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Megfertőzött életünk

Miután világossá vált, hogy a kormányzó liberálisok 
más érdemi mondanivaló hiányában a koronaví-
rus-járványt választották fő kampánytémának, most 
a műsor első részét követhetjük. Ennek apropóján 
vessünk egy pillantást a politikai show címzettjei, 
azaz a potenciális szavazókként számon tartott ro-
mániai lakosság viszonyulására a víruskérdéshez. 
Különösebb szociológusi felkészülés nélkül, a ta-
pasztaltak alapján három réteget különböztetnék 
meg Romániában. Az egyik, szűkebb, de kifejezet-
ten agresszív tömeget azok képezik, akik most is 
őszintén rettegnek a Covid-19-től, s leginkább azt 
szeretnék, ha mindenki a lakásában csücsülne. A 
másik, szintén nem túl népes, ellenben hangos és 
gátlástalan réteg, amelyik száz százalékosan meg 
van győződve arról, hogy az új koronavírus nem lé-
tezik. Közülük kerülnek ki a Facebook legaktívabb 
posztolói, kommentelői. Olykor némi vita van kö-
zöttük arról, hogy Bill Gates vagy a kínaiak talál-
ták-e ki a vírusmesét. E két csoport közé szorulva 
pedig ott van a lakosság józan eszű része, amelyik 
próbál félelem nélkül együtt élni a koronavírussal. 
A hangsúlyokban ugyanakkor ez a réteg is megosz-
tott. Vannak közöttük, akik a védekezést szolgáló 
szabályok betartása mellett óvatosabban utazgat-
nak, módjával látogatják a teraszokat. És vannak 
az életükön lehetőleg semmit sem változtatók, de a 
törvény által előírtakat úgyszintén betartók. 

Ebben a „zavarosban” igyekeznek halászni a 
pártok. A PNL úgy gondolja, ha már a hatalomban 
találta a járvány, akkor nyíltan vállalja a gondos-
kodó, megmentő szerepet. A felelősséget viszont 
elhárítaná. A kormányhoz közel álló sajtó – amely-
nek egy része a titkosszolgálatok „jótékony” 
egyengetése mellett működik – megnyomta a „ret-
tegés” gombot. Náluk az objektív hírközlés módja 
a következő: ha a napi tesztszám és a fertőzöttek 
száma is emelkedett, akkor „drámaian” sokan be-
tegedtek meg. Ha az előző napihoz hasonló szá-
mú tesztnél kevesebb új koronavírust mutattak ki, 
„továbbra is magas” a fertőzöttek száma. Ameny-
nyiben kevesebb teszt mellett csökkent a frissen 
fertőzöttek száma, a cím a következő: a kevés 
teszthez képest sok az újonnan megbetegedett. 
Szóval, jól nem tudunk kijönni az adathalmaz-
ból, ha a televíziók pánikkeltésére hagyatkozunk. 
Iohannisék célja: rettegjünk, és ők megvédenek. 
Közben ügyesen összemossák az összeeskü-
vés-elméletekért rajongó vírustagadókat a gazda-
sági újraindítást sürgetőkkel és a szabadságjo-
gaikat őszintén fontosnak tartókkal. Így jutunk el 
pillanatok alatt oda, hogy akinek az arcáról nem 
rí le az aggodalom legalább annyira, mint a Digi 
24 televízió műsorvezetőiről, az felelőtlen, buta, 
„peszedés”, oroszbarát, de minimum gyanús.

A kormány amúgy mindent megtesz a „koror-
navírus elleni harcban”, csakhogy a lakosság 
„hülye”. Kit érdekel, hogy a gócpontok pont nem 
a tengerparton alakulnak ki, hanem az állami in-
tézményekben: leggyakrabban az egészségügyi 
központokban, a kórházakban. Ahova egyébként 
továbbra is mindenáron bekényszerítenék a tü-
netmenteseket is. Európában kivételesen csak 
nálunk. Ehhez kapcsolódva, íme két szerdai adat 
Magyarországról: az aktív fertőzöttek száma 541 
fő, kórházban 125 koronavírusos beteget ápolnak. 
A többiek tán megszöktek? Nem, ők tünetmente-
sek, nincs szükségük kezelésre, így értelemszerű-
en házi karanténban vannak.

