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Az ország tizenhárom gyógykeze-
lési központjában újraindultak 

szerdán az államilag támogatott 
gyógyfürdős kúrák a nyugdíjasok 
számára. Ebből az alkalomból Vio-
leta Alexandru munkaügyi minisz-
ter Kovásznára látogatott, hogy a 
helyszínen vizsgálja meg, milyen 
körülmények között fogadják a nyug-
díjasokat, és hogy szavatolják-e a jár-
ványmegelőzési feltételeket.

A leszerződött gyógyfürdőkben or-
szágosan összesen 3154 szálláshely 
van egy turnusra, azonban a világjár-

vány miatt csak 2108-at használhatnak 
fel. A munkaügyi minisztérium közle-
ménye szerint minden egységben úgy 
szervezték meg a tevékenységet, hogy 
a szolgáltatásokat maradéktalanul 
biztosítani tudják, a gyógykezelőköz-
pontok működnek, külön útvonala-
kat alakítottak ki, hogy megelőzzék 
az ügyfelek és a személyzet esetleges 
megfertőződését.

Kötelező a járványtani szűrés, a 
kezelések alatt védőfelszerelést kell 
használni, a vendégek meg kell hogy 
kapják a szükséges eligazítást, ugyan-
akkor a rendelőket, a gyógykezelésre 
használt termeket, a berendezéseket 

rendszeresen fertőtlenítik. A Kovász-
na városi kezelőközpontban, ahová 
a miniszter ellátogatott, 302 hely van, 
ebből az első turnusra 168 jegyet bo-
csátottak áruba, amiből 104 talált 
végül gazdára, tehát a járvány miatt 
előírt korlátozott körülmények között 
is 61,5 százalékos a kihasználtság. A 
minisztérium közleménye szerint erre 
az évre a kormány 59 926 gyógykeze-
lési jegyet hagyott jóvá, ennek a fede-
zésére 370 millió lejt irányoztak elő.

Emlékeztetnek, hogy a gyógyke-
zeléseket március 16-án a korona-
vírus-járvány miatt függesztették 
fel. Violeta Alexandru miniszter 

Facebook-bejegyzésében biztatta a 
jegyek kedvezményezettjeit, hogy 
kezdjék el a kezeléseket az orvosi 
előírásoknak megfelelően. „Én el-
lenőrzöm, hogy minden rendben 
legyen. Tudom, hogy várták már, 
hogy elkezdhessék a gyógykezelé-
seket, mert szükségük van erre, de 
arra kérem, vigyázzanak maguk-
ra. Hogy minden rendben legyen, 
mindannyiunknak vigyáznunk kell” 
– írja a miniszter. Mint kifejtette, Ko-
vásznán a Dacia Szállodában azt ta-
pasztalta, hogy több napra vannak 
beosztva az érkezések, hogy elke-
rüljék a zsúfoltságot.

Újraindul a kedvezményes gyógykezelés a nyugdíjasok számára

 » Erre az évre a 
kormány 59 926 
gyógykezelési 
jegyet hagyott 
jóvá, ennek a 
fedezésére 370 
millió lejt irá-
nyoztak elő.

Lelkileg megterhelő időszakon 
van túl az a csíkszeredai nő, 
akit koronavírussal diagnoszti-
záltak, tünetmentes volt, még-
is több mint egy hónapot töl-
tött Csíksomlyón a fertőzöttek 
számára kijelölt központban. A 
június közepén hazaengedett 
nő megkeresésünkre elmond-
ta, a hosszas bizonytalanság, 
bezártság miatt kétségbeesett, 
lelkileg összetört.

 » KORPOS ATTILA

T ünetmentes volt az a csíksze-
redai nő, akit koronavírussal 
diagnosztizáltak május köze-

pén és több mint egy hónapot töl-
tött bezártságban: előbb a fertőző 
betegségek kezelésére szakosodott 
csíksomlyói kórházban, utána az 
intézmény udvarán elhelyezett mo-
duláris építményben, vagyis konté-
nerben, majd a közelben található 
multifunkcionális központban, 
ahol a tünetmentes fertőzötteket 
különítették el. A központot a Harg-
ita Megyei Tanács bocsátotta a csík-
szeredai megyei sürgősségi kórház 
rendelkezésére. „Ha lehet olyat 
mondani, hogy egy ilyen helyzet-
ben szerencse is van, az az, hogy 
a kollégákkal együtt kerültünk be 
a kórházba, és mindvégig csapat-
ban helyeztek minket ide és oda” 

