
Újabb kórházi tűz követelt emberéle-
teket Romániában: pénteken kiégett 
a koronavírusos betegeket kezelő bu-
karesti Matei Balș járványtani kórház 
négy kórterme. A tűzvész nyomán 
heten meghaltak.

 » B. L.

G ondatlanságból elkövetett embe-
rölés miatt indított nyomozást a 
bukaresti törvényszéki ügyészség, 

miután újabb romániai kórházban köve-
telt halálos áldozatokat egy tűzvész: pén-
teken reggel a koronavírusos betegeket 
kezelő bukaresti Matei Balș járványtani 
kórházban lelte öt ember a halálát a lán-
gok között. Egy hatodik beteg szombaton, 
a hetedik pedig tegnap halt meg.

A tűz a kórház egyik földszinti kór-
termében keletkezett. A tűzoltóknak 
viszonylag rövid idő alatt sikerült elolta-
niuk a lángokat, azonban ezt követően 
kiderült: négy páciens szénné égett.

Egy ötödiket megpróbáltak újraéleszte-
ni, de sikertelenül. Az egyik áldozat elsze-
nesedett holttestét csak a déli órákban, 
egy mosdóban találták meg. Szombaton 
az egészségügyi minisztérium közölte, 
hogy életét vesztette egy hatodik beteg is, 
akit a kigyulladt kórházból menekítettek 
ki és égési sérüléseket nem szenvedett. 
Tegnap egy újabb, a kórház másik szár-
nyába átszállított beteg is meghalt. A 
kórházból 102 személyt – mindannyian 
koronavírusos betegek – kellett kimene-
kíteni. Az evakuált pácienseket a Matei 
Balș kórház más épületeiben helyezték 
el, illetve más kórházakba szállították át.

Raed Arafat katasztrófavédelemért fe-
lelős belügyi államtitkár szerint a kime-
nekített páciensek közül senki sem szen-
vedett égési sérüléseket. A tűz okait a 
hatóságok vizsgálják. Meg nem erősített 
hírek szerint a lángokat egy elektromos 
hősugárzóban keletkezett rövidzárlat 

okozhatta, amelyet abban a kórteremben 
működtettek, ahol a tűz keletkezett.

Vlad Vociulescu egészségügyi minisz-
ter ugyanakkor azt mondta: nincs in-
formációja arról, hogy gond lett volna a 
kórház fűtésével, Nicușor Dan bukaresti 
főpolgármester szerint pedig az elmúlt 
héten megfelelően működött a fűtés. A 
kórház pácienseinek rokonai ugyanakkor 
cáfolják a politikusok által mondottakat. 
Az egyik beteg lánya közölte: olyan hideg 
volt, hogy hősugárzót kellett bevinnie a 
kórterembe.

A kórházban már decemberben is gond 
volt a távhőszolgáltatással, miután meg-
hibásodott egy bukaresti fővezeték.

Lucian Bode belügyminiszter közöl-
te, a kórház négy kórterme égett ki, de 
a füst az egész épületben szétterjedt. 
Traian Berbeceanu, Bukarest prefektusa 
szerint az épületet, amelyben a tűz ke-
letkezett, a közelmúltban újították fel a 
legmodernebb követelmények szerint. 
Ez egyébként a legkorszerűbb járványta-
ni kórház az országban. Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter közölte, elle-

nőrizni fogják a felújítási munkálatok-
kal kapcsolatos összes dokumentumot. 
Raed Arafat katasztrófavédelmi állam-
titkár közlése szerint a kórháznak nem 
volt végleges tűzvédelmi engedélye, 

csak a tűzoltók által kibocsátott ideigle-
nes jóváhagyással rendelkezett. Adrian 
Streinu Cercel, a kórház volt igazgató-
ja szerint az intézményben közepes és 
súlyos állapotban levő koronavírusos 
betegeket kezeltek, és többségüknek 
oxigénes kezelésre is szüksége volt. 
Klaus Iohannis államfő a helyszínre lá-
togatva méltatta a tűzoltók gyorsaságát, 
és azt mondta: felkérte az egészségügyi 
minisztert átfogó egészségügyi reform 
kidolgozására, mivel a kórházakban 
strukturális problémák vannak.

