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H I R D E T É S

LETERHELIK A VONALAKAT A MINTAVÉTELT KÉRŐ SZEMÉLYEK, KÖZBEN SEGÍTSÉG NÉLKÜL MARADHATNAK A SÜRGŐSSÉGI ESETEK

Mentősök: ne a 112-t hívják a tesztelésre várók!
Háromszor annyian hívják a men-
tősöket a koronavírusteszt miatt, 
mint ahányan egészségügyi ellátásra 
szorulnak, így lefoglalják a vonalat 
a sürgős esetek elől – fi gyelmeztet 
a Bihar megyei mentőszolgálat. Ko-
lozsváron tíz új telefonvonal beüze-
melésével, Bukarestben önkéntesek 
bevonásával orvosolnák a bajt.

 » PAP MELINDA

K éptelenek eleget tenni a rájuk zú-
duló tömeges tesztigénynek a men-
tőszolgálatok, ezért arra kérik a 

koronavírus-gyanús eseteket, tünetekkel 
rendelkezőket, hogy ha nem tudják kivár-
ni a sorukat, végeztessék el a tesztet vala-
melyik állami vagy magánlaborban, és ne 
„zaklassák” a mentősöket. 

A Bihar megyei mentőszolgálat köz-
leményben szólítja fel a lakosságot: ne 
éljen vissza az ingyenes tesztelési lehe-
tőséggel, és saját autójával jelentkezzen 
szűrésre, mintsem a 112 sürgősségi hí-
vószámot tárcsázza. A mentőszolgála-
tokhoz ugyanis az elmúlt időszakban 
háromszor annyi hívás érkezik a szűrésre 
várók részéről, mint a sürgős ellátásra 
szorulóktól. Bihar megyében naponta 
mintegy 150-en telefonálnak a teszt mi-
att, míg a sürgős hívások száma 30–50 
körüli, így fennáll a veszély, hogy a teszt-

re várók lefoglalják a vonalat azok elől, 
akiknek életbevágó lenne a kapcsolat.

Teszt helyett várólista
Hadrian Borcea, a mentőszolgálat vezetője 
és Liciniu Venter, a közegészségügyi ható-
ság (DSP) vezetője a Bihon hírportálnak 
elmondta: a válsághelyzetre az lenne a 
megoldás, ha a tünetekkel rendelkezőket 
az állami és magánkórházakban lévő teszt-
központokban is ingyen szűrnék. Addig is 
arra kérik a lakosokat: várják ki a sorukat, 
ugyanis a tesztelés meghatározott sorrend-

ben történik, így napokat kell várni rá. Mint 
írják, elsőként a tünetekkel rendelkezőket 
és az egészségügyi személyzetet tesztelik, 
majd az igazolt esetek tüneteket felmutató 
kontaktjait. A szervátültetésre várók vagy 
szervdonorok szintén prioritást élveznek, 
akárcsak a kezelésre váró rákos betegek 
vagy immunbetegségben szenvedők. A di-
alízisre várók, az állami szociális intézmé-
nyek lakói, a terhes kismamák és a beteggel 
kapcsolatba került kisegítő egészségügyi 
személyzet szintén elsőbbséget élvez a 
tesztelési folyamatban.

A közleményhez a mentősök a Bihar 
megyei tesztközpontok listáját is melléke-
lik, ahol pénz ellenében végzik a szűrést. 
Nagyváradon erre egyre nagyobb az igény, 
meghaladta az öt ezreléket a fertőzöttek 
száma, és a megyében húsz újabb telepü-
lést minősítettek vörös zónának.

Új telefonvonalak Kolozsváron
Képtelen fogadni a fertőzöttgyanús sze-
mélyektől érkező számos megkeresést a 
Kolozs megyei közegészségügyi hatóság 
(DSP) is, mely a héten tíz új telefonvonalat 
üzemel be a célra. Itt önkéntesek igazítják 
útba a betelefonálókat – jelentette be Mir-
cea Abrudean prefektus. „Gondoljanak 
bele, 350 új eset van naponta, ez mindenik 
esetében 4-5 kontaktot jelent, tehát 1200 
telefonhívást” – részletezte a prefektus, aki 
szerint a DSP alkalmazottai nem győznek 
eleget tenni a sok hívásnak. Munkájukat 
jelenleg száz orvosis egyetemista és 15 is-
kolai orvos segíti. Önkéntesekkel próbálják 
orvosolni a válsághelyzetet Bukarestben is: 
a fővárosi DSP az orvosisok megkeresése 
mellett a közösségi oldalakon is közzétette 
felhívását.

Kolozs megyében egyébként Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszter szerint 63 hely van 
az intenzív osztályokon, és 600 a kórházak-
ban a Covid-19 betegeknek, hétfőtől a me-
gyei sürgősségi kórház is Covid-kórházzá 
alakul. A közép-erdélyi megyében csütör-
tökön a félezret is meghaladta a fertőzöttek 
száma, 534 új esetet jelentettek.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E

Tegyenek le róla! Háromszor annyi hívás érkezik a szűrésre váróktól, 
mint a sürgős ellátásra szorulók részéről




