
3

A koronavírus-fertőzésből való 
kigyógyulás még közel sem jelent 
teljes felépülést a betegek egy 
része esetében. A fertőzés követ-
kezményeként kialakuló kétolda-
li tüdőgyulladás a tüdőszövetek 
hegesedésével jár, emiatt egyesek 
légzést segítő készülékkel térnek 
haza a kórházból, majd kétheten-
te, később havonta utókezelésre, 
felülvizsgálatra kell járniuk.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A súlyosabb lefolyású koronaví-
rus-fertőzésen átesett, kórház-
ban kezelt betegek esetében 

a felépülés nem ér véget a vírusfer-
tőzésből való kigyógyulással. Akik-
nél kétoldali tüdőgyulladást okoz a 
megbetegedés, annál a tüdőszövetek 
hegesedése miatt elhúzódhat a lába-
dozási időszak.  „Ők elváltozásokkal 
teli tüdőfelvételekkel mennek haza” – 
mondta el a Covid-háttérkórházként 
működő székelyudvarhelyi kórház 
orvosigazgatója, Lőrinczi Csaba, hoz-
záfűzve, hogy az első gyógyulások óta 
alig telt el másfél hónap, így egyelőre 

még nem tudni, mi maradhat vissza 
hosszú távon a betegségből. Más típu-
sú tüdőgyulladások, illetve minden-
féle gyulladásos betegség esetében 
általános következmény a hegesedés, 
a koronavírus-fertőzés következté-
ben kialakuló pneumónia azonban 
„nagyon kiterjedt és szétszórt az 
egész tüdőben, elég jellegzetes, erre 
a fertőzésre utaló képet mutat”. Ez 
a kiterjedtség az oka a tüdőszövetek 
átfogó hegesedésének, ami a légzés-
kapacitás csökkenésével jár. A hege-
sedés gyógyulása egyénenként válto-
zik – magyarázta dr. Lőrinczi Csaba, 
példaként egy vágás általi sebet em-
lítve, ami az egyik embernél sejtbur-
jánzással, a másiknál szép, vékony, 
évek múlva már majdnem láthatatlan 
hegesedéssel gyógyul be.

Utókezelést is igényelhet
Azoknak a betegeknek, akiknél súlyo-
sabb tüdőgyulladást okoz a koronaví-
rus – ez a kórházba utalt betegeknek 
mintegy a harmadát teszi ki – a tüdő-
szövet hegesedése miatt a kórházból 
való kibocsátásuk után is fi gyelemmel 
követik a felépülését: eleinte kétheten-
te, később havonta kell visszajárniuk a 
tüdőgyógyászati szakrendelőbe felül-
vizsgálatra. A hegesedésre lényegében 

nemigen van gyógyszer, szükség ese-
tén a kórházból hazaengedett beteg-
nek légzést segítő készüléket adnak 
– tudtuk meg a kórház orvosigazgató-
jától, aki elmondta, a fontos az, hogy 
a szervezet minél kisebb hegesedéssel 
gyógyítsa meg a gyulladást. Ez egy új 
betegség, még több hónapos, esetleg 
féléves megfi gyelésekre van szükség 
ahhoz, hogy kiderüljön, milyen hosz-
szú távú következményei lehetnek a 
súlyosabb lefolyású megbetegedésen 
átesetteknél a fertőzésnek, illetve, 
hogy miként lehet ellene védekezni – 
vázolta az orvosigazgató.

