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Légzési gondokkal küzd
Legyőzte ugyan a fertőzést Tánczos Barna szenátor, de hosszas lesz a felépülése
• Kéthetes kezelést 
követően kiengedték 
a kórházból Tánczos 
Barna RMDSZ-es sze-
nátort, aki a koronaví-
rus-fertőzést legyőzte 
ugyan, a tüdőgyulla-
dása miatt azonban 
még hosszú felépülési 
időszak áll előtte. A 
megbetegedése és 
kezelése részleteiről 
nyitottan beszélt a 
Székelyhonnak.

ISZLAI KATALIN

T öbb mint két héttel ezelőtt, 
július 10-én közölte először 
Facebook-oldalán Tánczos 

Barna szenátor, hogy kétoldali 
tüdőgyulladása van, amelyért az új 
típusú koronavírus a felelős. Azóta 
sok megpróbáltatáson esett át, és 
noha két negatív teszteredménynek 
köszönhetően kevesebb mint tíz nap 
után gyógyultnak nyilvánították a 
járvány szempontjából, a tüdőgyul-
ladással azóta is küzd.

A kezdetekről

Mint a szenátor érdeklődésünkre 
felidézte, a történet azzal kezdő-
dött, hogy gerincsérv miatt otthoni 
kezelésben részesült, ezért az el-
ső néhány napban azt hitte, hogy 
mindaz, amit problémásnak vélt az 
egészségügyi állapota szempontjá-
ból, e kezelés miatt van. Három nap 
után azonban rájött, hogy más áll-
hat a háttérben, ezért kórházba ment 
további kivizsgálás céljából. Ott 

egy CT-vizsgálatból kiderült, hogy 
súlyos tüdőgyulladása van, ezzel 
párhuzamosan pedig a koronavírus-
tesztet is elvégezték, amelynek po-
zitív lett az eredménye. Ettől kezdve 
kétféle kezelést kapott, egyet a fertő-
zés, illetve egy másikat a tüdőgyul-
ladás miatt. A szenátor arra is kitért, 
hogy érdekes módon a környezeté-
ben senki más nem fertőződött meg 
a koronavírussal, a kontaktszemé-
lyei közül senkinek sem lett pozitív 
a teszteredménye. Ezért szerinte egy 
tünetmentes fertőzöttől kaphatta el 
a vírust, és társadalmi szempontból 
ezt tartja a legveszélyesebbnek.

Tünetmentesség mint veszély

„A tünetmentes vagy enyhe tüne-
tekkel rendelkező fertőzöttek úgy 
jönnek-mennek az utcákon, a be-

vásárlóközpontokban és más nyil-
vános helyeken, hogy nincsenek is 
tudatában annak, mekkora veszélyt 
hordoznak. Az esetek túlnyomó 
többségében nem okoz súlyos tü-
neteket a fertőzés, átlagosan csak 
a betegek húsz százaléka szorul 
kórházi kezelésre, és mintegy öt 
százalékuk kerül az intenzív osz-
tályra. Ez a fura statisztika idézi elő 
sok esetben a kételyeket, azt a me g-
győződést sokak fejében, hogy ez a 
vírus nem is létezik. Arra szeretném 
felhívni mindenki fi gyelmét, hogy a 
vírus valójában hihetetlenül veszé-
lyes tud lenni, ha az immunrend-
szert legyengült állapotban találja, 
vagy ha a szervezet nem úgy reagál 
a kezelésre, ahogyan azt elvárnák 
a kezelőorvosok. Súlyos tüneteket 
okozhat, és akár halálos kimene-
telű is lehet” – húzta alá a szenátor. 

Hozzátette, esetében a fertőzés ke-
zelésének nem voltak súlyos mel-
lékhatásai, és viszonylag gyorsan le 
is győzte, mivel már kevesebb mint 
tíz nap után negatív lett a második 
teszteredménye is. A vírus által 
okozott tüdőgyulladás terén viszont 
már más a helyzet, amiatt légzési 
gondokkal küzd jelenleg is.

Feldolgozni a bezártságot

Néhány perces beszélgetésünk so-
rán elismerte, hogy már ez is próbá-
ra tette a tüdejét, pedig sosem számí-
tott arra, hogy ilyennel találkozhat. 
A szenátort egyébként pénteken 
bocsátották ki a kórházból, de a 
tüdőgyulladás miatt kapott kezelést 
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 végignéz, éppen ezért 
úgy gondolom, hogy a kezelés során 
a fi zikainál még nagyobb gondot 
jelent a lelki, pszichés megterhelés, 
amelyen a páciensek átesnek.

A több napos, hetes vagy akár 
hónapos bezártság óriási nyomást 
jelent. Én egy katonás programot ál-
lítottam össze magamnak a benntar-
tózkodásom alatt, amelynek részét 
képezték a különböző légzőgyakor-
latok, a mozgás, és ez a pontos na-
pi program sokat segített. Emellett, 
mivel a csíksomlyói kegytemplom 
szomszédságában tartózkodtunk, 
a napi mise is része volt a progra-
munknak, ami lelki töltetet adott 
számunkra” – idézte fel a szenátor.