De ne menjünk el szó nélkül a kabinet éles lá-
tású ellenzéke mellett sem. A szociáldemokraták 
úgy csaptak le az emberek érthető módon felgyü-
lemlett frusztrációira, mint éhes tyúk a takonyra. 
Marcel Ciolacu lassan igazi szabadságharcos lesz. 
Maszk nélkül járkált a francia nagykövetség foga-
dásán. Bátorság a javából. A parlamentben a PSD 
képviselői az „egészségügyi diktatúra” ellen har-
colnak – jobb híján – törvények késleltetésével.

A helyzet az, hogy mi, ennek a sokat látott or-
szágnak a lakói, egész jól együtt tudnánk élni a 
koronavírussal. Félnivalónk sokkal inkább ettől a 
reménytelen politikai elittől lehet.
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Nem lehet nyomon követni a kór-
házból saját felelősségre kienge-
dett koronavírusos betegeket, így 
többnyire az egyéni felelősségen 
múlik, hogy megfertőz-e máso-
kat. Romániában a különböző 
fertőző betegségekre más-más 
metodológia érvényes.

 » PAP MELINDA

„M i csak végrehajtók va-
gyunk, nem tudunk be-
leszólni. Az ostor viszont 

rajtunk csattan, mert nem tudunk 
rendet tartani” – illusztrálta a Kró-
nikának Sántha Ferenc, a Kovászna 
megyei közegészségügyi igazgatóság 
(DSP) járványügyi osztályának ve-
zetője a jelenlegi visszás helyzetet, 
hogy törvényi szabályozás hiányában 
a koronavírusos betegek saját felelős-
ségre hazamehetnek a kórházból. A 
szakember szerint a kormány még az 
alkotmánybíróság döntése előtt „be-
tömhette” volna a joghézagot azzal, 
hogy elfogadtatja a parlamenttel a ka-
ranténtörvényt, és akkor az egészség-
ügy nem került volna a jelenlegi ne-
héz helyzetbe. „Nagy kár, hogy nem 
tudtuk folyamatosan kezelni a jár-
ványt, már jó eredményeink voltak, 
akár Magyarországnak, mely tovább-
ra is fenntartja. Mi is alacsonyabban 
tudtuk volna tartani a járványgörbét, 
ha ez nem jön közbe” – értékelt Sánt-
ha, aki szerint az orvosok már nagyon 
várják, hogy visszaálljon a rend.

Csinálták a fesztivált
Elmondta, azok a koronavírusos be-
tegek, akiknek súlyos az állapota, 
általában nem hagyják el a kórházat. 
Sokan nem is tehetnék, mert oxigénre 
szorulnak, gépekhez vannak kötve, 
így létfontosságú számukra az orvosi 
felügyelet. Azok kérik inkább, hogy 
otthon kezeltessék magukat, akiknek 
voltak tüneteik, de a kórházban job-
ban lettek. „Ezek csinálták a fesztivált 
egész idő alatt, olyan is volt, hogy egy 
nő verte az ajtót és hisztizett, hogy 
otthon várja a férje” – példálózott a 
szakember.

Sántha Ferenc rámutatott, a Covid-
19-es betegek nagy százaléka tünet-
mentes vagy enyhe tünetei vannak. 
„Romániában, ha pozitív volt a teszt, 

be kellett vinni a kórházba, tünetektől 
függetlenül. Magyarországon ezeket 
otthoni elkülönítőbe helyezték, úgy 
kezelték” – világított rá az eljárás-
beli különbségre az epidemiológus. 
Elmondta, lehet otthon ápolni a ko-
ronavírusos betegeket, csak be kell 
tartani bizonyos szabályokat, melyek 
túlmutatnak az ismert maszkvise-
lés-távolágtartás-kézmosás hármason. 
„El lehet képzelni jól működő otthoni 
ápolást, de számos szigorú szabályt 
be kell tartani. Ilyenkor nem kósto-
lom meg ugyanazzal a kanálkával a 
befőttet, amivel a másik, nem törülkö-
zöm ugyanabba a törölközőbe, mert a 
nedves törölköző nagyon jól tartja a ví-
rust” – magyarázta Sántha, aki szerint 
a kórházban ezekhez szokva vannak. 
„Vannak példák, hogy egy családban 
nem fertőződtek meg a családtagok, 
de olyanok is, hogy mind elkapták 
egymástól a vírust” – mesélte.

