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• A koronavírus-fer-
tőzésből való kigyó-
gyulás még közel sem 
jelent teljes felépülést 
a betegek egy része 
esetében: a fertőzés 
következményeként 
kialakuló kétoldali 
tüdőgyulladás a tüdő-
szövetek hegesedésé-
vel jár, emiatt egyesek 
légzést segítő készü-
lékkel térnek haza 
a kórházból, majd 
kéthetente, később 
havonta utókezelésre, 
felülvizsgálatra kell 
járniuk.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A súlyosabb lefolyású koro-
navírus-fertőzésen átesett, 
kórházban kezelt betegek 

esetében a felépülés nem ér véget a 
vírusfertőzésből való kigyógyulás-
sal. Akiknél kétoldali tüdőgyulla-
dást okoz a megbetegedés, azoknál 
a tüdőszövetek hegesedése miatt el-
húzódhat a lábadozási időszak. 

„Ők elváltozásokkal teli tüdőfel-
vételekkel mennek haza” – mondta 
el a Covid-háttérkórházként műkö-
dő székelyudvarhelyi kórház orvos-
igazgatója, Lőrinczi Csaba, hozzá-
fűzve, hogy az első gyógyulások óta 
alig telt el másfél hónap, így egyelőre 
nem tudni, mi maradhat vissza hosz-

szú távon a betegségből. Más típusú 
tüdőgyulladások, illetve mindenféle 
gyulladásos betegség esetében ál-
talános 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 hegesedés gyógyulása egyé-
nenként változik – magyarázta 

dr. Lőrinczi Csaba, példaként egy 
vágás általi sebet említve, ami az 
egyik embernél sejtburjánzással, a 
másiknál szép, vékony, évek múlva 
már majdnem láthatatlan hegese-
déssel gyógyul be.

Utókezelést is igényelhet

Azoknak a betegeknek, akiknél 
súlyosabb tüdőgyulladást okoz a 
koronavírus – ez a kórházba utalt 
betegeknek mintegy a harmadát 
teszi ki –, a tüdőszövet hegesedése 
miatt a kórházból való kibocsátá-

suk után is figyelemmel követik a 
felépülésüket: eleinte kéthetente, 
később havonta kell visszajárniuk 

a tüdőgyógyászati szakrendelőbe 
felülvizsgálatra. A hegesedésre lé-
nyegében nemigen van gyógyszer, 
szükség esetén a kórházból haza-
engedett betegnek légzést segítő 
készüléket adnak – tudtuk meg a 
kórház orvosigazgatójától, 
aki elmondta, a fontos az, 
hogy a szervezet minél ki-
sebb hegesedéssel gyógyít-
sa meg a gyulladást. 

Ez egy új betegség, még 
több hónapos, esetleg féléves 
megfigyelésekre van szükség ah-
hoz, hogy kiderüljön, milyen hosz-
szú távú következményei lehetnek 
a súlyosabb lefolyású megbetege-
désen átesetteknél a fertőzésnek, 
illetve hogy miként lehet ellene 
védekezni – vázolta meglátásait az 
orvosigazgató.

Nem tudták megmenteni

Egyelőre azonban nemcsak az utó-
kezelés, hanem a vírusfertőzés ke-
zelése is gyakran gondot okoz az 
orvosoknak. A székelyudvarhelyi 
kórházban múlt héten életét vesz-
tette egy 40 éves férfi – ő a legfia-
talabb áldozata a koronavírusnak 
a megyében –, akinek a Covid-fer-
tőzésen kívül semmilyen ismert 
betegsége nem volt. Súlyos, el-
húzódó kétoldali tüdőgyulladást 
okozott nála a fertőzés, az orvosok 
mindent megtettek a megmentése 
érdekében, a koronavírus eseté-
ben alkalmazott készítmények 
mindegyikével kezelték, de egyik 
sem hatott.

Elhúzódhat a felépülés
Még nem ismert, milyen hosszú távú következményekkel járhat a fertőzés súlyos lefolyása

A teljes légzéskapacitás 
visszanyerése időbe telhet a 
súlyos lefolyású megbetegedésen 
átesett pácienseknél
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A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház kardiológiai osztályán 

vasárnap befejeződött az összes 
bennfekvő beteg (hétfőn reggel 16 
pácienst ápoltak itt) újbóli tesztelése, 
és minden eredmény negatív.

