
Több a fiatal és a súlyosabb állapotban 
lévő beteg, és a kezelőorvosok tapasztalata 
szerint az oxigénellátás szükségessége ha-
marabb jelentkezik, mint az előző hullámban

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

Maros megye: gyorsan telítődnek a kórházi helyek 

Az elmúlt napokban emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos 
betegek száma Maros megyében. A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klini-
kai Kórházhoz tartozik az orvosi egyetem sportcsarnokában kialakított 
intenzív terápiás részleg, ahol kedden reggel 17 beteget kezeltek. Mint 
Claudiu Puiac, a kórház menedzsere elmondta: összesen 20 hely van, és 
már engedélyt adott, hogy kedden délben újabb két beteget hozzanak át 
más megyéből. Ez azt jelenti, hogy a 20 helyből összesen 19-et foglalnak 
el a súlyos állapotban lévő, többnyire más megyéből érkezett betegek. 
Legtöbben lélegeztetőgépre szorulnak, és csupán ketten vannak, akiknek 
„mindössze” oxigénmaszkra van szükségük. 
Mivel tavaly októberben szó volt arról, hogy az orvosi egyetem udvarán 
lévő ideiglenes kórházban negyvenre növelik a súlyos betegek ellátására 
alkalmas ágyak számát, rákérdeztünk, hogy történt-e előrelépés ezen a té-
ren. Puiac úgy nyilatkozott: bár többször meghirdették, hogy alkalmaznak, 
nagyon kevesen jelentkeztek. Így jelenleg a 19 betegre egy infektológus és 
négy intenzív terápiás orvosuk van, ami kevés. „A helyek számát csak ak-
kor tudjuk növelni, ha szakembereket rendelnek az ideiglenes kórházhoz. 
Jelenleg a sürgősségi klinikán három kórteremben összesen 19 intenzív 
terápiás ágy van, és ezekben három súlyos beteget tartunk megfigyelés 
alatt, amíg megjön a teszteredményük.”
A Maros Megyei Klinikai Kórházban 10 intenzív terápiás ágy van fenntartva 
koronavírusos betegeknek, ám ebből kedd reggel már csak egy volt sza-
bad. Mint a kórház sajtószóvivőjétől, Gáll Boglárkától megtudtuk, az elmúlt 
napokban volt olyan időszak, amikor két vagy három helyre is tudták 
fogadni a nagyon súlyos állapotban lévőket, tehát a szabad helyek száma 
folyamatosan változik. Azt is megtudtuk, hogy van három, koronavírussal 
fertőzöttek számára fenntartott intenzív terápiás ágy a nőgyógyászati 
osztályon is, azok mind szabadok. A megyei kórháznak egyébként 14-gyel 
több intenzív terápiás ágya volt, de ezeket a Piatra Neamț-i kórházban 
történt tűzeset utáni tűzoltósági ellenőrzések során ideiglenesen felszá-
molták. Akkor ugyanis a kórház emeletén lévő intenzív terápiás részleget 
a földszintre költöztették, de ott már nincs elegendő hely minden ágynak, 
életmentő berendezésnek. (Simon Virág)
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• Megtelt Hargita me-
gyében minden Covid-in-
tenzív kórházi részleg, 
és vannak már betegek, 
akik esetében arra várnak 
az orvosok, hogy helyet 
tudjanak találni számuk-
ra az intenzív terápiás 
osztályon. Aggasztó, 
hogy gyorsabban romlik 
a járványhelyzet, mint 
novemberben, több a 
fiatal beteg, és a kórház-
ba kerülők ellátásában az 
oxigénigény sokkal ha-
marabb jelentkezik, mint 
az előző hullámban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N incsenek már szabad he-
lyek Hargita megyében 
a súlyos állapotban lévő 

