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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ú jraszervezné az egész-
ségügyi minisztérium a 
kórházakban a Covid és 

non-Covid útvonalakat – a szak-
tárca megoldásokat keres a nem 
koronavírusos betegek orvosi ellá-
táshoz való hozzáférésének javítá-
sára, ugyanakkor a Covid-betegek 
számára nyújtott szolgáltatások 
minőségének jobbítására is. A té-
mában videókonferenciát is tartott 
a szaktárca, amelyen Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter a megyei 
egészségügyi igazgatóságok veze-
tőivel folytatott megbeszélést. „A 
világjárvány hatására nem tűnt el 
az összes többi krónikus vagy akut 
megbetegedés. (…) Biztosítanunk 
kell az ellátást azon betegek számá-
ra, akiknél a COVID-19 fertőzés sú-
lyos formái alakulnak ki, másrészt 
arról is gondoskodnunk kell, hogy 
minden más beteg hozzáférjen a 
szükséges orvosi szolgáltatások-
hoz. Ezért elkezdtük a kórházi útvo-
nalak átszervezésének elemzését a 
járványkezelésben érintett intézmé-
nyekkel” – nyilatkozta a szaktárca 
célkitűzéseiről az egészségügyi mi-
niszter.

Szakmai elvárás 
a visszarendeződés

Vass Levente egészségügyi állam-
titkár lapunknak nyilatkozva el-
mondta, szakmai elvárás az, hogy a 
kórházakban a betegellátás lassan 

visszatérjen a normális kerékvágás-
ba. Ha a jelenlegi körülményeknek 
megfelelően halad a koronavírus 
elleni oltásprogram, valószínűleg 
akkor is meg fog nőni a tavaszi grip-
pés, infl uenzás megbetegedések 
időszakában a koronavírus-fertőzé-
sek száma. Azonban az a tény, hogy 
elindult az oltásprogram, illetve 

hogy az átoltottságnak köszönhe-
tően az egészségügyi személyzet 
körében több mint 85 százalékkal 
csökkent a fertőzés előfordulása, 
továbbá az, hogy a veszélyeztetett 
csoportok – idősek, krónikus bete-
gek – körében nő az átoltottság, azt 
valószínűsíti, hogy a súlyos esetek 
gyakorisága nem fog nagymérték-

ben nőni, így a kórházak leterhelt-
sége sem. „Tehát várhatóan nőni 
fognak az esetszámok, de nem fog 
ezzel arányos módon növekedni 
a súlyos esetek száma. Éppen ez 
az alapja annak, ami miatt szak-
mailag elvárható, hogy minden 
kórház kezdjen el berendezkedni 
arra, hogy hosszú távon visszaáll-
jon abba a kerékvágásba, amely-
ben a járvány előtt haladt” – fo-
galmazott a kórházi betegellátási 
rendszer elkövetkező időszakban 
esedékes átszervezésére vonatkozó 
szakmai elvárásokról az RMDSZ 
egészségügyi államtitkára, de kitért 
arra is, hogy erről törvényi határo-
zat még nem született.

A Covid csak egy lenne 
a fertőző betegségek között

A visszarendeződés azt jelentené, 
hogy a koronavírusos megbete-
gedés csak egy lenne az összes 
fertőző megbetegedés között, ame-
lyeket a kórházakban kezelnének. 
A Covid-fertőzés – például az infl u-
enzához hasonlóan – érinthet egy 
vakbélgyulladás miatt sürgősségi 
ellátásra szoruló beteget vagy egy 
programált pácienst is, de a fertő-
zés az egyre hatékonyabb gyors-
teszteknek köszönhetően egyre 
jobban azonosítható. Így már a 
kórházba kerüléskor csoportosí-
tani lehet a betegeket, a cél pedig 
az, hogy minden kórházi osztályon 
egymástól elkülönítve, de párhu-
zamosan lehessen ellátni, kezel-
ni, műteni covidos és nem covi-
dos betegeket egyaránt. Ez főként 
azokban a térségekben kedvezne 
a betegeknek, ahol a kórházak Co-
vid-háttérkórházként működnek. 
Az udvarhelyszéki betegek érde-
kében például a székelyudvarhelyi 
kórház sem maradhat hosszú távon 
Covid-háttérkórház – mondta Vass 
Levente. Az, hogy egy ágyéksérv 
vagy más egyszerűbb betegség ke-
zelése érdekében át kell utazniuk 
a betegeknek Csíkszeredába vagy 
Gyergyószentmiklósra, körülmé-
nyessé teszi a beteg számára az 
ellátást. A helyzet országszerte 
sokakat arra késztet, hogy ne is 
menjenek orvoshoz kisebb vagy 
akár súlyosbodó betegségeikkel, 
ezért elvárható és szükséges irány 
a kórházi betegellátási rendszer 
visszarendeződése – magyarázta 
az államtitkár.

