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• Majdnem 12 ezer 
koronavírusos beteg 
esetét tanulmányozva 
vizsgálta meg az el-
halálozás kockázatát 
leginkább megnövelő 
tényezőket az Orszá-
gos Közegészségügyi 
Igazgatóság Fertőző 
Betegségeket Elle-
nőrző és Felügyelő 
Országos Központja. 
A tájékoztató jellegű 
esettanulmány a 
férfiaknál és a nőknél 
más-más rizikófak-
torokat határoz meg 
nagy kockázati ténye-
zőként.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A június első felében elvég-
zett, tájékoztató jellegű 
elemzéshez 11 790 igazolt 

koronavírus-eset kórlapadatait 
– kiegészítve a kórházak, a köz-
egészségügyi igazgatóságok ada-
taival – vizsgálták meg. Az Orszá-
gos Közegészségügyi Igazgatóság 
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és 
Felügyelő Országos Központja má-

jus 23-án kezdte el az adatfeldol-
gozást, az említett esetszám akkor 
az országos adatbázisban szereplő 
igazolt esetek 66 százalékát tette 
ki. A megvizsgált, koronavírussal 
összefüggő halálesetek száma 842 
volt, ez akkor az összes haláleset 
72 százalékát jelentette. Az elhalá-
lozás kockázatát növelő tényezők 
esetében logisztikus regresszió-
számítást alkalmaztak, amellyel 
mérhető az adott kockázati ténye-
ző és az elhalálozás közötti össze-
függés erőssége.

Kockázati sorrend

Az elemzés megállapította, hogy a 
szív-érrendszeri alapbetegségekkel 
rendelkező koronavírusos betegek 
esetében mindkét nemnél 2,89-szer 
nagyobb az elhalálozás kockáza-
ta, mint azoknál, akiknek nem volt 
ilyen alapbetegségük. Egyébként 
az esélyhányados a szív-érrend-
szeri megbetegedések esetében a 
legmagasabb, összevetve a többi 
kockázati tényezővel, sorrendben: a 
krónikus vesebetegségekkel (2,69), 

cukorbetegséggel (2,29), rákkal 
(2,18), a krónikus tüdőbetegségekkel 
(1,98) és krónikus májbetegségekkel 
(1,90). Önmagában az is növeli a 
koronavírus-fertőzés végzetes kime-
netelű lefolyását, ha az illető férfi , 
így hetedik kockázati tényezőként, 
1,57-szeres esélyhányadossal ez is 
felkerült a listára. Utolsó helyen az 
idegrendszeri és neuromuszkuláris 
(ideg- és izomrendszeri) betegségek 
(1,50) szerepelnek. A sorrend akkor 

sem változott, amikor a rákos meg-
betegedések jelentette kockázatot 
más immunhiányos megbetegedé-
sekével – például a kóros elhízásé-
val – együtt vizsgálták.

Nemek szerint

A közel 12 ezer megvizsgált korona-
vírus-esetből 6526-ot tett ki a nők 
kórlapjainak száma. A kórlapada-
tokat elemezve a statisztika készí-
tői arra a megállapításra jutottak, 
hogy a krónikus vesebetegségben 
szenvedő nők esetében 4,38-szor 
nagyobb a koronavírus-fertő-
zés halálos kimenetelű lefo-
lyásának kockázata, mint a 
vesebetegségben nem szen-
vedők esetében. A nőknél a 
második legnagyobb kocká-
zati tényező a szív-érrendsze-
ri megbetegedés (2,70), a harmadik 
pedig a cukorbetegség (2,46).

A tájékoztató jellegű elemzés 
eredménye szerint a férfi aknál a 
rákos megbetegedések és/vagy más 
kóros immunhiányos állapot jelen-
ti a legnagyobb kockázati tényezőt 
koronavírus-fertőzés esetén, a ha-
sonló alapbetegségben nem szen-
vedő koronavírusos betegekhez 
képest 3,25-szörös az elhalálozás 
kockázata. A kockázati tényezők so-
rában második helyen áll a szív-ér-
rendszeri megbetegedés (3,04-sze-
res esélyhányadossal), amit a 
cukorbetegség (2,20), a krónikus 
tüdőbetegségek (2,14), a krónikus 
májbetegségek (2,02), a krónikus 
vesebetegségek (1,91) és az ideg-
rendszeri, illetve neuromuszkuláris 
betegségek követnek (1,50).

