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A koronavírus széles körű 
tesztelése mindenkinek érdeke, 
a lakosságnak ingyen kellene 
biztosítani – vélik a magánkli-
nikák képviselői, akiknek 
hatósági utasításra ideiglene-
sen fel kellett függeszteniük a 
tesztek elvégzését. Vass Levente 
RMDSZ-es képviselő a Króni-
kának elmondta, nem tiltott, 
hogy egy magánszolgáltató saját 
költségére teszteket végezzen, 
és árakat szabjon meg, ám erre 
szükségállapotban egy köz- és 
magánegyüttműködési szerző-
dés jelenthetné a megoldást.

 » BÍRÓ BLANKA

S zükségállapotban a hatósá-
gok feladata, hogy meg-
mondják, melyek a kockázati 

csoportok, kik azok a személyek, 
akik esetében kötelezően, az ál-
lam költségén, el kell végezni a 
koronavírustesztet – szögezte le 
megkeresésünkre Vass Levente. 
Az RMDSZ-es képviselő hangsú-
lyozta, a romániai egészségügyi 
rendszerben nem tiltott, hogy egy 
magánszolgáltató saját költségére 
teszteket végezzen, és árakat szab-
jon meg, ám a szükségállapotban 
erre a megoldás egy köz- és magá-
negyüttműködési (public-privat 
partnership) szerződés lehetne. 
A szakpolitikus kifejtette, a tesz-
telés lehetősége nagy számban 
rendelkezésre kellene hogy álljon 
például az egészségügyi dolgozók 
esetében, ha felmerül a fertőzés 
veszélye. A jelenlegi helyzetben 
fontos a korlátolt számú teszteket 

azok rendelkezésére bocsátani, 
akiknek erre tényleg szükségük 
van, hogy a feladatukat elláthas-
sák, hiszen napi szinten kapcso-
latba kerülnek emberekkel. Ezt 
alá kell rendelni annak, hogy 
a járvány terjedését lassítsák, 
mindenképpen hatósági döntés 
kell legyen- – részletezte. Ha egy 
megyében, régióban a korona-
vírustesztek elvégzésére nincs a 
közszférában kapacitás, akkor a 
magánszolgáltatók erőforrásait 
kellene szerződéses alapon igény-
be venni a közjó érdekében, szö-
gezte le Vass Levente. Hozzátette, 
ezt a hatóság, de a magáncég is 
kezdeményezheti, és a megálla-
podás létrejöttére van lehetőség. 
A politikust annak kapcsán kér-
deztük, hogy a Pro-Vitam sepsi-
szentgyörgyi magánklinika köz-
leményben hozta nyilvánosságra 
közösségi oldalán, hogy hatósági 
utasításra ideiglenesen fel kellett 
függesszék a koronavírustesztek 
elvégzését. „Valószínűleg túl sok 
személyt zavart a nagyon magas ár, 
és valószínűleg mi sem kommuni-
káltuk eléggé érthetően, hogy miért 

ilyen drága ez a tesztelés” – írják a 
közleményben. Tételesen felsorol-
ják a fogyóanyagköltségeket, ami 
egy beteg esetében 414 lej. Hang-
súlyozzák, ebben nem szerepel a 
biztonságos körülmények szavato-
lásának költsége és a személyzet 
óradíja, holott a teszt időigényes, 
és képzett, rutinos személyzetet 

A HATÓSÁGOK SAJÁT HATÁSKÖRÜKNEK TARTJÁK, KIKEN KELL ELVÉGEZNI AZ ÁLLAM KÖLTSÉGÉN A VIZSGÁLATOT 

Koronavírusteszt magánkezdeményezésre?

A teszt elvégzéséhez nagyfokú szakértelem szükséges
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igényel. Mint írták, a költségeket 
számlákkal tudják igazolni. Arra 
is kitérnek, hogy a Sanador és a 
Regina Maria magánklinikák is 
elvégzik a teszteket 350 lejért, 
de már azokat is támadják, mert 
nincs akkreditációjuk. A közle-
ményben azt írják, a Matei Balș 
Intézetnek sincs akkreditációja 
koronavírusteszt elvégzésére RT-
PCR módszerrel, mivel ez a jár-
vány túlságosan új. „A megfelelő 
minőségbiztosítás és szakértelem 
a fontos, nem egy olyan papír hi-
ánya, amely még a referenciala-
boratóriumoknak sincsen” – szö-
gezik le. Hangsúlyozzák, a széles 
körű tesztelés mindenkinek érde-
ke, a lakosságnak ingyen kellene 
biztosítani, és 24 órán belül ered-
ményt közöni. A sepsiszentgyör-
gyi kutatólaboratórium különben 
a tesztelésből befolyt profi tot egy 
új szerológiai teszt kifejlesztésé-
re fordítaná, amely meglátásuk 
szerint a járvány következő fázi-
sában lehet hasznos. A napokban 
olcsóbb készleteket kapnak, és 
abban bíznak, hogy hamarosan 
folytathatják a tesztelést.

