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Több ezer szívbeteget kezelnek
Számos új eszközt kapott a csíkszeredai kórház kardiológiai osztálya

B A R A B Á S  H A J N A L

A szív- és érrendszeri megbe-
tegedések a népbetegségek 
közé tartoznak, a Csíksze-

redai Megyei Sürgősségi Kórház-
ban is évente átlagban 1800–1900 
pácienst fektetnek be a kardioló-
giai osztályra, ugyanakkor 5000-
re tehető azoknak a betegeknek a 
száma, akiket a járóbeteg-szakren-
delőben látnak el. A csíkszeredai 
kardiológiai osztályról, fejleszté-
si elképzeléseikről Balogh Csaba 
István kardiológus főorvossal be-
szélgettünk. Az osztályvezetőtől 
megtudtuk, ez az osztály egyike a 
legrégebbieknek az egészségügyi 
intézményben, 1979 óta működik, 
amikor Jakab Kálmán főorvos a két 
belgyógyászat egyikét átszervez-
te kardiológiává. „Negyven éve, 
hogy létezik a kardiológia, kezdet-
ben csak egyetlen EKG-készülékkel 
dolgoztak, nagyon vigyáztak rá, 
zár alatt tartották. Jelentősebb ki-
vizsgálási lehetőségekkel 2001-től 
kezdve bővült az osztály” – mondta 
bevezetőként a főorvos.

Már folyamatos az ügyelet

Mint megtudtuk, 2001-ben orszá-
gos program révén egy ma is ki-
válóan működő ultrahangkészü-
léket kaptak, és párhuzamosan 
terheléses EKG-készülékkel, illetve 
egy-egy Holter EKG- (szívritmu-
szavarokat vizsgálnak vele), vala-
mint ABPM-készülékkel (24 órás 
vérnyomás-monitorozásra alkal-
mas) is gazdagodtak. Nyolc évig 
(2008–2015) mindössze két szakor-
vos dolgozott az osztályon, erre az 
időszakra a főorvos nagyon nehéz 
periódusként gondol vissza. Szeren-
csére az utóbbi években jelentősen 
kibővült az orvoslétszám. „Most 
nyolc szakorvosa van az osztálynak, 
közülük egy orvos gyermeknevelési 
szabadságát tölti, így heten dolgo-
zunk jelenleg” – jegyezte meg az 
osztályvezető. Hozzátette, ezzel az 
orvoslétszámmal már 24 órás kar-
diológiai ügyeletet tudnak biztosíta-
ni. Az eszköztár fejlesztésére vissza-
térve elmondta, az utóbbi két évben 
újabb orvosi műszereket kaptak, így 
van két új ultrahangkészülékük, 
amelyek egyikével a nyelőcsövön 
keresztül is tudnak végezni szívult-
rahangos vizsgálatot (TEE – tran-
soesophagealis echocardiographia). 
Balogh Csaba István szerint ez azért 
is fontos, mert vannak esetek, ami-
kor csak ezzel a módszerrel tudnak 

kiszűrni bizonyos kórképeket, ame-
lyeket a mellkasi ultrahanggal nem 
látnának. Ennél a vizsgálatnál az 
ultrahangos vizsgálófejet a nyelő-
csőben, közvetlenül a szív mögött 
helyezik el, így az egyes szívstruk-
túrák (a szív hátsó részei, a mellkasi 
aorta) közelebbről, részletesebben, 

pontosabban vizsgálhatók. Hoz-
zátette, a mellkasi ultrahanggal 
ugyanis nem látható megfelelően 
a szív minden egyes része, mert a 
mellkas alkati sajátosságai, a tüdő 
is elfedheti azokat. Hargita megyé-
ben csak a csíkszeredai kórház ren-
delkezik ezzel a készülékkel, és egy 
kardiológus el is végezte a haszná-
latához szükséges képzést, egy má-
sik pedig most van ezen a képzésen. 
Szintén nagy előrelépést jelentett az 
osztály életében, hogy bővült a non-
invazív kivizsgálási eszköztáruk: 
már összesen tizenhárom Holter 
EKG-készülékkel, kilenc ABPM 24 
órás vérnyomás-monitorral, négy 
ultrahangkészülékkel, két futó-
szalagos és egy biciklis terheléses 
EKG-val rendelkeznek. Nagyon fon-
tosnak tartja továbbá azt is, hogy ta-
valy több ideiglenesen behelyezhető 
pacemakert is kaptak. „Mindeddig 
nem voltak megfelelő körülmények 
ahhoz, hogy ideiglenes pacema-

kert ültessünk be, csak kezdetleges 
körülmények között használtuk 
néhányszor. A radiológiai osztály 
gépparkjának jelentős bővülése 
hamarosan lehetővé teszi ezen be-
avatkozások rutinossá válását is. A 
radiológia múlt év végén kapott egy 
korszerű, 128 szeletes CT-készüléket 

is, amely képes a szívizom szerke-
zetének, valamint a koszorúerek 
átjárhatóságának (szűkületeinek) 
vizsgálatára mindössze egy diasz-
toléban (a szívizom elernyedési 
fázisa). A modern orvosi műszerek 
mellett az osztály tavaly december-
ben magántámogatás révén kapott 
egy vénakereső készüléket, amely 
a nővérek munkáját segíti, valamint 
öt televíziót is, utóbbiakat a kórter-
mekben fogják felszerelni.

