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Szívesen segít. Dr. Deák Éva ismertette, hogy melyek lehetnek az intő jelek

 » BÍRÓ BLANKA

Szimbolikus összegű felajánlásokat gyűjt 
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, miu-

tán Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgár-
mestert tízezer lejre bírságolta a kormány-
hivatal a magyar zászlók és szimbólumok 
március 15-ei kitűzése miatt. Benkő Erika, 
a jogvédelmi szolgálat vezetője csütörtöki 
sajtótájékoztatóján elmondta, a gyűjtés való-
jában nem a pénzről szól, a közösség össze-
tartozásának szimbóluma, azt jelzi, hogy a 
„nemtelen támadásoktól” meg tudjuk véde-
ni magunkat. Ezért azt a kérést fogalmazzák 
meg, hogy mindenki csak egy lejt ajánljon 

fel, és nem többet erre a célra. „Világos jel-
zés kell hogy legyen ez a gyűjtés: a magyar 
közösség számára fontos, hogy március 15-
én a saját szimbólumaival ünnepelhessen, 
ez nem egy politikus vagy polgármester el-
képzelése. Üzenet, hogy hagyják békén az 
ünnepeinket, a szimbólumainkat” – mond-
ta Benkő Erika. Felidézte, a közösség erejét, 
összetartását mutatja, hogy amikor George 
Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) képviselője Sepsiszentgyörgy főterén 
készített videóval uszított a magyar szimbó-
lumok ellen, a közösségi oldalon több száz 
sepsiszentgyörgyi civilizált hozzászólásban 
öntudatosan megvédte a magyar jelképeket.

Minden évben, amikor március 15-e után 
pénzbírságokkal sújtják a polgármestere-
ket, elsősorban jogi úton próbálják érvé-
nyesíteni az igazukat, de az igazságszolgál-
tatás malmai lassan őrölnek, legkevesebb 
egy év, amíg végleges döntés születik, így 
azonnal még ebben a hangulatban tartot-
ták fontosnak a szimbolikus gyűjtést. Fo-
lyamatban van egy platform készítése: né-
hány napon belül a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat oldalán online is be lehet fi zetni 
az egy lejeket. Addig a sepsiszentgyörgyi 
irodába naponta 9–16 óra között lehet be-
vinni a pénzt. Arra kérik a sepsiszentgyör-
gyieket, készítsenek, osszanak meg fotókat 

az adakozásról, és biztassák erre ismerőse-
iket. Ha a bírságot érvényteleníti a bíróság, 
vagy ha tízezer lejnél több gyűl össze, a 
pénzt jótékony célra ajánlják fel.

Különben a Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat csütörtökön az ügyészségen tett fel-
jelentést, mert szerintük halálosan megfe-
nyegették Antal Árpádot a magyar zászlók 
kapcsán. „Az árnyékból lesünk rád, várunk 
a benzinkútnál” – írták üzenetben a polgár-
mesternek. Akit a Kovászna megyei prefek-
túra ötezer lejre büntetett a március 15-én 
a városban kitűzött magyar zászlókért, és 
további ötezer lejre a más magyar szimbólu-
mok használatáért.

Összefogás: egy-egy lejt gyűjtenek a szentgyörgyi zászlóbírságra

DR. DEÁK ÉVA KOLOZSVÁRI SZÍVGYÓGYÁSZ-FŐORVOS A PANDÉMIA ROSSZ KARDIOLÓGIAI HATÁSAIRÓL, A VIZSGÁLATOK FONTOSSÁGÁRÓL

A járványhelyzet is „fi atalítja” a szívproblémákat
Egy friss felmérés szerint a szív- és ér-
rendszeri betegségekben szenvedők 
22,8 százaléka egyáltalán nem volt 
orvosnál 2020-ban. Dr. Deák Éva szív-
gyógyász-főorvos, a kolozsvári Deák 
Medical Center alapítója és vezetője 
tavalyi tapasztalatairól tájékoztatta a 
Krónikát, illetve rávilágított a kutatás 
egy másik aggasztó eredményére is: 
jelentősen csökkent azok átlagéletko-
ra, akiknél súlyos szív- és érrendszeri 
problémák lépnek fel.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A romániai krónikus betegek egye-
sületeit tömörítő koalíció (COPAC) 
nemrég közzétett tanulmánya sze-

