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„Elzárás” tünet nélkül
Gyógyult koronavírusos beteg: a bizonytalanság a legrosszabb

KOVÁCS ATTILA

 

A tünetmentes fertőzöttek 
számára sokkal indokol-
tabb és hasznosabb lenne 

otthoni elkülönítésben tölteni a 
szükséges időszakot, mint a kórház-
ban, ahol a bezártság mellett még 
mellékhatásokkal járó gyógyszere-
ket is kell szedni, a mellékhatások 
miatt pedig még továbbiakat – ez 
a véleménye egy koronavíruson 
átesett csíkszentkirályi fi atalem-
bernek. Ruszuly Lóránt a csíksze-
redai ásványvíz-palackozó cégnél 
májusban történt fertőzés egyik 
szenvedő alanya, akinek az üzem 
dolgozóinak tesztelése nyomán 
több munkatársával együtt pozitív 
lett a teszteredménye. Mint elmesél-
te, a cégnél észlelt első két fertőzés 
után másnap az udvaron minden 
alkalmazottat leteszteltek, orr és 
szájüregből vettek mintát az Egész-
ségügyi Igazgatóság munkatársai. 
Az eredményt aznap este, május 15-
én tudta meg, amikor felhívták tele-
fonon, hogy menjen a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház fertőző 
betegségek osztályára, Csíksomlyó-
ra, mert a teszt eredménye pozitív. 
Mentőt nem küldtek, felesége vitte 
be autóval a Csíksomlyón található 
kórházi osztályra. Családját is tesz-
telték, ők nem voltak fertőzöttek.

Stresszhelyzetben, 
mellékhatásokkal

Elmondása szerint nem tudta, mi kö-
vetkezik, azt sem, hogy mennyi ideig 
kell majd kórházban maradnia, ezek 
az információk teljesen hiányoztak. 
„Azt mondták, addig kell marad-
ni, amíg két, egymás utáni napon 
elvégzett teszt eredménye negatív 
lesz, akkor mehetek haza” – mesélte 
a férfi , akinek semmilyen fertőzésre 
utaló tünete – láz, köhögés, nehéz 
légzés – nem volt. A másnap reggeli 
vérvizsgálat után derült ki, hogy vér-
cukorszintje nagyon magas, szerinte 
ehhez a fertőzés kiváltotta stressz-
helyzet is hozzájárult, és az a sokk, 
hogy nem tudta, mi történik. Két 
nappal később a székelyudvarhelyi 
kórházba küldték át társbetegsége 
miatt, amelynek kezelése is megkez-
dődött inzulinnal. A koronavírusra a 
HIV-fertőzöttek kezelésére alkalma-
zott Kaletra nevű gyógyszert kapta, 
amelynek számos mellékhatása is 
van, egyebek közt a vércukorszin-
tet is emeli. ,,Én kérdeztem, hogy 
miért, mert ellenszer nincs, nekem 

röviden annyit mondtak, hogy aki 
eddig szedte, az meggyógyult” – em-
lékezett vissza Ruszuly Lóránt, aki 
13 napot töltött a székelyudvarhelyi 
kórházban, ahol egyedül volt egy 
kórteremben, családjával telefonon 
tartva a kapcsolatot. „Tíz napig kap-
tuk a gyógyszert, utána vártunk, 

hogy mikor lesz negatív tesztünk” – 
elevenítette fel a történteket. Az első 
teszt pozitív lett, a második nem volt 
értelmezhető, a harmadik aztán ne-
gatív eredményt hozott, így másnap 
megismételték, és mivel az is negatív 
lett, hazaengedték.

Kifogásolt előírások

„Ha minket nem tesztelnek, azt sem 
tudtuk volna, hogy vírusosak va-
gyunk, mivel sem én, sem a kollégá-
im nem éreztünk semmit. Jobb lett 
volna itthon elkülönítve lenni, az itt-
honi környezetben, stressz és gyógy-
szer okozta mellékhatások nélkül, 

amelyek miatt további gyógyszereket 
kellett szedni” – vélekedett a férfi , 
aki szerint az egészségügyi dolgozók 
a lehető legjobban végzik a munkáju-
kat, az alkalmazott rendszer viszont 
nem a tünetmentes fertőzötteknek 
kedvez. Szerinte fontos volna a fer-
tőzötteket első perctől tájékoztatni 
arról, hogy ez a betegség mivel jár, 
hogy kéthetes kórházi tartózkodásra, 
gyógyszeres kezelésre kell felkészül-
ni, mert a szükséges információk 
hiánya, a bizonytalanság a pácienst 
jobban megviseli, mint bármi más.

A tünetmentes fertőzötteknek 
is kötelező kórházban tölteni a 
kezelés időszakát

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért két hetet 
kellett kórházban töltenie úgy, hogy semmilyen tüne-
te nem volt – tapasztalatairól mesélt lapunknak egy 
fiatalember, aki szerint a bizonytalanság és az infor-
mációhiány a legmegterhelőbb a fertőzöttek számára, 
akiket tünet nélkül is gyógyszerrel kezelnek.

