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 » A tesztek számát nem mester-
ségesen növelik, hangsúlyozta, 
minden laboratóriumnak van 
egy kapacitása, de a legnagyobb 
arányban még mindig a köz-
egészségügyi hatóságok megren-
deléseit teljesítik.

„Ha nem lennének fertőzöttek, 
bármennyi tesztet végeznénk, nem 
lenne pozitív eredmény” – szögezte le 
lapunknak Sántha Ferenc epidemio-
lógus. A szakemberek szerint Románi-
ában megháromszorozódott a kérésre 
elvégzett tesztek száma, és egyre több 
a pozitív eredmény. 

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA, PAP MELINDA 

N em az elvégzett tesztek egyre na-
gyobb száma miatt növekszik az új 
típusú koronavírussal fertőzöttek 

száma – állítják egybehangzóan a Krónika 
által megszólaltatott szakértők. „Ha nem 
lennének fertőzöttek, bármennyi tesztet 
végeznénk, nem lenne pozitív eredmény” 
– szögezte le lapunknak Sántha Ferenc epi-
demiológus, amikor arról kérdeztük, milyen 
mértékben függ össze az egyre nagyobb 
esetszám azzal, hogy az utóbbi időben je-
lentősen megnőtt a tesztelési kapacitás. 
Nemcsak az esetek számát kell fi gyelembe 
venni, aggodalomra az ad okot, hogy az el-
végzett tesztek 3-6 százaléka pozitív, tehát 
még mindig magas a fertőzésarány.

Célzott mintavétel is történik
A járványtani szakember hangsúlyozta: a 
tesztek egy része célzott mintavétel, ami-
kor a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő 
személyeket a járványtani szűrés miatt 
tesztelik, ugyanakkor megelőzés céljából 
is végeznek koronavírus-teszteket. A ve-
szélyeztetett közösségeket – idősotthono-
kat, a gyerekvédelmi rendszerbe tartozó 
intézményeket – fokozottan fi gyelik, hogy 
ne kerüljön be a fertőzés, az itt élőket rend-
szeresen tesztelik, ezek is növelik a negatív 
eredmények számát.

Sántha Ferenc ugyanakkor rámutatott, 
egyre gyakoribb a pozitív teszteredmény 
azok esetében, akik önként jelentkeznek, 
vagy mert tüneteket észlelnek magukon, 
továbbá mert gyanítják, hogy kapcsolatba 
kerültek egy fertőzött személlyel. Esetük-
ben viszont az a gond, hogy kíváncsian 
várják az eredményt, majd amikor kide-
rül, hogy fertőzöttek, az alkotmánybíróság 
döntésére hivatkozva visszautasítják a kór-
házi beutalást, elkülönítést. „Azt mond-
ják, hogy bevették a Paracetamolt, és már 
sokkal jobban vannak” – példálózott a 
szakember. Hangsúlyozta, az alkotmány-
bíróság döntése, miszerint nem törvényes 
kormányhatározat alapján kórházi benn-
fekvésre, elkülönülésre kötelezni a fertő-
zötteket, a lehető legrosszabbkor érkezett, 
mert a lazítások következményeként már 
előtte növekedőben volt az esetszám.

 Különleges járvány
Az epidemiológus arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy a tünetekkel rendelkezők job-
ban fertőznek, mint a tünetmentesek, így 

esetükben fontos lenne, hogy kórházba, 
karanténba kerüljenek. „Ha valaki belá-
zasodik, az azt jelenti, hogy a sejtek szét-
esnek a nagy vírusszám miatt. Ha egy 
sejt szétesik, olyan fehérjék szabadulnak 
fel, melyek lázat idéznek elő. A szétesett 
sejtekből pedig rengeteg vírus kerül ki, 
melyek új sejtet keresnek, akár más gaz-
datestben is” – részletezte a folyamatot az 
orvos. Sántha Ferenc mindenkit arra kér, 
vegye komolyan a járványt, saját felelős-
ségére védje saját magát, családját és kör-
nyezetét a fertőzéstől. „Nem kell elvetni a 
sulykot, de felesleges kockázatot ne vál-
laljunk” – fogalmazott az epidemiológus.

Hangsúlyozta: attól, hogy nem mutat-
ják már a hírtelevíziók a hordágyon fek-
vő, lélegeztetőgépen lévő betegeket, a 
vírus létezik. Ez egy különleges járvány, 
a korlátozások idején „elbújtunk” a vírus 
elől, míg most, a lazítások után egyre töb-
ben betegszenek majd meg, hiszen nincs 
immunitásuk – mondta a szakember –, 
aki szerint az új típusú koronavírus ellen 
csupán a védőoltás lehet a megnyugtató 
megoldás.