Hétvégén letesztelték az osztály 
két korábbi páciensét is, és esetük-
ben kimutatták a fertőzést. Az egyik 
érintett pácienst a Székelyudvarhe-
lyi Városi Kórházba szállították át, 
a másik beteg a csíkszeredai kórház 
koronavírus-fertőzötteket ellátó osz-
tályán van. A kardiológiai osztály 
személyzetének újbóli tesztelése 
folyamatban van, a hétfő reggelig 
kapott eredmények negatívak –  szá-
molt be közleményben az intézmény. 

További tesztelések

Tünetek jelentkeztek nála, ezért tesz-
telték, és pozitív lett az eredménye 
pénteken egy, a kórház gasztroen-

terológiai osztályán dolgozó asszisz-
tensnek is, aki egy megfertőződött 
kardiológiai alkalmazottal ingázott 
együtt. Ennek nyomán a gasztroen-
terológiai osztály összes alkalma-
zottját, valamint a közelükben dolgo-
zó ortopédiai osztály alkalmazottait 
is teszelték, és minden eredmény ne-

gatív. Koronavírusteszteket végeztek 
továbbá a belgyógyászati osztály 
alkalmazottai és néhány betege 
számára is, miután egy, korábban a 
kardiológiai osztályon ápolt és fertő-
zöttnek bizonyult beteget – a kórhá-
zi koronavírus-fertőzések észlelése 
előtt – átutaltak erre az osztályra. 
A belgyógyászaton tesztelt betegek 
eredményei és az alkalmazottak ed-
dig elvégzett tesztjei nem mutattak ki 
koronavírus-fertőzést.

A belgyógyászat teljes személyze-
tének tesztelése hétfőn este zárul.

A csíkszeredai kórház főépületé-
ben működő osztályokon az elmúlt 
napokban összesen 23 személy – 17 
alkalmazott és 6 páciens – koronaví-
rus-fertőzését észlelték.

Brassói betegek 
Marosvásárhelyen

A Brassó Megyei Egészségügyi Igazga-
tóság kérésére 9 koronavírussal fertö-
zőtt személyt fogadott a Maros Megyei 
Klinikai Kórház. Ahogy dr. Ovidiu 
Gârbovan kórházigazgató elmond-
ta: „a Brassó Megyei Egészségügyi 
Igazgatóság a Maros Megyei 
Egészségügyi Igazgatóságon 
keresztül lépett kapcsolatba 
velünk, és kérte, hogy a jár-
ványra, illetve a fertőzöttek 
számának gyors gyarapodá-
sára való tekintettel vegyünk 
át betegeket. Mi már februárban fel-
készültünk a koronavírussal fertőzött 
betegek fogadására, több mint 719 
személyt kezeltünk, jelenleg pedig 
41 azoknak a száma, akiknél a tesz-
teredmények pozitívak” – nyilatkozta 
a kórházigazgató. A brassói betegeket 
jelenleg Marosvásárhelyen kezelik.

Újabb fertőzöttek a csíkszeredai kórháznál
• A csíkszeredai kórház több mint száz alkalmazottja 
és páciense számára végeztek koronavírusteszteket a 
hétvégén: az eredmények egy alkalmazott és két koráb-
bi páciens fertőzését igazolták. 

Nem csak adományokat fogadnak, 
az alkalmazottakat is tesztelik 
a csíkszeredai kórházban
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Székelyföldi 
koronavírus-számok
Mérsékeltebben ugyan, de 
továbbra is nő a koronaví-
rus-fertőzések száma Hargita 
megyében: két újabb esetet 
igazoltak hétfőn, ezzel 273-ra 
emelkedett a térségben a 
járvány kezdete óta azonosított 
esetek száma . A járvánnyal ösz-
szefüggésbe hozható halálese-
tek száma továbbra is nyolc. Az 
aktív fertőzöttek száma jelenleg 
94, őket a csíkszeredai és a 
székelyudvarhelyi kórházakban 
kezelik. Maros megyében a 
járvány kezdete óta 719 korona-
vírussal fertőzött személyt vett 
nyilvántartásba a Maros Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság. 
Közülük 620-an meggyógyultak 
és elhagyták a kórházat. Maros 
megyében június 22-én lakhelyi 
elkülönítésben 2237 személy, 
míg intézményes karanténban 
59 személy tartózkodott. Fertő-

zés gyanújával 42 személy van 
kórházban. Kovászna megyé-
ben a járvány kezdete óta 264 
fertőzöttről tudnak.
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