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Járvány, tele bizonytalansággal
Turóczi Ildikó orvos az elhibázott intézkedésekről, a konteóknak teret adó bizalmatlanságról

 
K I S S  J U D I T

– Az elmúlt időszakban teteme-
sen nőtt a koronavírussal fertőzöt-
tek száma Romániában, és úgy tű-
nik, minél több tesztet végeznek, 
annál több az új eset. A lakosságot 
nap mint nap egy-egy új, többnyi-
re a korábbinál nagyobb számról 
értesítik a hatóságok, közben az 
nem derül ki, hogy a naponta je-
lentett esetek közül hány valóban 
új fertőzött van és hány közülük 
újratesztelés eredménye. Hogyan 
látja, torzíthatnak-e a számok?

– Valóban úgy tűnik, hogy az el-
végzett tesztek számával arányosan 
nő a fertőzöttek száma is, azaz a de-
tektált, feltérképezett fertőzötteké. Ha 
összehasonlítjuk például az áprilisi és 
a jelenlegi adatokat, valójában az ak-
kori járványszinten vagyunk. De mit 
jelent ez most, és valóban olyan fé-
lelmetes helyzetre utal-e, mint ahogy 
azt naponta olvashatjuk vagy ahogy 
áprilisban értelmeztük volna? Ale-
xandru Rafi la, a Román Mikrobioló-
giai Társaság elnöke osztja azoknak a 
szakértőknek a véleményét, akik sze-
rint a járvány súlyosságának megíté-
lésében nem annyira az újonnan azo-
nosított fertőzöttek száma a mérvadó, 
hanem az intenzív ellátásra szorulóké 
és az elhunytaké, erről viszont már 
nincsenek biztos adataink. 

– És mi a helyzet a tünetmen-
tes fertőzöttekkel?

– A tünetmentes fertőzésekkel 
kapcsolatosan több kérdés is fel-
merül, így például az, hogy ha a 
tünetmentest vírushordozónak te-
kintjük, akkor hogyan és mennyire 
fertőz. Ha a fertőzés levegő útján 
terjed nyálfertőzéssel, akkor mi 
magyarázza az egy háztartáson be-
lül élők eltérő fertőzöttségét? Tehát 
felmerül a fertőzésre való fogékony-
ság kérdése, valamint az is, hogy a 
tünetmentesekben kialakul-e vala-
miféle immunitás és ez milyen idő-
tartamú. Valószínűsíthető, hogy 14 
nap után már megszűnik a fertőzés 
terjesztésének a veszélye, valamint 
az is, hogy kialakul egyfajta sejtes 
immunitás. Talán arra még érdemes 
fi gyelnünk, hogy a fertőzések igen 
nagy hányada, úgy 80 százalék kö-
rül, tünetmentesen vagy enyhe tü-
netekkel zajlik, ami indokolja a 14 
napos elkülönítést/elkülönülést.

– A romániai hatósági intéz-
kedéseket rengeteg bírálat éri. 
Sokan tapasztalhatták az elmúlt 
hónapokban, hogy a kórházak-

nak a koronavírus miatti átren-
dezése következtében sok sürgős 
ellátást igénylő beteg nem része-
sülhetett orvosi segítségben. Or-
vosként dolgozott járvány sújtot-
ta afrikai övezetekben is: miként 
látja, mi lehetett volna a megfe-
lelő megoldás arra, hogy ne „bil-
lenjen” ki a mérleg csak a vírusos 
betegségek kezelése irányába és 
a más betegségekben szenvedők-
re nézve ne legyenek hátrányo-
sak a járványügyi intézkedések?

– Induljunk ki egy alaphelyzetből: 
amikor befi zetek a biztosítónak adott 

összeget, akkor nagyon leegyszerű-
sítve tulajdonképpen megelőlegezek 
egy egészségellátó szolgáltatást, amit 
vagy igénybe veszek, vagy nem, vagy 
van rá szükségem, vagy nincs. Azok 
az akut vagy krónikus betegek, akik a 
kórházak átrendezése miatt hónapok 
óta nem részesülnek orvosi segítség-
ben, a fentiek értelmében jogosultak 
lennének a gondos és felelős egész-
ségügyi ellátásra, mert esetleg éveken 
át kötelező módon befi zettek erre. 
Persze hogy egy járvány ideig-óráig 
zavart okozhat ebben, de a kérdés az, 
hogy meddig.

