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Megsínylik a krónikus betegek
Országszerte egymillióval kevesebb beteg volt kórházban idén

SIMON VIRÁG

A kórházak hivatalos jelentései 
alapján a fekvőbeteg-ellátás-
ban kezelt akut és krónikus 

betegek, illetve a sebészeti esetek 
országos szinten áprilisban a tavalyi 
évhez képest 71 százalékkal, május-
ban 61 százalékkal csökkentek, jú-
nius és szeptember között pedig 45–
40 százalék között volt ez az érték. 
Év elején, januárban az onkológiai 
esetek 8,3 százalékos, februárban 
2 százalékos növekedést mutattak 
az előző évhez képest, tavasztól 
viszont itt is drasztikus csökkenés 
következett be, áprilisban 46 száza-
lékkal, augusztusban 40 százalék-
kal kevesebb rákos beteget kezel-
tek. Az összesített kimutatásokban 
szerepelnek az állami és a magán 
egészségügyi intézmények is. Mint 
az adatokkal kapcsolatosan Loren-
zovici László orvos, közgazdász, 
egészségügyi elemző kiemelte: a 
járvány kezdetekor az egészségügy-
ben voltak indokolatlan beutalások, 
beavatkozások, amelyek csökken-
tése szükségszerű volt, de ezek va-
lószínűleg csupán az esetek alig 20 
százalékát tették ki, a többi elma-
radt kezelés, sebészeti beavatkozás 
létfontosságú lett volna.

Maros megyében 
nagy a csökkenés

A szakember azt is kiemelte, hogy a 
megyék között is nagy különbségek 
vannak, például a számadatokból 
kiderül, hogy Kolozsváron jobban 
kezelték a járványt, a korlátozások 
ellenére elég sok beteget tudtak fo-
gadni és kezelni. Maros megyében 
viszont az országos és helyi dönté-
sek nem kedveztek a krónikus be-
tegeknek. Példaként említette, hogy 
a múlt év augusztusához képest 
idén augusztusban a Maros Megyei 
Klinikai Kórházban 69,4 százalék-
kal kevesebb akut beteget utaltak 
be, szeptemberben ez a szám -45,6 
százaléknyi volt. Utóbbi csökkenés 
számokban így néz ki: tavaly 2604 
akut beteget láttak el, idén viszont 
csak 1417-et. A Marosvásárhelyi 
Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház 
esetében augusztusban ez a csökke-
nés 42,2 százalékos, szeptemberben 
pedig 25,9 százalékos  volt.

Hargita megyében 
jobb a helyzet

A Hargita megyei kórházak összes-
ségében jobb helyzetben vannak, 
mint az országos átlag, ezekben 
augusztusban az akut esetszám-
csökkenés az előző évhez képest 
csupán 31,8 százalékos volt, szep-
temberben pedig 28 százalékos, de 
itt is nagy különbségek figyelhetők 
meg. Maroshévízen volt a legrosz-
szabb a helyzet augusztusban, 65 

százalékos visszaeséssel, szeptem-
berben ez a szám -41,7 százalék 
lett. Székelyudvarhelyen is nagy a 
csökkenés, augusztusban -41 szá-
zalék, szeptemberben -38,5 száza-
lék, ez konkrét számokban így néz 
ki: tavaly szeptemberben 1350 akut 
esetet kezeltek, idén szeptember-
ben pedig 830-at. A Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházban au-
gusztusban 22,6 százalékos csök-
kenést jegyeztek, szeptemberben 
pedig 21,3 százalékkal kevesebb 
beteget kezeltek a tavalyi évhez vi-
szonyítva, tehát a tavalyi 2054 he-
lyett 1616-ot. A szakember szerint 
elgondolkodtató a Maros és Har-
gita Megyei kórházak közötti nagy 
különbség.

Háromszéken is 
kisebb a csökkenés

Kovászna megyében ugyanakkor 
szintén kisebb volt a csökkenés az 
országos átlaghoz képest szeptem-
berben, pontosabban 28 százalékos 
visszaesést jegyeztek a korábbi év-
hez képest. A kézdivásárhelyi 
kórházban 22 százalékos, míg 
a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogo-
lyán Kristóf Megyei Sürgős-
ségi Kórházban 35 százalékos 
csökkenés történt az ellátot-
tak számában. Lorenzovici 
László szerint helyi szinten is 
jobban oda kellene fi gyelni a 
nem koronavírusos betegekre, 
és megoldásokat kell találni, hogy ke-
zelésük, követésük biztosítva legyen. 
Ellenkező esetben a koronavírus-jár-
vány nagy áldozatai lesznek azok a 
krónikus betegek, akik idén szinte 
egész évben nem tudtak megfelelő or-
vosi ellátáshoz, kezeléshez jutni.