Akikre veszélyesebb a vírus
Elemzést készítettek a Covid-19 végzetes lefolyásának kockázatát növelő tényezőkről

Bizonyos tényezők – többnyire 
alapbetegségek – 3-, 4-szeres 
kockázatot jelentenek 

▴  FORRÁS: MTI  /  ÁRVAI  KÁROLY

ISZLAI KATALIN

Hét egészségügyi alkalmazott 
fertőződött meg a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórház kardioló-
giai osztályán – ismertette szerdai 
sajtótájékoztatóján Konrád Judit kór-
házmenedzser, Balogh Csaba Ist-
ván kardiológus szakorvos, Sergiu 
Sîngeorzan járványtanász főorvos 
és Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke. Mint Konrád Judit 
elmondta, miután enyhe tüneteket 
észleltek, teszteket végeztek kedden a 
kardiológiai osztály hét alkalmazott-
jánál. Mivel mindannyiuk esetében 
pozitív eredményt kaptak, szerdán 
gyorstesztet végeztek az osztály min-
den alkalmazottjánál és a bent fekvő 
31 betegnél, hogy egy átfogóbb képet 
kapjanak a kialakult helyzet súlyos-

ságáról. Ezek mind negatívak lettek, 
de ettől függetlenül elrendelték a tel-
jes körű koronavírustesztek elvégzé-
sét is az összes érintett esetében, ezek 
eredményei az esti órákban várhatók.

Külső forrásból történt

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy a főként asszisztenseket érintő 
fertőzés az első vizsgálatok szerint va-
lószínűleg külső forrásból kerülhetett 
be a kórházba, magyarán arra gyanak-
szanak, hogy valaki a szabadidejében 
fertőződhetett meg. Biztosat azonban 
egyelőre nem lehet tudni a folyamat-
ban lévő belső járványtani vizsgálat le-
zárásáig. Emellett az elmúlt egy hétben 
hazaengedett betegeket megpróbálják 

telefonon elérni, hogy ellenőrizzék, 
vannak-e fertőzésre utaló tüneteik. Ar-
ra is kitértek, hogy a betegek 
biztonsága érdekében a kar-
diológiai osztályon és a járó-
beteg-rendelőben felfüggesz-
tették a betegek fogadását. A 
sürgős eseteket a sürgősségi 
osztályon továbbra is ellátják, 
a krónikus betegeknek viszont türel-
müket kérték a helyzet rendezéséig.

Egészségügyi alkalmazottak fertőződtek meg
• Tömeges megfertőződés történt a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórházban: a kardiológiai osztály hét 
alkalmazottjának lett pozitív a koronavírus-tesztje.

Újabb korlátozások a csíkszeredai kórházban

▸  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Növekvő számok Hargita megyében
Az egyetlen nap alatt azonosított 12 fertőzöttel 232-re nőtt a járvány 
kezdete óta Hargita megyében igazolt koronavírusos esetek száma 
kedden – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szerdai közle-
ményéből. Közülük 131-et nyilvánítottak gyógyultak – kedd óta húsz 
személyt –, öt beteg elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma kedd óta 
104-ről 96-ra csökkent, őket a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi 
kórházakban tartják megfigyelés alatt. Intézményes karanténban 
továbbra is kilencen, otthoni elkülönítésben pedig 1421-en tartóz-
kodnak a megyében, mindössze eggyel többen, mint egy nappal 
korábban. A karanténközpontokat eddig 1019-en hagyták el, ott-
honaikat pedig 9180-an a kéthetes elkülönítési időszak lejártával. 
Utóbbi azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 104 személy esetében 
ért véget a kötelező házi karantén időszaka. 

Harmadik napja változatlanul 702 a koronavírussal fertőzött, a jár-
vány kezdete óta nyilvántartott betegek száma Maros megyében. 
Ebből 612-en meggyógyultak, 66-an életüket vesztették, így az 
aktív betegek száma 24. A Maros Megyei Prefektúra közleménye 
szerint intézményes karanténban 65 személy van, otthoni elkülö-
nítésben pedig 3493-an. A fertőző betegségek klinikáján, megfi-
gyelés alatt, teszteredményére vár összesen 41 személy. Három-
széken sem változott a fertőzöttek száma, amely továbbra is 248. 
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap délig országos szinten 345 
fertőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 22 760. Ezt 
megelőzően kedden 250-nel, hétfőn 166-tal, vasárnap 320-szal, 
szombaton 275-tel, pénteken 222-vel, csütörtökön 237-tel, múlt 
szerdán 196-tal emelkedett az újonnan azonosított betegek száma 
Romániában.
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