koronavírusos betegek ellátására 
kijelölt intenzív terápiás kórházi 
osztályokon. „A helyzet romlik, fel-
felé mennek a számok, sajnos meg-
telt minden intenzív terápiás ágy a 
megyében. Már ott tartunk megint, 
hogy el kellene helyezni az intenzí-
ven betegeket, és a megyében már 
nincs hely” – ismertette az aktuá-
lis járványhelyzetet lapunknak Tar 
Gyöngyi. A Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság vezetője el-
mondta, fontolgatják a lehetőségét, 
hogy más megyébe vigyenek súlyos 

betegeket, de a hozzátartozóik 
ezt rendszerint nem szeret-
nék, így vannak már olyan 
páciensek, akik esetében 
arra várnak, hogy helyet 
tudjanak találni számukra 
az intenzív terápiás részle-

geken. Ez a helyzet ezúttal 
sokkal gyorsabban alakult ki, mint 
novemberben, tehát a fertőzés ter-
jedésének sebessége meglehetősen 
gyors – fűzte hozzá, megjegyezve, 
országosan is ez a jellemző, Hargita 
megye helyzete csak azért nem fel-
tűnő, mert jobb pozícióból indult a 
növekedés elején.

Felkészülés az újabb hullámra

Az már az országos híradásokból is 
kiderült, hogy a harmadik hullámra 
központi szinten is elkezdődött az 
egészségügyi rendszer felkészítése. 
Mint arról Tar Gyöngyi tájékoztatott, 
az egészségügyi minisztériumban 
már elemzik annak lehetőségét, hogy 
intenzív terápiás praxisjogot adjanak 
azoknak a szakorvosoknak – például 
kardiológus, belgyógyász, általános 
sebész szakorvosoknak –, akiknek a 
képzési profi lja tartalmazza az élet-
ben tartásra, tehát a vitális funkciók 
fenntartására irányuló képesítést, 

annak érdekében, hogy egy intenzív 
terápiás szakorvossal együttműköd-
ve ők is tudjanak dolgozni ezeken 
az osztályokon. Ha ez megvalósul, 
akkor ezek az orvosok áthelyezhetők 
lesznek az intenzív terápiás részle-
gekre, amelyeknek így nőhet a ka-
pacitásuk. Ez Hargita megyében is 
sokat javítana az intenzív terápiás 
osztályok kapacitásán – mondta az 
igazgatóság vezetője.

Több a fiatal, 
súlyosabbak a tünetek

A kórházi ellátásra szorulók közt 
több a fi atal, mint a novemberi hul-
lám idején, „egyre több a tünetes be-
teg, és a tünetegyüttes is súlyosbo-
dik”, ugyanakkor a kezelőorvosok 
jelzései alapján országszerte jellem-
ző, hogy a kórházba kerülő betegek 
esetében az oxigénellátás szük-
ségessége hamarabb jelentkezik, 
mint az előző hullámban. A fi atal 
betegek számának növekedéséhez 
biztosan köze van az iskolakezdés-
nek is, annak pedig, hogy gyako-
ribb a súlyosabb állapotban kór-
házba kerülők száma, oka lehet az 
is, hogy a fertőzöttek közül sokan 
otthon próbálnak meggyógyulni 
és későn fordulnak orvoshoz – véli 
Tar Gyöngyi. Ne feledjük, hogy az 
első hullám idején még kötelezően 
minden fertőzött kórházba került, 
és a második hullámban is sok fer-
tőzött azonosításához és így időben 
történő ellátásához hozzájárult az 
intézményes tesztelés. Most viszont 
sokan kikerülik a tesztelést, csak az 
utolsó pillanatban fordulnak orvos-
hoz, amikor otthon nem javul, ha-
nem romlik az állapotuk. Azt már 
az előző két hullám tapasztalataiból 
tudják, hogy azokban az esetekben 
alakultak ki a súlyosabb szövődmé-

nyek, amelyekben későn kezdődött 
meg a beteg ellátása, ezért továbbra 
is ajánlott felvenni a kapcsolatot a 
háziorvossal az első egyértelmű 
tünetek megjelenésekor, és elvé-
geztetni egy hivatalos Covid-tesztet 
– hangsúlyozta a megyei egészség-
ügyi igazgatóság vezetője. 