Üres kórterem. A járványhelyzet 
miatt egymillióval kevesebb 
beteget utaltak be a kórházakba 
augusztusig
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 Folytatás a 4. oldalról

Két osztályra szűkült 
a betegfogadás

A Hargita megyei koronaví-
rusos betegek számának ug-
rásszerű növekedése előtt, 
vagyis szeptember végéig 
a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórházban minden osztályon 
fogadták a betegeket. Mivel 
azonban ezt az egészségügyi 
intézményt elsősorban koro-
navírusos betegek fogadásá-
ra jelölte ki az egészségügyi 
minisztérium, az esetszám 
növekedése következtében fo-
kozatosan visszaszorultak a 
krónikus betegek és a sürgős-
ségi ellátást igénylő esetek. 
Mint a kórház orvosigazgató-
jától, Lőrinczi Csabától meg-
tudtuk, két hete már csak az 
onkológiai és a hematológiai 
osztály működik, más osztá-
lyon nem tudnak betegeket 
fogadni. „Az intenzív terápi-
ás ágyainkat is teljesen oda 
kellett adjuk a koronavírusos 
betegeknek, így ha sürgősségi 
esetben fordulnak hozzánk, 
Csíkszeredába kell küldjük a 
betegeket. Ez nehézséget jelent 
a páciensek és hozzátartozó-
ik számára, hiszen mindenki 
szeretné, ha a súlyos betegek 
otthonukhoz közel maradhat-
nának. Jelenleg azonban ezen 
változtatni nem lehet. Megpró-
báltuk úgy tehermentesíteni 
a kórházi ágyakat és segíteni 
a koronavírusos betegeknek, 
hogy a tünetmenteseket vagy 
enyhe tünetekkel rendelkező-
ket napi beutalással fogadjuk, 
megvizsgáljuk, és ha jó az ál-
lapotuk, akkor otthonukban 
gyógyulhatnak. Így nem fog-
laltuk el a kórházi ágyakat a 
tünetmentesekkel és azokkal, 
akik otthon is eltölthetik a 14 
napos kötelező karantént” – 
mutatott rá Lőrinczi Csaba.

Szakmailag és emberileg 
sem egyszerű

Az orvosigazgató szerint a kró-
nikus betegek nagy többsége 
megértette, hogy jelenleg nem 
tudják őket fogadni, amennyi-
ben lehetett, elhalasztották a 
beavatkozásokat, kezeléseket. 
Lőrinczi Csaba ugyanakkor 
azt is elárulta, hogy orvosként 
és kórházként számukra je-
lenleg nagy nehézséget jelent, 
hogy szinte naponta változnak 
a rendelkezések, elvárások, 
szabályok, folyamatosan át-
alakítások vannak. Azt is ne-
hezen élik meg továbbá, hogy 
az intenzív terápiás osztályon 
fekvő, néha életük utolsó óráit 
ott töltő fertőzött betegek hoz-
zátartozói folyamatosan kérik 
őket, hogy még egyszer láthas-
sák szeretteiket. Nehezen értik 
meg és még nehezebben tudják 
elfogadni, hogy jelenleg a tör-
vény ezt tiltja, semmikképp 
nem tudják beengedni a hozzá-
tartozót a koronavírussal fertő-
zött beteghez.

• A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések és a kórházak átalakítása 
következtében több mint egymillióval kevesebb beteget utaltak be idén januártól 
augusztusig a romániai kórházakba, mint egy évvel ezelőtt – hívja fel a közvéle-
mény figyelmét Lorenzovici László orvos, közgazdász, egészségügyi elemző.

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap 3920 fertőzöttet diagnosztizáltak 
Romániában, összlétszámuk jelenleg 180 388. Az ország területén eddig 
5872 elhalálozást jegyeztek, a járvány kezdete óta 130 894 személyt 
nyilvánítottak gyógyultnak, összesen 9984 beteget ápolnak az ország 
különböző kórházaiban, intenzív osztályon pedig rekordszámú, 749 
személyt kezelnek. Hargita megyében hatvanöt új koronavírus-fertőzést 
igazoltak tegnap, ezzel 1950-re nőtt a járvány kezdete óta a térségben 
azonosított esetek száma. Gyógyultnak három személyt nyilvánítottak, 
ezáltal 1013-ra emelkedett a fertőzést eddig legyőzők száma. A csíksze-
redai, székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi kórházakban kezelés 
vagy megfigyelés alatt állók száma a szombati 315-ről 214-re csökkent, 
az otthoni elkülönítésben lévők száma viszont az egy nappal korábbi 
492-ről 532-re nőtt, 121 beteg esetében pedig még folyamatban van a 
járványügyi vizsgálat, tehát ezután dől el, hogy kórházba vagy otthoni 
elkülönítésbe kerülnek. Maros megyében 94, Kovászna megyében 50 új 
esetet igazoltak tegnap, előbbi megyében ezzel 3169-re nőtt az eddig 
igazolt fertőzések száma, utóbbiban pedig 1702-re.




