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• Védelmet kértek a 
gyergyószentmiklósi 
kórház sürgősségi 
osztályán dolgozók, 
miután pénteken 
hajnalban egy beteg 
hozzátartozói bántal-
maztak egy orvost és 
egy asszisztenst. Az 
intézményre a helyi 
rendőrség vigyáz, és 
őrző-védő céggel is 
szerződést kötnek.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Eltörtek az ujjai, illetve az arcán 
is megsérült egy orvos, egy 
asszisztens pedig könnyeb-

ben megsérült, amikor a kórházba 
behatoló személyek bántalmazták 
őket. A támadók az egészségügyi 
intézmény kerítésén átmászva jutot-
tak be, majd nekiestek az ügyeletes 
orvosnak, aki távozásra szólította 
fel őket. A kora reggeli órákban egy 
helyi beteget szívproblémák miatt 
szállítottak be a kórházba, rokonai 
népes csoportja nem sokkal később 

érkezett a helyszínre. A rendbontás-
nak a rendőrök vetettek véget.

Testi épségüket féltik

Az ügyeletet vállaló egészségügyi dol-
gozók pénteken délelőtt a kórház ud-
varán gyűltek össze, és bejelentették, 
addig nem vállalnak feladatot a sür-

gősségi osztályon, amíg az intézmény 
védelmét nem látják biztosítottnak. 
Az orvosok tevékenységét koordináló 
dr. Andrei Pretorian elítélte a történte-
ket, és arra kérte a hatóságokat, hogy 
biztosítsanak folyamatos védelmet az 
egészségügyi dolgozók számára. Az 
orvosokkal folytatott megbeszélésen 
a kórházmenedzser mellett a prefek-

tus és a rendőrség helyi parancsnoka 
is részt vett. Ferenczy István kórház-
menedzser a sajtónak bejelentette: 
nem marad sürgősségi ellátás nélkül 
a város, mindent megtesznek, hogy 
biztosítsák a megfelelő védelmet. A 
helyi rendőrség egyik járőrautójával 
folyamatos, 24 órás szolgálatot telje-
sít hétfőig a kórház előtt, hogy amíg 

a további biztonsági intézkedéseket 
be tudjuk vezetni, addig se történhes-
sen még egy ilyen incidens. Hétfőtől 
pedig őrző-védő céget alkalmazunk” 
– fejtette ki a kórház vezetője.

Megengedhetetlen

„Ami történt, az megengedhetetlen. 
Bejönnek a kórházba egy beteg miatt 
a roma közösségből, és az ügyeletes 
orvost megverik, az asszisztenst föld-
re lökik? Ez ellen lépéseket kell tenni” 
– hangsúlyozta. Meglátása szerint 
egy kapus nem elegendő a kórházhoz. 
Elmondta azt is, hogy a 112-es sürgős-
ségi hívásra kijött egy csoport, de 
addigra már körülbelül húszan vol-
tak a behatolók az intézmény 
területén. „Az orvos ujjai 
eltörtek, a biztonsági védő-
maszkból kitört darabok a 
szeme fölött 1–2 cm-rel fú-
ródtak be, úgyhogy sebész 
kellett kiszedje a szilánko-
kat. Az asszisztensnő köny-
nyebben megsérült, amikor ellökték 
és elesett” – idézte fel a történteket 
Ferenczy István. A kórházmene-
dzser szerint Gyergyószentmiklós 
életében példátlan esemény történt. 
Elítélendő, hogy veszélybe kerüljön 
egy orvos, miközben beteget igyek-
szik ellátni és megmenteni – tette 
hozzá. A rendőrség a maga során 
annyit közölt a helyszínen, hogy 
vizsgálatot indítottak az ügyben.

Orvost vertek meg a kórházban
Egy beteg hozzátartozói bántalmazták

Az intézmény dolgozói védelmet kértek a kórház 
számára, az illetékesek ezt meg is ígérték
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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M inisztériumi rendeletben nyil-
vánította Covid-háttérkórház-

zá a gyergyószentmiklósi, illetve a 
maroshévízi kórházat Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszter. A szabályo-
zás szerint hét megyében módosí-
tották a Covid-háttérkórházakra vo-
natkozó korábbi besorolásokat, ezen 
megyék egyike Hargita megye. 

Duda Tihamér, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár vezér-
igazgatója arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a megyei népegészségügyi 
igazgatóság kezdeményezésére szüle-
tett meg a gyergyószentmiklósi, illet-
ve a maroshévízi kórházra vonatkozó 
döntés. A kezdeményezés azonban 
nem a koronavírus-fertőzések számá-
nak növekedése miatt történt.