A fertőzés lefolyásával, a kórház-
ba kerülő betegek korával, állapotá-
val kapcsolatos esetleges változások 
egyelőre hivatalosan nem hozhatók 
összefüggésbe a koronavírus brit 
változatával, ugyanis Hargita me-
gyében még nem történt egyetlen 
ilyen diagnosztizált eset sem. Ennek 
azonban nem az az oka, hogy a brit 
vírusváltozat elkerülte a megyét, ha-
nem az, hogy egyelőre országszerte 
három helyen végeznek olyan labor-
elemzéseket, úgynevezett szekve-
nálást, amellyel azonosítani lehet az 
adott vírusváltozatot.

Nyitásra kész két új központ

Hargita megyében két új oltóköz-
pont – a zsögödi, illetve egy újabb 
székelyudvarhelyi – áll nyitásra ké-
szen, ezek minden szükséges helyi 
engedéllyel rendelkeznek már, és 
amint az országos oltáskampányt 
koordináló bizottság (CNCAV) fel-
veszi ezeket az aktív központok lis-
tájára és jóváhagyja az oltóanyag- 
ellátást ezek esetében, meg is 
nyitják – tájékoztatott Tar Gyöngyi, 
megjegyezve, hogy egyelőre nincs 
elegendő oltást végző orvos ezen 
központok esetében, de a nyitásig 
igyekeznek összeállítani ezeket 
a csapatokat. Hargita megyében 
egyébként az oltáskampány harma-
dik fázisának hétfői megnyitása óta 
majdnem az összes hely betelt a 12 
oltóközpontban, ezek többségében 
már csak 2–3 szabad időpont volt 

előjegyeztethető kedden délután, 
mindössze a csíkszeredai, volt Gos-
com székhelyen működő központ-
ban volt több tíz (összesen 73) sza-
bad hely még. 

Tar Gyöngyi az AstraZeneca- 
oltással kapcsolatos hírekre reagálva 
lapunknak elmondta, Hargita me-
gyében továbbra sem jegyeztek sem-
milyen komolyabb mellékhatást, és 

a megye abból a vakcinaszállítmány-
ból sem kapott, amelynek felhasz-
nálását óvatossági megfontolásból 
ideiglenesen leállították az ország-
ban néhány napja. Az általános oltási 
reakciókkal kapcsolatban azt is meg-
jegyezte, örülhetnek, hogy beoltatták 
magukat azok, akik ilyet tapasztal-
nak az oltás után, és az ő esetükben 
a legjobb, hogy immunizáltatták 
magukat, ugyanis feltételezhető, 
hogy az ő esetükben a vírusfertőzés-
nek sokkal súlyosabb szövődményei 
lettek volna. Az AstraZeneca-vakci-
nához köthető „trombózishisztéri-
ával” kapcsolatban az igazgatóság 
vezetője rámutatott, nagyon gyakori 
az a csúsztatás, és ebben az esetben 
is az történik, hogy az egyidejűséget 
ok-okozati összefüggésként próbálják 
feltüntetni, pedig még sehol nem iga-
zolták, hogy trombózist okozott volna 
ez a védőoltás.

Romániában egyébként a szakér-
tői bizottságok hétfő esti tanácskozá-
sa után az AstraZeneca oltóanyagá-
nak további használatáról döntöttek, 
ezt kedden délután Valeriu Gheor-
ghiță megerősítette a CNCAV sajtótá-
jékoztatóján, ahol számos új oltóköz-
pont március 23-ai, illetve április 5-ei 
megnyitásáról is bejelentést tett.

„A helyzet egyre romlik”
Most sokkal gyorsabban érték el a kapacitásuk határát az intenzív terápiás részlegek




