
 Erdélyi tudósítások 2021. március 25.
csütörtök 7

 » PAP MELINDA

Hét nappal meghosszabbították a 
karantént Temesváron – közölte 

tegnap Németh Zoltán Temes megyei 
prefektus, ismertetve azt is, hogy a 
négy környező községben is még egy 
hétig érvényben marad a vesztegzár. 
A döntést a megyei vészhelyzeti bizott-
ság hozta, írta az Agerpres.

Mint ismeretes, a testület egy héttel 
ezelőtt a vesztegzár meghosszabbítása 
ellen döntött, azonban a bukaresti ha-
tóságok felülírták a helyi határozatot, 
és a karantén fenntartását kérték. A 
bukaresti stratégiai kommunikációs 
csoport (GCS) hétfőn hosszabbította 
meg hetvenkét órával az eredetileg 
vasárnap éjfélkor lejáró karantént 
Temesváron és a környező négy köz-
ségben. A döntés a Béga-parti megye-
székhelyen kívül Újszentest, Gyüreget, 
Mosnicatelepet és Győrödöt érinti. A 
bánsági városban egyébként a március 
8-án foganatosított karantén ellenére 
romlottak a járványügyi mutatók.

Folyamatosan nő az esetszám Ko-
lozsváron is, ahol tegnap 6,57 ezre-
léken állt a mutató. Emil Boc pol-
gármester úgy nyilatkozott, hogy a 
kincses városban egyelőre nem kell 
karanténtól tartani, ugyanis orszá-
gos szigorításokra készülnek a ha-

tóságok. Ennek ellenére az elöljáró 
arra kérte az intézményeket, magán-
cégeket, hogy amennyiben lehet, 
rendeljék el az otthoni munkavég-
zést alkalmazottaik számára. Emel-
lett a járványügyi óvintézkedések 
betartásának szigorúbb felügyeletét 

ígérte. Boc türelemre intette Kolozs-
vár lakosságát, meglátása szerint  
még a következő két hónapot kell 
kibírni ahhoz, hogy legyőzhessük a 
járványt.

Tegnap újabb két erdélyi megye ke-
rült vörös zónába, Arad és Szeben me-
gyében ugyanis az elmúlt 14 napban 
regisztrált új fertőzöttek száma elérte 
a 3-at ezer lakosra vetítve, közölte a 
Stratégiai Kommunikációs Csoport 
(GCS). Jelenleg vörös zóna Bukarest 
(6,37, kedden 6,22 ezrelék volt), vala-
mint Ilfov (7,86), Temes (6,13), Kolozs 
(5,25), Brassó (4,88), Hunyad (4,28), 
Konstanca (3,72), Fehér (3,41), Szi-
lágy (3,31) és Giurgiu (3,14) megye is. 
25 megye sárga zóna, vagyis 1,5 és 3 
közötti az elmúlt 14 napban jegyzett 
új esetek száma ezer lakosra vetítve, 
ezek közül a legmagasabb fertőzött-
ségi ráta Erdélyben Bihar (2,64) me-
gyében van. Öt megye zöld zónának 
minősül, a legalacsonyabb fertő-
zöttségi arány többek között Hargita 
(1,09) megyében van.
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Operaénekesek tanítják ismét lélegezni a Covidon átesett polgárokat

Segítenek újra megtanulni lélegezni a Covid–19-betegségen átesett temesváriaknak a helyi opera 
alkalmazottai. Az Együtt lélegzünk program keretében az operaénekesek különböző légzéstechni-
kákat mutatnak be nekik. A Victor Babeș-járványkórház által indított program kifejezetten online 
zajlik, és nem helyettesíti az országos rehabilitációs programokat, hanem azok kiegészítésének 
szánják, mondta az Agerpresnek kezdeményezőként Virgil Musta, a járványosztály főorvosa. A 
program kizárólag online zajlik április 3–18. között, feliratkozni a respiram.impreuna@gmail.com 
e-mail-címen lehet. A képzéseket hazai és külföldi intézményekben fellépő operaénekesek tartják.
Virgil Musta rámutatott: a programra szükség van, hiszen a Covid–19-betegség megviseli a 
tüdőt, így annak regenerálódnia kell utána. Az operaénekesek pedig számos olyan légzéstech-
nikát ismernek, melyek segíthetnek. Főleg, hogy a képzéseket tartó művészek között olyanok is 
vannak, akik maguk is átestek a betegségen, így a felépülésről is van tapasztalatuk. Az ingyenes 
program bárki számára látogatható, nem kell hozzá zenei képzettség, az alkalmakon könnyű 
légzésgyakorlatokat, verseket, dalocskákat tanulnak a résztvevők. A program nem helyettesíti a 
betegség utáni orvosi felügyeletet, hangsúlyozták a kezdeményezők.

