
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  9 . ,  K E D DI V S P OR T   

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2668-0890  ●  Szerkesztő: Zátyi Tibor

Focitragédia mulasztásokkal
Négy éve hunyt el a pályán Patrick Ekeng, a Bukaresti Dinamo kameruni labdarúgója
• 2016. május 7-én 
összeesett a játék-
téren, majd kevéssel 
kórházba szállítása 
után életét vesztette 
Patrick Ekeng. A 26 
éves kameruni labda-
rúgó a Bukaresti Dina-
mo játékosaként lépett 
pályára az élvonalbeli 
összecsapáson, a fővá-
rosi klub saját közön-
sége előtt a Konstancai 
Viitorult fogadta a 3–3-
mal végződött össze-
csapáson.

JÓZSA CSONGOR

T öbb mint négy év telt el az 
eset óta, azóta pár dolog vál-
tozott – a futballista családja 

a napokban tudta meg, hogy a tör-
vényszék meghozta az első ítéletet 
az üggyel kapcsolatosan. A családot 
képviselő ügyvéd pedig elégedetten 
nyilatkozott.

De ne fussunk ennyire előre! Tér-
jünk vissza arra a bizonyos meccsre! 
Ekeng a 70. percben esett össze, hét 
perccel azután, hogy edzője, Mircea 
Rednic a pályára küldte. A középpá-
lyás a téli szünetben érkezett a pi-
ros-fehérekhez a spanyol Cordobától, 
tíz mérkőzésen öltötte magára a klub 
mezét, egyetlen gólt szerzett addig a 
román élvonalban, igaz, azt épp az 
örök rivális FCSB ellen. Az afrikai já-
tékos halálát két órával később álla-
pították meg a sürgősségi osztályon.

Négy pontban vétettek

Az üggyel minden sajtóorgánum fog-
lalkozott, közös megállapításuk az 
volt, hogy a sportolót a játéktér kö-
zelében, a találkozóra kiküldött or-
vosok „küldték a halálba”. Ekengnek 
leállt a szíve, amikor a földre esett. 

Ilyen esetben minden egyes másod-
perc számít.

A találkozón összesen három men-
tőautó volt – ezek hiányát nem róhatták 
fel. A tévéfelvételeken látható, hogy két 
perc 47 másodperc telt el, amíg az egyik 
mentő a játékoshoz érkezett. Hozzá kell 
tenni, hogy a sportoló magától esett el, 
nem volt semmiféle kontaktus ellenfél-
lel vagy saját csapattárssal.

Miért telt el ennyi idő? Nos, azért, 
mert a házigazda együttes, a Dinamo 
vezetősége megtiltotta az autók szá-
mára, hogy a gyepet körülvevő atlé-
tikapályán állomásozzanak a meccs 
idején. Peregtek a másodpercek, amíg 
a lelátó alatt lévő mentőnek kinyitották 
a kaput, az pedig bement a pályára.

Még így is megmenthették volna 
Ekenget – vélik a szakértők –, ameny-
nyiben a mentőorvosok úgy végzik a 
dolgukat, ahogyan azt ilyenkor szo-
kás. Egyszerűen: megkezdték volna 
az újraélesztését. A focista úgy került 

a sürgősségi osztályra, hogy senki 
sem kezdte el a szívmasszázst. Sőt, 
mint később kiderült, a mentőben 
nem használták a defi brillátort…

Arra is fény derült, hogy bár a 
Puls cég mentőautójában fi zikailag 
ott volt az orvosi műszer, használatra 
alkalmatlan volt.

A nyomozás során megállapítot-
ták, hogy az orvosi stáb és a men-
tőszolgálat legalább négy pontban 
hibázott: nem fedezték fel időben, 
hogy a játékos szívrohamot kapott; 
oldalra fordították, miután a földre 
esett; így nem lehetett megkezdeni 
a szívmasszázst, mielőtt a mentőau-
tóba tették, hogy ott újraélesszék; 
valamint legalább hat percig szinte 
semmilyen kezelést nem kapott.

Patrick tovább él

Ekeng családja, felesége, lánya és fi a 
minden évben gyászmisét tart. Idén 
ez elmaradt, a koronavírus-járvány 
miatt ugyanis Franciaországban 
ragadtak, nem tudtak hazautazni 
Kamerunba. Felesége, Nathalie még 
abban az évben, amikor Patrick meg-
halt, beiratkozott egy nővérképzőbe. 
Júniusban kapja meg az oklevelet, 
azt követően teljes állásban dolgoz-
hat – ez volt az ő személyes vágya, 
miután elvesztette férjét.

