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 » Tánczos Barna elmondta, ér-
dekes módon a környezetében 
senki más nem fertőződött meg 
a koronavírussal, a kontakt-
személyei közül senkinek sem 
lett pozitív a teszteredménye. 
Ezért szerinte egy tünetmentes 
fertőzöttől kaphatta el a vírust – 
társadalmi szempontból ezt tartja 
a legveszélyesebbnek.

Kéthetes kezelést követően kiengedték 
a kórházból Tánczos Barna RMDSZ-es 
szenátort, aki a koronavírus-fertőzést 
legyőzte ugyan, a tüdőgyulladása 
miatt azonban még hosszú felépülési 
időszak áll előtte.

 » ISZLAI KATALIN

S ok megpróbáltatáson esett át Tánczos 
Barna szenátor, amióta július 10-én 
közölte Facebook-oldalán: kétoldali 

tüdőgyulladása van, amelyért az új típu-
sú koronavírus a felelős. Noha két negatív 
teszteredménynek köszönhetően kevesebb 
mint tíz nap után gyógyultnak nyilvánítot-
ták a Covid–19 szempontjából, a tüdőgyul-
ladással azóta is küzd az RMDSZ politikusa.

Mint a Hargita megyei szenátor a Szé-
kelyhon érdeklődésére felidézte, a történet 
azzal kezdődött, hogy gerincsérv miatt ott-
honi kezelésben részesült, ezért az első né-
hány napban azt hitte, hogy mindaz, amit 
problémásnak vélt az egészségügyi álla-
pota szempontjából, e kezelés miatt van. 
Három nap után azonban rájött, hogy más 
állhat a háttérben, ezért kórházba ment to-
vábbi kivizsgálás céljából. Ott egy CT-vizs-
gálatból kiderült, hogy súlyos tüdőgyul-
ladása van, ezzel párhuzamosan pedig a 
koronavírustesztet is elvégezték, amelynek 
pozitív lett az eredménye. Ettől kezdve két-
féle kezelést kapott: egyet a fertőzés, egy 
pedig a tüdőgyulladás miatt.

A szenátor arra is kitért, hogy érdekes 
módon a környezetében senki más nem fer-

tőződött meg a koronavírussal, a kontakt-
személyei közül senkinek sem lett pozitív 
a teszteredménye. Ezért szerinte egy tünet-
mentes fertőzöttől kaphatta el a vírust, és 
társadalmi szempontból ezt tartja a legve-
szélyesebbnek. „A tünetmentes vagy eny-
he tünetekkel rendelkező fertőzöttek úgy 
jönnek-mennek az utcákon, a bevásárló-
központokban és más nyilvános helyeken, 

hogy nincsenek is tudatában annak, mek-
kora veszélyt hordoznak. Az esetek túlnyo-
mó többségében nem okoz súlyos tüneteket 
a fertőzés, átlagosan csak a betegek húsz 
százaléka szorul kórházi kezelésre, és mint-
egy öt százalékuk kerül az intenzív osztály-
ra. Ez a fura statisztika idézi elő sok esetben 
a kételyeket, azt a meggyőződést sokak fejé-
ben, hogy ez a vírus nem is létezik. Arra sze-
retném felhívni mindenki fi gyelmét, hogy 
a vírus valójában hihetetlenül veszélyes 
tud lenni, ha az immunrendszert legyen-
gült állapotban találja, vagy ha a szervezet 
nem úgy reagál a kezelésre, ahogyan azt 
elvárnák a kezelőorvosok. Súlyos tüneteket 
okozhat, és akár halálos kimenetelű is le-
het” – húzta alá a szenátor. Hozzátette, ese-
tében a fertőzés kezelésének nem voltak sú-

lyos mellékhatásai, és viszonylag gyorsan 
le is győzte, mivel már kevesebb mint tíz 
nap után negatív lett a második tesztered-
ménye is. A vírus által okozott tüdőgyulla-
dás terén viszont már más a helyzet, amiatt 
légzési gondokkal küzd jelenleg is.

Elismerte, hogy már ez is próbára tet-
te a tüdejét, pedig sosem számított arra, 
hogy ilyennel találkozhat. A szenátor 
egyébként pénteken hagyta el a kórhá-
zat, de a tüdőgyulladás miatt kapott ke-
zelést otthon is folytatnia kell. „Örülök, 
hogy nem léptek fel komplikációk, mint 
sok más esetben, akár a velem együtt 
kórházban lévők esetében. Ilyenkor az 
ember sok mindent lát, sok mindent vé-
gignéz, éppen ezért úgy gondolom, hogy 
a kezelés során a fizikainál még nagyobb 
gondot jelent a lelki, pszichés megter-
helés, amelyen a páciensek átesnek. A 
többnapos, -hetes vagy akár hónapos 
bezártság óriási nyomást jelent – fo-
galmazott a szenátor. – Én egy katonás 
programot állítottam össze magamnak 

a benntartózkodásom alatt, amelynek 
részét képezték a különböző légzőgya-
korlatok, a mozgás, és ez a pontos napi 
program sokat segített. Emellett, mivel 
a csíksomlyói kegytemplom szomszéd-
ságában tartózkodtunk, a napi mise is 
része volt a programunknak, ami lelki 
töltetet adott számunkra.”

