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Kérésre háromszor többet szűrnek
Nem a sok teszt miatt nő a fertőzöttek száma országszerte

M U N K A T Á R S A I N K T Ó L

Nem az elvégzett tesztek egy-
re nagyobb száma miatt 
növekszik az új típusú koro-

navírussal fertőzöttek száma, állít-
ják egybehangzóan a Krónika által 
megszólaltatott szakértők. „Ha nem 
lennének fertőzöttek, bármennyi 
tesztet végeznénk, nem lenne pozi-
tív eredmény” – szögezte le lapunk-
nak Sántha Ferenc epidemiológus, 
amikor arról kérdeztük, mennyire 
függ össze az egyre nagyobb eset-
szám azzal, hogy az utóbbi időben 
jelentősen megnőtt a tesztelési ka-
pacitás. Rámutatott, nem csak az 
esetek számát kell fi gyelembe ven-
ni, aggodalomra az ad okot, hogy 
az elvégzett tesztek 3–6 százaléka 
pozitív, tehát még mindig magas a 
fertőzésarány.

Célzott mintavétel is történik

A járványtani szakember hangsú-
lyozta: a tesztek egy része célzott 
mintavétel, amikor a fertőzöttek-
kel kapcsolatba került személye-
ket a járványtani szűrés miatt 
tesztelik, ugyanakkor megelőzés 
céljából is végeznek koronavírus-
teszteket. A veszélyeztetett kö-
zösségeket – idősotthonokat, a 
gyerekvédelmi rendszerbe tartozó 
intézményeket – fokozottan figye-
lik, hogy ne kerüljön be a fertőzés, 
az itt élőket rendszeresen tesztelik, 
ezek is növelik a negatív eredmé-
nyek számát. Ugyanakkor rámu-

tatott, egyre gyakoribb a pozitív 
teszteredmény azok esetében, akik 
önként jelentkeznek, vagy mert tü-
neteket észlelnek magukon, vagy 
mert gyanítják, hogy kapcsolatba 
kerültek egy fertőzött személlyel. 
Esetükben viszont az a gond, hogy 

kíváncsian várják az eredményt, 
majd amikor kiderül, hogy fertő-
zöttek, az alkotmánybíróság dön-
tésére hivatkozva visszautasítják 
a kórházi beutalást, elkülönítést. 
„Azt mondják, hogy bevették a Pa-
racetamolt és már sokkal jobban 
vannak” – példálózott a szakem-
ber. Hangsúlyozta, az alkotmány-
bíróság döntése, miszerint nem 

törvényes kormányhatározat alap-
ján kórházi bennfekvésre, elkülö-
nülésre kötelezni a fertőzötteket, 
a lehető legrosszabbkor érkezett, 
mert a lazítások következménye-
ként már előtte növekedőben volt 
az esetszám.

Különleges járvány

Az epidemiológus arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy a tünetekkel rendel-
kezők jobban fertőznek, mint a tü-
netmentesek, így esetükben fontos 
lenne, hogy kórházba, karanténba 
kerüljenek. „Ha valaki belázasodik, 
az azt jelenti, hogy a sejtek szétesnek 
a nagy vírusszám miatt. Ha egy sejt 

szétesik, olyan fehérjék szabadulnak 
fel, amelyek lázat okoznak. A szétesett 
sejtekből pedig rengeteg vírus kerül ki, 
amelyek új sejtet keresnek, akár más 
gazdatestben is” – részletezte a folya-
matot az orvos, aki mindenkit arra 
kér, vegye komolyan a járványt, saját 
felelősségére védje magát, családját 
és környezetét a fertőzéstől. „Nem kell 
elvetni a sulykot, de felesleges kocká-
zatot ne vállaljunk” – fogalmazott.

Amiért nem mutatják már a hírte-
levíziók a hordágyon fekvő, lélegez-

tetőgépen lévő betegeket, attól még 
a vírus létezik, hangsúlyozta. Ez egy 
különleges járvány, a korlátozások 
idején „elbújtunk” a vírus elől, míg 
most, a lazítások után egyre többen 
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 nega-
tív eredmény felmutatásához kötik a 
beutazást, vagy ezzel lehet kiváltani 
a 14 napos karanténkötelezettséget, 
megháromszorozódott a kérésre 
elvégzett tesztek száma, mondta el 
Fejér Szilárd vegyészkutató, a Ko-
vászna megyében elsőként korona-
vírustesztre akkreditált Pro Vitam 
diagnosztikai laboratórium vezetője. 
A tesztek számát nem mesterségesen 
növelik, hangsúlyozta, minden la-
boratóriumnak van egy kapacitása, 
de a legnagyobb arányban még min-

