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Elhalasztott  műtétek
Átszervezések és új intézkedések a betegek ellátásáért

Á tszervezéseket és új intéz-
kedéseket eszközöl a nö-
vekvő esetszámok miatt 

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház. Az intézmény közleménye 
szerint a sürgősségi betegellátó 
egységben új betegutakat alakíta-
nak ki, és a kórház udvarán egy új, 
fűthető sátrat húztak fel, ahol szak-
személyzet felügyelete alatt vára-
kozhatnak az enyhe tünetekkel ren-
delkező betegek. Megyei sürgősségi 
kórházként továbbra is a megye tel-
jes területéről fogadnak betegeket.

Helyet szabadítanak fel

Az ortopédiai osztály a kórház 
kardiológiai osztályára költözött, 
a kardiológia pedig helyet szaba-
dított fel ezen osztály számára. A 
kórház földszintjén így ismét az 
eredeti, nagyobb felületen műkö-
dik a tamponzóna (sárga zóna) a 

koronavírus-fertőzés gyanújával 
kórházba érkezők számára, és a 
még szükséges szervezési lépések 
után tíz intenzív terápiás ágy lesz 
igénybe vehető Covid-19 betegek 
számára (piros zóna). A kórház 
belgyógyászati osztálya szükség 
esetén tamponzónává alakul azon 
betegeknek, akik RT-PCR tesztje 
negatív volt, ellenben koronavíru-
sos tüneteket mutatnak. A neuro-
lógiai osztály helyeket szabadít fel 
szükség esetén a belgyógyászati 
esetek számára. Fontos továbbá, 
hogy közel egy hétre, az október 
26–30. közötti időszakra felfüg-
geszti a kórház a krónikus betegek 
számára tervezett sebészeti beavat-
kozásokat. Ezen betegeket értesítik, 
és újra előjegyzik műtétre. A kórhá-
zi járóbeteg-rendelők továbbra is 
működnek, az eddigi, csökkentett 
üzemmódban, 30 percenként jegy-
zik elő a betegeket.

Közel ezer fertőzöttet láttak el

Folytatódik továbbá a kórház ka-
pujánál a triázs, a pácienseket arra 
kérik, hogy működjenek együtt a 
kórház személyzetével, adják meg a 
kért adatokat és kövessék a kapott út-
baigazítást. Annak érdekében, hogy 
az emelkedő beteglétszám esetére 
is megfelelő ellátást biztosít-
sanak, a kórház vezetősége 
elrendelte a személyzet szá-
mára – az indokolt esetek 
kivételével – a pihenősza-
badságok felfüggesztését 
november elsejétől. Ugyan-
akkor behívhatják szükség 
esetén azokat, akik már sza-
badságon vannak. 

A kórház koronavírusos 
betegek ellátására átalakított 
osztályain tegnap reggel 82 igazol-
tan fertőzött és 9 koronavírus-fertő-
zés gyanújával kórházban lévő sze-
mélyt láttak el, illetve két Covid-19 
beteg szorult intenzív terápiás ellá-
tásra. Az első Csíkszeredában iga-
zolt eset óta, 2020 áprilisától hétfő 
reggelig összesen 996 koronavíru-
sos beteget kezeltek a kórházban, 
közülük 14 személy elhunyt.

Folyamatosan nő a betegek 
száma. Ezen a héten felfüggeszti a 
krónikus betegek számára tervezett 
műtéteket a csíkszeredai kórház 
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• A járványhelyzetre és Hargita megye többi kórhá-
zának telítettségére való tekintettel október 23-ától a 
csíkszeredai kórház több intézkedést és átszervezést 
foganatosít a koronavírusos páciensek megfelelő ellátá-
sa és intenzív terápiás helyek biztosítása érdekében.

B A L O G H  L E V E N T E

L udovic Orban miniszterelnök 
közölte, egyelőre nem terveznek 

újabb megszorításokat – így éjszakai 
kijárási tilalmat sem –, megvárják, 
milyen hatással járnak az eddigi 
korlátozások. Raed Arafat katasztró-
favédelemért felelős belügyi állam-
titkár eközben arról beszélt, hogy a 
karácsony is a koronavírus jegyében 
telik majd. Az egészségügyi illetékes 
vasárnap este az Antena 3 hírteleví-
zióban leszögezte: a karácsonyi ün-
neplést a vírushoz kell „igazítani”, 
mivel addigra még biztosan nem si-
kerül megszabadulni tőle. Hozzátet-
te, nem lesz lehetséges úgy ünnepel-
ni, mintha normális lenne a helyzet, 
alkalmazkodni kell hozzá abban a 
reményben, hogy jövőre már minél 
nagyobb mértékben visszatérjen a 
normalitás. Arról is beszélt, hogy 

jövő tavaszig, sőt nyárig nem való-
színű, hogy elkezdődhet a tömeges 
oltás, ezért addig meg kell tanul-
nunk együtt élni a koronavírussal. 
Azt is kijelentette, hogy – mivel sze-
rinte a vírus terjedésének fokozódá-
sához jelentős mértékben hozzájá-
rultak az önkormányzati választások 
utáni ünnepségek – az operatív törzs 
arra készül, hogy konkrét tiltásokat 
fogalmazzon meg a december hato-
dikán esedékes parlamenti választás 
utáni ünneplésekre vonatkozóan. Ki-
fejtette, a napi 3–4000-es esetszám 
hatalmas terhet ró az egészségügyi 
rendszerre, a terv az, hogy sikerül-
jön ellaposítani a felfelé ívelő jár-
ványgörbét, hogy aztán ismét lefelé 
induljon. Megjegyezte, a legnagyobb 
problémát továbbra is az egészség-
ügyi dolgozók hiánya jelenti.

Enyhített utcai maszkviselés
• Bizonyos esetekben rövid időre levehető a száj-
maszk az utcán azokon a településeken, ahol a koro-
navírus-járvány terjedése miatt kötelező a szabadtéri 
maszkviselés – döntött tegnap az országos járványügyi 
operatív törzs. Így kis időre eltávolítható a maszk 
dohányzás, evés vagy ivás, illetve sportolás – például 
kocogás – közben, de csak a gyalogosövezeteken kívül. 

Folyamatosan ellenőrzik 
a maszkviselést a rendőrök
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Beszámoló arab földről
Omán és az emírségek címmel tartanak élménybeszámolót az arab félszi-
geten tett utazásukról Csibi Márti és utastársai szerdán a gyergyószent-
miklósi művelődési ház színháztermében. Az Országjárók, világjárók 
előadássorozat 49. eseménye 19 órakor kezdődik. A belépés ingyenes, de 
a szervezők mindenkit figyelmeztetnek a maszkviselés kötelezettségére 
és az egymástól való megfelelő távolság betartásának fontosságára.
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