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Fontosak a helyi döntések
Indokolt lenne az óvodák és általános iskolák megnyitása
• Fontos felgyorsítani a 
járványügyi felmérések 
elvégzését és kiter-
jeszteni a tesztelést. 
Nagyobb hatáskört kell 
adni a helyi szakembe-
reknek és vészhelyzeti 
bizottságoknak, hogy a 
helyzet pontos ismere-
tében helyi döntéseket 
hozhassanak – véli 
László Attila orvos, 
szenátor, a szenátus 
egészségügyi bizott-
ságának elnöke, akivel 
arról is beszélgettünk, 
hogy miért lenne indo-
kolt az óvodás és 0–8. 
osztályos diákokat 
visszaengedni a tanin-
tézetekbe.  

SIMON VIRÁG

A z RMDSZ kérte a kormány-
tól, hogy ott, ahol a korona-
vírus-járvánnyal összefüg-

gésbe hozott esetszámok lehetővé 
teszik, engedjék vissza az óvodák-
ba, az iskolapadokba a kicsiket és a 
0–8. osztályos diákokat.

Számokkal lehet érvelni

László Attila szenátor szerint köz-
egészségügyi előnyei vannak annak, 
ha nyitva maradnak az óvodák és is-

kolák. A legtöbb oktatási intézmény-
ben minden erőfeszítést megtettek 
annak érdekében, hogy megfelelő 
körülmények között – távolságot be-
tartva, maszkot viselve, elkerülve 
a közösségi játékokat – fogadják és 
neveljék a gyermekeket. Az oktatási 
intézmények többségében van reggeli 
egészségügyi szűrés, és észreveszik, 

ha a gyermeknek fertőzésre utaló tü-
netei vannak. Ugyanakkor ha kide-
rül, hogy egy gyerek pozitív, akkor 
felügyelet alatt lehet tartani mind 
őt, mind a családtagjait, kontaktjait, 
lehet követni az esetet. „Az óvodák 
és iskolák bezárásával szétszórtunk 
2 millió gyermeket a közösségekbe, 
ahol nem tudjuk, hogy kivel talál-
koznak, elkapták-e a fertőzést vagy 
sem. Az országos kimutatások szerint 
2 millió gyermek közül 8 hónap alatt 
5800-ról derült ki, hogy pozitív, ami 
nem túl nagy százalék. Azt is tudjuk, 
hogy a gyermekek döntő többsége tü-
netmentesen vagy minimális tünetek-
kel esett át, esne át a fertőzésen. Ezért 
nem indokolt ott bezárni az iskolákat, 
óvodákat, ahol az esetszám alacsony” 
– érvelt László Attila. Megkérdeztük, 
hogy mit lehet tudni a tanárok, iskolai 
személyzet megfertőződéséről. László 
Attila szerint az adatok arról beszél-
nek, hogy nincs magasabb részará-
nya a fertőzéseknek a tanerők között, 
mint az átlagos lakosság körében, és 
egy tanulmány szerint a tanintézmé-
nyeken belül azon tanárok esetében 
van némi növekedés, akik sok időt 
töltöttek a tanáriban. 

Helyi döntések legyenek

A szenátus egészségügyi bizottságá-
nak elnöke szerint a megyei és helyi 
szakembereknek és önkormány-
zatoknak kellene eldönteniük, mit 
tartanak nyitva és bezárva. „Jelen 
pillanatban számos olyan statisz-
tikai adat szerint történik az okta-

tási intézményekben zajló munka 
korlátozása, ami nem mindig fedi a 
valóságot. Mert egy községen belül 
különböző fertőzöttségi szint lehet 
településenként, és ezeket nem ve-
szik fi gyelembe. A rendelkezések 
szerint ha három gyerek fertőzött 
lesz egy iskolában, akkor azt a tanin-
tézetet be kell zárni. De lehet, hogy 
ebből kettő testvérpár, az gócnak 
minősül. A testvérek és szülők ma-
radjanak otthon, a direkt kontaktok 
is, de attól a többi 500 gyerek járhat-
na iskolába. Nincs értelme lezárni az 
egész oktatási intézményt. De ehhez 
arra van szükség, hogy a Bukarest-
ben hozott országos döntések he-
lyett hagyják a helyi szakembereket 
dönteni, hiszen ők ismerik a pontos 
helyzetet. Arra is szükség van, hogy 
azokat, akik közvetlen kapcsolatba 
kerültek a betegekkel, ingyen le-
teszteljék” – magyarázta a szenátor. 
László Attila a helyi döntések fon-
tossága kapcsán két példát is emlí-
tett. Elsősorban Székelyudvarhelyt, 
amely szinte vesztegzár alá került a 
magas fertőzöttségi arány miatt. A 
szenátor szerint Székelyudvarhelyen 
a fertőzöttségi szám kiszámításakor  
beleszámolták az udvarhelyi kovi-
dos kórházban fekvő betegeket is. 
De a megyei egészségügyi igazgató-
ság vezetője, Tar Gyöngyi epidemi-
ológus azt mondta a helyzet pontos 
és alapos ismeretében, hogy nincs 
szükség a vesztegzár bevezetésére 
Székelyudvarhelyen. Lerövidítették 
az epidemiológiai vizsgálatokat, 
elkezdték tesztelni a fertőzöttekkel 

