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Kolozsváron üzemelik be a 
SMURD alapítványa által aján-
dékba adott egyik mobil intenzív 
osztályt, a kórházakban ugyanis 
megteltek a helyek. A hétvégén 
három súlyos koronavírusos 
beteget helikopterrel kellett 
Nagyváradra szállítani. Eközben 
lassan nincs hely a Temes megyei 
kórházakban sem, de ez nem 
riasztotta el egy 250 fős keresztelő 
– végül alaposan megbírságolt – 
résztvevőit és szervezőit.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

S ürgős megoldást ígért Mircea 
Abrudean Kolozs megyei pre-
fektus tegnap a kolozsvári Co-

vid-kórházaknak, miután a hétvégén 
megteltek a helyek az intenzív osztá-
lyokon, és három súlyos állapotban 
lévő beteget helikopterrel kellett 
Nagyváradra szállítani. A kormány-
megbízott bejelentette, hogy a kin-
cses város kapja meg az egyik mobil 
intenzív osztályt azon négy közül, 
melyeket még júniusban szerzett 
be a SMURD rohammentő szolgálat 
alapítványa. A teljesen felszerelt, 11 
ággyal rendelkező mobil osztály az 
ígéretek szerint még hétfőn megérke-
zett Kolozsvárra, és a járványkórház 
területén üzemelik be – számolt be 
a Monitorul de Cluj. A lap szerint a 
fertőző betegeket kezelő kórházban 

ugyanakkor egy újabb hagyományos 
intenzív osztályt is megpróbálnak ki-
alakítani más egészségügyi intézmé-
nyektől kölcsönkapott felszereléssel. 
A prefektus szerint így próbálják 
elejét venni annak, hogy a járvány-
kórház és a tüdőgyógyászati klinika 
mellett más egészségügyi intézmé-
nyeket is Covid-kórházzá kelljen 
nyilvánítani.

„Az új esetek száma egyre na-
gyobb, így nem könnyű helyt állni. 
Megpróbáltuk ellenőrzés alatt tartani 
a helyzetet, hogy ne kelljen újabb kór-
házat megnyitni, de ilyen ütemben 
nem hiszem, hogy lesz más választá-
sunk” – idézte a kormánymegbízottat 
az Actual de Cluj. A lap szerint első 
körben hétvégén a nem kolozsvári 
lakhelyű betegekből szállítottak át 
hármat a nagyváradi városi kórház 
intenzív osztályára. Mircea Abrudean 

– aki egyébként maga is átesett a be-
tegségen – múlt héten még a korona-
vírusossal fertőzött, ám tünetmentes 
és enyhe tüneteket mutató betegek 
számára próbált helyet kialakítani. 
A helyi sajtó beszámolója szerint ezek 
számára két ingatlant is kinéztek, 
az itt berendezett „kórtermek” a jár-
ványkórház fennhatósága alatt fog-
nak működni.

A két kolozsvári Covid-kórház 
vezetői egyébként múlt héten úgy 
nyilatkoztak, hogy az orvosok is ne-
hezen látják el az egyre nagyobb szá-
mú fertőzött kezelését. Ugyanis négy 
hónapja folyamatosan dolgoznak, 
megértek a szabadságolásra, azon-

ban ez nem lehetséges, hiszen nincs 
ki helyettesítse őket. Új személyzet 
alkalmazásával próbálják orvosolni 
a helyzetet. A hivatalos adatok sze-
rint Kolozs megyében tegnap 62 új 
koronavírusos fertőzést jelentettek, 
valamint 13 korábbi esetnél mutat-
ták ki még mindig a vírus jelenlétét. 
A megyében egyébként a hétvégén 
meghaladta az ezret a Covid-beteg-
ségen átesettek száma, eddig össze-
sen 1073 személynél mutatták ki az 
új típusú koronavírus jelenlétét.

Temes megyében is aggódnak
Egyre súlyosabb a helyzet Temes 
megyében is: alig négy nappal azt 
követően, hogy használatba vették, 
már nem tud több beteget fogadni a 
temesvári Victor Popescu sürgősségi 
katonai kórház mobil kórháza. Ezt 
még három hónappal ezelőtt alakí-

tották ki a város egyik stadionjában, 
a múlt héten pedig az esetek nagy 
száma miatt meg is nyitották. Szer-
dától vasárnapig 56, koronavírussal 
fertőzött beteget utaltak be. A léte-
sítményben ugyan 100 pácienst is el 
lehetne látni, ám nem áll a rendelke-
zésre ennyi orvos.

