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• RÖVIDEN
Zajlik a Forgatag
Ma délelőtt 11 órától és
délután 6-tól vezetett
séta lesz a marosvásárhelyi Teleki Tékában Bányai
Réka vezetésével. 15 órától
a Téka udvarán hivatalosan
is megnyílik a Tékaforgatag,
és egyben a könyvvásár is.
Számos könyvbemutatót
tartanak ezen a napon: 15.30tól Egyed Emese: Vasárnap;
16-tól Kelemen Lajos: Napló
I.-II.; 16.30-tól Péter H. Mária:
Gyógyszerészképzés a Ferenc
József Tudományegyetemen
1872-1919 között; 17-től Fehér
Andrea (kiad.): Gróf Székely
László önéletírása; 17.30-tól
Vulkán Vera: Mártonfi József
tanulmányi főigazgató és cenzor.16 órától a Maros Megyei
Múzeum Néprajz és Népművészeti részlegén (Rózsák
tere 11. szám) kerekasztal-beszélgetés lesz, címe: Hogyan
tehetjük élhetőbbé Marosvásárhelyt?

XIV. Csángó Túrós
Puliszka Fesztivál
Tizennegyedik alkalommal
szervezik meg a Csángó Túrós
Puliszka Fesztivált Gyímesközéplokon augusztus 30.–
szeptember 1. között. Idén is
a gyimesközéploki Fatányéros
és Csángó Panzió ad otthont
a rendezvénynek. Pénteken
10 órától Mária út-zarándoklattal kezdődik az eseménysorozat, este 8 órától pedig
néptánctanítás lesz táncházzal egybekötve a hidegségi
fiatalok közreműködésével a
Fatányéros panzióban. Szombaton 9 órától gyalogtúrán
lehet részt venni, 11 órától pedig betekintést nyerhetnek a
kilátogatók a kenyérsütés és
kenyérpalacsinta-készítés rejtelmeibe. 13 órától kezdődik a
puliszkafőző-kurzus. 17 órától
a koncerteké lesz a főszerep,
színpadra lép többek között
Homonyik Sándor, Vikidál
Gyula, valamint Fásy Ádám.
A nap tábortűzzel ér véget.
Vasárnap 8 órától Böjte Csaba celebrálja a szentmisét,
majd ezt követően 11 órától
elkezdődik a puliszkafőző
verseny. 15 órától hagyományőrző előadások lesznek
láthatóak a színpadon. Este 7
órától pedig fellépnek a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék,
műsorukat utcabál követi a
Fintu Banddel. A fesztivál
tűzijátékkal zárul.

Székely Géza tárlata
Augusztus 29-én, csütörtökön 18 órától Székely Géza
Helyzetkép című grafikai
tárlatát nyitják meg Csíkszeredában a Megyeháza Galériában. A tárlatot Túros Eszter
művészettörténész méltatja.
A kiállítás szeptember 12-ig
tekinthető meg.
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Hiányzó ellátási lehetőségek
A súlyos égési sérülteket Bukarestbe kell szállítani
• Szigorú előírások

vannak arra nézve,
hogy miként kell eljárni az égési sérülést
szenvedettek esetében,
hogy mikor lehet őket
a Maros vagy a Hargita megyei sürgősségi
kórházban kezelni, és
mikor kell Bukarestbe
vagy külföldre szállítani. Az előírások nyilvánvalók, de sok múlik
a szakembereken is.
Jó hír, hogy az egészségügyi minisztérium
ígérete szerint Marosvásárhelyen is épül majd
egy égési sérülésekre
szakosodott központ.
SIMON VIRÁG

A

szaktárca már 2017-ben kiadott
egy rendeletet, amely előírja,
hogy milyen körülményeknek
kell lenniük az égési sérülteket kezelő
központokban. Ennek nagyon kevés
kórház felel meg. Marosvásárhelyen
a Maros Megyei Kórházban egy plasztikai sebészeti és égési sebeket ellátó
kórházi osztály volt, ahol fogadták az
égési sérülést szenvedetteket is. Idén
júliusban volt egy súlyos égési sebekkel sürgősségire szállított fi atalember,
akit napokig ott tartottak a rohammentő-szolgálatnál, majd felvitték Bukarestbe, de belehalt sérüléseibe.