TÜNETMENTES, KORONAVÍRUSSAL DIAGNOSZTIZÁLT CSÍKSZEREDAI NŐ MESÉLT A KÓRHÁZBAN TARTÓZKODÁS NEHÉZSÉGEIRŐL

Harmincegy napig elzárva a vírus miatt

A csíksomlyói központ, ahol a koronavírussal fertőzött, tünetmentes pácienseket különítették el

 » „Összevesz-
tem az orvossal, 
kiabáltam, a szo-
bából sem jöttem 
ki. Pszichiátert 
hívtak, nehogy 
depresszióba es-
sek. A szakember 
meggyőzött, hogy 
mentálisan nem 
vagyok beteg, de 
értsem meg, ha 
kezdődő depresz-
szióval diagnosz-
tizál, akkor 14 
napos kezelés 
következik nyug-
tatókkal.”

– mondta el lapunknak a középkorú 
nő. A munkahelyén a tömeges tesz-
telés után derült ki, hogy az alkalma-
zottak közül sokan megfertőződtek 
a vírussal, őket a teszteredmények 
közlése után pár órával be is utal-
ták. Mint részletezte, szó szerint 
körbelakták az egész kórházat: pár 
naponként a főorvos csoportosította 
a súlyos és kevésbé súlyos eseteket, 
a betegeket más és más kórtermek-
be költöztették. „A moduláris épít-
ményben is voltunk, de mivel beá-
zott, onnan is kénytelenek voltak 
minket átköltöztetni” – elevenítette 
fel. Egyetlen kollégájuknak lett súlyo-
sabb az állapota, ő a székelyudvarhe-
lyi kórházban meg is halt.

Tünet nélkül, 12 tesztelés
„Nem volt semmilyen tünetem 
azonkívül, hogy nem éreztem az 
ízeket. Arra lettem fi gyelmes, hogy 
én, aki korábban magára nem tud-
tam megenni a citromot, most na-
gyon jólesett, és nem éreztem a 
savanyú ízét” – számolt be a nő a 
vírushoz köthető egyetlen mellék-
hatásról, amely majdnem tíz napig 
kitartott. A fertőzöttek kezelésként 
tíz napig a Kaletra nevű víruselle-
nes gyógyszert kapták, amely a nő 
kollégáinak nagy részénél erős has-
menést és levertséget okozott. Akik-
nél tüdőgyulladásos tünetek léptek 
fel, azok perfúziót és injekciókat 
kaptak, de hamarabb is lett negatív 
a tesztjük. „Nekem azt mondták, 
hogy a szervezetem annyira együtt 
tud élni a vírussal, hogy az nehe-
zebben ürül ki a szervezetemből” 
– fogalmazott a nő. Mint mondta, 
ottléte alatt összesen 12 tesztet vé-
geztek rajta, de mindig csak a ne-
gatív eredményekről értesítették. 
Amennyiben pozitív volt valakinek 
a tesztje, azt 72 óra után ismétel-
ték meg, két egymás utáni negatív 
eredmény után hazaengedtek. „Or-
rból és garatból is vettek mintát. 
Kegyetlen érzés volt, főleg az orr 
esetében. Egy idő után az orvos is 
látta, mennyire rosszul viseljük, így 
aztán nem szúrta fel a tűt annyira az 
orrjáratba” – részletezte, hozzáté-
ve, egy ilyen alkalommal a negatív 
eredménye bizakodásra adott okot. 
A másnapi minta viszont újból po-

zitív lett, ami miatt kétségbeesett. 
„Összevesztem az orvossal, kiabál-
tam, a szobából sem jöttem ki. Pszi-
chiátert hívtak, nehogy depresszió-
ba essek. A szakember meggyőzött, 
hogy mentálisan nem vagyok be-
teg, de értsem meg, ha kezdődő de-
presszióval diagnosztizál, akkor 14 
napos kezelés következik nyugta-
tókkal, amitől még inkább be fogok 
kattanni. Így aztán a szeme láttára 
kellett erőt vennem magamon” – 
vallotta be a nő.