Sorozatos orvosi műhibák 
áldozata lett Benedek István 
marosvásárhelyi orvosprofesz-
szor tavaly ősszel – állítják a 
hematológus családtagjai. Úgy 
vélik, sokkal több szakértelem-
mel és odafi gyeléssel kellett 
volna a Covid–19-betegséggel 
kórházba utalt orvosprofesz-
szort ellátni. Az ügyben kivizs-
gálás folyik.

 » SZUCHER ERVIN

K ét síkon is folyik a vizsgálat 
Benedek István marosvásár-
helyi orvosprofesszor 2020. 

szeptember elsején bekövetkezett 
halála körülményeinek kideríté-
sére. Az elhunyt családja – amely-
nek számos tagja orvos – bűnügyi 
feljelentést tett a Maros megyei 
sürgősségi kórház illetékesei ellen, 
ugyanakkor az orvosi kamarához 
fordult, kérve az eset kivizsgálását. 
Mint arról beszámoltunk, Benedek 
hozzátartozói azt állítják, hogy az 
egyetemi tanár nem a koronavírus, 
hanem sorozatos orvosi műhibák 
áldozata lett. A család úgy véli, sok-
kal több szakértelemmel, nagyobb 
gyorsasággal és odafi gyeléssel kel-
lett volna a Covid–19-betegséggel 
kórházba utalt orvosprofesszort 
ellátni. A marosvásárhelyi csontve-
lő-átültetési központ alapítójaként 
és nyugdíjazásáig vezetőjeként is-
mert szakembert a múlt év augusz-
tus 12-én súlyos állapotban vitték 
be a rohammentő szolgálatra, de 
mivel nem volt pozitív a tesztje, a 
72 éves orvosprofesszort négy órán 
át a sátorban tartották. Mindezt 
annak dacára, hogy az elkészült 
CT-felvételen jól látszódtak a tüde-
jén az elváltozások. Benedek István 
a megyei sürgősségi kórház intenzív 

CSALÁDTAGJAI SZERINT ORVOSI MŰHIBÁK ÁLDOZATA LETT A TAVALY ELHUNYT MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSPROFESSZOR

Bűnügyi kivizsgálás Benedek István halála miatt

Benedek István vásárhelyi orvosprofesszor
tavaly szeptemberben hunyt el koronavírus-fertőzésben

 » „Úgy érzem, 
hogy aki annyi 
mindent tett 
az orvostudo-
mányért és a 
betegeiért, mint 
Benedek István, 
sokkal nagyobb 
fi gyelmet, lénye-
gesen szaksze-
rűbb kezelést 
érdemelt volna” 
– nyilatkozta 
a Krónikának 
Benedek Imre 
kardiológus pro-
fesszor.

osztályára került. Testvére, Benedek 
Imre azt állítja, hogy birtokába került 
egy rövid videófelvétel, amelyen jól 
látható, hogy bátyját akarata ellenére 
ágyhoz kötözik orvos kollégái. „Van 
egy fi lm, amit egy másik beteg készí-
tett. Most az ügyészségen a sor, hogy 
kimondja: helyesen jártak el az inten-
zív terápia orvosai, vagy sem. Én úgy 
érzem, hogy aki annyi mindent tett 
az orvostudományért és a betegeiért, 
mint Benedek István, sokkal nagyobb 
fi gyelmet, lényegesen szakszerűbb 
kezelést érdemelt volna” – nyilatkoz-
ta a Krónikának Benedek Imre kar-
diológusprofesszor.

