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Nem kell az udvaron fagyoskodni
Csíkszereda után Székelyudvarhelyen is konténerkórházat építettek
• Megérkeztek a 
székelyudvarhelyi 
kórházba az első 
konténerek, ame-
lyekből – a koronaví-
rus-gyanús páciensek 
elhelyezésére szolgáló 
– konténerkórházat 
hoznak létre a kórház 
udvarán. Fejlesztették 
az egészségügyi intéz-
mény oxigénellátását, 
súlyos állapotban lévő 
koronavírusos bete-
gek, illetve bizonyos 
daganatos betegsé-
gekben szenvedők 
vérplazmával történő 
kezeléséhez szük-
séges készülékeket 
vásároltak, továbbá 
létrehozzák a megyei 
vérközpont székelyud-
varhelyi alegységét.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus-járvány meg-
fékezésére Csíkszeredában 
eddig két konténerkórhá-

zat építettek: egyet Csíksomlyón, 
egyet pedig a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház udvarán. 
A hétvégén tovább bővült 
az ilyen típusú Hargita 
megyei létesítmények szá-
ma, ezúttal Székelyudvar-
helyen. A kórházi ellátást 
érintő fontos beruházások-
ról és fejlesztésekről a szé-
kelyudvarhelyi városháza 

és a kórház pénteki közös sajtó-
tájékoztatóján számoltak be.

Fontos előrelépések

Gálfi  Árpád, Székelyudvarhely 
polgármestere a sajtóeseményen 
elmondta, olyan konténereket he-
lyeztek el a kórház udvarán, ame-
lyekben a koronavírus-gyanús 
pácienseket különíthetik és helyez-
hetik el biztonságosan, ameddig 

a teszteredményük elkészül. Ezzel 
hatékonyabbá tehetik a kórház épü-
letében zajló egészségügyi ellátás 
folyamatait. Az egészségügyi in-
tézményben létrehozzák a megyei 
vérközpont alegységét is, ezzel kap-
csolatban a kórház főigazgatója már 
tájékoztatta a hivatalt az igényekről, 
a városvezetés pedig ebben az ügy-
ben is maximálisan támogatja a kór-
házat – folytatta a polgármester.

Egybefüggő egység lesz 
a konténerkórház

András Lehel, a Szent Pio Egyesület 
köré csoportosuló udvarhelyszéki 
támogatói vállalkozókör képviselő-
je, illetve székelyudvarhelyi önkor-
mányzati képviselő arról beszélt, 
hogy az eredeti tervekhez képest 

időközben az a döntés született, 
hogy a támogatásokból összegyűlt 
pénzből nem megvásárolják, ha-
nem csak bérlik a konténerkomp-
lexumot, mivel arra csak a járvány 
idején lesz szükség.

Így a vállalkozói kör által tavasz-
szal összeadott támogatásokból 
megmaradt összeg jó részét más esz-
közbeszerzésekre tudják fordítani. A 
konténerkomplexum költségei – szál-
lítás, összeszerelés, üzembe helyezés, 
bérlés – így egy évre 50 ezer euróba 
kerül majd. A tizenöt konténerből egy 
vizesblokként – férfi -, női mosdóval 
– szolgál majd, ötből folyosót alakí-

tanak ki, onnan lehet majd bejutni 
azokba a helyiségekbe, amelyekben 
a pácienseket elhelyezik. A szóban 
forgó konténereket középen ketté-
osztják, így egyenként lehet majd 
elkülöníteni a koronavírus-gyanús 
betegeket, összesen tizenötöt, ugyan-
is három helyiséget adminisztratív cé-
lokra – iroda, öltöző, gyógyszerellátó 
– tart majd fenn a kórház – részletezte 
a konténerkomplexum beosztását 
András Lehel.