Visszarendeződés előtt
Átszervezné a kórházi Covid és non-Covid útvonalakat az egészségügyi tárca

A szakmai szempontok és a páciensek érdeke 
is azt diktálja, hogy a betegellátási rendszer 
visszatérjen a normális kerékvágásba
 
◂  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
helyi szervezete a lakosság 

egészségét óvó korlátozó intézke-
désekre hivatkozva mondta le a 
hagyományossá vált marosvásár-
helyi megemlékezést és autonómiát 
követelő felvonulást. A Marosszéki 
Székely Tanács közölte: szabadté-
ri fotókiállítással fogja felidézni 
a székely szabadság napja maros-
vásárhelyi emlékeit. A helyszínről 
és a megnyitó időpontjáról később 
tájékoztatja a közvéleményt. Mint 
ismeretes, az SZNT 2013-ban a szé-

kely szabadság napjává nyilvání-
totta március tizedikét. 1854-ben 
ezen a napon végezték ki a két év-
vel korábbi Habsburg-ellenes szé-
kely szervezkedés vezetőit, Török 
Jánost, Gálfi  Mihályt és Horváth 
Károlyt. A vértanúk marosvásár-
helyi emlékoszlopánál évről évre 
megemlékezést tartottak, amely 
2013-tól autonómiát követelő felvo-
nulással zárult. A 2013-as tömeg-
rendezvényen a szervezők becslé-
se szerint mintegy harmincezren 
vettek részt. A Dorin Florea vezette 

Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal és az állami hatóságok a 
későbbi években megpróbálták 
megakadályozni a felvonulás meg-
tartását, több ízben is tetemes bírsá-
got róttak ki a szervezőkre 
és a résztvevőkre. Az SZNT 
perek tucatjával érvény-
telenítette a bírságokat és 
vívta ki a tiltakozás meg-
tartásának jogát. A korábbi 
években a marosvásárhe-
lyivel egy időben számos 
európai nagyvárosban tar-
tottak megmozdulásokat a 
székelyföldi autonómiatörek-
vések támogatására – emlékeztet az 
MTI. A tavalyi tömegrendezvényt is 
a koronavírus-járvány miatt mond-
ták le a szervezők.

Székely szabadság napja: fotókiállítás lesz 
• A koronavírus-járvány és a leküzdésére hozott korlá-
tozó intézkedések miatt idén sem szerveznek tömegren-
dezvényt a székely szabadság napja alkalmából Maros-
vásárhelyen – közölte a Marosszéki Székely Tanács.

Lemond az agresszív tanácsos
Lemond székelykeresztúri önkormányzati képviselői mandátumáról 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egyik tagjára támadt RMDSZ-es 
tisztségviselő – jelezte rövid közleményben az RMDSZ udvarhelyszéki 
szervezete. Mint ismeretes, az RMDSZ-es székelykeresztúri tanácsos 
és fia a rugonfalvi halastónál ütlegelte az EMNP egyik tagját, aki egy 
kamerarendszer felszereléséről egyeztetett a terület tulajdonosával a 
helyszínen. A szövetségi politikus korábban bérelte a tavat, ám szer-
ződése lejártával nem volt hajlandó visszaszolgáltatni azt. Az RMDSZ 
udvarhelyszéki szervezetének elnöksége csütörtöki ülésén meghallgat-
ta a bántalmazót, aki ekkor bejelentette lemondását a helyi tanácsosi 
mandátumáról – olvasható a párt által pénteken kiadott közleményben. 
„Az RMDSZ udvarhelyszéki elnöksége méltányolta és tudomásul vette a 
bejelentést” – zárul a rövid kommüniké. (Fülöp-Székely Botond)

Szünetel a szolgáltatás
A Goscom Rt. szolgáltató értesíti fogyasztóit, hogy február 23-án 8 és 18 óra 
között javítási munkálat miatt szünetelni fog a melegvíz- és fűtésszolgálta-
tás a csíkszeredai Tudor I, Tudor II és Testvériség kazánházak körzetében.

• RÖVIDEN 

• Az oltáskampány nem fogja megakadályozni a koronavírus-esetszámok növe-
kedését a tavaszi grippés időszakban, de az idősek és a krónikus betegek, tehát a 
veszélyeztetett csoportok átoltottságának növekedésével várhatóan kevesebb lesz 
a súlyos, intenzív terápiás ellátásra szoruló beteg. Ezért a cél az, hogy a kórházi 
betegellátó rendszer lassan visszatérjen a normális kerékvágásba – nyilatkozta 
lapunknak Vass Levente egészségügyi államtitkár.