Cáfol az intenzív terápiás orvos
Benedek István ágyhoz kötéséről 
augusztus 18-án értesült a család, 

de csak azok után hozta nyilvános-
ságra, miután március elején a nagy-
szebeni kórházban országos botrány 
tört ki, szintén a betegek állítólagos 
lekötözése miatt. A számára nem-
csak kellemetlen, de rendkívül sok-
koló helyzetet annak idején maga 
Benedek István mondta el telefonon 
a fi ának. Az egyetemi tanárt keze-
lő orvosok szélütésre gyanakodtak, 
és egy másik kórházba költöztet-
ték Benedek Istvánt. Mint kiderült, 
tévedtek, a beteg nem szenvedett 
stroke-ot. Ekkor a fi a Bukarestbe 
szerette volna szállíttatni, de Raed 
Arafat államtitkár lebeszélte a tervé-
ről, mondván, hogy a betegnek nem 
tesz jót a sok mozgatás. „Ettől kezd-
ve sorozatban következtek a kezelési 
hibák, de ezekről én nem beszélnék, 
majd az ügyészség dolga lesz kiderí-
teni, hogy az orvosok helyesen vagy 
tévesen jártak el” – mondta el Bene-
dek István fi a, hozzátéve: ma sem 
érti, apját miért kellett lekötözni. A 
vásárhelyi kórház intenzív terápiás 
részlegét vezető Mircea Stoian ha-
tározottan tagadja, hogy Benedek 
Istvánt az ágyhoz kötötték volna, azt 
mondta, a beteg érdekében rögzítet-
ték az egyik kezét, amelybe az infú-
ziót kötötték. „Nem lehet egy invazív 
módon (azaz tűszúráson keresztül) 
kezelt pácienst felügyelni, ha moz-
gatja a kezét. Ezért rögzítettük az 
egyik kezét, de nem több ideig, mint 
napi négy órát. A Benedek István 
állítólagos lekötözése mindössze 
rosszindulatú vádaskodás” – repli-
kázott Stoian doktor, aki a Benedek 
család bosszúját véli felfedezni az 
utóbbi napok nyilatkozathullámá-
ban. Az áldozat fi a, a szintén orvos 
végzettségű ifj . Benedek István sze-
rint Stoian az, aki rosszindulattal 
közelít a kérdéshez, annál is inkább, 
mivel a tavaly augusztus 12. és 18. kö-
zött pihenőszabadságát töltötte, így 
nem tudhatja pontosan, mi történt 
az általa vezetett osztályon.

Nem hallgatták meg
a panaszt tevőket
Akárcsak nagybátyja, az ifj abb Be-
nedek is bízik az ügyészek, illetve az 
általuk felkért semleges szakértők 
véleményezésében. Mint lapunk-
nak elmondta, egyelőre nincs oka 
kételkedni a hatóságokban, annál 
is inkább, mivel az utóbbi években 
műhibák elkövetése miatt több or-
vost is sikerült bíróság elé állítani, 
illetve elítélni és kártérítés-fi zetésre 
kötelezni. Köztük jó pár marosvá-
sárhelyi szakember is található, aki 
ha nem is veszítette el a praxisát, de 
az ítéletek nyomán jócskán csorbult 
a hírneve. „Tudom, hogy hosszú fo-
lyamat lesz, de a végére fogunk jár-
ni” – szögezte le Benedek István fi a. 
Bár nemcsak a nyomozóhatóságok, 
hanem az orvosok objektivitásában 
és korrektségében is bízik, ifj . Bene-
dek István megjegyezte, az orvosi 
kamara Maros megyei kirendeltsége 
öt hónap elteltével sem hozott sem-
miféle döntést. Mi több, még odáig 
sem jutott el, hogy a panaszt tevő 
családtagokat meghallgassa. Szerin-
te furcsa, hogy míg egyes esetekben 
napokon, legfeljebb heteken belül 
döntés születik, édesapja halálá-
nak körülményeit szinte fél év után 
sem tudták kivizsgálni. Az elhunyt 
professzor fi a arra próbálja fi gyel-
meztetni a betegeket, hogy kétszer 
gondolják meg magukat, kinek a 
klinikájára és kinek az osztályára 
feküsznek be. Benedek István volt 
felesége, Lázár Erzsébet ennél is 
tovább ment: az orvosnő végrende-
letbe foglalta, hogy ha beteg lesz, ne 
szállítsák kórházba. „Inkább meg-
halok itthon méltósággal! Vigyázza-
tok, kollégák, most már nem tudjá-
tok, ki és hogyan fog kezelni!” – írta 
közösségi oldalára a szakember, aki 
2013, Benedek István egyik napról a 
másikra történt leváltása óta a He-
matológiai és Gerincvelő-átültetési 
Központ irányítását látja el.
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