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TÍZ BETEG ELHUNYT, HETEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK A PIATRA NEAMŢ-I TRAGÉDIÁBAN

Tűzvész a karácsonkői kórházban
Tíz beteg életét vesztette, heten sú-
lyos sérüléseket szenvedtek, amikor 
tűz ütött ki szombat este Karácsonkő 
(Piatra Neamţ) koronavírusos be-
tegeket ápoló megyei kórházának 
intenzív osztályán. A tragédia pontos 
okai egyelőre ismeretlenek, ugyan-
akkor a moldvai megye prefektusa 
szerint az egészségügyi intézmény 
intenzív osztályát a közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP) jóváhagyása 
nélkül költöztették el egy nappal a 
szerencsétlenség előtt.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A z egész országot megrázó sze-
rencsétlenség történt a hétvégén 
a moldvai Karácsonkőn (Piatra 

Neamț), amikor tűzvész következett be 
a koronavírusos betegeket ápoló megyei 
kórház intenzív osztályán, amelynek kö-
vetkeztében tíz ember életét vesztette, 
heten válságos állapotban vannak. Az 
intenzív osztály két kórtermében nyolc-
nyolc, eleve súlyos állapotban lévő, 
önállóan lélegezni nem tudó koronaví-
rus-fertőzöttet ápoltak. A sérültek között 
van az ügyeletes orvos is, aki égési sérü-
léseket szenvedett, miközben megpró-
bálta kimenteni a tűzből a koronavírusos 
betegeket. A helyszínre érkező mintegy 
150 tűzoltó megakadályozta a 18.30-kor 
keletkezett tűz továbbterjedését a kór-
ház többi részére. A még a tragédia éj-
szakáján a helyszínre sietett Nelu Tătaru 
egészségügyi miniszter szerint az inten-
zív osztály nyolc ágya teljesen leégett a 
kórháztűzben, a szomszédos kórterem-
ben lévő másik nyolc ágy használható 
állapotban maradt.

Menteni próbálta betegeit
az ügyeletes orvos
A moldvai város egészségügyi intézmé-
nye vezetőségének tegnapi tájékoztatása 
szerint hét férfi  és három nő vesztette 
életét a Piatra Neamț-i megyei kórház-
ban kiütött tűzben; az áldozatok 67 és 
86 év közöttiek voltak. A másik 6 páci-
enst, akiket egy szomszédos kórterem-
ben ápoltak, a tegnapra virradó éjszaka 
folyamán átszállították a leţcani-i mo-
bilkórházba, közülük háromnak nagyon 
súlyos az állapota.

Közben a tűzben megsérült, a betege-
it menteni próbáló ügyeletes orvost egy 
belgiumi kórházba szállították tegnap. Az 
intenzív terápián dolgozó Cătălin Denciut 
az éjszaka folyamán a iaşi-i kórházból a 
bukaresti Floreasca kórházba szállítot-
ták a védelmi minisztérium egyik kato-
nai repülőgépével, innen pedig a brüsz-
szeli katonai kórházba vitték. A sérültet 
egészségügyi szakemberekből álló csapat 
kísérte el. A 48 éves Denciu a lángokban 

álló kórteremből is megpróbálta menteni 
betegeit, de nem járt sikerrel, és testének 
mintegy 40 százalékán szenvedett égé-
si sérüléseket. Nem véletlen egyébként, 
hogy az aneszteziológust nagyon gyorsan 
külföldre „menekítették”. Mint ismeretes, 
a bukaresti Colectiv klubban 2015-ben be-
következett tűzvész 64 halálos áldozatá-
nak többsége hetekkel később kórházi fer-
tőzések miatt halt meg. A hozzátartozók 
az egészségügyi hatóságokat hibáztatták, 
amiért elutasították a felajánlott külföldi 
segítséget, mert nem akarták elismerni, 
hogy a romániai kórházakban nem tud-
nak a súlyos égési sérültek számára meg-
felelő steril környezetet biztosítani.