dig a közegészségügyi hatóságok 
megrendeléseit teljesítik: a potenci-
ális fertőzötteket, a veszélyeztetett 
közösségek tagjait tesztelik. Ha az 
elvégzett tesztekből 3–6 százalék kö-
zötti a pozitív eredmények aránya, 
azt jelzi, hogy magas a fertőzésa-
rány, támasztotta alá a korábban 
mondottakat a kutató. Aki szerint a 
fertőzöttek aránya az önként tesz-
telésre jelentkezők között magas, 
tehát ha valaki tüneteket észlel vagy 
gyanítja, hogy kapcsolatba került 

fertőzöttel, nagy eséllyel valóban 
megfertőződött. A vegyészkutató 
szerint ha egyre többen kérnek tesz-
tet külföldre utazás miatt, félő, hogy 
telítődik a laboratóriumok kapacitá-
sa és nem tudják majd időben kikö-
zölni az eredményt, így halasztani 
kell az utazásokat.  

Mintavétel: „kicsit kellemetlen”

Az egyik erdélyi központban a kö-
vetkezőképpen zajlik a tesztelés. A 
papírmunka és gyors kártyás fi zetés 
után átkísérnek egy másik terembe, 
beültetnek egy székbe, és kezdődik 
a mintavétel. A tetőtől talpig védő-
felszerelésbe öltözött asszisztens 
nagyon fi gyelmes, előre szól, hogy 
az eljárás bizony kellemetlen, és 
közben megmutatja a fültisztító 
pálcikához hasonlatos, ám jóval 
hosszabb, becsomagolt pál-
cikát, amivel felnyúlnak az 
orrüregbe. Szerencsére nem 
tart sokáig a valóban kel-
lemetlen művelet, és máris 
lehet kezet mosni, törölni, 
fertőtleníteni, miközben az 
asszisztens a széket fújja le utá-
nunk valami fertőtlenítőszerrel. Az 
eredményt legtöbb 24 órán belül, 
ímélen közlik, mondja. „És mi az 
eljárás, ha pozitív?” – kérdezünk 
vissza. Akkor telefonon hívnak, 
hogy be kell menni a kórházba, te-
szi hozzá kissé nevetve ijedségün-
kön. A folyosón, búcsúzás előtt még 
javasolnak egy utolsó fertőtlení-
tést, a cipővédőt el kell dobni a sze-
metesbe, és jó egészséget kívánva 
kiengednek. Sokat dolgozhatnak, 
az eredmény még aznap, de jóval a 
munkaprogram után, 22.30 órakor 
érkezik, szerencsére negatív.

Világszerte hasonló a tesztelési eljárás. 
Nem tart sokáig a kellemetlen művelet
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• „Ha nem lennének fertőzöttek, bármennyi tesztet végeznénk, nem lenne pozitív 
eredmény” – szögezte le lapcsaládunknak Sántha Ferenc epidemiológus. A szakem-
berek szerint Romániában megháromszorozódott a kérésre elvégzett tesztek száma, 
és egyre több a pozitív eredmény. 

Hattal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma 
Hargita megyében, így 389-re emelkedett a járvány 
kezdete óta azonosított esetek száma – derül ki a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. A 
fertőzöttek közül 295 személy hagyta el gyógyultan 
a kórházakat, 11 személy elhunyt, 75 aktív fertőzöttet 
pedig a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórhá-
zakban kezelnek vagy tartanak megfigyelés alatt 
tünetmentesség esetén. Ugyanakkor 8 személy kérte, 
hogy távozhasson a kórházból, az ő kezelésük otthon 
folytatódik. Az új fertőzöttek kapcsán az országos 
módszertannak megfelelően ezúttal sem közöltek 

részleteket. A hatóságok a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében továbbra is ellenőrzik a zsú-
foltabb helyeket, a szabályok áthágása esetén pedig 
bírságolnak. Közben hatszáz fölé (637) ugrott tegnap 
az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek 
száma Romániában, összlétszámuk megközelítette 
a 33 600-at. Ugyanakkor az ország területén eddig 
1931 elhalálozást jegyeztek, 30-cal többet, mint egy 
nappal korábban – közölte keddi jelentésében a stra-
tégiai kommunikációs törzs. Maros megyében három 
új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, míg Kovászna 
megyében nem nőtt az esetek száma.

Nyolc fertőzött távozott a kórházból




