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 » RÖVIDEN

Tragédia a Víkendtelepen: 
elhunyt egy 15 éves fi ú
Emberéletet követelt a strando-
lás a marosvásárhelyi Víkendte-
lepen. Egy 15 éves fiatalt kedden 
csak tíz perc után sikerült kime-
nekíteni egy két méter mélységű 
medence aljáról. Az eszméletét 
vesztő fiút a sürgősségire szállí-
tották, ahol később elhunyt. 
A helyszínen tartózkodók a Pro 
TV riporterének azt nyilatkoz-
ták, hogy miután a barátai fel-
hozták az eszméletlen állapot-
ban lévő fiút a medence aljáról, 
a Víkendtelep alkalmazottai 
elkezdték az újraélesztést, a ké-
sőbb kiérkező rohammentő-szol-
gálat (SMURD) emberei pedig 
folytatták az életmentő műve-
letet. Miközben a sürgősségi 
osztályra szállították, még voltak 
életjelei a fi atalnak, de az állapo-
ta nagyon súlyos volt. Több órával 
később a sürgősségi osztályon 
elhunyt. Szemtanúk bevallása 
szerint a fi ú több mint tíz percet 
volt a víz alatt, mire a barátai és 
a helyszínen tartózkodók észre-
vették. A népszerű Víkendtelepet, 
ahol naponta több ezer személy 
strandol, a marosvásárhelyi 
városháza működteti. A hivatal 
sajtószóvivője, Cosmin Blaga azt 
eset kapcsán azt nyilatkozta, 
hogy tudomása szerint csupán 
néhány percig volt víz alatt a 
fiatal. A rendőrség vizsgálja a 
vízbe fulladás körülményeit.

Drágul az ivóvíz Háromszéken
Több háromszéki településen 
drágul a vezetékes víz és emelik 
a csatornázási díjat is. 
A Közművek Rt. regionális szol-
gáltató tájékoztatása szerint az 
áremelés hátterében az infláció, 
a bérnövekedés és az elektromos 
áram drágulása áll. Kozsokár 
Attila, a Közművek Rt. megbízott 
igazgatója elmondta, a drágí-
tást jóváhagyta a közüzemek 
működését szabályozó országos 
hatóság (ANRSC), így a víz 9,8 
százalékkal, a csatornázás 5 
százalékkal kerül majd többe. 
A drágulás után a lakosságnak 
kiszámlázott víz köbmétere a 
jelenlegi 3,88 lej helyett 3,90 
lej lesz áfa nélkül, a csatorná-
zási díj pedig köbméterenként 
2,77 lejről 2,87 lejre emelkedik. 
Kovászna megyében tizenegy 
településen szolgáltat a Közmű-
vek Rt.: Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen, Kovásznán, 
Bodzafordulón, illetve hét köz-
ségben – ezeknek összesen több 
mint százezer lakosa van.

A SÚLYOS ÉGÉSI SÉRÜLTEKET BUKARESTBE KELL SZÁLLÍTANI, KÖZPONT LÉTESÜL VÁSÁRHELYEN

Hiányzó gyógykezelési lehetőségek

A súlyos égési sérülteket Bukarestbe vagy külföldre szállítják, mert a legtöbb romániai kórházban nincsenek meg a kezelés megfelelő feltételei

Szigorú előírások vonatkoznak 
arra, hogy miként kell eljárni 
az égési sérülést szenvedettek 
esetében, mikor lehet őket a 
megyei sürgősségi kórházakban 
kezelni és mikor kell Bukarest-
be vagy külföldre szállítani. Az 
egészségügyi minisztérium ígé-
rete szerint Marosvásárhelyen is 
épül majd egy égési sérülésekre 
szakosodott központ.

 » SIMON VIRÁG

S zigorú kritériumok vonat-
koztak az égési sebesültek 
ellátására és arra is, hogy a 

sérülteket mikor lehet a megyei kór-
házakban kezelni, illetve mikor kell 
Bukarestbe vagy külföldre szállíta-
ni. Az egészségügyi minisztérium 
már 2017-ben kiadott egy rendeletet, 
amely előírja, hogy az égési sérülte-
ket kezelő központoknak milyen fel-
tételeknek kell megfelelniük. Ezek 
nagyon kevés kórházban találhatók 
meg. Marosvásárhelyen a Maros me-
gyei kórházban egy plasztikai sebé-
szeti és égési sebeket ellátó kórházi 
osztályban fogadták az égési sérülést 
szenvedetteket. Idén júliusban volt 
egy súlyos égési sebekkel sürgősségi-
re szállított fi atalember, akit napokig 
ott tartottak a rohammentő-szolgá-
latnál, majd elvitték Bukarestbe, de 
belehalt sérüléseibe.

Nincs steril szoba
Az ügy kapcsán derült ki, hogy Ma-
rosvásárhelyen már csak korlátozott 
számban kezelnek égési sérülteket. 
Mint Ovidiu Gârbovan, a kórház 
igazgatója a fejlesztésekről tartott 
sajtótájékoztatón kifejtette, náluk 
nincsenek megfelelő körülmények 
arra, hogy teljesíthessék a miniszté-
rium által előírt követelményeket. Az 
előírás értelmében azokat a betege-
ket, akiknek testén 10 százaléknál 
nagyobb felületen, illetve a nemi 
szerveken vagy a légzési funkció-
kat ellátó szerveken vannak égési 
sebek, azonnal Bukarestbe vagy 
külföldre kell szállítani. „Ezt az elő-
írást a rohammentő-szolgálatnál is 
tudják, és nálunk is, a kórházi osz-
tályon. Szigorú kritériumok alap-
ján 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” – mondta az igazgató. 
Hozzátette, ilyen szoba nincsen az 
intézményükben. Ami a júliusban 
elhunyt fi atalembert illeti, több na-
pig volt a rohammentő-szolgálatnál, 
azután került a vásárhelyi intéz-
ménybe, onnan utalták Bukarestbe, 
ahol belehalt sérüléseibe. A megyei 
kórház igazgatója hangsúlyozta, 
bíznak abban, hogy a szaktárca be-
látható időn belül elkezdi az égési 
sérülteket kezelő központ megépí-

tését, 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 me-
gyei sürgősségi kórház sajtószóvi-
vője a Székelyhonnak elmondta, 
a csíkszeredai megyei sürgősségi 
kórházból a nagy testfelületen 
megégett, intubált betegeket vagy 
azokat, akiknek a légútait is érinti 
a sérülés, rendszerint Bukarestbe 
viszik. Esetenként szállítanak át 
Csíkból égési sérülteket Marosvá-
sárhelyre, Temesvárra vagy Jász-
vásárba 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 Csíkszere-
dában kap ellátást a beteg mind-
addig, 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 köz-
pontba, ahol fogadni tudják. 2019-
ben a csíkszeredai megyei sürgős-
ségi kórház sürgősségi betegellátó 
egységében harminc égési sérülést 
szenvedett beteget láttak el, kö-
zülük kilencen szorultak további 
kórházi ápolásra, és mindannyiuk 
kezelése itt folytatódott.

 » „Szigorú 
kritériumok alap-
ján ítéli meg a 
szakorvos, hogy 
az égési sérü-
lést szenvedett 
pácienst lehet-e 
helyben kezel-
ni vagy sem. 
Mindannyian jól 
tudjuk, hogy az 
égési seb több-
szörösen fertő-
ződhet, ezért a 
legfontosabb, 
hogy a páciens 
azonnal steril kö-
rülmények közé 
kerüljön.”
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