„Szó szerint összetörtem 
lelkileg”
Rákérdeztünk, miként töltötték el a 
mindennapokat a bezártságban a 
fertőzöttek. „Az elején még beszél-
gettünk, eltöltöttük a napot vala-
hogy, nekifogtunk kötni és olvasni, 
de idővel magunkba fordultunk. 
Minden és mindenki idegesített már, 
a valaha tapasztalt legrosszabb érzés 
volt számomra” – mondta a csíksze-
redai nő. Hozzátette, a kórházi ételtől 
nem volt elragadtatva, jól jött, hogy 
a családja napi szinten ételt tudott 
vinni neki és friss kávét a csapatnak. 
„Ami leginkább megviselt, az az, 
hogy mind a 26 kollégámat végig-
néztem, ahogy összepakol és haza-
megy. Én voltam a csapat legutolsó 
tagja. Szó szerint összetörtem lelki-
leg” – ismerte be interjúalanyunk. 
Kellemetlen élményként megemlí-
tette, hogy a multifunkcionális köz-
pontban való tartózkodásuk alatt 
feljelentésben is volt részük. „Egy 
korábban kiengedett kollégánk lá-
togatott meg, mi pedig az emeleti 
teraszról beszélgettünk vele. Másnap 
már zárva volt a terasz ajtaja, ami-
re azt a magyarázatot kaptuk, hogy 
elveszett a kulcs. Utólag viszont ki-
derült, hogy a környékről valaki fel-
jelentett, miszerint veszélyesek és 
hangosak vagyunk” – elevenítette 
fel. A bezártság 31. napján a második 
negatív teszt híre örömmel töltötte 
el. „A doktornő mondta, hogy hamar 
kinyomtatja a zárójelentést. Engem 
már nem érdekelt semmilyen papír, 
gyalog el is indultam, csak hogy ha-
zamehessek végre”– magyarázta. A 
vírus utólagos melléhatásaként ő és 
több kollégája is hirtelen fellépő el-
melegedésre panaszkodott, de mint 
mondta, ezek a tünetek már egyre 
ritkábban jelentkeznek.
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Együtt uzsonnáztak, megfertőződtek az orvosok Besztercén   

Tizennyolcra nőtt a besztercei megyei sürgősségi kórházban a koronavírusos egészségügyi alkal-
mazottak száma. Gabriel Lazany kórházmenedzser szerint az orvosok együtt uzsonnáztak, úgy fer-
tőződhettek meg. A kórházvezető belső vizsgálatot rendelt el a besztercei egészségügyi intézmény 
neurológiai osztályán, miután csütörtökön már 18 alkalmazottnak lett pozitív a koronavírustesztje. 
Mellettük újabb két egészségügyi asszisztens fertőződött meg a CT-részlegen, illetve az intenzív 
osztályon is – számolt be az Agerpres. A neurológián két orvosnál, két ápolónál és 14 egészségügyi 
asszisztensnél mutatták ki az új típusú koronavírus jelenlétét. Az ugyanazon épületrészben lévő 
kardiológiai osztály alkalmazottait is letesztelték, de az ő eredményeik negatívak lettek. Újabb 
teszteket végeznek a szemészeti és a vérvételi osztályon is, illetve 50 páciens esetében is elvégzik a 
szűrést, őket ugyanis ugyanazon emeleten kezelik, ahol a neurológia is van. Gabriel Lazany kórház-
menedzser úgy nyilatkozott, hogy szükség esetén más osztályoktól küld személyzetet a neurológiá-
ra, hiszen a fertőzött személyzet között olyanok is lehetnek, akiknek tüneteik vannak, ami veszélyes 
lehet másokra. Ugyanakkor azt is ellenőrizni fogják, hogyan zajlik a járványügyi vizsgálat, amikor a 
személyzet munkába áll. A kórházmenedzser egyébként már szerdán felmentette vezetői tisztségé-
ből az osztály főorvosát és főasszisztensét. Amúgy a személyzettel folytatott első beszélgetésekből 
az derült ki, hogy ezek az óvintézkedésekre fi ttyet hányva, közösen szoktak uzsonnázni, valószínű-
leg így kaphatták el egymástól a fertőzést. (Pap Melinda)




