
 Erdélyi tudósítások 2020. november 11.
szerda 3

 » BÁLINT ESZTER

Hat, koronavírussal fertőzött sze-
mély vesztette életét Temes me-

gyében vasárnap és hétfőre virradóra, 
mivel nem volt hely az intenzív terápi-
ás osztályon – jelentette be Virgil Mus-
ta, a temesvári Victor Babeş-járvány-
kórház orvosa. Mind a hat páciens 
szenvedett más krónikus betegség-
ben is. „Nehéz helyzetben vagyunk. 
Az intenzív osztályon néhány napja 
nincs hely, és a kórházban nagyon 
súlyos állapotú betegek vannak, akik-
nél fennáll a kockázat, hogy romlik 
az állapotuk, és mivel nincs intenzív 
terápiás hely, nem tudunk számuk-
ra gépi lélegeztetést biztosítani. Így 
magasnyomású oxigénen tartjuk, de 
sajnos nem elég. A tegnapi nap folya-
mán ma reggelig hat személy hunyt 
el, valamennyien súlyos állapotban, 
akiknek romlott az állapota, de nem 

volt megoldásunk számukra” – nyi-
latkozta hétfő este a temesvári orvos.

Hozzátette: olyan idős személyek 
kerülnek kórházba, akiknek más 
betegségeik is vannak, és akiknek a 
megmentése egyre nehezebb. „Ha 
nem lenne ennyi eset, köztük nagyon 
súlyosak is, akik intenzív terápiára 
szorulnak, lett volna esélyük. Ez tör-

tént tavasszal, amikor nagyon sok 
ember életét sikerült megmentenünk, 
mivel még volt hely a kórházakban. 
Ma a mi kórházunkban egyetlen hely 
sincs, mint ahogy a CFR és a szív- és 
érrendszeri betegeket utókezelő köz-
pontban sincs. Nehéz helyzetben 
vagyunk. Holnap megnyitják az AS-
CAR-t (szívkórház – szerk. megj.), 

még kapunk néhány helyet ott is, de 
nagyon valószínű, hogy gyorsan meg-
telik, aztán nem tudom, mi lesz” – 
idézte a News.ro hírügynökség Virgil 
Mustát. Az orvos beszélt ugyanakkor 
arról is, hogy vannak olyan pácien-
sek, akiknél gyors a betegség lefolyá-
sa, és nincs idő átszállítani őket az 
ország más városaiba.

Temes megye: hatan meghaltak, mert nem volt már hely az intenzív osztályon

 » Olyan idős 
személyek ke-
rülnek kórházba, 
akiknek más be-
tegségeik is van-
nak, és akiknek 
a megmentése 
egyre nehezebb.

Folytatták tegnap tiltakozó-
sorozatukat a Sanitas egész-
ségügyi szakszervezet tagjai, 
miután követeléseiket nem 
teljesítette a kormány. Ugyan-
akkor pénzhiány miatt már a 
kedden esedékes béreket sem 
tudták kiadni a Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóságnak.

 » BÍRÓ BLANKA, SZÉCHELY ISTVÁN

I smét a kormány elé vonultak 
tegnap a Sanitas egészségügyi 
szakszervezet tagjai, abban bíz-

va, hogy sikerül kimozdítaniuk 
a holtpontról a tárgyalásokat. A 
szakszervezet munkatársai eldön-
tötték, minden kedden utcára 
vonulnak, amíg nem teljesítik 
követeléseiket. Múlt héten nem 
jártak eredménnyel, a kormány 
részéről senki nem állt szóba 
velük, arra hivatkoztak, hogy a 
miniszterelnök külföldön van, 
hivatalos látogatáson. Ezen a hé-
ten már csak a szakszervezet bu-
karesti tagjai tüntettek, hiszen a 
járványügyi korlátozások miatt 
nem lehetett megoldani, hogy a 
különböző megyékből elutazza-
nak a fővárosba.

Vasile Neagovici, a Sanitas 
Kovászna megyei elnöke lapunk-
nak haladásnak nevezte, hogy 
a napokban legalább az egyez-
tetések megkezdődtek. Hétfőn 
este a szakszervezet vezetői Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszterrel 
találkoztak, tegnap pedig Ludo-
vic Orban miniszterelnök kabi-
netvezetőivel. Újabb ígéreteket 
kaptak, hogy a követeléseik egy 
részére megoldásként még ezen 
a héten kiadnak két kormány-
rendeletet. A szakszervezet a 
hétvégéig kivár, ha az ígéreteket 
nem váltja valóra a kormány, 
folytatják a tiltakozást, a spon-
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Pénz- és védőfelszerelés-hiány az egészségügyben

A járványügyi utazási korlátozások miatt tegnap csak Sanitas szakszervezet bukaresti tagjai tüntettek

 » Hétfőn este 
a szakszervezet 
vezetői Nelu 
Tătaru egészség-
ügyi miniszterrel 
találkoztak, 
tegnap pedig 
Ludovic Orban 
miniszterelnök 
kabinetvezető-
ivel. Újabb ígé-
reteket kaptak, 
hogy a követelé-
seik egy részére 
megoldásként 
még ezen a héten 
kiadnak két kor-
mányrendeletet. 

tán megmozdulásokat sem tartják 
kizártnak, mert „kezd betelni a 
pohár, az egészségügyi dolgozók 
eljutottak a türelmük határára, ki-
merültek”.