Nincs steril szoba
Az ügy kapcsán derült ki, hogy Marosvásárhelyen már csak nagyon

A súlyos égési sérülteket a
fővárosba kell kezelésre szállítani

korlátozott számban kezelnek égési
sérülteket. Mint Ovidiu Gârbovan, a
kórház igazgatója a fejlesztésekről
tartott sajtótájékoztatón kifejtette,
náluk nincsenek megfelelő körülmények arra, hogy teljesíthessék a
minisztérium által előírt követelményeket. Az előírás értelmében
azokat a betegeket, akiknek testén
10 százaléknál nagyobb felületen,
illetve a nemi szerveken vagy a
légzési funkciókat ellátó szerveken vannak égési sebek, azonnal
Bukarestbe vagy külföldre kell
szállítani. „Ezt az előírást a rohammentő-szolgálatnál is tudják, és
nálunk is, a kórházi osztályon. Szigorú kritériumok alapján ítéli meg
a szakorvos, hogy az égési sérülést
szenvedett pácienst lehet-e helyben
kezelni vagy sem. Mindannyian jól
tudjuk, hogy az égési seb többszörösen fertőződhet, ezért a legfontosabb, hogy a páciens azonnal steril
körülmények közé kerüljön. Ilyen
szobánk nekünk nincs. Ami a júliusban elhunyt fi atalembert illeti,

több napig volt a rohammentő-szolgálatnál, azután került hozzánk, és
tőlünk utalták Bukarestbe, ahol sajnálatos módon belehalt sérüléseibe” – nyilatkozta a sajtónak Ovidiu
Gârbovan. A megyei kórház igazgatója kiemelte, bíznak abban, hogy
a szaktárca belátható időn belül
elkezdi az égési sérülteket kezelő központ megépítését, és akkor
helyben lehet majd kezelni a súlyosabb állapotban lévő pácienseket is. Marosvásárhelyen a megyei
kórházban évente átlagban 120
égési sérültet látnak el.

Előfordul, hogy várni kell
Mint Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta,
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi
Kórházból a nagy testfelületen
megégett, intubált betegeket vagy
azokat, akiknek a légútjait is érinti
a sérülés, rendszerint Bukarestbe
viszik. Esetenként szállítanak át

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA
innen megégett betegeket Marosvásárhelyre, Temesvárra vagy Jászvásárba is. Ha jól körülhatárolt,
nem kiterjedt az égési seb, akkor
a csíkszeredai kórházban kezelik.
Előfordul, hogy nincs hely az égési
sérültek ellátására specializálódott
központokban, ilyenkor Csíkszeredában kap ellátást a beteg mindaddig, amíg felszabadul egy hely.
Az égési sérüléseket a Sürgősségi
Esetek Operatív Központjának (COSU) jelenti a sürgősségi osztály, és
onnan irányítják a beteget abba az
égési sérüléseket kezelő központba, ahol fogadni tudják. 2019-ben
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Sürgősségi Betegellátó
Egységében harminc égési sérülést
szenvedett beteget láttak el, közülük kilencen szorultak további
kórházi ápolásra, és mindannyiuk
kezelése itt folytatódott.

A gyalogos és a gépkocsivezető is figyeljen jobban

V

alamennyi közúton közlekedő
személynek, legyen gyalogos,
kerékpáros vagy gépkocsivezető, fi gyelnie kell saját és mások épségére

is. Nem megengedett csak a „másiktól” várni, hogy elővigyázatos
legyen, vagy tartsa tiszteletben a
forgalmi szabályokat, törvényeket –

Románia a legveszélyesebb ország
Egy európai uniós kimutatás szerint Románia a legveszélyesebb ország
az EU 28 tagállama közül, itt éri a legtöbb halálos baleset a gyalogosokat és kerékpárosokat. 2017-ben közel kétezren haltak meg közúti
balesetben, közülük 733 gyalogos és 191 kerékpáros volt. A szomorú
statisztikai adatok hátterében nemcsak a szabályok mellőzése áll,
de az is, hogy nagyon sok vidéki településen hiányoznak a járdák. A
gyalogosok kénytelenek az úttesten haladni, ami megnöveli a balesetveszélyt, ahogy az is, hogy nem léteznek vagy egymástól nagyon távol
esnek a gyalogátjárók, illetve hiányos a közvilágítás.

hívja fel a figyelmet a Maros megyei
rendőrség. Mindezt annak apropóján nyilatkozták, hogy az utóbbi időszakban igencsak megnőtt a közúti
balesetek száma.

Elővigyázatosság mindenekelőtt
Továbbra is a megengedettnél nagyobb sebesség okozza a legtöbb közúti balesetet. Ezért is fontos betartani
a szabályokat, és csak a megengedettel hajtani át egy-egy településen. Ha
sor van, ha több jármű közlekedik
egymás mögött, akkor fontos megőrizni a távolságot, az előírtnál is
nagyobb távot tartani a gépkocsik kö-

zött. A gyalogosoknak azt tanácsolja
a rendőrségi szóvivő, hogy ha át akarnak kelni az úttesten, előbb győződjenek meg arról, hogy egyik irányból
sem közeledik jármű. Ugyanakkor
ne közlekedjenek az úttesten, sötétedéskor és azt követően legyenek még
óvatosabbak. A kerékpárosoknak éppen úgy kell ismerniük a forgalmi szabályokat, mint a gépkocsivezetőknek.
Ha a forgalomban haladnak, akkor
valamennyi szabályt tiszteletben kell
tartaniuk, ha sávot váltanak vagy letérnek arról az úttestről, amelyen addig haladtak, győződjenek meg róla,
hogy egyetlen irányból sem közeledik
gépjármű. (Antal Erika)

