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Egészségvédelem  és oktatás
A járvány elleni küzdelmet könnyítené az RMDSZ

BEDE LAURA

Rövid és középtávon priori-
tásokat tartalmazó tervet 
készítettünk – mondta Kele-

men Hunor az RMDSZ já rvá nykeze-
lé si é s gazdasá gé lé nkí tő  program-
ját ismertetve. A Szövetség elnöke 
a tegnapi online sajtótájékoztatón 
rámutatott, először is az emberek 
egészségét kell megvédeni, min-

den életet meg kell mente-
ni, továbbá biztosítani kell 
az egészségügyi rendszer 
működését, a Covid-os és 
krónikus betegek számára 
egyaránt, és meg kell vé-

deni a munkahelyeket is. Az 
RMDSZ vezetője ugyanakkor meg-
állapította: a kormány a legtöbb 
esetben megkésve hoz „ostoba 
döntéseket” a járvány leküzdésére. 
A politikus szerint egészségvédel-
mi, oktatási, valamint munkahely-
védelmi és gazdaságélénkítési 
intézkedések sorozatára van szük-

ség. Kelemen Hunor az iskolák 
bezárását téves döntésnek ítéli, 
ugyanakkor szerinte még korai a 
tanévismétlésről dönteni. Cseke 
Attila szenátor, volt egészségügyi 
miniszter az intézménycsomagban 
szereplő egyik javaslatról beszélt. 
Eszerint a helyi korlátozásokról és 
járványügyi intézkedésekről nem 
Bukarestben születnének dönté-
sek, hanem a helyi önkormányza-
tok és a megyei közegészségügyi 
hatóságok a gazdasági tevékeny-
ségek és oktatás felfüggesztéséről, 
illetve a megyei önkormányzat és 
a megyei közegészségügyi hatósá-
gok a település karanténba helye-
zéséről dönthetne. A politikus az 
oktatással kapcsolatos intézkedé-
sekről elmondta, a Szövetség nem 
támogatja az iskolák bezárását. 
Azt javasolják, hogy ahol a jár-
ványhelyzet lehetővé teszi, kezdjék 
újra az oktatást kilencedik osztá-
lyig. Rámutatott, a piacok bezárá-
sa szintén rossz, szakmaiatlan és 
nem eléggé megindokolt intézke-
dés volt. 

Mindenki kapjon kórházi 
ellátást

Lá szló Attila orvos-politikus, a 
szenátus egészségügyi bizottsá-
gának elnöke arról beszélt, hogy 
Románia rosszul teljesít a járvány-
ügyi ankétok, azaz az esetlegesen 
fertőzött kontaktok felkutatása 
terén. Ezen a területen is hala-
déktalan kapacitásbővítésre van 
szükség, ami a jelenlegi kapaci-
tás három-négyszeresét jelenti. 
Ugyanakkor a Szövetség szerint 
a kormánynak a tesztelési kapa-
citást is bővítenie kell. Szorgal-
mazzák, hogy mindenki kapjon 
kórházi ellátást, akinek egészségi 
állapota ezt igényli, és mielőbb 
visszaállítanák a nem Covid-fer-
tőzött krónikus betegek teljes körű 
ellátását. Miklós Zoltán képviselője-
lölt arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
a kormány munkahelyvédő intézke-
dései december végén lejárnak, és 
az emberek még nem tudják, mi vár 
rájuk januártól. Úgy vélte, ezeket 
meg kell hosszabbítani. A program 
szerint kiemelt támogatást kellene 
biztosítani a gyógyszeripari és az 
élelmiszeripari vállalatoknak, és 
eszközbeszerzési támogatást kel-
lene adni a távmunkában dolgo-
zóknak, valamint a távoktatásban 
tanuló diákoknak. 

H I R D E T É S

A Maros megyei koronavírusos 
betegek számának folyamatos 

és jelentős növekedése miatt a Maros 
Megyei Klinikai Kórház Gheorghe 
Marinescu utcai épületét majdnem 
teljes mértékben fertőzöttek fogadá-
sára alkalmas egységgé alakították.

Többnapos egyeztetés után szerdán 
megszületett a döntés, amely szerint a 
megyei kórház Gheorghe Marinescu 
utca 1. szám alatti épületét (a Mihai 
Eminescu Ház mögöttit) újra korona-
vírusos betegek befogadására alkal-
massá teszik. Mint Gáll Boglárka, a 
kórház sajtószóvivője a Székelyhon-
nak elmondta, a kórház átszervezése 
nyomán a belgyógyászaton, a kardio-
lógián, a gasztroenterológián, a sebé-
szeten, a nefrológián és a plasztikai 
sebészeten ezután csak koronavírusos 
betegeket fogadnak. Ezzel a megyei 
kórház 303-mal növelte a koronavíru-
sosok számára fenntartott helyeket.  
Mivel Maros megyében csak ebben a 
kórházban van urológiai osztály, ezt az 

osztályt nem alakítják át teljesen, itt a 
81 ágyból nyolc lesz a fertőzöttek szá-
mára fenntartva.  Ezenkívül továbbra 
is csak a koronavírusos fertőzötteknek 
van fenntartva a fertőző betegségek két 
klinikája, a tüdőgyógyászat, az inten-
zív terápiás részleg. Jelenleg a  
megyei kórházban 176 sze-
mély van befektetve, többen 
már a Gheorghe Marinescu 
utca 1. szám alatti épületbe. 
A megyei kórházon kívül  a 
marosvásárhelyi sürgősségi 
nagykórházban, de Segesvá-
ron, Dicsőszentmártonban és Szász-
régenben is kezelnek koronavírusos 
betegeket. Megyeszerte jelenleg 417 ko-
ronavírusos személy van  kórházban, 
és rajtuk kívül 113 személyt tartanak, 
szintén kórházakban, megfi gyelés 
alatt. A fertőzéssel összefüggésbe hoz-
ható halálesetek száma 336, ez hattal 
több, mint egy nappal korábban. (Si-
mon Virág)

Léptek: átalakítják a kórházat

Az Eminescu ház mögötti kórházat 
átszervezték, főként csak 
koronavírusos betegeket fogad

▾  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

• Egészségvédelmi, oktatási, valamint munkahelyvé-
delmi és gazdaságélénkítési intézkedések sorozatára 
van szükség Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint. E 
javasolt intézkedéseket gyűjtötte a tegnap ismertetett 
programba a parlamenti választásokra készülő RMDSZ.




