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Krónikus betegeket is fogadnak
Vissza kell térnie az egészségügyi ellátásnak a rendes kerékvágásba
• Míg Marosvásárhe-
lyen lassan visszatér az 
egészségügyi ellátás a 
rendes kerékvágásba, 
addig Csíkszeredában 
még várni kell arra, 
hogy teljes kapacitás-
sal fogadják a krónikus 
betegeket. Ország-
szerte továbbra is fenn 
kell tartani minden 
osztályon helyeket a 
koronavírusos betegek-
nek, hiszen nem tudni, 
lesz-e második hullám.

SIMON VIRÁG

A koronavírus-járvány látha-
tatlan áldozatai azok a kró-
nikus betegek, akik az el-

múlt három hónapban nem tudtak 
szakorvosi ellátásban részesülni, 
így sokuk állapota jelentősen rom-
lott. Az egészségügyi minisztérium 
rendelete szerint június 15-étől, te-
hát mától azokban a kórházakban, 
ahol lehetséges, vissza kell térni a 
normális kerékvágásba, de csak mi-
után ezt a megyei közegészségügyi 
szakemberek jóváhagyják.

Visszatérni a kezdetekhez

Marosvásárhelyen a Maros Megyei 
Klinikai Kórház az az egészségügyi 
intézmény, amely a legtöbb korona-
vírusos beteget fogadta és kezelte, 
szám szerint 670-et. Ezek közül pén-
teken 25 beteg volt még beutalva a 
fertőző betegségek klinikájára. Mint 
a megyei kórház igazgatója, Ovidiu 
Garbovan elmondta, az elmúlt na-
pokban nekifogtak a februári, nor-
mális állapotok visszaállításához. A 
minisztérium követelményei szerint 
úgy alakítják vissza a klinikákat, 
hogy mindenhol fenntartanak pár 

helyet az esetleges koronavírusos 
betegeknek – külön bejárattal ezek-
hez a kórtermekhez. „Általános 
fertőtlenítés volt minden osztályon, 
a tüdőgyógyászaton egy kisebb ja-
vítást is elvégeztettünk, mert cső-
repedés történt. A közegészségügyi 
igazgatóság ellenőrzése és jóvá-
hagyása után újra fogadják a bete-
geket a Gheorghe Marinescu utcai 
épületben, de máshol is.  Ezzel egy 
időben újraindult a rendelés a II.  
számú járóbeteg-rendelőben is, ott 
is felkereshetik a szakorvosokat a 
páciensek. Arra biztatok mindenkit, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a szak-
orvossal, kérjen időpontot, és biza-
lommal jöjjön a kórházba kezelésre, 
beavatkozásra.” Az igazgató kérdé-
sünkre elmondta, az elkövetkező 
napokban újra fogadnak betegeket 
a marosvásárhelyi pszichiátriai 
klinikán is, amely eddig koronaví-
rusos betegeknek volt fenntartva, 
és emiatt márciustól csak a dicső-
szentmártoni pszichiátriára lehetett 
kezelésre beutalni a betegeket.

Akut esetek: eddig is fogadták

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban nem került háttérbe a 
nem koronavírusos betegek ellá-
tása az elmúlt időszakban sem, 
az akut eseteket folyamatosan fo-
gadták – tudtuk meg Kiss Edittől, 
a kórház sajtóreferensétől.  Más 
kórházakból is elláttak betegeket: 
udvarhelyi betegeket is fogadtak 
az elmúlt hónapokban, és az utób-
bi napokban sok kézdivásárhelyi 
beteget irányítottak hozzájuk. Je-
lenleg a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház minden osztályán 
zajlik a tevékenység, most már fo-
gadják a nem akut eseteket jelentő, 
nem koronavírusos betegeket is.

Ahogy azt korábban közölték, 
a Csík szeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban május 18-ától a járóbe-
teg-rendelők a februári kapacitás 
mintegy ötven százalékával újrain-
dultak, a krónikus betegek kórházi 
beutalása pedig mintegy húsz szá-
zalékkal kezdődött el. „Most már 

lehetőség van ezeknek az arányok-
nak a fokozatos növelésére, nyilván 
a járványügyi intézkedések szigorú 
betartása mellett. Arra törekszünk, 
hogy mihamarabb visszatérhes-
sünk a korábbi, a koronavírus-jár-
vány előtti ellátási kapacitásra. 
Ennek konkrét lépéseit most 
dolgozzuk ki, és a nyitás 
fokozatait közölni fogjuk 
a lakossággal.” A sajtóre-
ferens elmondta, hogy a  
koronavírus-fertőzöttek el-
látása a kórház csíksomlyói 
épületében zajlik, a kórház főépü-
letében pedig egy erre elkülönített 
részlegre (az úgynevezett sárga zó-
nába) kerülnek a koronavírus-fertő-
zés gyanújával kórházba érkezők. A 
kórháznak a koronavírusos betegek 
ellátására elkülönített osztályaira 
pénteken, június 12-én összesen 53 
személy volt beutalva, közülük 46-
nál igazolták a koronavírus-fertő-
zést. A tünetmentes fertőzöttek szá-
mára működő központba pénteken 
hárman voltak beutalva.