Florin Cîțu miniszterelnök úgy kom-
mentálta a tragédiát: egy dolog biztos: 
a hatóságok ezúttal hatékonyan és gyor-
san reagáltak. Szombaton a helyszínre 
látogatva megígérte, hogy a vétkeseknek 
viselniük kell a következményeket, és le-
szögezte: a közszféra magas bérei profi  
teljesítményt követelnek minden ágazat-
ban. Vlad Voiculescu miniszter szomba-
ton közölte: a tragédia miatti egyik első 
intézkedés egy, a páciensek biztonságát 
szolgáló országos alap létrehozása lesz, 
amelyet beruházásokra, illetve a kórhá-
zi fertőzések megelőzésére használnak 
majd föl. Mint ismeretes, az elmúlt hóna-
pokban nem ez az első, számos emberé-
letet követelő kórháztűz Romániában.

Novemberben Karácsonkőn (Piatra 
Neamț) tízen lelték halálukat a lángok 
között a megyei kórház intenzív osztá-
lyán, később pedig öt további, a kórház-
ból kimenekített páciens is elhunyt.

Akkor a tüzet egy túlhevült infúziós 
fecskendőpumpa okozta, miután egy 
nappal korábban építési engedély nélkül 
átköltöztették az intenzív osztályt. 
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TÖBBEN MEGHALTAK A BUKARESTI MATEI BALȘ INTÉZETBEN, AMELY AZ ORSZÁG LEGKORSZERŰBB JÁRVÁNYTANI INTÉZMÉNYE

Ismét kórházban pusztított halálos tűzvész

Tragédia. A Matei Balș kórházban keletkezett tűzben többen is meghaltak

 » BÍRÓ BLANKA

A hazai egészségügy strukturális meg-
változtatásának szükségességére irá-

nyítják rá a fi gyelmet a tragédiák, a kór-
háztüzek – szögezte le megkeresésünkre 
Zakariás Zoltán, a képviselőház egészség-
ügyi bizottságának tagja. Az RMDSZ-frak-
ció tagjaként az Erdélyi Magyar Néppártot 
képviselő szakpolitikus rámutatott, ta-
valy novemberben a karácsonkői (Piat-
ra Neamț) kórházban történt tragédia, 
most a bukaresti Matei Balș Intézetben. 
„A két intézményt sem felszereltség, 
sem szakmaiság alapján nem lehet egy 
lapon emlegetni. A Matei Balș intézet a 
járvány előtt is a romániai egészségügyi 
ellátórendszer zászlóshajója volt, és ott 
is előfordulhat, hogy nem megfelelő a fű-
tésrendszer, be kell vinni a rezsót. Ha két 
ennyire nem egy szintű intézményben 
történik hasonló tragédia, egyértelműen 
arra utal, hogy strukturális gondok kive-
tülése” – mutatott rá Zakariás Zoltán. A 
tragédiák után mindenki gyors megol-
dásokat szeretne, ám meglátása szerint 
mentalitásváltásra, törvénymódosítások-
ra van szükség, ami nem „kétsoros és két-
napos” történet.

Elmaradott rendszerben is 
biztosítani kell az alapfeltételeket
El kell ismernünk, hogy a hazai egészség-
ügyi rendszer elmaradott, a kórházak sok 
esetben régi, visszaszolgáltatott épületek-
ben működnek, új ingatlanok építése sok 
pénzbe kerül, de a meglevők standardok 
szerinti felszerelése, a közművesítés kor-
szerűsítése alapfeltétel kellene hogy legyen, 
és nem lehet alku tárgya. Zakariás Zoltán 
úgy látja, a feltételek betartatása nem pénz 
kérdése. A tragédiák során mindig kiderül, 
hogy volt valamilyen mulasztás, hiányzott 
egy engedély, valami nem működött, ennek 
a kórházakban nem szabadna előfordulnia. 
A szakpolitikus szerint a kórházak menedzs-
mentjével kapcsolatos törvényt át kellene 
gondolni. A jelenlegi jogszabály nagymérvű 
kompetenciát ruház a kórházmenedzserre, 
aki a fő döntéshozó az intézményekben, 
a vezetőtanácsnak pedig csak konzultatív 
szerepe van. Zakariás Zoltán azt tervezi, 
hogy ennek a módosítását a képviselőház 
egészségügyi szakbizottságában napirend-
re tűzi. Felidézte, az elmúlt egy évben óriási 
politikai harc folyt a kórházmenedzserek 
kinevezése körül. A kormány három alka-
lommal terjesztette be a rendelkezést, hogy 
az igazgatók kinevezését az egészségügyi 