Bővült a támogatói kör

A konténerkomplexum egy évre ki-
számított bérleti díjának kétharma-
dát az említett vállalkozói kör fogja 
fi nanszírozni, egyharmad arányban 
pedig a Székelyudvarhelyi Közössé-
gi Alapítvány (SZKA). Csáki Rozália, 

az alapítvány ügyvezető igazgatója 
elmondta, a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek enyhítésére irá-
nyuló tevékenységek fi nanszírozása 
érdekében az SZKA már tavasszal 
adománygyűjtésbe kezdett, az ak-
kor összegyűlt 264 ezer lejből meg-
maradt 37 ezer lej mellé pedig még 
sikeresen megpályáztak a közel-
múltban egy 50 ezer lejes pályázati 
fi nanszírozást. Az így összegyűlt 
pénzből az alapítvány rendezi a 
konténerkomplexum Székelyudvar-
helyre történő szállításának költsé-
geit, valamint az első három havi 
bérleti díjat.

Pótolni a személyzetet

A székelyudvarhelyi kórház a kieső 
személyzet egy részét a nővérképző 
utolsó éves, illetve másodéves ön-
kéntes jelentkezőiből tudja pótol-
ni, a kieső szakszemélyzetet pedig 
átcsoportosításokkal – jelentette 
be Lukács Antal. Az egészségügyi 
intézmény főigazgatója elmondta, a 
kórházban mindvégig kézben tartot-
ták a járványügyi helyzetet, ezt bi-
zonyítja az is, hogy az akkreditálási 
folyamatot sem szakították meg, és 
nemrég meg is kapták a 3-as beso-
rolást. A székelyudvarhelyi kórház 
intenzív terápiás részlege kísérleti 
jelleggel engedélyt kapott súlyos 
állapotban lévő koronavírusos be-
tegek vérplazmás kezelésére, ezek 
sikerrel jártak, így indokolttá vált a 

plazmaferézis-készülék beszerzése 
és a vérkészítmény biztosítása ilyen 
esetekben, ugyanakkor a daganatos 
betegek számának növekedése is 
szükségessé teszi ezt – magyarázta 
a főigazgató. A Szent Pio Egyesület 
vállalkozói kör vásárolta meg a vér-
plazmás kezelésekhez szükséges ké-
szüléket, továbbá egy véranalizátort 
– összesen 35 ezer euróért –, a ké-
szülékek már a megyei vérközpont 
rendelkezésére állnak, ahol éppen 
a napokban zajlott le a személyzet 
felkészítése a készülék használa-
tára. Utóbbin a székelyudvarhelyi 
kórház egyik labororvosa, illetve 

egy asszisztens is részt vett, ugyanis 
az intézményben létrehozzák a me-
gyei vérközpont székelyudvarhelyi 
alegységét. Ahhoz, hogy ilyen jel-
legű tevékenységet végezhessenek, 
törvénymódosítási javaslatot kell 
előterjeszteni, ezt már megtették – 
közölte a főigazgató.

Oxigénfogyasztás

A koronavírus-járvány kezdete óta 
jelentősen megnőtt a kórház oxigén-
fogyasztása: miközben áprilisban 
még 6000 liter folyékony oxigénre 
volt szüksége a kórháznak, októ-
berre ez a szükséglet 22 000 literre 
nőtt. Elkerülhetetlenné vált a bőví-
tés e téren is, így a korábbi hatezer 
literes oxigéntartályt egy 11 ezer 
literesre cseréltette a kórház veze-

tősége, és a korábbi egy helyett már 
kétszer töltik fel a tartályokat ha-
vonta – magyarázta Lukács Antal. A 
bővítés részeként növelték a kórházi 
kórtermekben az oxigéncsatlakozók 
számát is. A régi hatezer literes oxi-
géntartályt előbb Bukarestbe szál-
lították ellenőrzésre, azt követően 
pedig a kórház székelykeresztúri 
alegységénél helyzeték el tartalék 
oxigénforrásként.

Helyükre kerülnek. Rendőrségi 
felvezetéssel érkeztek meg 
pénteken délben az első 
konténerek a székelyudvarhelyi 
kórházba

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!
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