közvetlen kapcsolatban lévő szemé-
lyeket is, és most ott tartanak, hogy 
8,5 ezrelékről lecsökkent 5 ezrelékre 
a fertőzöttségi szint. A Kolozs megyei 
Mákófalván a 600 lakosból 24 sze-
mély lett koronavírusos, de minde-
nik fertőzött ugyanabban a varrodá-
ban dolgozott. Minden ismert pozitív 
hazament, családjával együtt otthon 
maradt, nem nőttek tovább az eset-
számok. Nem volt szükség karantén 
bevezetésére. Ott is a helyzet pontos 
ismeretében a megyei szakemberek 
döntöttek arról, hogy megoldható a 
helyzet karantén nélkül is.

Fel kellene gyorsítani 
a felméréseket

László Attila szenátor szerint Buka-
restben a döntéseket nem szakem-
berek hozzák. „Tudomásom szerint 
az a technikai testület, amelyik meg 
kellene fogalmazza azokat a járvány-
ügyi intézkedéseket, amelyeket be kell 
vezetni, az elmúlt másfél hónap alatt 
nem volt összehívva. Raed Arafat az 
egyik személy, aki döntéseket hoz, 

de ő sürgősségi orvos, nem járvány-
tanász. A szakemberek egyetértenek 
abban és hangoztatják, hogy növelni 
kell a tesztelési kapacitást. Egy ilyen 
esetszám, amivel naponta szembe kell 
néznünk, azt kívánja, hogy országos 
szinten naponta 120 000–150 000 tesz-
tet végezzenek el. Mert a tünetes fer-
tőzöttek mellett a velük kapcsolatba 
került személyek tesztelése is nagyon 
fontos lenne. De fel kellene gyorsítani 
a járványügyi felméréseket is, minden 
fertőzött esetében” – mutatott rá. A 
járványügyi felmérések elsősorban 
az egyetemi városokban, Kolozsvá-
ron, Marosvásárhelyen haladnak jól, 
ahol az egyetemisták segítenek a me-
gyei egészségügyi igazgatóságoknak. 
Ahol azonban nincs erre lehetőség, 
elcsúszik az epidemiológiai vizsgálat, 
a kontaktok azonosítása, és ez is hoz-
zájárul az esetszámok növekedéséhez.

Pontos adatok alapján kell 
döntéseket hozni 

László Attila szerint az esetszámok 
csökkenéséhez vezethetne, ha pon-
tosan kimutatnák és elmondanák, 
hogy az elmúlt időszakban ki hol 
fertőződött meg. Akkor látni lehet-
ne, hogy melyek azok a helyek, ahol 
gyorsabban terjed a vírus. Hozzátette, 
ha tudjuk, hogy a munkahelyeken, 
öregotthonokban vagy a családi ese-
ményeken történik tömeges fertőzés, 
akkor ott kell megerősíteni a 
rendelkezések betartását. „A 
vizsgálatok hatékonyságát 
növeljük és elvégzésük idejét 
csökkentsük le, hiszen na-
gyon fontos az esetszámok 
csökkenése. Egy napi tízezres 
esetszám mellett valószínű, hogy 
2000 ember kórházba fog kerülni, 
és nagy valószínűséggel közülük 
200–250 az intenzív osztályra kerül. 
Jelenleg országos szinten 2900 inten-
zív terápiás ágy van, ebből 1300-at 
koronavírusos betegek foglalnak el. 
33 000 egyéb ágyból, 16 000 ágyon 
koronavírusos betegek fekszenek. 
Ha így folytatjuk hosszú ideig, akkor 
nagy valószínűséggel nagyon fesze-
getni fogjuk az egészségügyi intézmé-
nyeink kapacitásainak korlátait, és 
már volt olyan eset, hogy ágyra vártak 
az intenzív terápiára szoruló betegek. 
Holott van még a koronavírusos ese-
teken kívül autóbaleset, szívinfarktus 
és agyvérzés, ezeket a betegeket is el 
kell látni, nem lehet mind a 32 000 
ágyat a fertőzött betegeknek fenntar-
tani” – összegzett László Attila.

A kórházi ágyakat nem lehet 
csak koronavírusos betegekkel 
megtölteni
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Kétszáz fölött az elhunytak száma 

9799 új koronavírusos esetet regisztráltak Romániában a szerdai összesí-
tés szerint. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma 
203-mal nőtt, 1092 pácienst kezeltek intenzív osztályon. Hetvennégy új 
koronavírus-fertőzést igazoltak szerdán Hargita megyében, emellett újabb 

öt haláleset is történt, így a járvány kezdete óta már 129 beteg elhalálozása 
volt összefüggésbe hozható a koronavírussal. Maros megyében 323 korona-
vírussal fertőzött személyt azonosítottak, így  számuk  elérte a 7746-ot. 

László Attila szenátor
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