor 

2471 felső légúti és 119 tüdőgyulla-
dásos megbetegedés szerepelt az 
összesítésben. „Az idejében megkez-
dett oltáskampány, a lakosság jobb 
reagálása, az, hogy volt oltóanya-
gunk, és azokat, akik jelentkeztek, 
időben be tudták oltani a családor-
vosok” – foglalta össze a csökkenés 
okait a megyei népegészségügyi 
igazgatóság vezetője. Hozzáfűzte 
viszont, hogy „nem kell hátradőlni 
és megkönnyebbülten felsóhajta-
ni, mert a vírusos betegségekre jel-
lemző, hogy kisebb megbetegedési 
csúcsok, esetszám-növekedések 
bekövetkeznek tavasszal is. Tehát a 
személyes higiénia szintjén az óvin-
tézkedések még érvényben vannak, 
de az intézményi látogatási tilalmak 
lassan feloldódnak” – tért rá a kór-

házakban január második felében 
elrendelt intézkedésekre.

Visszavonták, 
de nem minden osztályon

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban épp tegnap vonták 
vissza a beteglátogatási tilalmat. 
Konrád Judit, az egészségügyi in-
tézmény vezetője azonban elmond-
ta, a tüdőgyógyászati osztályon, 
a fertőző betegségek részlegén, a 
gyermekgyógyászati, valamint a 
belgyógyászati osztályon továbbra 
is érvényben marad a látogatási ti-
lalom. A kórház szerdán közleményt 
is kiadott a témában, amelyben ar-
ról tájékoztatnak, hogy az említett 
részlegeken előreláthatólag áprilisig 

érvényben marad a látogatási tila-
lom. „Új esetek nincsenek, és súlyos 
esetek sem, a betegek, akiket még a 
kórházban kezelnek, ezeken az osz-
tályokon vannak, de már készülnek 
haza” – közölte az infl uenza-, illetve 
a légúti megbetegedések helyzetéről 
a kórház igazgatója. A részlegesen 
engedélyezett beteglátogatásról 
szóló közleményben ugyanakkor 
tájékoztatják a pácienseket és hoz-

zátartozóikat, hogy a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházban hét-
főtől péntekig 15–17.30, szombaton 
és vasárnap pedig 10–12, illetve 
15–17.30 óra között engedélyezett a 
beteglátogatás. Az intézmény veze-
tősége ugyanakkor kéri a látogató-
kat, hogy a betegek és gyógyulásuk 
érdekében tartsák be a látogatásra 
vonatkozó szabályokat.

Hétfőn visszaáll 
a megszokott program

A gyergyószentmiklósi kórházban 
ugyan nem volt beteglátogatási til-
tás, csak korlátozás, de hétfőtől azt 
is feloldják, ugyanis az Egészségügyi 
Minisztérium visszavonta a légúti 
fertőzések gyakorisága miatt kiadott, 
a beteglátogatás felfüggesztésére 
vonatkozó ajánlást – tudtuk meg Fe-
renczy Istvántól, a kórház igazgatójá-
tól. Az egészségügyi intézményben 
maszkokat adtak a látogatóknak és a 
látogatási időt a felére csökkentették 
az elmúlt hetekben, de hétfőtől visz-
szaáll a megszokott program.

Jövő héten döntenek

Igaz ugyan, hogy általában március-
tól fel szokták oldani a tiltást és csak 
korlátozzák a látogatást a kórházak-
ban, ugyanis tíz Celsius-fok fölött 
már kisebb intenzitással terjed az 
infl uenza-vírus, ám mivel továbbra 
is változékony az időjárás, ezen a hé-
ten még érvényben marad a beteglá-
togatási tiltás a székelyudvarhelyi 
kórházban – tájékoztatott Lukács 
Antal, az egészségügyi intézmény 
vezetője. A kórház fő járványtaná-
sza jövő héten fogja előterjeszteni 
a légúti megbetegedések hely-
zetéről szóló jelentést, és annak 
alapján hozzák majd meg a döntést 
a beteglátogatásra vonatkozóan. A 
fertőző betegségek részlegén, az 
újszülött-, valamint a gyermek-
gyógyászati osztályon érvényben 
marad a tiltás, a többi osztályon 
viszont lassan, felügyelet mellett 
megkezdődik a beteglátogatás – 
valószínűsítette a kórházigazgató.