Egyre többen kérik a tesztet
Amióta különböző országok a negatív ered-
mény felmutatásához kötik a beutazást, 
vagy ezzel lehet kiváltani a 14 napos karan-
ténkötelezettséget, megháromszorozódott 
a kérésre végzett tesztek száma – mondta 
el lapunknak Fejér Szilárd vegyészkutató, 
a Kovászna megyében elsőként koronaví-
rustesztre akkreditált Pro Vitam diagnosz-
tikai laboratórium vezetője. Hangsúlyozta, 
hogy a tesztek számát nem mesterségesen 
növelik, minden laboratóriumnak van egy 
kapacitása, de a legnagyobb arányban 
még mindig a közegészségügyi hatóságok 
megrendeléseit teljesítik: a potenciális 
fertőzötteket, a veszélyeztetett közösségek 
tagjait tesztelik.

Ha az elvégzett tesztekből 3–6 száza-
lék közötti a pozitív eredmények aránya, 
azt jelzi, hogy magas a fertőzésarány, tá-
masztotta alá a korábban mondottakat a 
kutató. Aki szerint a fertőzöttek aránya az 
önként tesztelésre jelentkezők között ma-
gas, tehát ha valaki tüneteket észlel, vagy 
gyanítja, hogy kapcsolatba került fertőzöt-
tel, nagy eséllyel valóban megfertőződött. 
A vegyészkutató szerint, ha egyre többen 
kérnek tesztet külföldre utazás miatt, félő, 
hogy telítődik a laboratóriumok kapacitá-
sa, és nem tudják majd időben kiközölni 
az eredményt, így halasztani kell az uta-
zásokat. A sepsiszentgyörgyi laboratóriu-
mot már most megkeresték nagyszebeni 
utazási irodák, miután a helyi laborok 

nem vállalták időre a mintavételt. A Pro 
Vitam diagnosztikai központ jelenleg Ko-
lozsváron vesz mintát koronavírustesztre, 
az eredményt 48 óra alatt közlik ki 280 lej 
ellenében, Sepsiszentgyörgyön 24 óra alatt 
készül el a teszt kiértékelése, a rövidebb 
várakozási idő miatt ez 350 lejbe kerül.

Több mint száz hivatalos tesztközpont
Az egészségügyi minisztérium a napokban 
közölte azon egészségügyi intézmények, 
laboratóriumok listáját, ahol elvégzik a ko-
ronavírus kimutatására alkalmas tesztet. A 
szaktárca honlapján (www.ms.ro) a Cent-
re de testare (Tesztközpontok) menüpont 
alatt található listán 113 intézményt emlí-
tenek, ahol fi zetség ellenében is elvégzik a 
tesztet, de számos magánkórház és labora-
tórium is vállalkozik erre.

Bár a minisztérium honlapján közzétett 
listán Bihar megyéből három egészségügyi 
intézmény – a megyei kórház, illetve a 
nagyváradi és margittai városi kórház – is 
szerepel, a teszt iránt érdeklődőket tegnap 
reggel arról tájékoztatták, hogy Váradon 
csak a megyei kórházban végeznek turis-
táknak tesztet, a városi kórházban nem. Az 
egészségügyi intézményeknél amúgy ég-
tek a vonalak, sokan panaszkodtak, hogy 
folyamatosan foglalt volt, nem is tudtak 
időpontot egyeztetni. A korábban bejelen-
tettek értelmében a megyei kórházban 200 
lejt kérnek a tesztelésért.

Kolozsváron is számos kórházban vé-
geznek teszteket az új típusú koronavírus 
kimutatására, nagy a tapasztalat e téren, 
hiszen a kincses városban dolgozták fel 
hónapokig a más erdélyi megyékből, vá-
rosokból érkező mintákat is. Most, hogy 
ezt már sokan helyben megoldották, egyes 
egészségügyi intézmények pénzért is el-
végzik a tesztet, ha valakinek szüksége 
lenne a negatív eredmény felmutatására 
utazáskor vagy a munkahelyén. A megyei 
egészségügyi igazgatóság, a megyei sür-
gősségi kórház és a járványkórház mellett 
magánkórházak is beszálltak a szűrésbe, 
mint például a Regina Maria hálózata.

A területen nagy szaktekintélynek szá-
mító kolozsvári járványkórházban az el-
sők között álltak rá a fi zetség ellenében 
történő szűrésre, itt az antitesteket kimu-
tató gyorstesztet, illetve a koronavírus je-
lenlétét tükröző PCR-tesztet egyaránt vé-
geznek. Előbbihez vérvétel szükséges, és 
100 lejbe kerül, utóbbihoz orr- és torokvá-
ladékból vesznek mintát, és 290 lejt kell 
fi zetni érte. A folyamat gyors és hatékony, 
tapasztalta meg a Krónika munkatársa 
is, a jelentkezés online történik a kórház 
honlapján, ahol eleve a neki megfelelő 
időpontot jelöli meg az érdeklődő.

