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Még nincs hiány, de gond lehet
Óráról órára változhat az intenzív terápiás ágyak telítettsége
• Hargita és Maros 
megyében még ele-
gendő intenzív terápi-
ás ágy áll a koronaví-
rusossal fertőzöttek 
és  más betegségben 
szenvedők ellátására, 
ám a szakemberek 
egyre hangosabban 
kérik a lakosságot, 
tartsák be az egész-
ségügyi előírásokat, 
hogy elkerülhető le-
gyen a koronavírusos 
fertőzések drasztikus 
növekedése.

SIMON VIRÁG

Már a járvány kezdetekor 
az volt az egészségügyi 
szakemberek legnagyobb  

féleleme, hogy a koronavírus-fer-
tőzés terjedése olyan gyors ütemű 
lesz, hogy a kórházak nem tudják 
fogadni a betegeket. Ez a félel-
mük, bő négy hónappal a járvány 
kezdete után kezd beigazolódni, 
de csak szórványosan, bizonyos 
megyékben, településeken. Az 
esetszámok erőteljes megnöveke-
dése miatt vannak olyan egész-
ségügyi intézmények, amelyekben 
az összes, koronavírus-fertőzöttek 
számára fenntartott ágy foglalt, 
ugyanakkor az intenzív terápiás 
ágyak is lassan beteltek. 

Arról sem szabad megfeledkez-
ni, hogy az életmentő gépekkel 
felszerelt ágyak nemcsak a fertő-
zött betegeknek, hanem a súlyos 
állapotban levő, más betegségben 
szenvedő, operált páciensek szá-
mára is elérhetőek kell legyenek.

Egyetlen súlyos 
koronavírusos eset

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban 24 intenzív terápiás ágy-
ra összesen 19 lélegeztetőgép jut. 
Mint a kórház sajtószóvivője, Kiss 
Edit megkeresésünkre elmondta, 12 

gép és 12 ágy az intenzív terápiás 
osztályon van a nem koronavírusos 
esetek ellátására, ezek közül, be-
szélgetésünk idején 11 ágy és 11 gép 
volt foglalt. Hét lélegeztetőgép és 
tizenkét intenzív terápiás ágy van a 
tamponzónában a Covid-19 betegek 
(koronavírusos fertőzöttek) ellátásá-
ra, hétfőn ezek közül egy volt foglalt.

Székelyudvarhelyen
egyelőre nincs gond

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban az elmúlt napokban megugrott 

a koronavírusos betegek száma, 
hiszen Maroshévízről is érkeztek 
fertőzöttek. Jelenleg 44 ilyen páci-
enst kezelnek. Mint Lőrinczi Csaba 
orvosigazgatótól megtudtuk, a kór-
házban összesen 13 intenzív terápiás 
ágy van, ebből tízet tartanak fenn a 

koronavírusos betegeknek és hármat 
a többi páciensnek. Összesen hat ágy 
foglalt, három-három, ezek közül 
egy-egy páciens szorul lélegeztetés-
re. „A kórházban, a koronavírusos 
betegek számára fenntartott intenzív 
terápiás ágyak két helyen vannak, 
négyet más kórteremben helyeztünk 
el és ide fektetjük be azokat, akik sú-
lyos állapotba érkeznek a kórházba, 
de teszteredményük még nincs meg. 
Egyelőre nálunk nincsenek gondok, 
de a helyzet állandóan változik, kellő 
komolysággal kell viszonyulni a jár-
ványhoz, a fertőzéshez.” A kórház-

ban tíz lélegeztetőgép áll a páciensek 
rendelkezésére. 

Marosvásárhelyen
egyre több a beteg

Marosvásárhelyen a koronavírusos 
betegeket jelen pillanatban kizáró-
lag a Maros Megyei Klinikai Kórház-
hoz tartozó klinikákon kezelik. Mint 
Ianosi Edith Simona orvosigazgató a 
Székelyhonnak elmondta, jelenleg 
a megyei kórháznak 44 intenzív te-
rápiás ágya van, ebből 12-t tartanak 
fenn a koronavírusos betegeknek. 