Nem tudták megmenteni
Egyelőre azonban nemcsak az utóke-
zelés, hanem a vírusfertőzés kezelése 
is gyakran gondot okoz az orvosok 
számára. A székelyudvarhelyi kórház-
ban múlt héten életét vesztette egy 40 
éves férfi  – ő a legfi atalabb áldozata a 
koronavírusnak a megyében –, akinek 
a Covid-fertőzésen kívül semmilyen is-
mert betegsége nem volt. Súlyos, elhú-
zódó kétoldali tüdőgyulladást okozott 
nála a fertőzés, az orvosok mindent 
megtettek a megmentése érdekében, 
a koronavírus esetében alkalmazott 
készítmények mindegyikével kezelték, 
de egyik sem hatott.
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A szabálykövetés
dilemmái

Értelmezési vita robbant ki a Székely Nemze-
ti Tanács (SZNT) nemzeti régiókért elindított 
európai polgári kezdeményezése, egészen 
pontosan a cél érdekében folytatott aláírás-
gyűjtés folytatása kapcsán. A többnyire a jog 
útvesztőibe tévedt polémia arról szól, foly-
tathatja-e a szervezet már most, az Európai 
Bizottság és az Európai Parlament döntése 
után a még hiányzó támogató szignók gyűj-
tését, vagy ez elhamarkodott – és akár az 
ügy szempontjából végzetes – lépés lenne. 
A folyamat követői bizonyára emlékeznek rá, 
hogy a polgári kezdeményezés május 7-én 
lezárult aláírásgyűjtése során sikerült össze-
gyűjteni több mint egymillió EU-állampolgár 
támogató aláírását, hála az itthoni, erdélyi 
mozgósításnak, de az „otthoni”, anyaországi 
támogatásnak is. (Nagyot lendített az ügyön, 
hogy olyan, az egész nemzet által ismert és 
becsben tartott személyiségek vállalták az ar-
cukkal a kezdeményezést, mint például Hosz-
szú Katinka úszó).

Nem sikerült azonban teljesíteni az alá-
írások EU-tagállamok közötti eloszlására vo-
natkozó kritériumot, hiszen a szükséges hét 
helyett csak három EU-tagországban lépték 
át az illető tagországra megszabott érvényes-
ségi küszöböt. Ezért az – elsősorban a koro-
navírus-járvány által megakasztott – aláírás-
gyűjtés folytatására lenne szükség. Vincze 
Loránt, az RMDSZ EP-képviselője szerint az 
SZNT-nek mihamarabb folytatnia kel a gyűj-
tést, mert ennek immár semmi akadálya. Az 
Izsák Balázs vezette alakulat azonban úgy 
látja, hogy továbbra sincs jogalapja az alá-
írásgyűjtés folytatásának, mert az EB meg-
hosszabbításról szóló határozatát az Európai 
Tanácsnak is el kell fogadnia. Az ügy már csak 
azért is érdekes, mert mindenkinek igaza van 
bizonyos mértékben. Az uniós kormány, illet-
ve a parlament határozata egyaránt arról szól, 
hogy meghosszabbítják az aláírásgyűjtést fél 
évvel, és ez akkor kezdődik, amikor a régi ha-
táridő lejárt. Márpedig ezek szerint az SZNT 
fél évéből máris eltelt másfél hónap úgy, hogy 
egyetlen aláírást nem gyűjtöttek. Eközben az 
EU-ban zajló 11 polgári kezdeményezés közül 
ötnek a járványidőszakban lejárt ugyan az 
aláírásgyűjtési határideje, most viszont hár-
mat bárki aláírhat online. A nemzeti régiókról 
szólót azonban nem, mivel a kezdeményezők 
inaktiválták ennek a lehetőségét, és ugyan-
úgy ők újra is indíthatnák.

