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Egyik bezár, másik félgőzzel működik
Már két csíkszeredai laboratóriumban fertőződtek meg a koronavírussal
• A szokásosnál ke-
vesebb laboratóriumi 
vizsgálatot tudnak 
végezni egy ideig Csík-
szeredában. A kórház 
laboratóriuma az ott 
igazolt nyolc korona-
vírus-fertőzés miatt 
csökkentett személy-
zettel működik, és noha 
úgy volt, hogy egy 
magánlaboratóriumtól 
segítséget kapnak, 
kiderült, hogy utóbbi-
ban is többen elkapták 
a fertőzést, ezért ideig-
lenesen felfüggesztik 
tevékenységüket.

ISZLAI KATALIN

A teljes személyzet tesztelését 
követően a hét elején derült 
ki, hogy a Csíkszeredai Me-

gyei Sürgősségi Kórház laboratóri-
umában nyolc alkalmazott fertő-
zött. Akkor Kiss Edit sajtószóvivő 
érdeklődésünkre arról beszélt, 
hogy a lecsökkent személyzet el-
lenére a laboratórium működése 
nem áll le. Azokat a vizsgálatokat, 
amelyekre nem marad kapacitá-
suk, egy magánlaboratórium végzi 
el a kórház számára egy sürgősségi 
helyzetekre kötött szerződés alap-

ján. Szerdán viszont arra is fény 
derült, hogy a szóban forgó Prodia 
magánlaboratórium csíkszeredai 
kirendeltsége mégsem tudja kise-
gíteni a kórházat, ugyanis náluk is 
felütötte fejét a vírus.

Mégsem tudnak segíteni

Mint Szabó Sándor, a Prodia Kft . 
ügyvezető igazgatója megkeresé-
sünkre elmondta, a kórházi fertőzé-
sek napvilágra kerülését követően 
tesztelték a teljes személyzetüket, 
hiszen kapcsolatban vannak az ot-
tani laboratórium munkatársaival, 
így elképzelhető volt, hogy hozzá-

juk is bekerült a vírus. Gyanújuk 
beigazolódott, több munkatársuk-
nál is igazolták a fertőzést, közöt-
tük van Szabó Sándor ügyvezető 
igazgató is, aki telefonos beszél-
getésünkkor már kórházban tar-
tózkodott. Mint mondta, állapotuk 
stabil, nem tapasztalnak súlyos tü-
neteket, ám az esetek befolyásolják 
a laboratórium működését. Ismét 
tesztelni fogják a teljes személyze-
tet és fertőtlenítik az intézményt, 
ennek befejeztéig, azaz várhatóan 
legkevesebb hétfőig szüneteltetik a 
működésüket. Ez azt is jelenti, hogy 
egy ideig nem tudnak segítséget 
nyújtani a kórháznak. 

Ezzel kapcsolatosan Kiss Edit 
újbóli érdeklődésünkre úgy nyi-
latkozott, hogy a kórház labora-
tóriuma továbbra sem áll le, de 
kevesebb vizsgálatot tudnak elvé-
gezni. Hozzátette: munkatársaik 
megfertőződése után arra kérték a 
kórházi osztályokat, hogy ameny-
nyiben lehetséges, csökkentsék az 
igényelt vizsgálatok számát. „Ezt a 
csökkentett vizsgálatmennyiséget 
a továbbra is dolgozó alkalmazot-
takkal, illetve munkaerő-átirányí-
tással igyekszünk ellátni úgy is, 
ha a magánlaboratóriumra a náluk 
kialakult helyzet miatt nem számít-
hatunk” – húzta alá.

Átcsoportosítással megoldják

Ezt Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője 
is megerősítette, mint fogalmazott, 
a kórház „megoldja” a szükséges 
vizsgálatok elvégzését. „Vannak még 
meg nem fertőződött laboratóriumi 
munkatársaik, emellett pedig nyug-
díjazott szakemberek bevonásával és 
más laboratóriumokból történő ide-
iglenes átcsoportosítással ki tudják 
pótolni a személyzetet. Persze így sem 
lehet ugyanazt a volumenű munkát 
elvégezni, a halasztható vizs-
gálatokat eltolják, de azokat, 
amelyek szükségesek a kór-
ház működéséhez, el tud-
ják végezni” – magyarázta. 
Hozzátette, a csíkszeredai és 
a székelyudvarhelyi kórhá-
zak, illetve az egészségügyi 
igazgatóság lefedik a kötelező 
PCR-teszteléseket, a Prodia inkább 
kérésre végezte ezeket, így ebben a 
tekintetben nem okoz nehézséget a 
magánrendelő kiesése. Tevékenysé-
gük felfüggesztése tehát a kórházi 
betegellátásban nem eredményez 
fennakadást, a járóbeteg-ellátásban 
viszont okozhat. „A kérdés az, hogy 
a többi labor, amelynek Csíkszeredá-
ban szerződése van a biztosítóval, le 
tudja-e fedni a járóbeteg-rendelő ka-
pacitását” – vetette fel Tar Gyöngyi a 
kérdést, amelyre Duda Tihamértól, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatójától szerettünk 
volna választ kapni, ám lapzártánkig 
nem tudtuk elérni.

