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Terhet jelentő égési sérültek
Igényesebb munkára, megfelelő szakképzésre lenne szükség
• A román egészség-
ügyi rendszer számára
terhet jelentenek az
égési sérültek – vá-
dolja a hatóságokat
pontosan négy évvel a
bukaresti Colectiv-tra-
gédia után Adrian
Boţan marosvásárhelyi
szakorvos. Szerinte a
tetemes költségekkel
való takarózás, amikor
kórházak létesítéséről
van szó, csak a sajtó-
nak beadott maszlag.

S Z U C H E R  E R V I N

Az utóbbi harminc évben az 
ipari egységek leépülésével 
Romániában az égési sérülé-

seket szenvedett betegek kezelése is 
háttérbe szorult, a hatóságok csak 
azzal számolnak, hogy valójában 
lényegesen csökkentek a munkahe-
lyi balesetek. Arra senki nem gon-
dol, hogy a tűz nem csak az öntődé-
ben vagy a bányában, hanem egy 
szórakozóhelyen is kiüthet, mint 
ahogyan történt egyébként ezelőtt 
négy évvel Bukarestben.

Nem „üzlet” az égett 
betegekkel foglalkozni

Adrian Boţan főorvos, a marosvá-
sárhelyi egykori Égés- és Plasztikai 
Sebészeti Klinika vezetője úgy érzi, 
nincs mit várni azoktól az illetéke-
sektől, akik többé-kevésbé nyíltan, 
de elismerik, hogy Romániának in-
kább megéri Nyugat-Európában ke-
zeltetni a súlyos égéseket szenvedett 
betegeket, mintsem itthon orvosol-

ni. Nem is annyira a kórházak fel-
szerelése vinné el a pénzt, mint aho-
gyan a hatóságok lépten-nyomon 
hangoztatják, inkább azok fenntar-
tása, működtetése követelne igénye-
sebb munkát. Ugyanakkor a szak-
emberek képzése sem lenne olcsó, 
hiszen egy égési sebekre szakoso-
dott plasztikai sebész képzése átla-
gosnál hosszabb folyamatot feltéte-
lez. Boţan szerint nagy hiba, hogy 
sem az egyetemi tananyagban, sem 
a rezidensi vizsgában nem szerepel 
az égések kérdésköre. Mint mondta, 
ezt csak azokban az egyetemi köz-
pontokban oktatják, ahol működnek 
égési sebeket ellátó kórházak. „Na-
gyon nem is érdekli a fi atalokat, hisz 
nem egy menő szakma. Aki plasz-
tikai sebész szeretne lenni, nem az 
égett betegek hosszas kezelése miatt 
választja ezt a szakosítást, hanem az 
egyszerű és divatos esztétikai műté-
tekből származó gyors és biztos nye-
reségre gondolva” – fi gyelmeztetett 
a marosvásárhelyi főorvos. Szerinte 

Romániában legfeljebb húsz olyan 
szakember dolgozik – többnyire kö-
zépkorú vagy idősödő –, aki képes 
az égési sebeket elszenvedett bete-
geket ellátni és kezelni.

Felszámolás vagy átnevezés?

A 2015-ös Colectiv-tragédia után az 
Egészségügyi Minisztérium több 
intézkedést hozott, melynek elsőd-
leges célja a kezelési körülmények 
javítása lett volna. A kormányren-
delet bizonyos passzusai azonban 
fordítva sültek el, véli Boţan doktor. 
Marosvásárhelyen például a megyei 
kórház égett betegek részlegét egy-
szerűen felszámolták, beolvasztot-
ták a sebészetbe. „Hiába fordultam 
írásos panasszal a megyei önkor-
mányzat vezetőségéhez, választ 
nem kaptam. Azaz igen: egy-kettő 
leváltottak, és félretettek” – pana-
szolta el a szakember, aki a kisebb 
égett sebek gyógyítására alakult 
részleget vezette közel három és fél 

évtizeden keresztül, annak létreho-
zásának pillanatától 2019 nyaráig. 
Ezzel szemben Péter Ferenc megyei 
tanácselnök leszögezte, hogy a 
Boţan által beterjesztett észrevé-
teleket továbbította a kórháznak, 
amelynek vezetőtanácsa a tények 
ismeretében hozta meg a döntését. 
A Maros megyei tanács sajtóirodája 
által megfogalmazott válasz szerint 
a klinikai kórház keretében működő 
plasztikai sebészeti és égési osztály 
átalakítása gyakorlatilag mindösz-
sze az elnevezés megváltoztatását 
jelenti, hiszen azokat a sérülteket, 
akiket korábban is elláttak ezen 
az osztályon, azaz a felszínes, ki-
sebb sérüléseket, jelenleg is el tud-
ják látni a klinikán. Az elnevezés 
megváltoztatására azért került sor, 
mert a klinika nem teljesítette azo-
kat a feltételeket, amelyeket előír a 
törvény az égési sérülteket kezelő 
részlegek számára, egy 2017-es sz. 
törvénymódosítás ugyanis új felté-
teleket szabott ezen a téren.

A betegek húzzák a rövidebbet

A plasztikai sebész szerint nem épp 
ilyen rózsás a helyzet; mint hang-
súlyozta, az utóbbi évben teljesen 
ellehetetlenítették a munkáját, va-
lósággal gúnyt űzve a betegekből. 
Előfordult, hogy az egyik pácienst 
négy napig tartották a rohammentő 
osztályon (SMURD), és csak majd, 
nagy későre utalták át hozzá. Har-
mincöt évvel ezelőtt Marosvásár-
helyen elsősorban az Azomureş 
vegyi üzemnél, de más nagyválla-
latoknál is bekövetkezett munka-
balesetek miatt alakult az Égés- és 
Plasztikai Sebészeti Klinika. Az év-
tizedek során számos súlyos esetet 
kezeltek, bonyolult beavatkozáso-
kat végeztek, de előfordult, hogy 
menthetetlennek tartott páciensek 
életét sikerült megmenteni. Sok be-
teget más városokból irányítottak 
Vásárhelyre. A részleg megszünte-
tésével kapcsolatosan lapunk két 
egykori pácienst is megszólaltatott. 
Cristina Eker és Alina Cotoi hatá-
rozottan állítják, hogy a vásárhe-
lyi szakembereknek köszönhetően 
menekültek meg és jöttek helyre. 
Alina marószódával forrázta le a 
karját, és egy ideig nem is hitte vol-
na, hogy kezével valaha még egy-
szer markolni fog. Cristina férjével 
együtt került kórházba, és annak 
dacára, hogy Bukarestbe akarták 
szállítani, saját felelősségére nemet 
mondott, bízva a marosvásárhelyi 
kórház munkaközösségébe. Mind-
két fi atalasszony úgy véli, csak az 
képes egyszerű tollvonással eltün-
tetni egy ilyen fontos részleget, aki 
még életében nem égette meg még 
a kisujját sem. Mind az önkormány-
zat, mind a megyei kórház vezetői 
egy új, égési sérültekkel foglalko-
zó központ létrehozásában látják a 
megoldást. „Senkit nem vigasztal 
ez az ígéret, hogy három, négy, ta-
lán öt év múlva Vásárhelyen is épül 
egy szuperklinika. Addig viszont 
mi lesz?” – tette fel a költői kérdést 
Adrian Boţan.

Helikopterrel szállítják az égési sebeket szenvedett sérültet. Megoldatlan helyzet
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