Lánya, Kim most tölti hatodik élet-
évét, fi a, ifj . Patrick négyéves lesz – 
igen, Nathalie várandós volt, amikor 
a férjét tragédia érte. Egyelőre a fi únak 
nem mondta meg, hogy mi történt az 
apjával, hiszen nem tudná még felfog-
ni. A falon lévő képet nézve a kis Pat 
azt ismételgeti, hogy ő van a fotón…

Másfél év felfüggesztett 
börtönbüntetés

Négy évnek kellett eltelnie, hogy a 
fővárosi törvényszék az elmúlt hé-
ten meghozza első ítéletét. Másfél 
éves, felfüggesztett börtönbüntetést 
kapott a mentőorvos, Mihaela Elena 
Duță, mivel nem részesítette megfe-
lelő elsősegélynyújtásban a játékté-
ren és a mentőautóban a kameruni 
labdarúgót, aki ennek következtében 
elhunyt. Az orvosnak emellett 200 
ezer eurót is fi zetnie kell a család-
nak, továbbá hatvannapos közmun-
kára ítélték.

Az ügyészek szerint a mentőor-
vos nem tartotta be az ilyen esetekre 
előírt eljárást, és nem kezdte el már 
a pályán a játékos újraélesztését. A 
vádhatóság szerint a mentőorvos mu-
lasztása miatt nem volt esélye a ka-
meruni labdarúgónak a túlélésre. Az 
orvos a tragédia után azt állította, a 
játékosnak még volt pulzusa, amikor 
rosszul lett, ezért nem végzett rajta 
újraélesztést a pályán. A boncolási 
eredmények szerint Ekeng egy afrikai 
emberekre jellemző szívbetegségben 
szenvedett, és ez okozta halálát.

Az ítélethirdetést követően a 
családot képviselő ügyvéd úgy nyi-
latkozott, elégedettek a döntéssel, 
az orvossal és a mentőszolgálattal 
tárgyalva a 200 ezer eurót a felek fel-
osztva fi zetik ki a családnak. Igaz, a 
meghozott ítélet megfellebbezhető.

Vajmi változás

Egy ilyen eset után a legnagyobb kér-
dés az: hozott-e olyat, ami számunk-

ra tanulság. A Bukaresti Dinamo a 
halálesetet követően visszavonta a 
14-es mezt, amit Ekeng viselt a klub-
nál. A fővárosi szurkolók minden 
évben május 7-én megemlékeztek a 
kameruni középpályásról.

A Dinamo már beengedi a men-
tőautókat az atlétikapályára. Mint 
ahogy az esetet követően a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) több pont-
ban megváltoztatta a szervezésre vo-
natkozó előírásokat. Nagyon röviden: 
a helyszínen lévő mentőautóknak a 
legmodernebb felszereléssel kell ren-
delkezniük. Ez nem csupán az élvonal-
ra érvényes, szigorúbbak az előírások 
a másod- és harmadosztályban is.

Talán ennek köszönhető, hogy 
a Dinamo-szurkolók nem éltek át 
egy újabb drámát, 2019 júniusában 
ugyanis akkori edzőjük, Eugen Nea-
goe a pálya szélén szívrohamot ka-
pott. A mentőautó pillanatok alatt a 
kispad mellett volt, ott elkezdték az 
újraélesztését, több percig állt a já-
ték. A tréner felépült, folytatta kar-
rierjét.

Az már a fentebbi sorokból kide-
rült, hogy Patrick felesége asszisz-
tensnő lesz, mert úgy érzi, ezzel tud 
tisztelegni férje emlékének. Mint 
ahogy az ifj . Patrick is jól bánik a 
labdával, még ha nem is ismeri az 
apját…A Dinamo visszavonta Ekeng mezszámát   ▴  F O R R Á S :  D I G I  S P O R T

A szurkolók nem feledkeztek meg 
a kameruni játékosról. Élőkép 

a 2016 májusában a Nemzeti 
Arénában rendezett Dinamo–
Kolozsvári CFR kupadöntőről
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