A temesvári Covid-kórházak or-
vosai azt mondják, az elmúlt hó-
napokban meghozott erőfeszítések 
hiábavalónak bizonyultak, mivel a 
korlátozások lazítása és a nem meg-
felelő törvényi szabályozás miatt a 
helyzet most ugyanott tart, mint a jár-
vány begyűrűzésekor. Ráadásul a kór 
sokkal súlyosabban nyilvánul meg, 

MOBIL INTENZÍV OSZTÁLYRA VAN SZÜKSÉG KOLOZSVÁRON, BEKEMÉNYÍTETT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TEMES MEGYÉBEN IS

Sorra jelentenek telt házat a kórházak

Mentő megoldások kellenek. A hétvégén megteltek a helyek a kolozsvári kórházak intenzív osztályain
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és sokkal több a fi atal páciens, akik 
nem szenvednek más betegségek-
ben. „A kórház tele van. Túl gyors 
volt a lazítás, az emberek már nem 
akarták betartani a szabályokat, 
és nagyon sokan megfertőződtek. 
Jelenleg a Victor Babeş-kórház tele 
van, be kellett vetni a készenléti 
kórházaknak kijelölt intézménye-
ket. A CFR-kórház tele van, a váro-
si kórház fertőzésgyanús és enyhe 
tünetekkel rendelkező személyek 
számára kialakított Covid-részlege 
szintúgy” – húzta alá a helyzet sú-
lyosságát az Agerpres hírügynök-
ségnek nyilatkozva Virgil Musta, a 
Victor Babeș-járványkórház osztály-
vezetője. Hozzátette: nagyon sok a 
súlyos fertőzött, az intenzív osztály 
is tele van, már működésbe kellett 
helyezniük a mobil intenzív osz-
tályt is, amely hamarosan szintén 
megtelhet. Azok számára, akiknek 
enyhébb tünetei vannak, de nincs 
lehetőségük otthoni elkülönítésbe 
menni, egy mobil egységet készül-
nek felszerelni a kórház udvarán.

„Keresztbe tettek”
a megakeresztelőnek
Közben úgy tűnik, hogy nem ijedtek 
meg a Temes megyében egyre job-
ban tomboló koronavírus-járvány-
tól: rendőrök és csendőrök vetettek 
véget egy keresztelőnek Győröd te-
lepülésen, ugyanis mintegy 250 fő 
gyűlt össze vasárnap az esemény-
re. A település Facebook-oldalán 
közzétett bejegyzés szerint a rend-
őrséget már a reggeli órákban arról 
értesítették, hogy nagyobb tömeg 
gyűlt össze. A helyszínre érkező 13 
rendőr- és csendőregység megálla-
pította, egy keresztelőről van szó. 
A résztvevőket igazoltatták, és min-
denkit megbírságoltak. Összesen 
35 000 lej értékben róttak ki bírsá-
got az ünneplőkre, az esemény szer-
vezőjének pedig 2000 lejébe került 
(pluszban) a buli.

Mint ismeretes, Temes megyében 
az elmúlt napokban nagyon meg-
ugrott a Covid–19-cel fertőzöttek 
száma, tegnapig kilenc gócpontot 
azonosítottak, amelyek közül nyolc 
aktív, és szigorú megfi gyelés alatt 
áll. Facsád városát és a hozzá tarto-
zó három települést vasárnap vesz-
tegzár alá kellett helyezni. A megyé-
ben a legnagyobb gócpontot egy 
húsfeldolgozó üzem jelenti, ahol 
142-en betegedtek meg.

 » A temesvári 
Covid-kórházak 
orvosai azt mond-
ják, az elmúlt 
hónapokban meg-
hozott erőfeszíté-
sek hiábavalónak 
bizonyultak, 
mivel a korláto-
zások lazítása és 
a nem megfelelő 
törvényi sza-
bályozás miatt 
a helyzet most 
ugyanott tart, 
mint a járvány 
begyűrűzésekor.

 » A teljesen 
felszerelt, 11 ágy-
gyal rendelkező 
mobil osztály az 
ígéretek sze-
rint még hétfőn 
megérkezett 
Kolozsvárra, és 
a járványkórház 
területén üzeme-
lik be.




