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Vizsgálják Benedek István halálát
Családtagjai szerint orvosi műhibák áldozata lett a marosvásárhelyi orvosprofesszor
• Sorozatos orvosi 
műhibák áldozata 
lett Benedek István 
marosvásárhelyi 
orvosprofesszor ta-
valy ősszel – állítják 
a hematológus csa-
ládtagjai. Úgy vélik, 
sokkal több szakérte-
lemmel és odafigye-
léssel kellett volna a 
Covid-19 betegség-
gel kórházba utalt 
orvosprofesszort 
ellátni. Az ügyben 
kivizsgálás folyik.

S Z U C H E R  E R V I N

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

szeptember elsején bekövetkezett 
halála körülményeinek kiderítésé-
re. Az elhunyt családja – amelynek 
számos tagja orvos – bűnügyi felje-
lentést tett a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórház illetékesei ellen, ugyan-
akkor az orvosi kamarához fordult 
az eset kivizsgálását kérve.

Az előzményekről

Mint arról beszámoltunk, Benedek 
hozzátartozói azt állítják, hogy az 
egyetemi tanár nem a koronaví-
rus, hanem sorozatos orvosi mű-
hibák áldozata lett. A család úgy 
véli, sokkal több szakértelemmel, 
nagyobb gyorsasággal és odafi -
gyeléssel kellett volna a Covid-19 
betegséggel kórházba utalt orvos-
professzort ellátni. A marosvásár-
helyi csontvelő-átültetési központ 
alapítójaként és nyugdíjazásáig ve-
zetőjeként ismert szakembert múlt 

év augusztus 12-én súlyos állapot-
ban vitték be a rohammentő szol-
gálatra, 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 látszot-
tak a tüdején az elváltozások. Be-
nedek István a megyei sürgősségi 
kórház intenzív osztályára került. 
Testvére, Benedek Imre azt állítja, 
hogy birtokába került egy rövid 
videófelvétel, amelyen jól látható, 
hogy bátyját akarata ellenére ágy-
hoz kötözik orvos kollégái. „Van 
egy fi lm, amit egy másik beteg ké-

szített. Most az ügyészségen a sor, 
hogy kimondja: helyesen jártak-e 
el az intenzív terápia orvosai vagy 
sem. Én úgy érzem, hogy aki annyi 
mindent tett az orvostudományért 
és a betegeiért, mint Benedek Ist-
ván, sokkal nagyobb fi gyelmet, 
lényegesen szakszerűbb kezelést 
érdemelt volna” – nyilatkozta lap-
családunknak Benedek Imre kar-
diológus professzor.

Cáfol az intenzív terápiás orvos

Benedek István ágyhoz kötéséről 
augusztus 18-án értesült a család, 
de csak azok után hozta nyilvá-
nosságra, miután március elején a 
nagyszebeni kórházban országos 
botrány tört ki szintén a betegek le-
kötözése miatt. A számára nemcsak 
kellemetlen, de rendkívül sokkoló 
helyzetet annak idején maga Bene-
dek István mondta el telefonon a 
fi ának. Az egyetemi tanárt kezelő 
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 ter-
véről, mondván, hogy a betegnek 
nem tesz jót a sok mozgatás. „Ettől 
kezdve sorozatban következtek a 
kezelési hibák, de ezekről én nem 
beszélnék, majd az ügyészség dol-
ga lesz kideríteni, hogy az orvosok 
helyesen vagy tévesen jártak-e el” 

– mondta el Benedek István fi a, 
hozzátéve: ma sem érti, apját mi-
ért kellett lekötözni. A vásárhelyi 
kórház intenzív terápiás részlegét 
vezető Mircea Stoian határozottan 
tagadja, hogy Benedek Istvánt az 
ágyhoz kötötték volna, azt mond-
ta, a beteg érdekében az egyik ke-
zét, amelybe az infúziót kötötték, 
rögzítették. „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. Benedek István állí-