Enyhülnek az óvintézkedések 
a kórházakban. Másfél hónap 
után sorra lekerülnek a tiltásról, 
korlátozásról szóló tájékoztatók 
az ajtókról

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

A z igazságügyi törvényeket mó-
dosító 7-es számú sürgősségi 

kormányrendelet ellen tiltakoznak a 
Maros Megyei Törvényszéken a hét 
folyamán, illetve a következő héten 
is. Az ügyészek hétfőn egy órára 
felfüggesztették tevékenységüket, 
keddtől pedig mindennap fél óra 
szünetet tartanak, illetve fehér kar-
szalagot viselnek, így fejezve ki nem-
tetszésüket a törvénymódosítással 
szemben. Hasonlóképpen tiltakoz-
nak a bírák is, ahogy Simona Aldea, 
a Marosvásárhelyi Bíróság elnöke a 
sajtónak elmondta, a bírósági ülése-
ket naponta egy-egy órára szünetel-

tetik. Mindezt addig, amíg a kormány 
visszavonja az igazságügyi törvényt 
módosító rendeletet. Azzal kapcso-
latban, hogy mindez miként érinti a 
bírósági tárgyalásokat, megoszlanak 
a vélemények. „Kitartónak kell lenni 
mindaddig, amíg a kormány változ-
tat a sürgősségi rendeletén. Ez nem 
hátráltatja a bírósági ügyek tárgya-
lását, de figyelemfelkeltő akció” 
– válaszolta érdeklődésünkre egy 
fehér karszalagot viselő ügyész. Az 
ügyvédek, akik nem vesznek részt 
a tiltakozási akcióban, úgy látják, 
még inkább lelassul az ügyintézés. 
„Több hónapot vártam, hogy kitűz-

zék ügyemben az első tárgyalást. 
Aztán utána is olyan lassú, hogy 
érzem, itt fogok megöregedni” 
– jegyezte meg a tárgyalóterem 
előtt várakozó személy, akit arról 
kérdeztünk, egyetért-e a tiltako-
zással, a tárgyalások szünetelte-
tésével. Kincses Előd ügyvéd úgy 
fogalmazott, hogy „eddig is olyan 
lassan nyomoztak az ügyészek, 
mintha folyton tiltakoztak volna”.

Vitatott változások

Mint azt már megírtuk, a kormány 
egy sürgősségi rendeletet fogadott 

el a tavaly hatályba lépett igaz-
ságszolgáltatási törvények újabb 
módosításáról. A kabinet egyebek 
mellett arról határozott, hogy a ve-
zető ügyészi tisztségeket ezentúl 
bírák is megpályázhatják, holott 
a tavalyi reform egyik fő alapelve 
az ügyészi és a bírói pálya szigorú 
szétválasztása volt. A rendelet egy 
másik előírásával a bírák és ügyé-
szek visszaéléseit vizsgáló speci-
ális vádhatóságot – amelyet a leg-
utóbbi módosításkor hoztak létre 
– kivonták a legfőbb ügyész hatás-
köre alól. A jogszabály továbbá ar-
ról is rendelkezik, hogy az ügyész-

ségek vezető tisztségeit ezután nem 
lehet ügyvivő jelleggel betölteni, és 
azt is megszabja, hogy a jelenleg 
tisztségben lévő ideiglenes veze-
tők mandátuma az érvénybe lépés-
től számított 45 napon belül lejár. 
Annak ellenére, hogy időközben a 
rendeletnek azt a részét eltörölték, 
amely lehetővé teszi, hogy a ko-
rábban ügyészként tevékenykedett 
bírák is főügyészek lehessenek, az 
ügyészek és bírák folytatják az el-
kezdett tiltakozást. A rendelet leg-
vitatottabb, 54-es cikkelyét vonták 
vissza, de a többi előírás továbbra 
is érvényben maradt. (Antal Erika)

Folytatják a tiltakozást az ügyészek és a bírák




