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Amikor a lelket is ápolni  kell
Mennyi időt kénytelenek kórházban tölteni a koronavírussal fertőzöttek?
• Nagyon eltérő az az 
időszak, amelyet egy 
koronavírussal fertőzött 
személy a kórházban 
tölt el, lehet pár naptól 
akár több hétig is. Az 
is egyénileg változó, 
hogy miként viseli el a 
bezártságot és milyen 
segítségre van szüksé-
ge, hogy lelkileg is „túl-
éljen”. A csíkszeredai, 
székelyudvarhelyi és 
marosvásárhelyi illeté-
kesek érdekes esetekről 
és számokról meséltek 
a Székelyhonnak.

SIMON VIRÁG

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházban kezelt koro-
navírusos betegek átlagosan 

két-három hetet töltenek a kórház-
ban – számolt be a Székelyhonnak 
Kiss Edit, a kórház sajtóreferense. 
Mint elmondta, volt rá példa – gyer-
mekeknél –, hogy tíz nap után ha-
zamehettek, de nem ez a jellemző, 
hanem a két-három hetes periódus. 
Ugyanakkor előfordult az is, hogy 
négy hétig is kórházban tartózkodott 
valaki, amíg ki lehetett bocsátani.

Két negatív teszt után

„A kórháznak a koronavírusos bete-
gek kezelésére elkülönített osztálya-
in dolgozó szakemberek elmondása 

szerint azoknál rövidebb a bennfek-
vés időszaka, akik tünetmentesek 
vagy régebben fertőződtek meg és 
már a betegség vége felé kerülnek 
kórházba. A társbetegségek, illetve 
a Covid-19 betegség befolyásolja, 
de nem feltétlenül, a bennfekvés 
időszakát. Előfordul az is, hogy a 
betegek már jobban vannak, tünet-
mentesek, de még mindig pozitív a 
tesztjük. A koronavírus-fertőzöttek 

kibocsátása az erre vonatkozó szabá-
lyok, a tesztelés pedig a megszabott 
tesztelési algoritmus szerint történik. 
Akkor bocsátanak ki igazoltan koro-
navírusos személyt a kórházból, ha 
két egymás után elvégzett, legalább 
24 óra elteltével megismételt tesztje 
negatív eredményt ad” – tudtuk meg 
a sajtókapcsolati szakembertől.

A sajtóreferens kiemelte: a koro-
navírusos betegeket kezelő osztályon 
dolgozó orvosok azt mondták, ne-

hezen viselik a bennfekvést azok a 
beutaltak, akik tünetmentesek vagy 
már elmúltak a tüneteik, de tesztered-
ményeik továbbra is pozitívak és ezért 
nem mehetnek haza. Előfordul, hogy 
– a megszabott tesztelési algoritmus 
szerint – hét vagy nyolc tesztet is el-
végeznek, mire az eredmény negatív 
lesz. Aki teljesen tünetmentes és nincs 
társbetegsége, annak nincs szüksége 
kezelésre, ők azok, akik számára kü-

lönösen nehezen telnek a kórházi min-
dennapok – a kezelőorvos elmondása 
szerint. A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórházba beutalt koronaví-
rus-fertőzötteknek lehetőségük van 
telefonon pszichológus segítségét is 
kérni, volt, aki ezt igénybe is vette.

Ötvenhat napig a kórházban

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház 
orvosigazgatója, Lőrinczi Csaba ér-

deklődésünkre elmondta,  a náluk 
kezelt betegek esetében a kórház-
ban töltött időszak nagyon változó  
volt, de a legtöbben 10–14 napot 
tartózkodtak bent. „Volt, aki csak öt 
napot, egy hetet volt bent, de olyan 
is, aki 56 napot kellett a kórházban 
töltsön. Akik hosszabb ideig tartóz-
kodtak bent, azok egy idő után ne-
hezen viselték ezt. Különösen nehéz 
volt azoknak, akiknek egy negatív 

teszt után a következő pozitív volt, 
vagyis elszállt a remény, hogy haza-
mehessenek. A kollégák próbáltak 
lelki támaszt biztosítani az elkese-
redetteknek. Volt olyan eset is, hogy 
pár napig nyugtatót adtak a páci-
ensnek. Hosszas benntartózkodás 
esetén nagyon fontos, hogy a beteg 
ne veszítse el az optimizmusát, hi-
szen ha hosszas várakozás után is, 
de mindenki számára eljön a haza-
térés ideje.”

A Maros Megyei Klinikai Kórház-
ban a koronavírusos betegeket és az 
őket gondozó egészségügyi alkalma-
zottakat lelkileg is megviselte a jár-
ványidőszak. Mint Ovidiu Garbovan 
kórházigazgató elmondta, többször 
eluralkodott a pánikhelyzet a jár-
vány ideje alatt, de mindig sikerült 
megtalálni az egyensúlyt is. „Az 
egészségügyi alkalmazottak lelkiál-
lapota is hullámzó volt, a több hétig 
bennmaradó betegeké is folyamato-
san változott. Az egészségügyi alkal-
mazottak nagy többsége lelkigondo-
zóként próbált lelket, reményt önteni 
a betegekbe. Megtörtént, hogy az el-
keseredett betegek, illetve tünet-
mentesek fi zikailag és verbá-
lisan is bántalmazták az őket 
ellátó személyzetet, de végül 
sikerült lecsillapítani a kedé-
lyeket és feloldani a feszült-
séget. Mindenki számára ne-
héz ez az időszak” – mondta 
az igazgató, akitől megtud-
tuk, hogy a Maros megyei kórházban 
eddig kezelt 670 beteg közül nagyon 
sokan csupán 5–7 napot töltöttek 
bent, de voltak olyanok is, akik 6 he-
tet is orvosi felügyelet alatt voltak. A 
hosszabb időt benn töltő páciensek 
egy része intenzív terápiás kezelésre 
is szorult, de voltak enyhe tünetek-
kel rendelkezők és tünetmentesek is 
közöttük. Könnyebben vészelték át 
a vírusfertőzést azok, akiknek nem 
volt társbetegségük és fi atalabbak 
voltak, de az igazgató szerint nem le-
het általánosítani, mert minden pá-
ciens szervezete egyénileg válaszolt 
a fertőzésre. „Meg kell értsék azok, 
akik ezután lesznek koronavírussal 
fertőzöttek, hogy az intézkedések, a 
kétszeri negatív teszt megvárása a 
saját egészségük érdekében történik, 
és azért, hogy megvédjék hozzátar-
tozóikat, családjukat, közösségüket 
az esetleges fertőzéstől” – hangsú-
lyozta az igazgató.