Intervenciós kardiológia

A főorvos jövőbeli terveikről is be-
számolt, mint mondta, letették a 
csíkszeredai intervenciós kardio-
lógiai ellátás alapjait. Eszköztáruk 
korszerűsítése mellett a humán 
erőforrás képzése is elengedhe-
tetlen ennek a tervnek a megva-
lósításához. A pacemaker-beülte-
téshez szükséges egyéves képzést 
nemsokára befejezi a kórház egyik 

szakorvosa, így fokozatosan ezeket 
a beavatkozásokat is vállalhatják. 
Ugyanakkor két másik szakorvos 
jövőre fejezi be a katéteres koszo-
rúérműtétekhez szükséges kétéves 
képzést, így várhatóan 2021 máso-
dik felétől ilyen beavatkozásokat 
is végezhetnek majd a csíkszere-
dai kórházban. „Azt szeretnénk 
elérni, hogy ne kelljen a betegeket 
elküldeni Csíkszeredából az ilyen 
jellegű beavatkozások érdekében. 
Hosszú távon azt tervezzük, hogy 
a szívsebészeten kívül lehetőleg 
minden beavatkozást itt helyben 
tudjunk elvégezni” – tette hozzá az 
osztályvezető.

Intenzív ellátás

Noha minden megyei sürgőssé-
gi kórháznak kötelezően rendel-
keznie kell kardiológiai intenzív 
egységgel (románul: Unitate de 
Supraveghere și Tratament Avan-
sat al Pacienților Cardiaci Criti-
ci – USTACC), Romániában még 
kevés intézményben működik 
ilyen. A csíkszeredai kórházban 
2014 decemberében alakították 
ki az ennek megfelelő elsődleges 
struktúrát hat ággyal, 2018 de-
cemberében pedig újabb négy ágy-
gyal bővítették. „Szigorú követel-
ményrendszernek kell megfelelni 
egy ilyen egység működtetéséhez. 
Ami számunkra a legnehezebb, 
hogy kevés a helyünk. Eddig a 
műszerezettséget oldottuk meg, 
gyakorlatilag tíz ágyat tudunk 
folyamatosan monitorozni a kar-
diologiai intenzíven” – magya-
rázta a főorvos. Hozzátette, az 

intenzív egységben két nővérpult 
van, mindkét helyen folyamato-
san követhető a betegek állapota. 
Amennyiben az ügyeletes asszisz-
tens egy beteggel foglalkozik, a 
falra helyezett monitorokon is ál-
landóan követheti a többi páciens 
állapotát. Egyébként az 55 ágyas 
kardiológiai osztályon összesen 
23 beteget tudnak központilag mo-
nitorozni, ebből 10-et az intenzív 
kardiológiai részlegen. Ha sikerül 
még néhány szükséges struktu-
rális változtatást kivitelezni, már 
idén felterjeszthetik a miniszté-
riumhoz a kardiológiai intenzív 
egység engedélyeztetését.

A kardiológiai osztály

A csíkszeredai kórház kardiológi-
ai osztályon összesen nyolc orvos 
dolgozik: Bakcsi Ferenc, Balogh 
Csaba István, Holló Katalin, Jakó 
Beáta Ilona, Korodi Szilamér, László 
Szidónia, Szakács Emőke, Szakács 
Oszkár Balázs. Az osztály 55 ággyal 
rendelkezik, és évente 1800–1900 
fekvőbeteget kezelnek, ezenkívül 
körülbelül 900 beteg napos ellátás-
ban részesül. Az osztályhoz tartozó 
járóbeteg-rendelőben pedig évente 
5000 pácienst vizsgálnak, kezelnek. 
A szakorvosok mellett az osztályon 
24 nővér, 2 orvosírnok, 14 betegápo-
ló és két takarító dolgozik.

Balogh Csaba István kardiológus az 
új ultrahangkészüléket mutatja be

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• Megfelelő számú szakorvossal most már mindennap teljes lefedettséggel tudják biz-
tosítani a kardiológiai ügyeletet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Ugyan-
akkor az utóbbi időben számos új műszerrel is gazdagodott az osztály, így még egy
lépéssel közelebb kerültek céljukhoz, hogy ún. „intervenciós” kardiológiát hozzanak
létre. Nemsokára ugyanis pacemaker-beültetéseket és egyéb érrendszeri beavatkozá-
sokat fognak tudni végezni, így nem kell majd a betegeket más kórházakba küldeni.




