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Ismét emelkedik a járványgörbe
Június második felében Székelyföldön Hargita megyében volt a legmagasabb az esetszám

• Továbbra is lénye-
gesen több a férfi a 
koronavírus-fertőzés 
következtében elhuny-
tak körében Romániá-
ban. A járványgörbe jól 
láthatóan ismét emel-
kedik, május vége óta 
országszerte nőnek az 
esetszámok, mostanra 
megközelítve az áprili-
si csúcsokat.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Covid-19-hez köthető el-
halálozások nemek sze-
rinti felosztása szerint az 

elhunytak 59 százalékát férfiak 
teszik ki – derül ki az Országos 
Közegészségügyi Intézetnek a ko-
ronavírus-fertőzések számának 
alakulásáról, az elhalálozásokról, 

a korcsoportonkénti, nemek 
szerinti megoszlásról ked-
den közzétett jelentéséből, 
amely a június 22–28. közti 
hét eseteit elemzi. Az össze-
sítés szerint az elhunytak 
77,3 százaléka 60 évesnél 
idősebb volt, és az életüket 

vesztők 93,9 százalékának va-
lamilyen krónikus alapbetegsége 
volt. Legtöbbjük szív-érrendszeri 
megbetegedésben szenvedett, a 
gyakoriságot illetően a második 
helyen a cukorbetegség áll, de 
jóval kisebb esetszámmal. A fer-

tőzöttek átlag- életkora 48 év, az 
elhunytaké 69 – a koronavírus 
legfiatalabb áldozata 20, míg a 
legidősebb 99 éves volt. Az elha-
lálozások görbéje egyébként nem 
követi a fertőzések járványgörbé-

jének hullámzását, vagyis az áp-
rilisi és mostani csúcsot, illetve a 
május végi hullámvölgyet, hanem 
egy lassú és enyhe emelkedést, il-
letve a májusi csúcs után egy elhú-
zódó, enyhe csökkenést mutat. 

Esetek százezer lakosra 

A június 22–28. közti héten a ví-
rus Bukarestben, valamint Argeș, 
Brassó, Prahova és Buzău megyé-
ben volt a legaktívabb, ezekben 

igazolták az összes fertőzés 45,5 
százalékát.  Az elmúlt két hét adatai 
alapján a százezer lakosra számí-
tott esetszámok tekintetében Argeș, 
Brassó és Vrancea megye áll a leg-
rosszabbul, ezekben százezer lakos 
közül több mint 50-en fertőzöttek. 
A következő kategóriában – száz-
ezer lakosonként 30–49 esetszám-
mal – négy megye szerepel, köztük 
Hargita is, amely e tekintetben egy 
besorolás alatt szerepel Suceava 
megyével. Kovászna megye száz-
ezer lakosonként 10–29, míg Maros 
megye 10 alatti esetszámmal szere-
pel – az utóbbi besorolásba tartozó 
megyékből van a legtöbb az ország-
ban. Az Országos Közegészségügyi 
Intézet heti összesítése szerint át-
lagban 8 fertőzöttből egy egészség-
ügyi dolgozó. A jelentés lezárásáig 
országszerte 26 582 koronavírus-fer-
tőzést igazoltak, közülük akkor 18 
912 volt a gyógyultak száma. 

Felgyorsult a terjedés

A fertőzés terjedése felgyorsult az 
utóbbi hetekben, a járványmegelő-
zési korlátozások részleges feloldása 
óta – ezt már többször is megerő-
sítették az illetékes hatóságok, 
illetve a kormány képviselői, de a 
számok is ezt igazolják. A közpon-
ti sajtó által közölt adatok szerint 
a pozitivitási arány – vagyis az 
elvégzett tesztek között a pozitív 
eredmények hányada – júniusban 
megháromszorozódott a májusi 
adatokhoz képest: miközben pél-
dául május 27-én még 1,39 százalé-
kos volt a pozitivitási arány, azaz 
11 835 teszt közül 165 volt pozitív, 
addig június 26-án ez az arány már 
3,47 százalékos volt (11 824 elvégzett 
teszt, 411 pozitív eredmény).

Heti jelentés: az életüket vesztők 
93,9 százalékának valamilyen 
krónikus alapbetegsége volt

▾  FORRÁS: MTI

• A Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kór-
ház tisztázott néhány 
információt a napila-
punk június 26–28-ai 
lapszámában megje-
lent, Harmincegy napig 
elzárva című cikkével 
kapcsolatosan.