– Melyek a következményei a 
kórházak, kórházi osztályok át-
rendezésének?

– Egyre nyilvánvalóbb, hogy a ki-
alakult helyzet megoldása már most 
nem problémamentes. Például az 
egészségellátó személyzet további ön-
kényes áthelyezését célzó tendenciák 
is egyre több ellenállásba ütköznek és 

egyre vehemensebb tiltakozást válta-
nak ki, fokozódik a bizalmatlanság és 
türelmetlenség a lakosság és az egész-
ségszolgáltatók részéről egyaránt. Az 
intenzíves kollégáknak is egyre nehe-
zebb a növekvő számú, koronavírusos 
és nem koronavírusos betegek ellátá-
sa. Ezt csak fokozza, hogy kánikulás 
időszak van, egyre többen mondanak 
fel, stb. Persze mindannyiunk érdeke, 
hogy ne terjedjen a járvány, felelősek 
vagyunk önmagunkért, a családun-
kért, embertársainkért, és gondolom, 
ennek tudatában vagyunk. Nem felté-
telezem, hogy társadalmunk csupa fe-

lelőtlen egyénből áll, akik fi gyelmen 
kívül hagyják a biztonsági és megelő-
ző szabályokat. Persze hogy van ilyen 
is, itt is, máshol is, de tapasztalhatjuk, 
hogy nem ez a jellemző. Ezért is gon-
dolom, hogy azok a tünetmentesek, 
akik a kórházakat saját felelősségre 
elhagyták, okkal tették, és igyekez-
nek vigyázni magukra és a körülöttük 
levőkre. 

– A járvány jelenlegi szaka-
szában is az derül ki a hatósági 
kommunikációból, hogy az in-
tézkedéseket meghozók, a dön-
téshozók jobbára fenyegetéssel 
igyekszenek rávenni a lakosságot 
a szabályok betartására. Vajon a 
távolság megtartását, a maszk-
viselést, a szabályok betartását 
nem lehetne-e más megközelítés-
ben, hatékonyabban elérni? 

– Egy járványstratégiának nem 
szabadna pánikkeltésre, riogatásra, 
megfélemlítésre épülnie, ez hosszú 

távon nem lehet eredményes. Annyi 
bizonytalansági tényező van világ-
szerte a koronavírus-járvány kö-
rül, hogy érdemes lenne arra össz-
pontosítani, amit már tudunk, és ezt 
tényszerűen közölni a lakossággal, 
mint ahogy erre van több példa is 
a járványstratégiájukat bizalom-
ra (is) építő társadalmakban. Ha 
kezdetben nagy is volt a riadalom 
a Kínából, Olaszországból érkező, 
tényleg sokkoló hírek miatt, és ez 
magyarázza is részben az elhamar-
kodott intézkedések nagy részét, 
ezeket lehetett volna és lehetne kor-
rigálni akár most is. Egyre inkább 
úgy tűnik viszont, hogy ez nem a mi 
esetünk. Annak ellenére, hogy bebi-
zonyosodott, nem sikeres a román 
kormány járványstratégiája, megle-
pő, hogy a döntéshozók még mindig 
az eddig alkalmazott irányvonalat 
követik. Gyakran hallom, olvasom, 

hogy nálunk csak így lehet, hogy a 
kommunizmus éveiből ránk maradt 
gyakorlatot követve csak parancsok-
ból értünk vagy csak parancsoknak 
engedelmeskedünk. Ezzel nem értek 
egyet, azért sem, mert a kialakult 
helyzet éppen ennek a gyakorlatnak 
a kudarcát bizonyítja, és arra fi gyel-
meztet, hogy ezek az eszközök már 
nem működnek.

– Egyebek közt hol volt ez tet-
ten érhető?

