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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Összesítést ugyan nem vezet-
nek a megbetegedésekről, 
de a visszajelzések és az 

értesülések alapján a Hargita Me-
gyei Orvosi Kollégium elnöke, Biró 
László háziorvos úgy becsüli, hogy 
a megyében praktizáló orvosoknak 
legalább negyven százaléka már 
átesett az új típusú koronavírus-fer-
tőzésen. Ez több mint kétszáz meg-
betegedést jelenthet, hiszen – mint 
arról az orvosi kollégium elnöke 

tájékoztatott – 640 körüli az 
aktív orvosok száma a me-
gyében. Köztük olyan is van, 
aki feltételezhetően kétszer 
is megfertőződött. A legtöbb 
megbetegedés – akárcsak a 
lakosság körében – az októ-
beri, novemberi időszakban 
történt, és jellemzően nem-

csak a kórházakban dolgozó 
orvosok körében, hanem a házior-
vosok és mentős orvosok körében is. 
Elméletileg a koronavírus-gyanús 
betegeket otthonukban tesztelik le 
a mentőszolgálat munkatársai, a 
gyakorlatban viszont nagyon sok 
beteg a háziorvosi rendelőt keresi 
fel panaszaival, tehát az alapellá-

tásban dolgozó orvosok is a „front-
vonalban” vannak – világított rá 
a háziorvosok körében is gyakran 
előforduló megbetegedések okára 
Biró László. Elmondta viszont azt 
is, hogy hál’istennek nincs tudomá-
suk koronavírussal összefüggésbe 
hozható halálesetekről a megyében 
dolgozó orvosok körében.

Még nem teljes az összesítés

Nem történt Covid-haláleset a Har-
gita megyei egészségügyi rend-
szerben dolgozó asszisztensek, 
illetve a kisegítő személyzet kö-
rében sem, de súlyos koronavíru-
sos megbetegedések előfordultak. 
Nyulas Emma, az egészségügyben 

dolgozókat tömörítő érdekvédelmi 
tömörülés, a Sanitas szakszervezet 
Hargita megyei elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta, még nem készült 
el a teljes felmérés arról, hogy az 
asszisztensek, ápoló- és kisegí-
tőszemélyzet tagjai közül hányan 
estek át a fertőzésen, de úgy be-
csülik, hogy esetükben is legalább 
40 százalékos lehet ez az arány. A 
koronavírus Hargita megyei meg-
jelenésétől szeptember második 
feléig a szakszervezet megyei tag-
jai közül mintegy 160-an kerültek 
kórházba Covid-fertőzés miatt, 
többek esetében súlyos volt a be-
tegség lefolyása. Szeptemberben 

megjelent az a rendelet, amelynek 
értelmében a koronavírusos be-
tegek kétnapos bennfekvés után 
kérhették a kórházból történő ki-
utalásukat, majd később már nem 
is volt kötelező a bennfekvés, így 
a szeptember második felét követő 
időszakban történt megbetegedé-
sekről még nincs pontos felmérése 
a szakszervezetnek, de mint arról 
Nyulas Emma tájékoztatott, ab-
ban az időszakban – októberben, 
novemberben – valószínűleg jóval 
többen estek át a fertőzésen az asz-
szisztensek, ápoló- és kisegítősze-
mélyzet tagjai közül is.

A jéghegy csúcsa

A megyei orvosi kollégium elnöke 
egyébként a rendelőben tapasz-
taltak alapján úgy véli, a lakosság 
körében a negyven százalékot is 
jócskán meghaladhatja a korona-
vírus-fertőzésen átesettek aránya. 
„Amit a hivatalos statisztikák mu-
tatnak, az csak a jéghegy csúcsa. 
A betegek nagy része, akikkel napi 
szinten találkozunk a rendelőben, 
átesett rajta” – számolt be a meg-
lepő tapasztalatokról az orvos. 
Magyarázatként elmondta, még 
mindig számos társadalmi, szociá-
lis tényező áll a hátterében annak, 
hogy nagyon sok beteg visszauta-
sítja a tesztet – például a munka-
adójuk részéről érkező nyomás 
hatására vagy az esetleges pozitív 
eredmény miatti szégyenérzettől 
tartva –, ezért a statisztikák messze 
nem tükrözik a valóságot. Ugyan-
akkor sok olyan beteg is van, akik-
ről még a háziorvos sem gyanítja, 
hogy fertőzöttek, majd amikor 
egyéb panaszok miatt kórházba 
kerülnek, a beutaláskor elvégzett 
teszt derít fényt a fertőzésre. 