tólagos lekötözése mindössze rossz-
indulatú vádaskodás” – replikázott 
Stoian doktor, aki a Benedek család 
bosszúját véli felfedezni az utóbbi 
napok nyilatkozathullámában. Az 
áldozat fi a, a szintén orvos vég-
zettségű ifj . Benedek István szerint 
Stoian az, aki rosszindulattal kö-
zelít a kérdéshez, annál is inkább, 
mivel 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 említette, egyelőre nincs oka 
kételkedni a hatóságokban, annál is 
inkább, mivel az utóbbi években mű-
hibák elkövetése miatt több orvost 
is sikerült bíróság elé állítani, illetve 
elítélni és kártérítés-fi zetésre köte-
lezni. Köztük jó pár marosvásárhelyi 
szakember is található, aki ha nem is 
veszítette el praxisát, de az ítéletek 
nyomán jócskán csorbult a hírneve. 
„Tudom, hogy hosszú folyamat lesz, 
de a végére fogunk járni” – szögezte 
le Benedek István fi a. Bár nemcsak 
a nyomozó hatóságok, hanem az 
orvosok objektivitásában és korrekt-
ségében is bízik, ifj . Benedek 
István megjegyezte, az or-
vosi kamara Maros megyei 
kirendeltsége öt hónap eltel-
tével sem hozott semmiféle 
döntést. Mi több még odáig 
sem jutott el, hogy a panaszt 
tevő családtagokat meghall-
gassa. Szerinte furcsa, hogy 
míg egyes esetekben napo-
kon, legfeljebb heteken belül 
döntés születik, édesapja halálának 
körülményeit szinte fél év után sem 
tudták kivizsgálni. Az elhunyt pro-
fesszor fi a arra próbálja fi gyelmeztet-
ni a betegeket, hogy kétszer gondol-
ják meg, kinek a klinikájára és kinek 
az osztályára feküsznek be. Benedek 
István volt felesége, Lázár Erzsébet 
ennél is tovább ment: az orvosnő vég-
rendeletbe foglalta, hogy ha beteg 
lesz, ne szállítsák kórházba. „Inkább 
meghalok itthon méltósággal! Vi-
gyázzatok, kollégák, most már nem 
tudjátok, ki és hogyan fog kezelni!” – 
írta közösségi oldalára a szakember, 
aki 2013 óta, Benedek István egyik 
napról a másikra történt leváltása óta 
a Hematológiai és Gerincvelő-átülte-
tési Központ irányítását látja el.

Benedek István vásárhelyi 
orvosprofesszor tavaly 
szeptemberben hunyt el 
koronavírus-fertőzésben

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L .
     F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

bűnügyi kivizsgálás
m

edvekérdés

T ánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter az MTI szerint kijelen-

tette: versenytárgyalást hirdetett a 
minisztérium az állománybecslést 
végző szakcégek számára, mert éven-
te felbecsültetik a védett állatok popu-
lációit. Azt is hozzátette: létezik egy 10 
millió euróval fi nanszírozott európai 
projekt, amely a génmintákra alapoz-
va új, pontosabb módszerrel becsüli 
fel a medvepopulációt. „A beavatko-

zás hiánya nem megoldás. Kívülről 
szemlélni az ügyet, és azt mondani, 
hogy lehet, jobb lesz, de lehet, hogy 
nem, lehet, hogy balesetek történnek, 
lehet, hogy medvék lesznek a sípályá-
kon vagy az iskolaudvarokon, de az is 
lehet, hogy nem, ez nem megoldás” – 
jelentette ki a miniszter. Tánczos Bar-
na hozzátette: az év második felében 
történhet meg az állomány felmérése, 
addig a létező intervenciós kvóták 

alapján lehet kiemelni vagy kilőni a 
gondokat okozó medvéket. Megemlí-
tette: mind a beavatkozással, mind az 
állomány ritkításával számolnak.

Senki sem kér a medvékből

Neheztelésének adott hangot amiatt, 
hogy egyetlen európai ország sem kér 
a romániai medvékből. Ezt hivatali 
elődje felkérésére 17 EU-tagország ille-
tékesei írásban is közölték. „Vigyázza-
tok ti az EU szinte teljes medveállomá-
nyára. Ne háborítsátok a medvéket, 
de mi egyetlen példányt sem kérünk 
belőlük” – foglalta össze az EU-tag-
államok „különös” hozzáállását. 

Tánczos Barna megemlítette: minden 
olyan országban, ahol medvék élnek, 
beavatkoznak a medvepopulációba, 
mert ezt megengedi a vonatkozó EU-s 
irányelv. Romániának pedig a megelő-
ző beavatkozásra és a medvetámadá-
sokat követő beavatkozásokra is szük-
sége van. „Nem várhatjuk meg, hogy 
a medve a sípályán, medve az úton, 
medve a városban jelenség általános-
sá váljon” – jelentette ki a miniszter.

Mint ismert, Romániában túlsza-
porodott a medveállomány azt köve-
tően, hogy 2016-ban a Cioloș-kormány 
a populációt szabályozó medvevadá-
szatot is betiltotta. Korábban a kör-
nyezetvédelmi minisztérium évente 

400–450 medve kilövésére adott en-
gedélyt. A környezetvédelmi tárca 
megrendelésére 2019 tavaszán készí-
tett becslés szerint az országban 6450 
és 7200 között lehet a vadon 
élő medvék száma. A med-
vepopuláció megőrzésére 
vonatkozó 2018-as akcióterv 
szerint a nagyragadozók 
69 ezer négyzetkilométeres 
romániai élőhelyén ökológi-
ai, társadalmi és gazdasági 
szempontból az optimális 
egyedszám 4000 lenne. Az elmúlt öt 
évben hét halálos áldozata volt a ro-
mániai medvetámadásoknak, és 54-
en szorultak kórházi kezelésre. 

Medveszámlálásra készülnek, állományritkítás is jöhet
• A medveállomány felmérésével kezdődik a védett nagy-
ragadozó helyzetének rendezése Romániában – nyilatkoz-
ta az Agerpres hírügynökség által tegnap közölt interjúban 
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.




