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TAPASZTALATAIKRÓL SZÁMOLTAK BE A COVID-KÓRHÁZAK VOLT PÁCIENSEI

Van visszaút a fertőzöttek 
számára az intenzív osztályról

Egyéni történetükön keresztül nyújtanak betekintést az erdélyi Covid-kórhá-
zak, az intenzív osztályok működésébe a Krónika által megszólaltatott volt be-
utaltak, akiknek elbeszélései alapján képet alkothatunk az egészségügyi dolgo-
zók küldetéstudatáról, elhivatottságáról. A koronavíruson átesettek lapunknak 
elmondták, kivétel nélkül megfelelő ellátásban részesültek a kórházban, ahol 
az orvosok és ápolók mindent megtettek a gyógyulásukért, sőt életük megmen-
téséért. Akadnak ugyanakkor szomorú élmények, tragikus sorsok is: a tavaly 
elhunyt Benedek István marosvásárhelyi orvosprofesszor hozzátartozói szerint 
sokkal több szakértelemmel, nagyobb gyorsasággal és odafi gyeléssel kellett 
volna ellátni a Covid–19-betegséggel kórházba utalt pácienst, akit állításuk sze-
rint akarata ellenére ágyhoz kötötték. 

Lélegeztetőgépen. Sokan amiatt szorulnak intenzív terápiára, hogy 60-80 százalékosra csökken a tüdejük kapacitása, és légszomjjal küzdenek

Egyértelműsítenék
a zászlótörvényt
Úgy módosítaná az RMDSZ a hatá-
lyos zászlótörvényt, hogy a hatósá-
gok számára ne adjon lehetőséget 
az önkormányzatok bírságolására 
a magyar szimbólumok használata 
miatt. Március 15-e után a megyei 
prefektúrák Sepsiszentgyörgy és 
Székelyudvarhely polgármesterére 
is büntetést róttak ki.  3.»

Hétvégi korlátozás,
korai boltzár jöhet
A kiszivárgott hírek szerint az 
egészségügyi hatóságok hétvégi 
korlátozásokkal fékeznék meg a 
koronavírus-járvány harmadik 
hullámát az általános karantén 
helyett. Így már délután be kellene 
zárniuk a boltoknak, és a kijárási 
korlátozás is este nyolckor kez-
dődne. Eközben újabb koalíciós 
vita robbant ki a járványadatok 
kiszámítása kapcsán. 5.»

Az áramszolgáltatók
körmére néznek
A februári villanyszámlák kiállítá-
sának módját ellenőrzi az Országos 
Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE), miután ez volt az első 
teljes hónap, amelyre vonatkozott 
az a rendelet. ami lehetővé tette, 
hogy a január elsejei kudarcos vil-
lanyárampiaci liberalizáció után a 
lakossági fogyasztóknak magasabb 
árat kelljen fi zetniük.  9.»

Szórakoztat 
és oktat a TeleTár
Nemcsak a telekommunikáció 
történetét kívánja egyszerre szóra-
koztatva és oktatva megismertetni 
a Sepsiszentgyörgyön nemrég 
megnyílt Telekommunikációs 
Tár: a kezdeményezők remélik, 
hogy miközben az intézmény 
múzeummá növi ki magát, a 
szakemberpótlásban is szerepet 
vállalhatnak. Helyszíni riportunk-
ban az ötletgazdák segítségével 
mutatjuk be a nem mindennapi 
gyűjteményt.  12.»

 » Az elmúlt 
több mint egy 
év során sokan 
„gazdagod-
tak” rossz, 
meglepő vagy 
akár fájdalmas 
tapasztalatokkal, 
többek között a 
Covid-kórházak 
intenzív osztá-
lyain.
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Bizonytalanságból jeles
tanévtervezgetés  2.»

A forgalom az egyik legnagyobb
szennyező, Brassó kitiltaná
a dízelautókat  4.»
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Nagy Tibor Sándor református lelkész
hollandiai családos tapasztalatairól
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