Nem tud tanácsokat adni

Zárásként azt is elmondta, hogy a 
kezelése alatt semmilyen korona-
vírussal kapcsolatos hírt, cikket 
nem olvasott, egészen addig, míg 
negatívak nem lettek a tesztered-
ményei. Ezt követően azon-
ban beleásta magát a témá-
ba, és arra jutott, hogy sem 
Romániában, sem máshol 
a világon nincs egyelőre 
egy általánosan elfogadott 
kezelési protokoll. Az orvo-
sok különböző, már létező 
gyógyszereket használnak, 
amelyeket víruskezelésre fejlesztet-
tek ki más betegségek esetében. „Ez 
rémíti meg a pácienseket, amikor 
HIV-fertőzés meg más betegségek 
kezelésére használt gyógyszerek-
ről hallanak. Megértem azoknak a 
frusztrációját, akik szinte teljesen 
tünetmentesen el kell döntsék, 
hogy vállalják-e ezt a kezelést, vagy 
sem. Nem tudok sajnos senkinek 
tanácsot adni, minden szervezet 
másként reagál a kezelésekre, ezért 
nehéz döntés ez mindenki számára, 
aki pozitív teszttel kórházba kerül” 
– zárta Tánczos Barna.

Magyar állami adomány 
lepakolásában segédkezik 
Tánczos Barna szenátor

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     P I N T I  A T T I L A

Újabb közalkalmazott tesztje lett pozitív
Miután az elmúlt hétvégén kiderült, hogy a szászrégeni alpolgármes-
ter, Márk Endre és a helyi rendőrség egyik alkalmazottja koronavírus-
sal fertőzött, pénteken, az alkalmazottak letesztelése után egy újabb 
közalkalmazott tesztje lett pozitív. Az elmúlt napokban fertőtlenítették 
a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalt, lecsökkentették az ügyfélfoga-
dást és minden alkalmazottat leteszteltek. Mint Maria Precup polgár-
mester közösségi oldalán közzétette, az eredményekből kiderült, hogy 
egy újabb alkalmazottjuk fertőződött meg, olyan dolgozó, aki az elmúlt 
héten végig munkába járt. „Azok, akik az alpolgármesterrel és a másik 
két kollégával közvetlen kapcsolatban álltak, otthoni elkülönítésben 
vannak. Jómagam is otthonról dolgozom. Egy hét múlva, a közegész-
ségügyi igazgatóság szakembereinek ajánlása szerint újra elvégeztet-
jük a teszteket, hogy megbizonyosodjunk, a városháza alkalmazottai 
egészségesek. Addig is azt ajánlom mindenkinek, hogy postán vagy 
futárszolgálattal küldje el az iratokat, amelyeket eddig személyesen 
nyújtott be a hivatalban, és ha elengedhetetlenül fontos, hogy be-
menjen, akkor mindenképp viseljen maszkot, fertőtlenítse a kezeit és 
tartsa be a távolságot” – fogalmazott. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

S zámszerűleg csökkent, ám a 
kevesebb elvégzett teszt miatt 

arányaiban nőtt tegnap az egy nap 
alatt regisztrált koronavírusos ese-
tek száma Romániában, összlétszá-
muk immár meghaladta a 44 500-at. 
Székelyföld mindhárom megyéjében 
igazoltak új fertőzéseket, a legtöbbet 
Hargita megyében.

Országos szinten a hivatalos tájé-
koztatás szerint tegnap 1120 fertőzöt-
tet diagnosztizáltak, összlétszámuk 
44 798. Ezt megelőzően szombaton 
1284-gyel – ami az eddigi rekord –, 
pénteken pedig 1119-cel emelkedett 
az újonnan azonosított betegek szá-
ma Romániában. Az ország területén 
eddig 2187 elhalálozást jegyeztek, a 
Covid-19 betegséggel diagnosztizált 

személyek közül 25 643-at gyógyult-
nak nyilvánítottak, 3572 tünetmentes 
beteget pedig hazaengedtek 10 nappal 
a fertőzés azonosítása után. Összesen 
6662 beteget ápolnak az ország külön-
böző kórházaiban, intenzív osztályon 
351 személyt kezelnek. Eddig 1 102 901 
koronavírustesztet végeztek és dolgoz-
tak fel országszerte, 15 098-at tegnap, 
vagyis ezúttal a tesztek 7,41 százaléka 
bizonyult pozitívnak (szombaton 5,70, 
pénteken 4,96 százaléka).

Székelyföldi adatok

Hargita megyében a korábbi alacsony 
értékek után hétvégére ismét megug-
rott a fertőzöttek száma: szombaton 
14, vasárnap pedig újabb 9 esetet iga-

zoltak a térségben – derül ki a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal közlemé-
nyéből. Ezzel 460-ra nőtt a járvány 
kezdete óta Hargita megyében azo-
nosított esetek száma. Közülük eddig 
360-an hagyták el gyógyultan 
a kórházakat, 13 haláleset 
történt, 79 fertőzöttet a csík-
szeredai és a székelyudvar-
helyi kórházakban kezelnek 
vagy tartanak megfi gyelés 
alatt, 8-an pedig otthoni el-
különítésben tartózkodnak. 
Maros megyében 6, Kovászna 
megyében pedig egy új fertőzést azo-
nosítottak tegnap, így Maros megyé-
ben 914, míg Kovászna megyében 398 
koronavírusos-esetet vettek nyilván-
tartásba a járvány kezdete óta.

Aggasztó mértékben növekvő esetszámok