– Az első komoly fi gyelmeztető jel 
talán a suceavai eset volt. A probléma 
megoldása a gondok elhallgatásával 
és eltussolásával, a katonaság ki-
vezénylésével, a felmondások letil-
tásával, felszínre hozta az évek óta 
halmozódó szervezési, adminisztra-
tív hézagokat és hiányosságokat. Ez 
eléggé világosan láttatta, hogy bár-
milyen járványstratégiát is kezdemé-
nyezne a koronavírus-fertőzés elleni 
védekezésért felelős operatív törzs, 

ennek nincs infrastrukturális alapja, 
tehát erre a járványra ilyen szempont-
ból nem vagyunk felkészülve. Most 
pedig az alkotmánybíróság dönté-
se teremtett olyan helyzetet, amire 
ugyancsak nem voltak felkészülve 
a döntéshozók, és ami olyan fontos 
tünetekre hívja fel a fi gyelmet, mint 
a fokozódó civil elégedetlenség és a 
személyi jogok tiszteletben tartásá-
nak igénye. Azzal, hogy az egészség-
ügyi miniszter az új esetek számá-
nak növekedéséért egyértelműen és 
kizárólag az alkotmánybíróságot és 
a kórházakból saját felelősségre tá-
vozókat hibáztatja, tulajdonképpen 
újabb ad-hoc bűnbakkeresés példá-
ját demonstrálja. Ez azért elhibázott 
és veszélyes helyzet, mert ismételten 
éppen azokat a panaszokat és váda-
kat hagyja fi gyelmen kívül, amik az 
alkotmánybíróság közbelépéséhez 
vezettek, ugyanakkor fi gyelmen kívül 
hagyja a járványhelyzetben oly fontos 
egyéni felelősségvállalás szerepét, 
és ha hivatkozik is az egyén felelős-
ségére, ez csak üres szólam marad. 
Jó lett volna tudni például, hogy a 
kórházból saját felelősségre távozók 
közül hányan voltak tünetmente-
sek és hányan voltak betegek, jó lett 
volna fi gyelni a kórházi elkülönítés 
néha embertelen és megalázó 
módjára, vagy akár a nem ko-
ronavírusos betegek hiányos 
ellátására, az ezekből fakadó, 
fokozódó elégedetlenségre. 
Mennyivel egyszerűbb és hi-
telesebb lenne azt mondani, 
hogy van egy új vírus, amiről 
már tudjuk, hogy tünetmentes fer-
tőzést is okozhat, ezért lehetséges az 
is, hogy úgy terjesztjük, hogy nem tu-
dunk róla, és ez életveszélyes lehet az 
idős és/vagy meggyengült egészségű 
embertársainkra, de megfertőzhet 
mást is. Épp ezért vigyázzunk együtt 
rájuk úgy, hogy betartjuk a kétméte-
res távolságot, zárt térben feltesszük 
a maszkot. Vagy lehetne riogatás 
helyett sugallni, ajánlani olyan alter-
natívákat, amik élvezhetővé teszik a 
nyarat, csökkentik a szorongást, ezzel 
pedig erősítik az immunrendszert stb. 
Láthattuk, hogy a bizonytalanság, a 
félreinformálásnak akár a gyanúja is 
bizalmatlanságot vált ki, ez pedig tá-
pot ad a konteóknak, a kiskapus meg-
oldásoknak, a „csak azértsem” jellegű 
attitűdnek, ellehetetleníti a járvány 
tudományos megközelítését.

A szakember szerint világos 
üzenetekre van szükség. 
Például: zárt térben érdemes 
maszkot viselni
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• Annyi bizonytalansági tényező övezi világszerte az új koronavírus okozta jár-
ványt, hogy a hatóságoknak érdemes lenne arra összpontosítaniuk, amit már tu-
dunk, és ezt tényszerűen közölni a lakossággal. Turóczi Ildikó szabad praxissal 
rendelkező, független orvos, Afrika-kutató a lapcsaládunknak adott interjúban 
rámutatott, a bizonytalanság, a félreinformálásnak akár a gyanúja is bizalmatlansá-
got vált ki, ez pedig tápot ad az összeesküvés-elméleteknek.