Minden ágyhoz tartozik lélegezte-
tőgép és más, életmentő egészség-
ügyi eszköz. Beszélgetésünk idején 
10 ágy volt foglalt a koronavírusosok 
számára fenntartottból és három a 
többi betegségben szenvedő páci-
ensek számára fenntartottból. De ez 

óráról órára változhat.  „A koronaví-
rusos betegek esetében azt tapasz-
taltuk, hogy nagyon egyedi esetek 
vannak, nem lehet és nem szabad 
általánosítani. Vannak, akiknek 
rohamosan romlik az állapota és 
légeztetőgépre is szorulnak, de van-
nak olyanok, akinek bár romlik az 
állapota, nincs szükségük mester-
séges lélegeztetésre. Bár sokan azt 
gondolják, hogy aki az intenzív terá-
piára kerül onnan már nincs hazaút, 
ez nem így van.”

Az orvosigazgató szerint na-
gyon fontos , hogy minél többen 
megértsék, hogy még mindig sok 
ismeretlen tényező van a koronaví-
russal kapcsolatban, teljesen elté-
rő ahogy egy-egy ember szervezete 
reagál a fertőzésre. Fontos, hogy 
mindenki odafigyeljen a saját 
maga és szerettei egészségére, és 
betartsák azokat az egészségügyi 
előírásokat, amelyeket járvány 
idejére megszabtak, s amelyeket 
már mindenki ismer.

Már önkénteseket toboroznak

Jelenleg a koronavírusos betegeket 
kezelő kórházak napi szinten 
le kell közöljék az egészség-
ügyi minisztériumhoz, hogy 
hány intenzív terápiás ágy 
van elfoglalva és hány van 
szabadon. Amennyiben a 
koronavírusosoknak fenn-
tartott ágyak betelnek a többi 
beteg számára fenntartott ágyak egy 
részét is fel lehet használni, újabb 
részlegeket lehet újra a koronavíru-
sos páciensek fogadására alkalmas-
sá tenni.  Itt kell jelentsék azt is, ha 
szakorvosokra, asszisztensekre van 
szükségük. A múlt héten Maros-
vásárhelyen járt egészségügyi mi-
niszter, Nelu Tătaru azt nyilatkozta, 
hogy már egyeztetések zajlanak, 
hogy honnan tudnak orvosokat és 
asszisztenseket áthelyezni azokba 
a kórházakba, ahol a fertőzöttek lét-
számának ugrásszerű növekedése 
miatt a személyzet nem elegendő. 
Közben az intenzív terápián dolgozó  
orvosokat és asszisztenseket tömörí-
tő országos szervezet önkénteseket 
toboroz, hogy pótolni tudja a hiányt 
az életmentő osztályokon. A ked-
den délben nyilvánosságra hozott 
adatok szerint országos szinten 367 
koronavírusos beteg szorul intenzív 
terápiás ellátásra.

CSÍKSZEREDAI
MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ:

13 intenzív terápiás ágy,
ebből 10-et koronavírussal

fertőzött betegek használhatnak,
3-at más betegségben

szenvedők használhatnak

44 intenzív terápiás ágy,
12-őt tartanak fenn

a koronavírusos betegeknek

24 intenzív terápiás ágy,
ebből 12-őt koronavírussal

fertőzött betegek használhatnak,
12-őt más betegségben

szenvedők használhatnak

SZÉKELYUDVARHELYI
VÁROSI KÓRHÁZ:

MAROS MEGYEI KLINIKAI
KÓRHÁZHOZ TARTOZÓ KLINIKÁK:

Fontos, hogy minél kevesebb 
intenzív terápiás ágy legyen 
használatban
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