Ismét kétszáz fölött az új fertőzöttek száma országszerte
Ismét nőtt az új fertőzések száma, sőt már kétszáz 
fölé emelkedett, szemben az elmúlt időszak alacso-
nyabb fertőzési mutatóival. Az elmúlt huszonnégy 
órában 237 új megbetegedést és kilenc halálesetet 
jegyeztek, az elhunytak egyike Hargita megyei. 
Változott a koronavírussal fertőzött betegek elhalálo-
zásáról szóló jelentési rendszer, az országos Straté-
giai Kommunikációs Csoport a továbbiakban naponta 
egyszer, a 13 órai jelentésben közli a haláleseteket, 
nemek és korcsoportok szerint kategorizálva. Eszerint 
az elmúlt huszonnégy órában kilenc új haláleset 
történt, amelyek összefüggésbe hozhatók a koronaví-
rus-fertőzéssel, így 1369-re nőtt Romániában az elha-
lálozások száma. Négy férfi és öt nő vesztette életét, 
az áldozatok egyike a 40–49 éves korosztályba, öten 
a 60–69 éves korosztályba, egy áldozat a 70–79 éves 
korosztályba tartozott, ketten pedig 80 év felettiek 
voltak. Egyikük Hargita megyei, az országos jelentés-
ben viszont – a korábbiakkal ellentétben – már nem 
térnek ki arra, hogy melyik páciens hány éves volt, 
mikor fertőződött meg koronavírussal, és mikor halt 

meg. Csak annyit írnak, hogy a páciensek mely me-
gyék kórházaiba voltak beutalva, de mivel a csütörtö-
ki közleményben öt megyét és a fővárost említik, az 
sem derül ki, hogy melyik megyéhez köthető egynél 
több haláleset. Információnk szerint Hargita megyé-
hez egy haláleset köthető, a koronavírussal fertőzött 
páciens Marosvásárhelyen hunyt el. Mindenik áldozat 
más betegségekben is szenvedett. Ami az új fertőzé-
seket illeti, egy nap alatt ismét sok, 237 új esetet re-
gisztráltak, így országosan 21 182-re nőtt a fertőzések 
száma, a gyógyultaké pedig 15 283-ra (180-nal több, 
mint tegnap, tehát ismét az új fertőzések száma a 
nagyobb). Intenzív osztályon 153 pácienst kezelnek, 
intézményes karanténban 2213-an vannak, otthoni 
elkülönítésben pedig 101 455 személy várja, hogy 
lejárjon a kéthetes izolációs időszak. Mindeddig 
országosan 531 619 koronavírustesztet végeztek el. 
A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal csütörtöki köz-
leményéből ugyanakkor kitűnik, hogy az 5 új esettel 
188-ra emelkedett a megyében a járvány kezdete óta 
igazolt fertőzések száma. 

Választások 
szeptemberben?
Várhatóan szeptember 27-én 
rendezik meg a koronavírus-jár-
vány miatt júniusról elhalasztott 
önkormányzati választásokat, 
miután a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és az ellenzék 
fő erejének számító Szociálde-
mokrata Párt (PSD) a források 
szerint csütörtökön megállapo-
dott az időpontról. A dátumot 
hivatalosan a jelenleg ellenzéki 
többségű parlament tűzi majd ki. 
Közben egy hárompárti, a PSD, 
a PNL és az ALDE által közösen 
kidolgozott törvénytervezetet is 
benyújtottak a parlamentben, 
amelynek értelmében novem-
ber elsejéig meghosszabbítják 
a helyi választott elöljárók 
mandátumát. A törvényre azért 
van szükség, mert az alkotmány-
bíróság egyaránt alkotmány-
ellenesnek minősítette a helyi 
választott elöljárók mandátu-
mának meghosszabbításáról 
szóló kormányrendeletet és az 
utána elfogadott törvényt is. Így 
a mandátumok hivatalosan 21-én 
lejárnak.

Magyar mének
Elkezdődött az erdélyi lóte-
nyésztést segítő magyarországi 
program, amelynek keretében 
a budapesti agrárminiszter 
négy mént adott át csütörtökön 
a hortobágyi mátai majorban. 
A lovakat erdélyi gazdákhoz 
szállítják. Nagy István tárcaveze-
tő kiemelte: a magyar kormány 
számára kiemelten fontos, hogy 
a Kárpát-medence hagyománya-
ira építve a magyar lótenyésztés 
ismét a világ élvonalába kerül-
jön, ennek jegyében tartozik az 
agrártárcához hét nemzeti mé-
nes. A lovak két Kolozs megyei 
fogadóállomásra és két Hargita 
megyei tartóhoz kerülnek.

Vízszünet
Javítási munkálatok miatt szü-
netel a vízszolgáltatás pénteken 
8–16 óra között a csíkszeredai 
Decemberi Forradalom utca 13., 
19., 20., 34., a Szív utca 7., 9. 
számai alatt, illetve a Temesvári 
sugárúton  a 24., 26. és 28. szá-

mok között – jelezte a Harvíz Rt. 

Operahét októberben
2020. október 20–25. között 
rendezi meg a II. Székelyföldi 
Operahetet Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala és a Kolozsvári 
Magyar Opera – áll a szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott közlemény-
ben. Mint írják, a Szakszervezetek 
Művelődési Házában sorra 
kerülő legrangosabb székelyföl-
di opera-rendezvénysorozatot 
idén is júniusban rendezte volna 
meg Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, a koronavírus terjedése 
azonban meghiúsította a szándé-
kot. Jó hír, hogy október 20–25. 
között ismét műsoron lesznek az 
elmaradt fellépések. 
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