Konkrét esetek miatt

„Azért kerültek fel a Covid-háttérkór-
házak listájára, mert voltak konkrét 

esetek, amikor Covid-betegeket kel-
lett kezelni ezekben a kórházakban. 
Mondok egy példát: Gyergyószent-
miklóson bevittek sürgősséggel egy 
hölgyet szülni. Megszült, de kide-
rült, hogy Covid-os. Addigra viszont 
kapcsolatba került a sürgősségi 
osztály személyzetével, a szülészet 
személyzetével, az ápolónővel, aki 
ellátta az első órákban – hiszen a 
teszteredmény nem érkezett meg 
aznap” – magyarázta az átminősí-

tés kezdeményezésének okát Duda 
Tihamér. A két említett egészségügyi 
intézmény Covid-háttérkórházzá 
nyilvánítása azonban nem változtat 
a koronavírusos betegek kezelésére 
megszabott korábbi protokollon: az 
alapbetegségekkel rendelkező Co-
vid-fertőzöttek, illetve koronavíru-
sos várandós nők továbbra is a szé-
kelyudvarhelyi kórházban kapnak 
ellátást, függetlenül attól, hogy a 
megye melyik részében élnek, illetve 
a csak Covid-fertőzésben szenvedők 
a csíkszeredai megyei sürgősségi 
kórházban kapnak kezelést, mint 
ahogyan a vesedialízises fertőzöttek 
is. Tehát a szükséghelyzet hozta úgy, 
hogy háttérkórházzá váljon a gyer-

gyószentmiklósi, illetve a maros-
hévízi egészségügyi intézmény is, 
hiszen – mint arra Duda Tihamér is 
rámutatott – ezekbe a kórházakba is 
bármikor bekerülhet egy diagnoszti-
zálatlan koronavírusos páciens.

Pótlékot nem kapnak

A két említett kórház érintett dolgo-
zói azonban veszélyességi pótlékot 
egyelőre nem kapnak az átminősítés 
miatt. A koronavírusos, il-
letve fertőzésgyanús bete-
gekkel kapcsolatba kerülő 
egészségügyi dolgozóknak 
ugyanis csak a szükség-
állapot idejére biztosított 
2500 lej értékű veszélyességi 
pótlékot az állam, így az csak május 
15-éig járt az érintetteknek – tudtuk 
meg a megyei egészégbiztosítási 
pénztár vezérigazgatójától, aki azt is 
megjegyezte, ha a vészhelyzeti idő-
szakra is kiterjeszti az intézkedést a 
kormány, akkor az említett két kór-
házban is kapnak veszélyességi pót-
lékot az arra jogosultak.

Újabb két Covid-háttérkórház Hargita megyében

Előfordult, hogy diagnosztizálatlan korona vírusos 
páciens került beutalásra a nem Covid-kórházakba
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• Covid-háttérkórházzá nyilvánította az egészségügyi 
minisztérium a gyergyószentmiklósi és a maroshévízi 
kórházat is, így az összes Hargita megyei kórházba beke-
rülhetnek koronavírusos betegek.

Székelyföldi 
koronavírusszámok
Továbbra is növekszik a fertő-
zöttek száma Hargita megyé-
ben, ahol újabb négy esetet 
igazoltak vasárnap – derül ki 
a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal közleményéből. Ezáltal 
313-ra növekedett a járvány 
kezdete óta azonosított esetek 
száma, közülük 218-an meggyó-
gyultak, nyolc személy elhunyt, 
87 aktív fertőzöttet pedig a 
csíkszeredai és a székelyudvar-
helyi kórházakban kezelnek, 
illetve tünetmentesség esetén 
megfigyelés alatt tartanak. Az 
új esetek kapcsán ezúttal sem 
közölték, hogy mely települé-
sek érintettek. Intézményes 

karanténban már senki sem 
tartózkodik Hargita megyében, 
otthoni elkülönítésben pedig 
527-en vannak. A karanténköz-
pontokat 1028-an hagyták el a 
járvány kezdete óta, otthonaikat 
pedig 10 537-en az elkülönítési 
időszak lejártával. Kovászna 
megyében egyetlen új fertőzés-
sel 277-re nőtt az esetek száma, 
Maros megyében pedig szintén 
egyetlen új esetet jegyeztek, 
így összesen 732-en kapták el a 
koronavírust.
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