„Az emberek sokfélék”
Kérdésünkre, hogy az egészségügyi 
rendszer mennyire tudja nyomon kö-
vetni a kórházból hazaengedett betege-
ket, kijelentette: „Valójában nem lehet 
nyomon követni. Értesítem a körorvost, 
és azt sem mondja, hogy köszönöm. 
Felhívom a beteget, hogy beszélt vele? 
Nem beszélt.” Sántha Ferenc szerint 
az előírás az, hogy ha valaki három 
napig tünetmentes, 8. nap letesztelik, 
és ha az eredmény negatív, hazame-
het. Újabban, hogy tehermentesítsék 
a kórházakat, akkor is hazamehetnek, 
ha pozitív a teszt, azonban még 14 na-
pig otthoni elkülönítőben kell ülniük, 
orvosi felügyelet mellett. „Ez telefonon 
is megoldható, de egyénfüggő, hogy ki 
mennyit telefonál, ha egyáltalán telefo-
nál. Mi arra építünk, amit az előírások 
mondanak” – magyarázta az orvos. 
Elmondta, először a betegnek kell érte-
sítenie a háziorvost, hogy hazament, és 
a szakembernek nyomon kell követnie 
az állapotát. „Olyan is van, aki tartja a 
kapcsolatot a körorvossal, leellenőriz-
tem, és az orvos mondta: »Persze, tu-
dok róla.« De olyan is akad, aki oda 
sem telefonál. Az emberek sokfélék” – 
mondta Sántha Ferenc.

Rámutatott, a Covid-19 betegség 
attól egyedi, hogy fokozatai vannak, 
enyhe, közepes és súlyos változata is 
ismert. „Általában vagy hirtelen sú-
lyosbodik a beteg állapota, vagy eleve 
küzdelmes a gyógyulás. Ez a kiszámít-

hatatlansága ennek a vírusnak, ezért 
nem lehet packázni vele” – fogalma-
zott Sántha Ferenc. Úgy vélte, ezért 
lett volna fontos a rend fenntartása 
mindaddig, amíg megjelenik az oltás: 
elkülöníteni és nyomon követni a bete-
geket, vagy szűrni mindenkit. Jogi sza-
bályozás hiányában az illetékeseknek 
meg van kötve a kezük, hiszen nincs 
szabályozva, hogy az elkülönítettnek 
például jár-e betegszabadság. „Van-
nak, akik megértik a helyzetet, és a 
család miatt betartják a szabályokat. 
De van, aki azt mondja: nem ülök ott-
hon, úgysem tudnak semmit csinálni. 
Rendet kellene tenni, megjelentetni 
a törvényt, hogy legyen egy eszköz a 
kezünkben” – hangsúlyozta Sántha 
Ferenc.

Betegségfüggő metodológiák
Romániában egyébként a különbö-
ző fertőző betegségekre más-más 
eljárástípusok, metodológiák érvé-
nyesek, ezek a kór leírása mellett a 
szűrésre, a nyomon követésre, elkülö-
nítésre stb. vonatkoznak. „Van fertőző 
betegség, amikor kötelező beutalni a 
beteget a kórházba. Ez olyan, mint a 
kötelező oltás. Van egy országos prog-
ram, egy politikai döntés, hogy azt a 
problémát meg kell oldani” – magya-
rázta Sántha. Ezek a metodológiák 
az Országos Közegészégügyi Hatóság 
honlapján is megtalálhatók a Meto-
dologii menüpont alatt, köztük a Co-
vid-19-re vonatkozó is.

„Ha egy betegség veszélyes, ha a 
hemorrágiás lázat valaki behozná, azt 
egyből izolálni kellene, mese nincs. De 
olyan halálos kimenetelű fertőző be-
tegségek is vannak, amikor a beteget 
azért kell bevinni a kórházba, hogy 
csökkentsék a szenvedését” – magya-
rázta a szakember. Egy hepatitisszel 
diagnosztizált egyént is jó elkülöní-
teni, amíg fertőz, hogy ne terjedjen 
a betegség, mondott egy köznapibb 
példát, és bizonyos idő után, amikor 
klinikailag bizonyított, hogy már nem 
fertőz, kiengedik a kórházból. A ko-
lerásokat ellenben nem engedik ki, 
ahogy más erősen fertőző vagy halá-
los kimenetelű betegségben szenve-
dőket sem. „Járványok idején mindig 
volt elkülönítés, nemcsak kórházi 
beutalás, hanem karantén is. Ezekre 
a módszerekre rég rájött az emberiség 
és alkalmazta is őket” – összegzett a 
szakember.

KÓRHÁZELHAGYÁSOK: TÖRVÉNY HIÁNYÁBAN AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGRE ALAPOZNAK   

„Nem tudunk rendet tartani”

Ilyenkor ez van. Szakemberek szerint Járvány idején mindig is létezett elkülönítés 
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