Vincze és Izsák homlokegyenest ellentmon-
dó álláspontja valós dilemma arra vonatkozó-
an, hogy miként kell viszonyulni a helyzethez, 
a baj pedig az, hogy eközben az óra ketyeg, a 
hat hónap hamar eltelik. Ez a dilemma tulaj-
donképpen a szabály- és törvénytiszteletről, 
az ahhoz való viszonyulásról szól. Olyanhoz 
hasonlítható a jelenlegi helyzet, mint amikor 
a kereszteződésnél a jelzőlámpa piros fénye 
beragad, vagy a vasúti átkelőnél a vonat el-
haladása ellenére továbbra is lent marad a 
félsorompó. Az autósok többsége ilyenkor 
ösztönösen megnyomja a gázpedált, kikerü-
li a sorompót, úgy gondolva, hogy indokolt a 
szabályoktól eltekinteni. Mások viszont úgy 
látják, hogy meg kell várni, amíg teljesülnek 
a törvényes, a szabályos útnak a feltételei. 
Ennek kell most valahogy megfelelni, ezt a 
dilemmát kell feloldani az SZNT nemzeti ré-
giókért elindított európai polgári kezdemé-
nyezése tekintetében. És nem ártana, ha a 
megoldáskeresés közösen zajlana, és a szer-
vezők, valamint a polgári kezdeményezések 
ügyének európai parlamenti jelentéstevője 
nem egymásnak üzengetve, hanem egymás-
sal együttműködve próbálná tisztázni ezt az 
uniós szintű jogi feladványt. Kár lenne, ha 
ezen úszna el ez a Székelyföld szempontjából 
is fontos ügy.
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Időbe telhet a teljes légzéskapacitás visszanyerése a súlyos lefolyású megbetegedésen átesett páciensek esetében

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus-járvánnyal karöltve 
érkező gazdasági válság hatása-

inak tompítása érdekében Románia 
fontolgatja, hogy gyakorlatba ülteti a 
más európai országokban már műkö-
dő Kurzarbeit modellt, amely lehetővé 
teszi a rugalmas munkaprogram be-
vezetését rendkívüli helyzetek esetén 
– jelentette be tegnap Ludovic Orban 
kormányfő, jelezve egyúttal, időre van 
szükség, amíg kidolgozzák a keretet, 
illetve a jogosultságra vonatkozó kri-
tériumokat. A miniszterelnök elmon-
dása szerint amúgy az Európai Unió 
elfogadta a munkahelyvédelmi (SURE) 
programot, amelynek keretében a 
tagállamok támogatást hívhatnak le 

bizonyos, a rendkívüli helyzetekben 
foganatosított intézkedések költségei-
nek fedezésére, és ezek között vannak 
a Kurzarbeit típusú intézkedések is.
„Az ötlet maga nem annyira bonyolult. 
Ha egy vállalatnak bizonyos százalék-
kal visszaesett az forgalma, csökken-
tett munkaidőt vezethet be alkalma-
zottai számára annak érdekében, hogy 
ne kelljen elbocsátania őket, és az 
állam kifi zeti neki azokat az órákat, 
amikor alkalmazottai nem dolgoznak” 
– idézte az Agerpres hírügynökség a 
kormányfőt. Leszögezte egyúttal: az 
intézkedést csak korlátozott időre le-
het bevezetni, olyan válságos idősza-
kokban, mint a jelenlegi pandémia, és 
nagyon világosan, pontosan meg kell 
szabni a jogosultságra vonatkozó kri-

tériumokat, egyrészt azért, hogy a rá-
szoruló cégek minél könnyebben hoz-
zájussanak a támogatáshoz, másrészt, 
hogy ne részesülhessenek a támoga-
tásban azok a vállalkozások, amelyek-
nek valójában nincs szükségük rá.
 Orban közölte: az intézkedést belefog-
lalják a gazdaság újraindítását célzó 
intézkedéscsomagba, amelyet a közel-
jövőben fog bemutatni a kormány.
 A kormányfő ugyanakkor arról is be-
szélt, hogy a napszámosok és idény-
munkások számára is ki akarnak 
dolgozni támogató intézkedéseket, és 
az egészet úgy fognák össze egy cso-
magba, hogy azok a legmegfelelőb-
bek legyenek a különböző ágazatok 
számára, hogy minél kevesebb ember 
maradjon munkahely nélkül.

Mentenék a „megfertőződött” állásokat




