
a betegség lefolyása

Soha nem élt át még ehhez fogható 
nehéz időszakot, de úgy érzi, 
nem véletlenül történnek a dolgok
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Legyőzte  a betegséget
A fertőzésen átesett ápolónő nem habozna: végezné munkáját az intenzív osztályon
• A koronavírussal 
kapcsolatos hírek-
ben főleg számokkal 
találkozunk, emberi 
történetekkel ritkáb-
ban. A félelemérzet 
növekedésén kívül ez 
ahhoz vezetett, hogy 
ma sokan megbélye-
gezettnek tekintik azt, 
aki elkapta a vírust. 
Csak Székelyföldön 
több mint száz egész-
ségügyi alkalmazott 
fertőződött meg a ví-
russal, egyikük lapunk 
kérésére elmesélte, 
hogyan zajlott le szer-
vezetében a betegség.

H A J N A L  C S I L L A

N agy mérföldkő volt a három-
gyerekes marosvásárhelyi 
család életében az elmúlt 

időszak, ami március végén kezdő-
dött. A neve elhallgatását kérő 35 
éves ápolónő tizenhárom éve dol-
gozik a marosvásárhelyi plasztikai 
sebészeten, ám amikor megjelent itt 
is a koronavírus, az egész kórházat 
Covid-19-kórházzá alakították: fala-
kat húztak fel, másokat lebontottak, 
átépítettek, hogy megfelelő legyen a 
fertőzöttek ellátására.

Nem keresett kibúvót

„Eleinte még nem tudtuk, hogy mi-
lyen típusú betegeket fogunk ápolni. 
Április első hetében jött a hír, hogy 
mindannyiunkat elhelyeznek az 
intenzív osztályra, az első vonalba. 

Mélyen érintett, mert teljesen mást 
kellett tennünk, mint azelőtt, de elfo-
gadtam, mert úgy voltam vele, hogy 
ez a munkám, ez a hivatásom, és nem 
engedte a lelkiismeretem, hogy kibú-
vót keressek ez alól. Annak ellenére, 
hogy tisztában voltam azzal, hogy a 
családomat veszélynek teszem így 
ki. Akkor úgy beszeltük meg a fér-
jemmel, hogy elmegyek párszor dol-
gozni, és meglátjuk, hogyan tovább. 
Április 10-én kezdtük, nyolc órában 
voltunk beosztva, de gyakorlatilag 
négy órát lehettünk a betegek között, 
teljes védőfelszerelésbe beöltözve, 
és négy óra után jöttem haza. De lát-
tam, hogy ez nem lesz jó a családnak, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a férjem 
a három gyerekkel elköltözik a szüle-
imhez erre az időre” – kezdi a törté-
netét az ápolónő telefonos beszélge-
tésünk során.

Hasonlított a hűléshez, 
de mégis más

Ekkor kezdődött el az „igazi sze-
mélyes harca”, hiszen nehéz volt a 

munkája amiatt is, hogy új embe-
rekkel kellett dolgoznia, új volt az 
egész helyzet számára, és tele volt 
az osztály súlyos esetekkel, intubált 
betegekkel. „Sokat tanultam akkor, 
és örülök, hogy hozzájárultam pár 
ember jobbulásához, vagy utolsó 
napjaikban tudtam nekik valamit se-
gíteni. Április végén az egyik kollé-
gánál jelentkeztek tünetek: letesztel-
ték, pozitív lett, másnap a közvetlen 
kollégáit is, és ők is pozitívak lettek 
néhányan. Április 26-án és a követ-
kező napokban pedig mindenkit le-
teszteltek az ATI-ről (intenzív terápia 
osztály), nekem az aznapi tesztem 
negatív volt, nem is éreztem tüne-
teket, de a többiek közül körülbelül 
húszan kórházba kerültek. Volt aki 
tünetmentes volt, másnál tünetek is 
jelentkeztek, de mindenkinek be kel-
lett feküdnie, ha kijött a pozitív teszt. 
Nálam április 29-én kezdődött, érez-
tem egy enyhe kaparást a torkom-
ban, és köhögtem párat. Az érzés 
olyan volt, mintha a sok tisztítószer-
től származott volna, de csütörtökre 
már nagyon fáradékony lettem, ízü-