Konténerkórház Csíksomlyón. Nagyon 
sokan nehezen viselik a bezártságot 
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A nép ügyvédje, az ombudsman, 
Renate Weber fordult az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács-
hoz azzal, hogy diszkrimina-
tívnak tartja az egészségügyi 
és oktatási minisztériumok 
közös döntését, miszerint 

kizáró jellegű a nyolcadiko-
sok záróvizsgáján és az érettségi első 

fordulóján való részvételhez a 37,3 
Celsius-fok fölötti testhőmérséklet. Az 
oktatási minisztérium ugyanis úgy 
döntött, hogy két vizsgafordulót szer-
vez a nyáron, így azokat a diákokat, 
akiknek testhőmérséklete meghaladja 
a 37,3 Celsius-fokot a vizsgaterembe 
való belépéskor, kizárják, és számuk-
ra, illetve a karanténban lévő diákok 
számára egy közös vizsgáztatást szer-
veznek két héttel később. Az erről szó-
ló rendelet éppen szerdán jelent meg 
az ország Hivatalos Közlönyében.

Asztalos Csaba, az Országos Disz-
kriminációellenes Tanács elnöke la-
punk kérésére továbbította a Tanács 
döntését, miszerint a nép ügyvédje 
által jelentett probléma valóban köz-
vetetten hátrányos megkülönbözte-
tést jelent. Az igazgatótanács döntését 
egyebek közt azzal indokolják, hogy a 
miniszteri rendelet nem éri el eredeti 
célját, azaz a vizsgázók biztonságának 
megóvását, ugyanis nem létezik orvo-
si bizonyíték arra, hogy azok a szemé-
lyek, akiknek 37,3 Celsius-fok fölötti 
a testhőmérsékletük, SARS-CoV-2 ví-
rushordozók lennének. Ugyanakkor 
érdemes megjegyezni, hogy az is lehet 
vírushordozó, akinek a testhőmérsék-
lete a normális paraméterek között 
mozog, azaz tünetmentes. Mint fogal-
maznak, számos más kiváltó ok léte-
zik, amelyek miatt valakinek 37,3 fölé 
emelkedhet a hőmérséklete. Továbbá 

azt is megjegyzik, hogy minden diák-
nak kötelessége betartani a kétméte-
res távolságot és az előírt fertőtlenítési 
intézkedéseket, ezért a megnöveke-
dett testhőmérsékletnek csak jelzé-
sértéke van, és nem jelent orvosi bizo-
nyítékot arra, hogy az adott személy 
SARS-CoV-2 vírushordozó – olvas-
ható a diszkriminációellenes tanács 
döntésének indoklásában. Ugyanitt 
megjegyzik, a megoldás, amely nem 
lenne megkülönböztető jellegű és a 
kitűzött célt is elérné, az lehet, hogy 
ezek a diákok ugyanabban az időben, 
de más teremben vizsgázhassanak. 
„Az oktatáshoz való alapvető jogot 
sérti az említett rendelet. Az oktatás-
hoz való jog ugyanis magában foglalja 
azt is, hogy minden diáknak joga van 
ugyanazokhoz a vizsgakörülmények-
hez, tételekhez és felméréshez” – írják 
a dokumentumban.

Diszkrimináció éri a lázmérőszűrön fennakadó diákokat
• Hátrányosan megkülönböztetőnek találta az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az egész-
ségügyi és oktatási minisztériumok közös döntését, 
miszerint kizáró jellegű a nyolcadikosok záróvizsgáján 
és az érettségi első fordulóján a 37,3 Celsius-fok fölötti 
testhőmérséklet. 

Előzmények
A miniszteri rendeletet megelő-
zően Luminița Rodica Barcari, az 
oktatási minisztérium államtit-
kára május 26-án úgy nyilatko-
zott, hogy azok a diákok, akik 
fennakadnak a lázmérőszűrőn, 
vagyis 37,3 Celsius-fok fölötti 
lesz a testhőmérsékletük, letehe-
tik a vizsgát egy külön, másoktól 
izolált teremben, attól függően, 
hogy mit javasol az egészségügyi 
minisztérium, mert az a fontos, 
hogy egy diák se legyen diszkri-
minálva és mindenki vizsgázhas-
son. Két nappal később azonban 
Klaus Iohannis államfő már azt 
közölte a sajtóval, hogy ezek a 
diákok nem záróvizsgázhatnak 
és érettségizhetnek a többiekkel 
egy időpontban, számukra külön 
vizsgaidőszakot szerveznek.




