
M
ar

os
sz

ék
2020.  NOVEMBER 23. ,  HÉTFŐ A K T U Á L I S 5#egészségügy  #koronavírus  #időjárás

Egyetemikórház-építés
Tudományos és innovációs központot is létesítenének
• A marosvásárhelyi 
orvosi és gyógyszeré-
szeti egyetem hallga-
tói, rezidens orvosai, 
illetve a város lakossá-
ga és egy egész régió 
hasznára válna, ha 
megépülne a felsőok-
tatási intézmény egye-
temi kórháza és inno-
vációs kutatóközpontja 
– jelentette ki Leonard 
Azamfirei rektor, aki 
uniós pályázat révén 
valósítaná meg a nagy-
beruházást.

SIMON VIRÁG

Uniós pályázatból építtetne 
egyetemi kórházat és in-
novációs kutatóközpontot 

Marosvásárhelyen a volt orvosi és 
gyógyszerészeti egyetem – közöl-
te Leonard Azamfi rei rektor, aki 
szenátori helyért indul a decemberi 
parlamenti választásokon. A fel-

sőoktatási intézmény vezetője 
szerint a Marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- 
és Technológiai Egyetem 
vezetősége nagylélegzetű 
beruházásra igényelt uniós 

pénzalapokat a Gyulafehér-
vári Központi Fejlesztési Ügynöksé-
gen keresztül. Azamfi rei elmondta, 
hogy tudományos és kutatási parkot 
szeretnének létrehozni, amelynek 
része lenne egy egyetemi kórház is.

Az Emil Palade egyetemi klinikai 
kórházat a felsőoktatási intézmény 
építtetné és működtetné; a 2014–
2020-as pályázati pénzalapokból 
kértek rá vissza nem térítendő támo-
gatást. A rektor optimista, szerinte 
nekik is jut az uniós pénzalapokból, 
hiszen az országból egyedüliként 
nyújtottak be ilyen jellegű pályá-
zatot. Azamfi rei szerint azért lenne 
fontos egy egyetemi klinikai kórház 
megépítése, mert lehetőséget bizto-
sítana az orvosis és gyógyszerészetis 
diákoknak, de az asszisztenseknek 
is, hogy jól felszerelt kórházban ré-
szesüljenek gyakorlati oktatásban. 
A rektor kiemelte, hogy a kórház 
mellett a pályázat másik fontos ré-

sze a tudományos és innovációs 
központ létrehozása, ahol hangsúlyt 
fektetnének az új egészségügyi esz-
közök, szolgáltatások és gyógymó-
dok fejlesztésére. Az egyetemi kór-
ház és a tudományos kutatóközpont 
helyszínét hivatalosan nem jelentet-
ték be, de az biztos, hogy a jelenlegi 
egyetem mellett erre már nincs hely. 
Valószínű, hogy a Marosvásárhely-
ről Jedd felé tartó útszakasz erdő 
alatti részén kap majd helyet a nagy-
beruházás. Ott az orvosi egyetembe 
beolvadt Petru Maior Egyetemnek 
van épülete és területe, a volt számo-
lógépgyár helyén.
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A kutatásra is nagy hangsúlyt 
fektetnének Marosvásárhelyen

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Az elmúlt huszonnégy órában 5837 
új koronavírusos esetet regisztrál-

tak Romániában. Az új eseteket 20 790 
tesztből mutatták ki, a fertőzöttségi 
arány 28,07 százalékos. A koronavírus-
sal összefüggésbe hozható halálesetek 
száma 131-gyel nőtt, míg jelenleg 1174 
pácienst kezelnek intenzív osztályon. 
A koronavírus romániai áldozatainak 
száma túllépte a tízezret (10 047).

A székelyföldi megyékben a kö-
vetkezőképpen alakult az újonnan 
azonosított fertőzöttek száma: Har-
gita megyében 24, Kovászna megyé-
ben 27, Maros megyében pedig 203 
új fertőzöttet regisztráltak. Ami az 
újratesztelések számát illeti, az or-
szágban 881 személynek lett ismét 
pozitív a koronavírustesztje, közülük 
Hargita megyében 3-nak, Kovászna 
megyében 107-nek, Maros megyében 
pedig 21-nek. A Stratégiai Kommuni-
kációs Csoport tájékoztatása szerint 
az ezer lakosra jutó igazolt fertőzé-
sek száma Hargita megyében 1,88, 
Maros megyében 4,85, míg Kovászna 
megyében 3,46 ezrelék.

A hivatalos adatok egyébként azt 
jelzik, hogy Romániában is állandó-

sult a fertőzés terjedésének üteme, 
immár nem növekednek a fertőzés sa-
rokszámai. Harmadik napja csökken 
a napi új fertőzések kéthetes átlaga, 
amely 8361 napi esettel csütörtökön ér-
te el a maximumot. A napi elhalálozá-
sok kéthetes átlaga azonban 150 körül 
ingadozik, és nem kezdett csökkenni. 
Ugyanakkor továbbra is nagyon nagy 
a kórházakra nehezedő nyomás. A kór-
házban ápolt koronavírusos betegek 
száma immár egy hete meghaladja a 
13 ezret. Több megyében is megteltek 
a kórházak, és már nem tudnak újabb 
betegeket fogadni. Elkezdődött a bete-
gek szállítása a kevésbé fertőzött me-
gyék kórházaiba.

A járvány terjedésének gyorsu-
lása azt követően mérséklődött, 
hogy az elmúlt hetekben települé-
sek tucatjait helyezték karantén-
ba. Erdélyben Szatmárnémetiben, 
Nagybányán, Zilahon, Besztercén, 
Gyulafehérváron és Nagyszebenben 
is kéthetes karantént rendeltek el. A 
karanténba zárt településeket csak 
munkáltatói igazolással vagy külön-
leges helyzetet igazoló írásos nyilat-
kozattal lehet elhagyni.

Több mint tízezren elhunytak

Mínusz 11,6 Celsius-fokig süllyedt 
a hőmérséklet tegnap hajnalban 

Csíkszeredában – közölte a nagysze-
beni regionális meteorológiai köz-
pont. A hargitai megyeszékhelyen 
volt a leghidegebb az országban, ha a 
lakott területeket vesszük górcső alá 
– írta az Agerpres hírügynökség. Ma-
rius Bratu szolgálatos meteorológus 
elmondta: hideg volt Hargita megye 
többi részén is. Gyergyóalfaluban 

mínusz 10,7, Maroshévízen mínusz 
9,8, Székelyudvarhelyen pedig mí-
nusz 8,4 Celsius-fokot mértek. A me-
teorológus elmondása szerint ezek a 
sokévi átlagnál alacsonyabb hőmér-
sékletek, amelyeket a medencébe 
szombaton beáramló sarkvidéki le-
vegő okozott, mindazonáltal jóval el-
maradnak a novemberi minimumtól: 
1993-ban Gyergyóalfaluban mínusz 
28,3 Celsius-fokot mértek.

Mínusz 11,6 Celsius-fokot mértek
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