A karácsonkői kórháztűz ügyében ala-
kult válságstáb üléséről tegnap hajnal-
ban távozó Ludovic Orban miniszterelnök 
szerint még nem ismeretesek a tűz okai, 
meg kell várni a szakértői vizsgálat ered-
ményét. Ugyanakkor hozzátette: annyit 
tudni, hogy az egyre terjedő koronaví-
rus-járvány miatt a napokban bővítési 
munkálatok zajlottak a kórház intenzív 
osztályán. Miközben Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter szombaton éjjel még ar-
ról beszélt, hogy rövidzárlat okozhatta a 
tüzet, nem hivatalos információk szerint 
egy infúziós fecskendőpumpa gyulladt ki 
az intenzív osztályon, és a láng gyorsan 
átterjedt az oxigénforrásra, ahol erőtel-
jes robbanás következett be. Ezt követő-
en az egész kórterem tűzbe borult. Liviu 
Ungureanu, az intenzív osztály vezetője 
ugyanakkor tegnap úgy nyilatkozott, 
hogy a tragédia idején két asszisztens és 
az ügyeletes orvos tartózkodott a kórte-
remben, az ismeretlen okokból kigyulladt 
műszerről a lángok átterjedtek az egyik 
nővér köpenyére, mire az aneszteziológus 
azonnal kimenekítette őket az osztály-
ról. Denciu visszatért, hogy megpróbál-
jon megmenteni néhány beteget, ekkor 
azonban a lángok teljesen beborították 
a helyiséget. Ungureanu szerint az inten-

zív osztályt helyhiány miatt, logisztikai 
okokból alakították ki az egyik emeleten, 
majd költöztették át másikra, és a koro-
navírus-fertőzöttek számának megugrása 
miatt kellett terjeszkedniük.

Ellentmondás az engedélyezés körül
Eközben George Lazăr Neamț megyei pre-
fektus úgy nyilatkozott: a közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP) jóváhagyása nél-
kül költöztették át szombaton a harmadik 
emeletről a másodikra a sürgősségi kór-
ház intenzív terápiás osztályát, ahol a tíz 
halálos áldozatot követelő tűzvész tör-
tént. „Tegnap (szombaton – szerk. megj.) 
elköltöztették az intenzív osztályt a har-
madik emeletről a másodikra, márpedig 
ezt strukturális módosításnak nevezik. 
A strukturális módosításhoz kötelezően 
szükség van a DSP jóváhagyására. Még 
csak nem is értesítették erről a DSP-t” – 
nyilatkozta Neamț megye prefektusa az 
Agerpres hírügynökségnek. Erre a Piat-
ra-Neamț-i kórház vezetősége úgy reagált, 
hogy az intenzív osztályoknak volt érvé-
nyes engedélyük a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságtól. Közölték, az intenzív 
osztály kiterjesztését célzó módosítások 
– amelyekre szerintük azért volt szük-
ség, hogy az intézmény nagyobb számú 
koronavírus-fertőzött pácienst tudjon fo-
gadni – semmiféle módon nem hatottak 
ki az érintett kórteremben zajló tevékeny-
ségre. A két intenzív osztály rendelkezik 
DSP-engedéllyel. Hozzátették, a kórház 
azon része, ahol az előkészületek folytak 
az intenzív osztály kiterjesztésére, még 
nem működik, és nincs a tűz által sújtott 
kórterem közelében. „A kórteremben, 
ahol a tragédia történt, az orvosi készülé-
kek újak voltak” – hangsúlyozta a kórház 
vezetősége.

A Neamț megyei törvényszék gondat-
lanságból elkövetett emberölés alapos 
gyanújával ismeretlen tettes ellen bűn-
vádi eljárást indított a szombati tűzvész 
ügyében. Nem sokkal később a bukares-
ti legfőbb ügyészség bejelentette, hogy 
átvette az ügyet a területi vádhatóság-
tól. Tegnap délután többen tüntettek a 
moldvai megyeszékhely kórháza előtt, 
a mintegy ötven résztvevő felelősségre 
vonást követelt a szerencsétlenség miatt. 
Többek között azt skandálták, hogy „Le a 
gyilkosokkal!”, és a kórház menedzsere, 
Lucian Micu, valamint a Neamț Megyei 
Tanács elnöke, Ionel Arsene lemondását 
követelték.