Átesett rajta. Tánczos Barna szerint a lelki teher a legnehezebb a fertőzött beteg számára

KIENGEDTÉK A KÓRHÁZBÓL AZ RMDSZ-ES SZENÁTORT, DE MÉG LÉGZÉSI GONDOKKAL KÜZD A TÜDŐGYULLADÁS MIATT

Hosszas a vírust legyőző Tánczos felépülése
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Az intenzívet is megjárta a Kovászna megye alprefektus

„Tanulok járni, lélegezni, tíz lépés után 15 percet pihenek”– így írja le jelenlegi állapotát 
a koronavírus-fertőzésből kigyógyult Kovászna megyei alprefektus. A 41 éves Cosmin 
Boricean Facebook-oldalán osztotta meg a tapasztalatait betegségéről, a háromhetes 
kórházi bennfekvésről, a 12 napos intenzív terápiás ellátásról. Bár állapota javult, és 
negatív teszttel hazamehetett a kórházból, még mindig nagyon gyenge, és szerencsés-
nek tartja magát, hogy túl van a nehezén. Felidézte, nem tudták a járványtani kivizsgálás 
során felgöngyölíteni, honnan fertőződött meg, hiszen munkája során több száz em-
berrel találkozott, több száz dokumentum ment át a kezén, bár mindvégig betartotta az 
óvintézkedéseket. Mivel nem érezte jól magát, a háziorvoshoz fordult, aki felső légúti 
fertőzéssel diagnosztizálta. Amikor egyik munkatársáról kiderült, hogy koronavírussal 
fertőzött, nála is elvégezték a tesztet. Ennek az eredményét lakhelyi elkülönítésben várta, 
ám közben egyre romlott az állapota. Beutalták a kórházba, kialakult a tüdőgyulladás. 
Csak folyadékon élt, nem érzett ízeket, szagokat, láza volt, fájtak az izmai. „Voltam már 
meghűlve, infl uenzás, de soha nem éreztem ilyen rosszul magam. Leírhatatlan köhögés 
rázta a testemet, nem hagyott aludni. Nem tudtam beszélni vagy megtenni két lépést, 
mert fulladoztam” – számolt be az alprefektus. A véroxigénszintje folyamatosan csök-
kent, oxigénre szorult, és három nap után a fertőző osztályról átkerült az intenzívre, ahol 
infúziót kapott, és folyamatosan attól rettegett, hogy intubálni kell, lélegeztetőgépre 
kapcsolják. Tizenkét nap intenzív terápiás ellátás után térhetett vissza a fertőző osztályra, 
szűk két hét alatt tíz kilogrammot fogyott. Cosmin Boricean hálás a kórházi ellátásáért. 
„Csak azt bánom, hogy nem fogom felismerni az orvosokat és asszisztenseket az utcán, 
mert csak teljes védőfelszerelésben láttam őket” – írta az alprefektus. (Bíró Blanka)

„Bízzatok az orvosokban” – üzeni a koronavírusos cigányvajda

Bízzanak az orvosokban – inti a romákat Dorin Cioabă erdélyi cigányvajda, aki felesé-
gével együtt megfertőződött az új típusú koronavírussal. A „romakirályt” és nejét a 
nagyszebeni kórházban ápolják. Dorin Cioabă arra kérte a roma közösség tagjait, 
hogy forduljanak orvoshoz, ha a betegség jeleit érzékelik magukon, és mindaddig 
maradjanak kórházban, amíg meg nem gyógyulnak. Az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, pozitív lett a koronavírustesztje, és kórházban van, de jól érzi magát. Mint 
mesélte, a roma közösség ítélőszékén (stabor) bíráskodott, annak három tagjával 
lépett kapcsolatba, akik később fertőzötteknek bizonyultak. Ezért döntött úgy, hogy 
elvégezteti a tesztet, mely pozitív lett. Menjenek kórházba, intézett felhívást a roma 
közösség tagjaihoz, hogy ne válhasson súlyossá a betegség. „Mert ha súlyosbodik, 
már senki sem tudja megmenteni őket” – fogalmazott a cigányvajda, akinek a jár-
vány kezdetén egy nagybátyja és annak felesége is elhunyt az új típusú koronavírus 
okozta szövődmények miatt. (Pap Melinda)