Mintavétel: „kicsit kellemetlen”
Az egészségügyi intézmény Iuliu Mol-
dovan utcai székhelyén a kapus irányít 
útba, a koronavírus jelenlétét kimu-
tató, biológiai mintavételt feltételező 
PCR-teszteket ugyanis külön épületrész-
ben végzik, amit a kórház részleges meg-
kerülésével lehet megközelíteni. A bejá-
ratnál felirat figyelmeztet a veszélyre, a 
tesztelésre érkezőknek az ajtó előtt kell 
várniuk, míg valaki hívja őket. Nem kell 
sokat várakozni, meg is jelenik az ajtó-
ban egy talpig védőfelszerelésbe öltözött 
női alak – a nemére csak a hangjából 
lehet következtetni –, és beinvitál. Mon-
dani sem kell, a védőmaszk itt kötelező, 
és rögtön belépéskor a cipővédőt is fel 
kell húzni, fertőtleníteni a kezeket. A 
tesztelés két teremben zajlik, az elsőben 
az adatait adja meg a páciens, és fizet, 
míg a másikban a mintavétel történik. 
Személyes adatok, telefonszám, e-mail-
cím közlése kötelező, ahogy azt is be kell 
jelölni, ha a koronavírus-fertőzésre jel-
lemző számos tünet közül tapasztalta-e 
valamelyiket, illetve érintkezett-e bizo-
nyítottan fertőzött személlyel.

A papírmunka és gyors kártyás fi zetés 
után máris átkísérnek a másik terembe, 
beültetnek egy székbe, és kezdődik a min-
tavétel. A tetőtől talpig védőfelszerelésbe 
öltözött asszisztens nagyon fi gyelmes, elő-
re szól, hogy az eljárás bizony kellemetlen, 
és közben megmutatja a fültisztító pál-
cikához hasonlatos, ám jóval hosszabb, 
becsomagolt pálcikát, amivel felnyúlnak 
az orrüregbe. Szerencsére nem tart sokáig 
a valóban kellemetlen művelet, és máris 
lehet kezet mosni, törölni, fertőtleníteni, 
miközben az asszisztens a széket fújja le 
utánunk valami fertőtlenítőszerrel. Az 
eredményt legtöbb 24 órán belül, e-mailen 
közlik, mondja. „És mi az eljárás, ha pozi-
tív?” – kérdezünk vissza. Akkor telefonon 
hívnak, hogy be kell menni a kórházba, 
teszi hozzá kissé nevetve ijedségünkön. A 
folyosón, búcsúzás előtt még javasolnak 
egy utolsó fertőtlenítést, a cipővédőt el 
kell dobni a szemetesbe, és jó egészséget 
kívánva kiengednek. Sokat dolgozhatnak, 
az eredmény még aznap, de jóval a mun-
kaprogram után, 22.30 órakor érkezik. Sze-
rencsére negatív.

Háromszorosára nőtt az elmúlt időszakban a kérésre elvégzett tesztek száma

HÁROMSZOR TÖBBET SZŰRNEK KÉRÉSRE A KÜLFÖLDI UTAZÁSOK MIATT A ROMÁNIAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOKBAN 

Nem a sok teszt miatt nő a fertőzöttek száma
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Rendőrök és polgármester fertőződött meg

Koronavírusos a Kolozs megyei rendőrség 14 alkalmazottja – közölte az intézmény, 
hozzátéve, hogy az eddiginél is szigorúbb egészségügyi óvintézkedéseket vezetnek 
be, fertőtlenítik az irodákat, és járványügyi ankétot tartanak. A megbetegedések nem 
befolyásolják a rendőrségnek a közösség szolgálatában kifejtett munkáját, közölték, és 
az intézmény vezetőségének tagjai közül senki nem fertőződött meg. Pozitív lett ellenben 
Hátszeg polgármestere, Marcel Goia ezt a Facebook közösségi portálon jelentette be. A 
Hunyad megyei kisváros elöljárója jó egészséget kívánt követőinek, és azon reményének 
is hangot adott, hogy nem adta tovább senkinek a kórt. „Remélem, hogy akik kapcsolat-
ba kerültek velem az elmúlt héten, nem kapták el a vírust. Mindenkinek azt ajánlom, hogy 
tartsa be az óvintézkedéseket, a veszély még nem múlt el” – írta a hátszegi polgármester.