Nehezített működés. Munkaerő-átirányítással 
folytatódik a munka a csíkszeredai kórház 
laboratóriumában
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Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint 
tegnap 1271 fertőzöttet diag-
nosztizáltak Romániában, össz-
létszámuk elérte a 98 304-et. 
Az ország területén eddig 4018 
elhalálozást jegyeztek, 41 002 
személyt gyógyultnak nyilvání-
tottak. Hargita megyében újabb 
hat koronavírus-fertőzés igazolá-
sát követően 794-re nőt tegnap a 
járvány kezdete óta azonosított 
esetek száma. Emellett újabb két 
koronavírus-fertőzött vesztette 
életét, ezzel 33-ra nőtt a járvány 
halálos áldozatainak száma a 
térségben. A gyógyultak száma 
645-re emelkedett, a megye 
kórházaiban pedig 88 fertőzöttet 
kezelnek. Kovászna megyében 
22, míg Maros megyében 7 új 
fertőzöttet azonosítottak tegnap, 
ezzel előbbi esetében 902-re, 
utóbbiéban pedig 1529-re nőtt a 
járvány kezdete óta azonosított 
esetek száma.

• RÖVIDEN 

Koronavírus-fertőzéssel diag-
nosztizálták a gyulafehérvári 

érseket – tájékoztatott tegnapi köz-
leményében az érsekség. „A Gyula-

fehérvári Római Katolikus 
Érseki Hivatal közli pap-
jaival és a hívekkel, hogy 
kedden dr. Kovács Gergely 
érsek urat magas lázzal 
és rossz közérzettel kór-
házba szállították” – áll 
a hivatalos tájékoztatás-
ban, ami szerint az érsek 
egészségi állapota csak 
romlott az augusztus 29-ei 

püspökszentelés óta, amikor 
Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári 
római katolikus főegyházmegye se-
gédpüspökét szentelték fel.

Vigyázzunk egészségünkre

„Kezdetben a hűlés tünetei mutat-
koztak nála, ezért azonnal kapcso-
latba lépett háziorvosával, és segít-
ségét kérte. Az érsek úr elkülönülve 
volt a szobájában, követve egészségi 
állapotát, és hogy ne veszélyeztesse 
a környezetében élők és dolgozók 
egészségét. A hűlésre alkalmazott 
kezelés nem hozta meg a várt ered-
ményt, maradt a magas láz, száraz 
köhögés, fejfájás és a rossz közér-

zet” – áll a Romkat.ro portál által 
idézett közleményben, amelyből 
kiderül, hogy  kedden végezték el a 
Covid-19-tesztet, amelynek eredmé-
nye pozitív lett. „Az érsek úr imát kér 
tőlünk, és felszólít arra, hogy vigyáz-
zunk a magunk és mások egészségé-
re” – üzente közleményében a gyula-

fehérvári érsekség. Kovács Gergelyt 
egyébként vasárnap Tusnádfürdőre, 
Kisboldogasszony búcsúünnepére, 
illetve a Szent Anna Tanulmányi Ház 
felszentelésére is várták, az érsek 
helyett azonban Tamás József nyu-
galmazott püspök volt a szabadtéri 
szentmise főcelebránsa.

Kórházban kezelik Kovács Gergely gyulafehérvári érseket
• Megfertőződött a koronavírussal Kovács Gergely 
gyulafehérvári érsek. Augusztus vége óta meghűlésre 
gyanakodtak, de mivel fokozatosan romlott a katolikus 
egyházi vezető állapota, elvégezték a koronavírustesz-
tet, amely kedden pozitív lett. Az érsek imát kért híveitől.

Kovács Gergely arra szólított, hogy 
vigyázzunk a magunk és mások egészségére
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