 » A magán-
szolgáltatók 
erőforrásait kel-
lene szerződéses 
alapon igénybe 
venni a közjó 
érdekében.

 » MOLNÁR MELINDA 

Mostantól azok is bekapcsolód-
hatnak a szentmisék, isten-

tiszteletek követésébe a Templom.
ro internetes oldalon, akik nin-
csenek jelen a közösségi oldala-
kon. Az újabb lehetőségről Szőcs 
Csaba szászfenesi (Kolozs megye) 

plébános, a Verbum Keresztény 
Kulturális Egyesület igazgatója 
videóüzenetében elmondja: mun-
katársaival virtuális templomot 
építettek, „ahol a járvány idején 
napi szentmisét, lelki útravalót, 
segítséget kínálunk az egyéni és 
az internetes összekapcsolódás ál-
tal a virtuális közösségi imához”. 

A honlapon a Hirdetőtábla menü-
ben a napi szentmisék és közös 
imádságok időpontjáról tájéko-
zódhatunk, amelyeket az élő köz-
vetítések alatt a „szentélyben” kö-
vethetünk. Az Újságos asztal nevű 
menüpont kínálatát is érdemes 
böngészni, köztük a Vasárnap kato-
likus hetilap és az Új ember online 

kiadásait, ugyanakkor a Magyar 
Kurír jóvoltából ingyenesen letölt-
hető a márciusi Adoremus. „Marad-
junk otthon, vigyázzunk magunkra 
és egymásra, vigyázzunk a lelkünk-
re, és járjunk a virtuális templom-
ba mindaddig, amíg ismét bené-
pesíthetjük igazi templomainkat!” 
– üzenik a Templom.ro szerkesztői.

Közösségi ima az interneten: virtuális templomot építettek
 » A Templom.

ro honlapon a 
napi szentmisék 
időpontjáról 
tájékozódhatunk, 
amelyeket az élő 
közvetítések alatt 
a „szentélyben” 
követhetünk.

Bűnvádi eljárás indult a koronavírusos sepsiszentgyörgyi nőgyógyász ellen

Bűnügyi eljárás indult a sepsiszentgyörgyi kórházban dolgozó, koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált nőgyógyász ellen. A sepsiszentgyörgyi 
városi ügyészség tegnapi közleménye szerint az eljárást vasárnap indították a fertőző betegség leküzdésének meghiúsítása miatt. 
A vizsgálat során megállapították, hogy a nőgyógyász március folyamán Ausztriában tartózkodott, majd március 21-én pozitívnak bizonyult 
a koronavírus-tesztje. A közleményben hozzáteszik, hogy Ausztria kockázatos országnak minősül, így a hazaérkezéskor kötelezően lakhelyi 
elkülönítésbe kell vonulni. A nyomozást a megyei és a sepsiszentgyörgyi rendőrség végzi ügyészi irányítás alatt. Az orvos március 8–18. 
között dolgozott, a járóbeteg-rendelőben is vizsgált betegeket. András-Nagy Róbert kórházigazgató szerint munka közben folyamatosan 
védőmaszkot és kesztyűt viselt, az átlagosnál kevesebb beteget vizsgált meg. Miután a nőgyógyász koronavírustesztje pozitívnak bizonyult, 
a kórház szülészet-nőgyógyászat és újszülöttosztályát, illetve a szülőszobát azonnali hatállyal lezárták, hatvan személy karanténba került: 
kismamák, csecsemők és kórházi alkalmazottak. A karanténban lévő betegeket vizsgálják, ha pedig a szakorvos szükséges találja, elvégzik 
a koronavírustesztet. A karanténban levő alkalmazottak esetében eddig húsz teszteredmény érkezett vissza, mindegyik negatív – mondta el 
megkeresésünkre András-Nagy Róbert. Hangsúlyozta, a tesztek eredményétől függetlenül mindenki, aki jelenleg a kórházban van karantén-
ban, 14 napos lakhelyi elkülönítésbe vonul. Amint mindenki – beteg és alkalmazott – hazatér otthoni elkülönítésbe, a szülészet-nőgyógyá-
szat és újszülöttosztályokat, valamint a szülőszobát még egy ideig zárva tartják, amíg elvégzik a többrendbeli fertőtlenítéseket – szögezte le 
az igazgató. Közben a teljes kórházat folyamatosan fertőtlenítik. 