Manipulált adatok?
Miközben a román kormány 
arra készül, hogy meghosz-
szabbítja a koronavírus-járvány 
miatt egy hónappal ezelőtt fo-
ganatosított, holnap lejáró ve-
szélyhelyzetet, Marcel Ciolacu, 
az ellenzéki Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke azzal vádolja 
az Orban-kabinetet, hogy 
mesterségesen emeli az új 
fertőzöttek számát. A bukaresti 
képviselőház elnöki tisztségét 
is betöltő politikus a hétvégén 
úgy nyilatkozott, szerinte a 
jobbközép román kormány po-
litikai érdekeinek megfelelően 
módosítja a COVID-19-cel diag-
nosztizált fertőzöttek számát. 
Ciolacu az Antena 3 hírtele-
víziónak elmondta, számára 
feltűnő, hogy miután alakulata 
közölte, alaposan megfontol-
ja, támogassa-e vagy sem a 
parlamentben a veszélyhelyzet 
meghosszabbítását, hirtelen 
„berobbant” a megbetegedé-
sek száma. Ciolacu szerint a 
kormány beavatkozott a koro-
navírus-tesztelési folyamatba. 
A PSD azt szeretné, ha nem a 
veszélyhelyzetet hosszabbí-
tanák meg, hanem 15 napos 
átmeneti időszakot foganatosí-
tanának a normális életvitelhez 
való visszatérésig. Ludovic 
Orban miniszterelnök szomba-
ton előrebocsátotta, kormánya 
kérni fogja a veszélyhelyzet 30 
nappal való meghosszabbítá-
sát, reményét fejezve ki, hogy 
a parlamentben lesz egy olyan 
többség, amely megérti ennek 
szükségességét. Különben 
a ma életbe lépő enyhítések 
keretében engedélyezik a nagy 
bevásárlóközpontok és a külté-
ri medencék megnyitását, de a 
mozik és a plázák játszóterei, 
valamint beltéri vendéglátóhe-
lyei zárva maradnak. Monica 
Anisie tanügyminiszter tegnap 
elmondta, az óvodák és bölcső-
dék – beleértve az állami és a 
magánkézben lévő intézménye-
ket – csak azután nyithatják 
ki kapuikat, hogy közzéteszik 
a kötelező óvintézkedéseket 
tartalmazó rendelkezéseket. 
Továbbra is kötelező a védő-
maszk viselése a tömegközle-
kedési járműveken és minden 
nyilvános zárt térben.

• RÖVIDEN 

KOVÁCS ATTILA

N em csökken a fertőzöttek száma 
a térségben – ez derül ki a Har-

gita Megyei Prefektusi Hivatal által 
közzétett vasárnapi adatokból, ame-
lyek az elmúlt 24 órában történt fej-
leményeket összegzik. A járvány kez-

dete óta pozitív teszteredmény miatt 
egészségügyi ellátásban részesülők 
száma 205-re emelkedett, az aktív 
fertőzötteké jelenleg 89, őket a csík-
szeredai és székelyudvarhelyi kórhá-
zakban tartják megfi gyelés alatt – ez 
hattal több, mint szombaton. Maros 
megyében eddig 700, Kovászna me-
gyében pedig 245 személynél mutat-
ták ki az új típusú koronavírust.

Gondok országos szinten is

Ismét 300 fölé ugrott tegnap az új tí-
pusú koronavírusos megbetegedések 
napi száma az országban; legutóbb 
május 9-én jegyeztek háromszáz fölöt-
ti értéket. A stratégiai kommunikációs 
törzs adatai szerint az elmúlt 24 órában 
320 új megbetegedést és 16 halálesetet 
regisztráltak, miközben 84 személy 
hagyta el gyógyultan a kórházat. A hi-
vatalos adatok azt jelzik, hogy immár 
hatodik napja növekszik az újonnan 
diagnosztizált fertőzések száma (szom-
baton 275, pénteken 222 új esetet diag-

nosztizáltak): a tegnapi 320-as szám 
már negyedik napja nagyobb, mint az 
előző 30 nap átlaga, ráadásul sokkal, 
74 százalékkal magasabb. Megugrott 

az elhalálozások száma is: míg több 
mint két héten át 10 körül volt a napi 
halálesetek száma, szombaton 14-et, 
tegnap pedig már 16-ot jelentettek.

Átlépte a kétszázas küszöböt a Hargita megyei fertőzöttek száma

Karanténmentes beutazás Romániába
Jóváhagyta az országos katasztrófavédelmi felügyelőség szombaton azok-
nak az európai országoknak a névsorát, ahonnan június 15-étől kezdődően 
intézményes karantén vagy lakhelyi elkülönítés nélkül utazhatnak be a pol-
gárok. Az Országos Közegészségügyi Igazgatóság (INSP) ajánlása alapján 
az érintett országok a következők: Ausztria, Bulgária, Csehország, Ciprus, 
Horvátország, Svájc, Németország, Görögország, Izland, Lettország, Liech-
tenstein, Litvánia, Málta, Norvégia, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország.

• Újabb 8 koronavírussal fertőzött személyt azonosí-
tottak Hargita megyében, ezzel a járvány kezdete óta 
regisztrált esetek száma meghaladta a 200-at.