rint a szív- és érrendszeri betegségekben 
szenvedők közel negyede egyáltalán 
nem volt orvosnál tavaly, aminek oka a 
megkérdezettek 52,5 százaléka esetében 
a koronavírustól való félelem. A megkér-
dezettek 25,2 százaléka azt nyilatkozta, 
hogy nem jut hozzá az orvosi ellátás-
hoz, és 18,6 százaléknak gondot okoz 
a kórházba való eljutás. Dr. Deák Éva 
szívgyógyász-főorvos mindezekre reagál-
va a Krónikának hangsúlyozta, hogy az 
ő tapasztalatai még nem elegek az álta-
lánosításhoz, de tény, hogy nála, illetve 
klinikáján nagy számban fordulnak meg 
a páciensek, így mindenképp irányadók 
lehetnek. A kolozsvári Deák Medical 
Center alapítója emlékeztetett, hozzá a 
járvány minden szakaszában fordulni le-
hetett, a klinika nem zárt be. Azt tapasz-
talta, hogy főleg a járvány elején, azaz 
2020 márciusában–áprilisában nagyon 
csökkent a hozzá forduló betegek száma, 
de mivel igyekezett őket felvilágosítani, 
hogy nyilatkozattal, a járványügyi szabá-
lyok betartásával orvoshoz bármikor el-
mehetnek, a tavalyi év nem hozott drasz-
tikus betegszámcsökkenést. Mindezek 
ellenére dr. Deák Éva arról is beszámolt, 
hogy vannak olyan évek óta visszajáró 
betegei, akik tavaly teljesen kihagyták a 
szokásos éves vizsgálatot, kontrollt.

Kizárt a csak online végzett
kardiológiai vizsgálat
A szívgyógyász-főorvos szerint sokan fél-
tek elhagyni a lakást, elmenni egy ren-
delőbe, ahol esetleg „összeszedhetik” a 
vírust, sőt sokan még a mentőt is féltek 
kihívni. Szerinte egyértelműen sok elha-
nyagolt eset van, súlyosabb esetek, mint 

máskor. Elmondta az online konzultáció 
nem igazán valósítható meg a kardiológi-
ában, hiszen míg a pszichiáterrel el lehet 
beszélgetni telefonon, vagy a bőrgyógyász 
sokszor egy jó fénykép alapján is mondhat 
egy diagnózist, a kardiológiában komoly 
vizsgálatok – EKG, ultrahang  – szüksége-
sek. Bizonyos esetekben persze működhet 
a telefonos tanácsadás, segítségnyújtás a 
kardiológiában is, de ez inkább a már is-
mert, visszatérő páciensek esetében lehet-
séges. Azt is kiemelte a szakember, hogy 
a sürgősségi eseteknél nagyon hasznos le-
het a telefonos konzultáció, hiszen a tüne-
tek alapján az orvos el tudja dönteni, hogy 
mennyire nagy a baj, és azonnal mentőt 
kell-e hívni. „Nyilván mindenkit meg-
hallgatok telefonon, de ha nem egy olyan 
beteg, akit már régóta ismerek, nagyon 
nehéz. Meg kell hogy hallgassam sztetosz-
kóppal, EKG, ekográfi a… ezt nem lehet on-
line. A kardiológiai vizsgálatot csak online 
nem lehet megoldani. Csak egy beszélge-
tés alapján nem lehet kezelést felírni, ez 
kizárt” – szögezte le a szakember.

Dr. Deák Éva felidézte, az elmúlt egy 
évben nagyon oda kellett fi gyelniük, mert 
nemcsak hogy Covid–19-ből kigyógyult 
betegek érkeztek hozzájuk maradványtü-
netekkel vagy kivizsgálásra, hanem olyan 
pácienseik is voltak, akik a vizsgálat ide-
jén voltak koronavírusosak. Elmondása 
szerint voltak olyan esetek, hogy a vizsgá-
lat előtt, otthon bevettek egy lázcsillapítót, 
amiről nem számoltak be, és légszomjra, 
mellkasi fájdalomra panaszkodva érkez-
tek a szívorvoshoz. Egy hetven–nyolcvan 

éves páciens esetében a tünetek alapján 
logikus volt szívproblémákra gyanakodni, 
ám több esetben is kiderült, hogy Covid 
okozta a panaszokat.