leti fájdalmaim is voltak, és akkor 
felhívtam a DSP-t (közegészségügyi 
igazgatóság – szerk. megj.), hogy is-
mételjék meg a tesztet, nagyon nyi-
tottak voltak. A teszteléses napokon 
kívül is bárkit leteszteltek, ha valaki 
jelezte, hogy tüneteket érez. Engem 
is ismét leteszteltek, pokoli volt az 
a nap. Gondoltam, hogy koronaví-
rusos vagyok, bár hasonlított egy 
hűléshez, de mégis más volt. Este 
hívtak, hogy pozitív a teszteredmé-
nyem, és kórházba kell mennem. 
Megfordult a fejemben az, hogy va-
jon haza jövök-e még, mert addig az 
ATI-n a Covid-19 legdurvább részét 
láttam. Sokat imádkoztam a Jóisten-
hez, és tudom, hogy Ő az, aki erőt 
adott” – jegyezte meg az ápolónő.

Élete legnehezebb 
időszakát élte át

Ezután összepakolt, mentőt hívott, 
és beszállították. A kórház gasztro-
lógia részlegén kialakított kórtermek 
egyikébe fektették be. „Nagyon segí-
tőkészek, kedvesek voltak, naponta 
mindenkinek oxigénszaturációt (a 
hemoglobin oxigénnel való telített-
ségének mértéke), vérnyomást, lázat 
mértek, röntgent, EKG-t készítettek, 
kétnaponta véranalízist csináltak, és 
soha nem jöttek be úgy a kórterembe, 
hogy ne kopogjanak. Nem csak azért, 
mert kollégák voltunk, hiszen más 
betegek is mesélték, hogy ugyanígy 
bántak velük is. Hálás vagyok ebből 
a szempontból. Vasárnapra a kol-
légáim közül a legjobb barátnőm is 
lebetegedett, és egy kórterembe ke-
rültünk, ez jó volt, mert két nappal 
később jött, amikor én már jobban 
voltam, ő pedig rosszabbul, és így 
tudtuk egymást támogatni. A rosz-
szullét abban állt, hogy nagyon erőt-
len voltam, elmentem a fürdőig, de 
visszafelé jönni már nagyon fárasztó 
volt, étvágytalan voltam, nehezen 
tudtam pár falat ételt is leerőltetni, 

a hátam fájt egy kicsit, és több na-
pig nem éreztem az ízeket, szago-
kat. Ahogy bekerültem kezdték adni 
a kezelést, ami kissé megviselte a 
gyomromat, de nem volt vészes. Úgy 
álltam hozzá, hogy ott vagyok, rájuk 
bízom magam, mert amúgy sem 
éreztem jól magam. A hetedik nap 
újra teszteltek, nem voltam még jól, 
fájt egy kicsit a hátam is, még fára-
dékony voltam, pozitív is lett estére 
a tesztem. De nem szomorított el, 
mert tudtam, hogy nem tudok még 
így haza menni. 72 órára rá 
teszteltek ismét, az már ne-
gatív lett, 24 órára rá újból, 
és az is negatív lett, így haza 
is engedtek” – meséli. 

Kedden érkezett haza, de 
biztonsági okokból szomba-
tig még egyedül volt otthon, 
csak akkor jött haza a férje 
a gyerekekkel. „Nagyon ne-
héz volt, hogy nem tudtunk 
találkozni, és ki kellett tennem a 
családomat ennek a nehéz időszak-
nak, de visszagondolva ugyanezt 
tenném, mennék és elvégezném 
a munkámat. Gondolkodtam egy 
ideig, hogy hogyan kaptam el, de 
ma már nem keresem erre nagyon 
a választ. Több minden lehetséges: 
az is, hogy elkaptam egy betegtől, 
mert nem volt jó a védőmaszk, vagy 
lehet, hogy a védőfelszerelés leveté-
sekor kialakított rendszer nem volt 
megfelelő. Mindegy is, nem ez a 
lényeg számomra, hanem az, hogy 
túl vagyunk rajta” – zárta le a törté-
netét az ápolónő. A beszélgetésünk 
legvégén megjegyezte, soha nem élt 
át még ehhez fogható nehéz idősza-
kot, de úgy érzi, nem véletlenül tör-
ténnek a dolgok. Bízik abban, hogy 
Istennek valamilyen terve volt ezzel, 
és családja és a maga javára fogja 
ezt a tapasztalást is fordítani.
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