minisztérium magához ragadhassa, és az 
akkor többségben levő Szociáldemokrata 
Párt a parlamentben ezt mind a háromszor 
megváltoztatta. A folyamatos harc azt bizo-
nyítja, hogy a kórházvezetők személye körül 
közvetlen politikai érdekek merülnek fel, ez 
pedig megengedhetetlen. A törvény leírja 
ugyan, hogy a kórházigazgató nem lehet 
egy politikai párt vezetőségének tagja, de ez 
nem zárja ki, hogy politikai érdekek mentén 
nevezik ki. „Innen pedig eljutunk oda, hogy 
mennyire észszerűen használják a pénzt az 
egészségügyben. Hiszen ha kiskapukat ke-
resnek, korrupciós ügyletek zajlanak, az köz-
pénzpazarláshoz vezet, a források elvonásá-
hoz a fontos céloktól” – részletezte Zakariás 
Zoltán. Hozzátette, a korporatív, ellenőrzött 
vezetés a vállalkozásoknál a profi t maxima-
lizálásához vezet, a közkórházak esetében 
viszont a minőség javulásában mutatkozhat 
meg. A politikus úgy véli, meg kellene növel-
ni a vezetőtanácsok súlyát, hiszen azokban 
az önkormányzatok vagy a minisztérium 
által kinevezett tagok vesznek részt, köte-
lezően kell lennie gazdasági felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező tagnak, megfi gyelői 
státussal jelen vannak a szakszervezet, az 
orvosi kamara, az asszisztensek testületének 
képviselői. „Ez egy széles képviseletű gré-

mium, amely sokkal több szempontot érvé-
nyesíthet, ezért kellene nagyobb hatáskörrel 
rendelkeznie. Jelenleg például a kórház éves 
költségvetését is csak láttamozza, nem kell 
jóváhagynia” – fejtette ki a képviselő. Arra is 
kitért, a hatóságok ellenőrzési, beavatkozási 
hatékonyságát is növelni kell, ám ez már 
nem feltétlenül törvényi kérdés.

A járvány felszínre hozta 
a hiányosságokat
A járványhelyzet felszínre hozta a kórházak, 
a közegészségügyi igazgatóságok hiányos-
ságait. Ez utóbbiakat sikerült két hónap alatt 
feléleszteni a korábbi tetszhalott állapotból, 
akcióképesség, a személyzet, a struktúra 
szempontjából is, azonban a kórházak ese-
tében a hasonló változás hosszabb folyamat 
eredménye. A nagy beruházásokhoz külső 
forrásokra van szükség, azonban a felhasz-
nálását hatékonnyá kell tenni a struktúra és 
a minőség javításának érdekében – mondta 
Zakariás Zoltán. A politikus abban bízik, 
hogy a mandátuma alatt sikerül kieszközöl-
ni a javításokat, az egészségügyi szakbizott-
ságban érdemi munka zajlik majd, annál is 
inkább, hogy annak elnöke Nelu Tătaru volt 
egészségügyi miniszter, akinek van rálátása 
a gondokra.

Kórháztüzek: a források hatékony felhasználása nem pénzkérdés

 » Meg nem erősített hírek 
szerint a lángokat egy elektromos 
hősugárzóban keletkezett rö-
vidzárlat okozhatta.




