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Két rendellenesség miatt meg-
bírságolta a megyei közegész-
ségügyi igazgatóság (DSP) a 
nagyszebeni megyei kórház 
„emberöléssel” vádolt inten-
zív osztályát. Kiderült, hogy 
a névtelenül vádaskodó volt 
egészségügyi asszisztens ellen 
fegyelmi eljárás zajlott.

 » PAP MELINDA

T izenkét ezer lejre bírságolta a 
megyei közegészségügyi igaz-
gatóság (DSP) a nagyszebeni 

megyei sürgősségi kórházat, mely-
nek munkaközösségét azzal vádol-
ják, hogy az intenzív osztályon be-
nyugtatózták, és ágyhoz kötözték 
a súlyos Covid-betegeket. A kór-
házmenedzser szerint a névtelen 
vádaskodó egy volt ápolónő, aki 
év elején csupán egy hónapot dol-
gozott az egészségügyi intézmény-
ben, ugyanis nem megfelelő mun-
kavégzés miatt fegyelmi eljárás 
zajlott ellene.

Mint arról beszámoltunk, a névtele-
nül nyilatkozó forrás a Turnul Sfatului 
helyi lapban megjelent cikk szerint a 
megyei kórház intenzív osztályának 
egykori alkalmazottjaként azt állí-
totta, hogy a súlyos Covid-betegeket 
ellátó részlegen az orvosi bánásmód 
miatt páciensek vesztették életüket. 
Az ügyben hivatalból vizsgálatot indí-
tott a Szeben megyei ügyészség, de a 
kórház és a megyei egészségügyi igaz-
gatóság is ellenőrzéseket folytatott az 
intézményben.

Utóbbi jelentése szerint 12 000 lej-
re büntettek a kötözési procedúra 
be nem tartása, illetve a szakorvosi 
pecsét hiánya miatt. Az első esetben 
2000 lejre bírságolták a betegek ellá-
tásáért felelős igazgatót, míg a máso-
dik kihágásért az intenzív osztályt ve-
zető főorvost bírságolták meg 10 000 
lejre, aki a rezidens orvosokért is fe-
lel. A kórlapokon ugyanis sok esetben 
csak az első vagy másodéves reziden-
seknek az aláírása és orvosi pecsétje 
szerepelt, holott a szakorvosnak is 
láttamoznia kellett volna ezeket.

A DSP az ellenőrzés során elrendel-
te, hogy az egészségügyi intézmény a 

jelenleg érvényes törvényekhez iga-
zítsa a kötözési procedúrát. Utóbbi al-
kalmazása nagy felháborodást váltott 
ki a lakosságban, ugyanis a volt al-
kalmazott a sajtónak azt állította: az 
intenzív osztályra kerülő betegeket, 
amikor már alig kapnak levegőt, és 
ezért nyugtalanok lesznek, az ágyhoz 
kötözik. Mihai Sava főorvos, a szebeni 
megyei kórház intenzív osztályának 
vezetője a Turnul Sfatuluinak úgy 
nyilatkozott, hogy a súlyos állapot-
ban lévő páciensek ágyhoz kötözése 
valamennyi romániai Covid-kórház-
ban bevett gyakorlat, ezt azért alkal-
mazzák, hogy a légzési nehézséggel 
küzdő betegek ne tegyenek kárt ma-
gukban, illetve a berendezésekben. 
A DSP most lezárult vizsgálata során 
elrendelte, hogy a kórház az új, 2002-
es törvénykezéshez igazítsa a kötözési 
eljárást, ahogy azt is, hogy a reziden-
sek mindig a szakorvosok felügyelete 
alatt dolgozzanak. Florin Neag, a kór-
ház menedzsere eközben az Agerpres-
nek elmondta, hogy a névtelenül nyi-
latkozó volt egészségügyi asszisztens 
év elején, egyetlen hónapig dolgozott 
az egészségügyi intézmény intenzív 

VOLT EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS A NÉVTELEN FELJELENTŐ, AKI ELLEN FEGYELMI ELJÁRÁS IS FOLYT 

Megbírságolták az „emberöléssel” vádolt kórházat
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osztályán. Ez soha nem jelezte a 
vezetőségnek az általa tapasztalt – 
majd a közvélemény elé tárt – ren-
dellenességeket, sőt munkája során 
ő maga is követett el hibákat, melye-
kért fegyelmi eljárás indult ellene. 
A menedzser szerint bár november 
óta a DSP két felügyelője naponta 
ellenőrizte Szeben megye három Co-
vid-kórházának intenzív osztályait, 
ezek semmilyen rendellenességet 
nem tapasztaltak.