Mint írják, mindenekelőtt köszö-
nik a cikket és a gyógyult koro-

navírusos betegnek azt, hogy vállalta 
az interjút. „Nagyon fontos, hogy az a 
cikk megíródott és hogy a volt páci-
ens beszámolt a tapasztalatairól, ez-
által talán reálisabbá válik a veszély 
és jobban odafi gyelünk a megelőzés-
re. Néhány információt viszont – az 
osztályon dolgozó orvosok és asszisz-
tensek közlése szerint és a munkájuk 

iránti tiszteletből – pontosít az intéz-
mény” – áll a szerkesztőségünkbe 
eljuttatott összeállításban. Elsőként 
tisztázták: a koronavírus-fertőzést 
igazoló PCR-tesztre a mintavétel nem 
tűvel történik, hanem egy tamponált 
végű pálcikával. Mivel a minél ponto-
sabb eredmény érdekében az orr-ga-
rat hátsó részéről kell mintát venni, 
tény, hogy ez a mintavétel nagyon 
kellemetlen tud lenni. Hozzátették: 
említette a beteg, hogy a bennfekvés 
alatt átköltöztették őket más-más kór-
termekbe. Ez azért történt – részletez-
ték –, hogy a súlyosabb állapotú vagy 
a korábban befektetett beteg ne tar-
tózkodjon egy kórteremben a könnyű 
lefolyású vagy épp behozott, frissen 
fertőzött beteggel, az esetleges átfer-
tőződés elkerülése érdekében. Mivel 
egy adott időszakban nagyon zsúfolt 
volt az osztály, szükségessé vált a 
páciensek ilyen alapon történő át-
csoportosítása. Megjegyezték azt is, 
hogy  a betegekkel nem pszichiáter, 

hanem pszichológus tartotta a kap-
csolatot. Végül kitértek a tünetmen-
tesség és gyógyszerezés témakörére 
is. Mint fogalmaztak: a kórháznak a 
koronavírus-fertőzött betegek ellátá-
sára működő osztályain az egészség-
ügyi minisztériumnak a Covid-19-es 
betegek ellátására vonatko-
zó útmutatója szerint vég-
zik a kezelést. Eszerint – és 
az itteni gyakorlat szerint 
is – a tünetmentes betegek 
nem kapnak gyógyszert, a 
kórházban mindössze meg-
fi gyelik és követik az álla-
potukat. Az ízérzék elvesztése, 
amiről a megkérdezett beteg beszélt, 
már a tünetek egyike. Ugyanakkor, 
mint a szakorvosok elmondták, le-
het, hogy a beteg nem érzékel tüne-
teket, de az anamnézis (kórtörténet), 
a laboreredmények vagy a röntgen-
vizsgálat eredménye mutathat olyan 
apró eltérést, ami már indikálja a 
gyógyszeres kezelés alkalmazását.

Adalékok egy beteg kórházi kezelésével kapcsolatban
Koronavírusszámok országszerte
Csökkent az elmúlt 24 órában az egy nap alatt regisztrált korona-
vírusos esetek száma Romániában, összlétszámuk immár megkö-
zelítette a 27 300-at. Ugyanakkor az ország területén eddig 1667 
elhalálozást jegyeztek, 16-tal többet, mint egy nappal korábban – 
közölte szerdai jelentésében a Stratégiai Kommunikációs Csoport.  
A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 óra alatt 326 fer-
tőzöttet diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 27 296. Ezt 
megelőzően kedden 388-cal, hétfőn 269-cel, vasárnap 291-gyel, 
szombaton 325-tel, pénteken 411-gyel, csütörtökön 460-nal, múlt 
szerdán 321-gyel emelkedett az újonnan azonosított betegek szá-
ma Romániában. 
A Covid-19 betegséggel diagnosztizált személyek közül 20 740-et 
kiengedtek a kórházból: 19 305-öt gyógyultnak nyilvánítottak. Köz-
ben keddhez hasonlóan ismét négy újabb fertőzést igazoltak szer-
dán Hargita megyében, öt személyt pedig gyógyultnak nyilvánítot-
tak, így jelenleg 76 az aktív esetek száma. Így 322-re nőtt a járvány 
kezdete óta Hargita megyében azonosított esetek száma – derül ki 
a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szerdai közleményéből. Közü-
lük 236-an meggyógyultak, 10 személy elhunyt, 76 aktív fertőzöttet 
pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak 
megfigyelés alatt. Az új fertőzöttek kapcsán az országos mód-
szertannak megfelelően ezúttal sem közöltek részleteket. Maros 
megyében eddig 738, Kovászna megyében pedig 286 személynél 
mutatták ki az új típusú koronavírust. 
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