Mintegy 150 tűzoltó vett részt a lángok megfékezésében a moldvai városban

Részvétnyilvánítás és segítség-felajánlás Budapestről

Részvéttáviratot küldött a magyar köztársasági elnök a román államfőnek szomba-
ton a karácsonkői (Piatra Neamț) kórház intenzív osztályán kitört tűz miatt. „Engedje 
meg, hogy Magyarország népe nevében ezúton fejezzem ki mindannyiunk őszinte 
részvétét a tragikus tűzesetben elhunytak családtagjainak és hozzátartozóinak. 
Szívből átérezzük fájdalmukat, a sérülteknek pedig mielőbbi teljes felgyógyulást 
kívánunk” – írta Áder János Klaus Iohannisnak. Levélben nyilvánította ki részvétét 
román kollégájának Szĳ jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, és felajánlot-
ta Magyarország segítségét.
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Állam- vagy szülőhelyfüggő
a kisebbségvédelem Európában
A Minority SafePack, azaz az európai 
kisebbségvédelmi kezdeményezés új 
fejezetet nyitott az európai integráció 
történetében, és a kezdeményezők 
sikerének köszönhetően megjelenik az 
európai politika radarján – hangoztatta 
Navracsics Tibor, az Európa Stratégia 
Kutatóintézet vezetője a témában ren-
dezett online konferencián. A korábbi 
uniós biztos úgy vélte, az európai 
intézményeknek szembesülniük és fog-
lalkozniuk kell ezekkel a kérdésekkel, és 
valamilyen választ kell adniuk ezekre. 
Vincze Loránt EP-képviselő, a Minority 
SafePack mögött álló Európai Nemzeti-
ségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke 
kiemelte: korszakalkotó, történelmi 
jelentőségű kezdeményezésről van szó, 
amiről csaknem évtizedes távlatból 
elmondható, hogy sikertörténet. Kezde-
ményezésüket indokolva elmondta: száz 
éve nem sikerült a magyar kisebbségek 
helyzetét megnyugtatóan megoldani, 
Erdélyben napjainkban azzal szem-
besülnek, hogy az identitásukat kell 
megvédeniük, miközben fejleszteni, 
modernizálni kellene a társadalmat. „Az 
erdélyi magyarság jogos törekvése, hogy 
fejlődjön” – hangsúlyozta az RMDSZ-es 
EP-képviselő, hozzátéve: ehhez azonban 
az kell, hogy a kisebbségek jogai bizton-
ságban legyenek. Közölte, a kisebbség-
védelem Európában nagyon eltérő képet 
mutat, ennek ugyanakkor nem kellene 
állam- vagy szülőhelyfüggőnek lennie, 
hanem olyan standardokat kell terem-
teni, amik minden kisebbség számára 
biztosítják a jogi kereteket. Vincze kitért 
arra, hogy az EP december közepén 
plenáris vitát rendez a témában, és ezt 
követően határozatot fogadnak el. Az 
Európai Bizottságnak január közepéig 
kell döntenie arról, hogy elindít-e jogal-
kotási folyamatot.

5,1 százalékkal csökkent
a gazdaság teljesítménye
A román össztermék (GDP) 5,1 százalék-
kal csökkent az idei első kilenc hónap-
ban a tavalyi év azonos időszakához 
mérten – közölte pénteken az Országos 
Statisztikai Intézet gyorsjelentésé-
ben. A szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint a csökkenés 
4,6 százalék volt. A GDP a harmadik 
negyedévben 5,6 százalékkal haladta 
meg a második negyedévit, ugyanak-
kor a tavalyi harmadik negyedévhez 
képest 6 százalékkal esett vissza. Az 
első negyedévben még 2,4 százalé-
kos növekedést jegyeztek a tavalyi év 
azonos időszakához mérten, a második 
negyedévben a GDP 10,3 százalékkal 
esett vissza éves összevetésben. Január 
és március között a GDP stagnált a 
tavalyi negyedik negyedévhez mérten, 
a második negyedévben ugyanakkor 
12,2 százalékos visszaesést jegyeztek 
az első három hónaphoz viszonyítva. 
A statisztikai intézet megjegyezte, hogy 
a koronavírus-járvány megnehezíti az 
adatok begyűjtését, ezért alternatív for-
rásokhoz is folyamodott. Közölte, hogy 
az esetleges pontatlanságokat később 
javítja. A román kormány hivatalosan 
3,8 százalékos gazdasági visszaesés-
re számít az idei évre, de várhatóan 
újabb költségvetés-kiigazítást fogad el, 
amelyben nem kizárt, hogy rontja ezt a 
várakozását. A Nemzetközi Valutaalap 
idén 5 százalékos román GDP-csökke-
néssel számol, míg az Európai Bizott-
ság a november elején közzétett őszi 
gazdasági prognózisában 5,2 százalékos 
csökkenést valószínűsített.