Az egészségügyi intézményben 
még további ellenőrzések zajlanak, 
a cikk nyomán ugyanis Vlad Voi-
culescu egészségügyi miniszter is 
vizsgálatot rendelt el. A tárcaveze-
tő sokkolónak nevezte a sajtóban 
közölt információkat, hozzátéve, 
hogy ezek valóságtartalmát még 
ellenőrizni kell. Mint mondta, eddig 
nem kapott jelzéseket arról, hogy 
más osztályokon is hasonló dolgok 
történtek volna. A sajtóban megje-
lent vádak nyomán az egészségügyi 
intézmény vezetősége is belső vizs-
gálatot rendelt el az intenzív osztá-
lyon, ennek során azonban megfe-
lelőnek találták a körülményeket.

 » Az ügyben 
hivatalból vizs-
gálatot indított 
a Szeben megyei 
ügyészség, de a 
kórház és a me-
gyei egészség-
ügyi igazgatóság 
is ellenőrzéseket 
folytatott az 
intézményben. 
Utóbbi jelentése 
szerint 12 000 
lejre büntettek a 
kötözési pro-
cedúra be nem 
tartása, illetve 
a szakorvosi 
pecsét hiánya 
miatt. 

 » GERGELY IMRE

Az illetékes minisztérium jóváha-
gyására várnak Gyergyóditróban, 

hogy a vadászok elkábíthassák és el-
szállíthassák a napok óta a faluban 
tanyázó medvét. Ha a település meg 
is szabadul tőle, valószínűleg más-
hol meg fog jelenni. A helyiek való-
színűsítik, hogy az a példány tanyázik 
újabban Ditróban, amelyet pár nappal 
ezelőtt Gyergyószentmiklósról szállí-
tottak el. Vasárnap a falu központjá-
ban látták az állatot, amely akkor el-
menekült az emberek elől, de később 
újra felbukkant. A Facebookon meg-
osztott bejegyzések szerint tegnapra 
virradóra is hajkurászniuk kellett az 
állatot, amely – valószínűleg élelmet 
keresve – több utcában is felbukkant. 
„Várjuk az engedélyt a minisztérium-
tól, hogy visszaszállíthassuk a medvét 
az erdőbe” – válaszolt a kérdésünkre 
Birtalan István, az illetékes Gyergyó-
szentmiklósi Vadász és Sporthorgász 
Egyesület vezetője. Hozzátette: tapasz-
talatuk szerint a nagyvadat sem köny-
nyebb megkapni, mint megszerezni a 

kilövési engedélyt a veszélyes ragado-
zókra. Elmondta, Gyergyószentmik-
lósról a közeli cengelléri erdőkbe vit-
ték az erdészek a vadat, ott engedték 
szabadon, így nem kizárt, hogy onnan 
a legközelebbi, emberek által lakott 
helyre, Ditróba ment az állat élelmet 
keresni. „Az eljárás, hogy egyik helyről 
a másikra szállítjuk a medvéket, sem-
mit sem old meg. Az erdők mindenfele 
tele vannak nagy, felnőtt példányok-
kal, amelyek elzavarják az ilyen ki-
sebb egyedeket. Ezek az erdőkben sem 
kapnak lakóhelyet maguknak” – tette 
hozzá Birtalan István. Puskás Elemér, 
Ditró polgármestere tegnap azt mond-
ta, több helyen is látták, igyekeztek 
elkergetni az állatot sötétedés után, 
és örülnek, hogy kárt nem tett sem-
miben, élelemkeresés közben néhány 
kukát felborított. Az elöljáró hozzá-
tette, arra számít, hogy a tegnapi nap 
folyamán megérkezik a környezetvé-
delmi minisztérium engedélye, és ek-
kor elaltatják, és elszállítják bocsot. Az 
elöljáró is úgy véli, hogy a kukázáshoz 
szokott állat az erdőben nem tud majd 
életben maradni.

Gyergyóditróból is elszállítanák a kukázó medvebocsot

Élelmet keres, így visszatér a gyergyószéki településekre a fi atal medve 