A szakszervezeti vezető kifej-
tette, ígéretet kaptak, hogy még 
ezen a héten kibocsátanak egy 
kormányhatározatot, amely sza-
vatolja a 30 százalékos pótlékot 
minden alkalmazottnak, aki kap-
csolatba került koronavírus-fer-
tőzöttekkel, ezt a juttatást a ve-
szélyhelyzetben kaphatják meg, 
és a forrásokat is biztosítja a kor-
mány. Hasonlóképpen az országos 
járványhelyzet idejére törvényben 
rögzített 55–85 százalékos pótlék 
odaítéléséről is kormányrendelet 
születik, amelyben meghatároz-
zák a finanszírozás forrását. Arra 
is ígéretet kaptak, hogy költség-
vetés-módosítással biztosítják 
a szociális rendszerben dolgozó 

szakemberek fizetését, kiadják a 
vakációs utalványokat az egész-
ségügyben és a szociális rend-
szerben dolgozóknak. Arról, hogy 
már jövőre megkapják a 2022-re 
előirányzott béreket, a jövő esz-
tendei költségvetés kidolgozása 
előtt egyeztetnek. A tárgyalások 
a következő napokban Ludovic 
Orban miniszterelnök irányításá-
val folytatódnak, részt vesznek az 
érintett minisztériumok és az Or-
szágos Egészségbiztosító Pénztár 
vezetői. Az egyeztetések eredmé-
nyétől függ, hogy a szakszervezet 
mit lép a következőkben.

Mindeközben már a tegnap ese-
dékes októberi bérek kifizetésére 
sem maradt pénze a Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóságnak, így nem kaphatta 
meg fizetését a szociális rendszer 
mintegy nyolcszáz alkalmazottja: 
az idősotthonokban, gyermekel-

helyező központokban dolgozók, 
ápolók, egészségügyi assziszten-
sek, hivatásos nevelőszülők, szo-
ciális munkások, pszichológusok, 
adminisztrációs munkát végzők.

Az intézmény már hónapok óta 
pénzügyi gondokkal küszködik, 
mert nem kaptak állami költség-
vetés-kiegészítést, múlt hónapban 
is csak az utolsó pillanatban, csak 
átmenetileg rendeződött a legége-
tőbb kiadásaik, azaz a bérek kifi-
zetésének a kérdése úgy, hogy a 
megyei tanácstól pénzt kapott az 
igazgatóság a szeptemberi fizeté-
sek kiutalására. Elekes Zoltán, a 
Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság vezetője 
elmondta, pénteken tart ülést a 
megyei tanács, és abban remény-
kednek, hogy ezúttal is kapnak 
pénzt a szociális rendszerben dol-
gozók béreinek kifizetésére.

Ez azonban közel sem oldaná 
meg a gondjaikat. „A zsák fene-
kére értünk. Számlákat kellene 
kifizessünk, egészségügyi védőfel-
szereléseket kellene vásárolnunk, 
de arra sincs már pénzünk. Még 
nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy nem fizettünk ki egy szám-
lát, de most már elfogyott min-
den pénzünk” – fogalmazott az 
igazgató. Hozzátette, a kialakult 
helyzet a rendszerben dolgozókon 
kívül már az ellátottakat is érinti. 
Rámutatott, egyértelmű, hogy ha 
ebben a hónapban nem kap pénzt 
az intézmény, akkor jövő hónap-
ban már elmaradásaik lesznek. A 
szociális és gyermekvédelmi igaz-
gatóságnál az állami költségve-
tés-kiegészítésre várnak, ugyanis 
az intézmény idén összesen hat 
hónapra elegendő pénzt kapott 
az államtól. A szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatóság a megyei 
tanácson keresztül kapja meg az 
állam által a működésre kiutalt 
pénzeket, a költségek 90 százalé-
kára kellene pénzt adjon a pénz-
ügyminisztérium, de ez az elmúlt 
években mindig kevesebb volt.
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Önkénteseket keresnek Bihar megyében a járványhelyzet kezelésére

Bihar megyében is önkéntesek bevonásával orvosolná a járványhelyzetet a megyei egészségügyi hatóság (DSP). 
Az intézmény honlapján közzétett hirdetés szerint elsősorban orvosi és informatika szakos egyetemisták jelent-
kezését várják, illetve bármilyen egészségügyben dolgozó személy segítsége jól jönne. De bárki jelentkezhet ön-
kéntesnek, aki segíteni szeretne, közölte kedden a DSP, ugyanis elsősorban a bejövő telefonhívások kezeléséhez 
keresnek embert, illetve a járványügyi ankétok lefolytatásához. Dorel Ţîrţ, a DSP szóvivője szerint a jelentkezők-
nek jó egészségügyi állapotban kell lenniük, és nem lehetnek büntetett előéletűek, ugyanis erkölcsi bizonylatot 
is fel kell mutatniuk. Bővebb információk az intézmény honlapján kaphatók. Eddig Kolozsváron és Bukarestben 
sikerült önkénteseket bevonni az egészségügyi hatóságok munkájába, a kincses városban több mint száz orvosis 
egyetemista és számos civil segíti a hatóságok munkáját.