Javallott szívorvoshoz is
elmenni a Covid-fertőzés után
A koronavírus maradványtünetei kapcsán 
elmesélte, hogy gyakran visszamarad a 
légszomj, amelyet okozhat a tüdő is, de 
mint bármely vírus esetében, összefüggés-
be hozható a szívizommal, illetve a szív-
burokkal is, myocarditist és pericarditist 
okozhat. Dr. Deák Éva több ilyen esettel is 
találkozott, úgyhogy mindenképpen azt 
tanácsolja, hogy, aki átesett a víruson, lá-
togasson el egy kardiológiai vizsgálatra. 
Tapasztalata szerint a legtöbben tisztában 
vannak a veszélyekkel, így sokan azok kö-
zül, akik covidosak voltak, elővigyázatos-
ságból – úgy is, hogy nincsenek panaszaik 
– ellátogatnak hozzá. „ A Covid–19 ellen 
használt gyógyszerek egy része okozhat 
szívritmuszavart, másfelől az úgynevezett 
hypoxia (oxigénhiányos állapot), ami a be-
tegség alatt fellép, és az a sok gyulladás el-
leni gyógyszer – amit nyilván okkal adnak, 
és jó hatással vannak – felnyomhatják a 
vérnyomást. Tehát a Covidnak ilyen utóla-
gos kihatásai is lehetnek a szívre, vérnyo-
másra” – fi gyelmeztetett a főorvos.

Csökken a problémás átlagéletkor
A szakember arról is beszélt, hogy a szív-
betegségek „debütje” a pandémiától 
függetlenül „balra tolódott”, azaz egy-
re fi atalabbakat érintenek a problémák. 

Klasszikusan 35 év körülre „lőtték be” a 
magas vérnyomás kezdetét, de ez az élet-
kor csökkent, és a jövőben még inkább 
csökkeni fog többek között az elmúlt idő-
szak miatt is, hiszen az emberek keveseb-
bet mozogtak, sokan többet ettek, illetve 
nagy stressznek voltak kitéve, szorongtak. 
Hangsúlyozta, hogy ezért is fontos a moz-
gás szabad levegőn, a pihenés, az alvás, il-
letve meg kell próbálni csökkenteni a min-
dennapi stresszt – ezek mind a megelőzés 
részei lehetnek. Hozzátette, hogy 30 éven 
felül, de 35 év felett mindenképpen aján-
lott évi egy ellenőrző kardiológiai vizsgá-
lat. „Az, hogy az illető fi atal, nem jelent 
semmit, mert bármikor jelentkezhetnek a 
problémák” – közölte a kardiológus.

Dr. Deák Éva ismertette, hogy melyek le-
hetnek az intő jelek, milyen tünetek esetén 
kell mindenképpen felkeresni a kardioló-
gust. Bármilyen mellkasi fájdalom, derék-
tól felfele jelentkező fájdalom, amely több 
percet tart, az szívpanasz lehet. Lehet úgy-
nevezett angina (angina pectoris) – azaz 
mellkasi szorítás, de akár szívinfarktus is. 
A palpitáció, azaz heves szívdobogás lehet 
a szívritmuszavar tünete. Szintén elővi-
gyázatosságra int a légszomj, az újonnan 
jelentkező fáradékonyság, valamint az esz-
méletvesztés, az ájulás is, mely lehet neu-
rológiai eredetű, de sokszor komoly szív-
problémára fi gyelmeztet. Minden panasz 
esetében megvannak a specifi kus vizsgá-

latok, amelyek a kardiológus elvégezhet, 
hogy fényt derítsen az okra, okokra. „Az 
utóbbi időben tényleg sok elhanyagolt eset 
volt, van. Sokan félnek. De ha valaki ta-
pasztalja bármelyiket a felsorolt panaszok 
közül, fontos, hogy kivizsgáltassa magát” 
– emelte ki a szakorvos.

A szívgyógyász-főorvos szerint fontos, 
hogy a pandémia időszakában se dőljünk 
be minden mítosznak, reklámnak, ne szed-
jünk fölöslegesen vitaminokat és étrendki-
egészítőket marékszámra, mert van, ami-
kor többet ártunk, mint használunk velük. 
Szerinte a D-vitamin fontos, természetesen 
a C-vitamin is segít valamelyest „feltunin-
golni” az immunrendszerünket, de ezek 
csak „kis segítséget” jelentenek, nem véde-
nek meg a vírustól. Igazi védelmet csak az 
oltás jelent.

 » „Az, hogy az illető fi atal, nem 
jelent semmit, mert bármikor 
jelentkezhetnek a problémák” – 
közölte dr. Deák Éva kolozsvári 
kardiológus.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
DE

AK
M

ED
IC

AL
CE

NT
ER