Egészségügyiek is megbetegednek
Becslések szerint az egészségügyben dolgozók 40 százaléka már áteshetett a fertőzésen

Az egészségügyben dolgozók körében is az októberi, 
novemberi időszakban történt a legtöbb megbetegedés

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

SIMON VIRÁG

2020 utolsó napján kezdődött meg a 
koronavírus elleni oltási kampány 
Maros megyében. Marosvásárhelyen 

két, Segesváron egy központ-
ban kezdték meg a vakcina 
beadását az egészségügyi 
személyzetnek. A vasárnapi 
szünet után ma újabb szál-
lítmányt várnak, azt köve-
tően már a megye hét oltási 

központjában fogadják és 
immunizálják az egészségügyben 
dolgozókat. A Maros Megyei Klinikai 
Kórház a meggyesfalvi negyedben 
lévő volt munkaorvostani klinikán 

rendezte be saját oltási központját. Itt 
csütörtök délelőtt öt személyt oltottak 
be a sajtó jelenlétében, majd a nap 
folyamán több mint kétszáz vakci-
nát adtak be, elsősorban az intenzív 
osztályokon dolgozóknak, de a koro-
navírusos betegeket kezelő személy-
zetnek és a megyei mentőszolgálat 
alkalmazottainak is. 

Vezetők az első sorban

Elsőként kapta meg a vakcinát a me-
gyei kórházhoz tartozó fertőző beteg-
ségek klinikájának professzora, Anca 
Georgescu is, aki a sajtónak elmondta, 
nagyon fontosnak tartotta, hogy im-
munizálja magát, hiszen munkája so-
rán azt látta, hogy a koronavírus-fer-

tőzésen átesettek nagy részének nincs 
elegendő antitestje, szervezetük nem 
immunis az újabb fertőzéssel szem-
ben. Csak oltással érhető el az, hogy a 
lakosság 60–70 százaléka immunis le-
gyen – mondta a klinikavezető, aki ar-
ról is beszélt, hogy még nem lehet tud-
ni, mennyi ideig nyújt védettséget a 
Pfi zer–BioNTech oltás. Anca Georges-
cu úgy vélte, hogy a koronavírus el-
leni oltásra is minden évben szükség 
lesz, akárcsak az infl uenza elleni 
vakcinára. A megyei mentőszolgá-
lat vezetője, Ioan Ivanici szintén 
elsőként oltatta be magát. Kiemelte, 
várta ezt a pillanatot, hogy nagyobb 
biztonságban tudják végzeni a mun-
kájukat. Január elsején a mentőszol-
gálat 125 alkalmazottja kapja meg a 
vakcinát, és mindannyian bizakodva 

tekintenek az új év elé, a nehéz évet 
maguk mögött hagyva.

Hétszázötvenen kérték

A Maros Megyei Klinikai Kórház igaz-
gatója, Ovidiu Gârbovan azt mond-
ta, egyelőre 750 alkalmazott jelezte, 

hogy szeretne élni az oltási lehetőség-
gel, ők a fertőző betegségek kliniká-
ján, a tüdőgyógyászaton, az intenzív 
osztályokon dolgoznak, többnyire 
koronavírusos betegeket kezelnek. 
Azok is beoltatják magukat, akik már 
átestek a fertőzésen, hogy biztonság-
ban tudjanak dolgozni. 

Mentősök és orvosok kapták az első védőoltásokat Maros megyében
• Saját tapasztalatuk és a tudományos érvek győzték 
meg azokat az orvosokat és mentősöket, akik az év utolsó 
napján elsőként jelentkeztek, hogy beoltassák magukat a 
koronavírus elleni vakcinával Marosvásárhelyen. 

A mentőszolgálat vezetője nem rejtette 
véka alá lelkesedését

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Pontos összesítés még nem készült az egészségügyi rendszerben dolgozók körében 
történt koronavírusos megbetegedések számáról, de a becslések szerint Hargita megyé-
ben ez az arány legalább negyvenszázalékos lehet az orvosi, az ápoló- és kisegítősze-
mélyzet esetében egyaránt. A megyei orvosi kollégium elnökének feltételezése szerint a 
lakosság körében még ennél is jelentősebb lehet a fertőzésen átesettek aránya.




