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FONTOS, HOGY TOVÁBBRA IS MINDENKI BETARTSA AZ ÓVINTÉZKEDÉSEKET A KRÓNIKÁNAK NYILATKOZÓ SZAKEMBEREK SZERINT

Számos tényező fokozza az elégedetlenséget
Egy év után már sokak számára tűn-
nek egyre elviselhetetlenebbeknek a 
koronavírus-világjárvány miatt beve-
zetett intézkedések, a tiltakozás és a 
szabályok megszegése viszont nem 
megoldás a lapunk által megkérde-
zett szakértők szerint. Minél nagyobb 
átoltottság elérése a cél.

 » BÍRÓ BLANKA

Ü llő és kalapács közé került nemcsak 
a romániai, hanem úgy általában 
véve a világ valamennyi kormánya a 

koronavírus-világjárvány miatt, hiszen ha 
a döntéshozók nem foganatosítanak óvin-
tézkedéseket, a lakosság fele azt mondja, 
miért nem védik meg az embereket a fertő-
zéstől, ha pedig korlátozások bevezetéséről 
döntenek, a lakosság másik fele azt mond-
ja, ezek teljesen észszerűtlenek – értékelt a 
Krónika megkeresésére Lorenzovici László 
orvos, egészségügyi közgazdász. Az egyete-
mi oktató az újabb romániai korlátozások 
és azok miatt kirobbant tiltakozási hullám 
kapcsán kifejtette: a bukaresti hatóságok 
„a kecske is jóllakjon, a káposzta is meg-
maradjon” döntéseket próbálnak fogana-
tosítani: nem zárják le teljesen a gazdasá-
got, ám a gazdaság így is megszenvedi a 
korlátozásokat, nagyon sok kisvállalkozás, 
vendéglátós tönkrement.

Ugyanakkor meglátása szerint méltány-
talan a magánszektorral szemben, hogy 
ebben az időszakban a közalkalmazottak 
akkor is megkapják a fi zetésüket, ha nem 
dolgoznak. „Az állami szférában is sok he-
lyen csökkent a tevékenység a járványhely-
zet miatt, de még csak kényszerszabadság-
ra sem küldték az alkalmazottakat, hogy 
a bérük 75 százalékát kapják meg. Ez nem 
méltányos, és nem is tisztességes a ma-
gánszektor adófi zetőivel szemben, ebből a 
szempontból is érthető az elégedetlenség” 
– hangsúlyozta Lorenzovici László.

Hozzátette: Romániában meglepően jó 
a jelenlegi járványhelyzet, az esetszámok 
növekedése más országokhoz képest vi-
szonylag lassú. Ezért is gondolja úgy, hogy 
az országosan egységes korlátozások be-
vezetése nem lett volna indokolt, így csak 
azokon a településeken vannak szigorítá-
sok, ahol növekedik a fertőzöttségi mutató, 
sőt a határértéket is megemelték 3, illetve 6 
ezrelékről 4 és 7,5 ezrelékre. „Ez azt is jel-
zi, próbálják enyhíteni, odázni a megszo-
rításokat, hiszen ezeket az intézkedéseket 
már korábban is meg lehetett volna hozni. 
Sőt még azt is fi gyelembe kell venni, hogy 
a statisztikákban szereplő összlakosságra 

számolják a mutatókat, miközben az or-
szágban valójában nem él ennyi ember” – 
fejtette ki a szakértő.

Megkésett és elmaradt intézkedések
Lorenzovici kitért ugyanakkor arra is, hogy 
a kórházakban bizonyos osztályokon túl-
terhelés van, ami nem azért alakult ki, mert 
most sokkal rosszabb a járványhelyzet, 
mint a második hullámban, hanem mert 
most „fentebbről” indult a járvány. Vagyis a 
tesztszám és az esetszám hasonlóan alakul, 
mint tavaly októberben, csak akkor az eset-
szám napi kétezerről indult, ami lazította a 
nyomást a kórházakon. Most viszont négy-
ezerről indult a növekedés, tehát amikor be-
léptünk a harmadik hullámba, kisebb volt a 
kórházakban a szabad kapacitás.

Az egészségügyi elemző szerint az egész-
ségügyben már eddig meg kellett volna 
hozni azokat a döntéseket, amelyek javí-
tanak a járványhelyzet kezelésén, ám csak 
most fogadták el azt a szabályozást, hogy 
az intenzív osztályon szolgálatot teljesítő,  
más szakterületről érkező orvosok nem 
vonhatóak felelősségre. Ez véleménye sze-
rint megoldást hozhat arra, hogy korábban 
sok orvos nem akart az intenzív osztályon 
munkát vállalni, arra hivatkozva, hogy az 
nem az ő szakterülete.

Az egyetemi oktató szerint emellett már 
rég fel lehetett volna szerelni szubintenzív 
vagy szubakut terápiás részlegeket, ahogy 
sok más országban ezt megtették. „Az in-
tenzív kezelésre szoruló koronavírus-fer-
tőzöttek ellátását egy gyakorló orvos 
két-három nap alatt megtanulja” – szögez-
te le a szakértő. Ez – tette hozzá – abból ki-
indulva is járható út lenne, hogy sok más 

területen alig van beteg, az orvosok egy 
részének kevesebb a munkája, így sokan 
átképezhetők lennének a koronavírusos 
betegek ellátására. „Kell ehhez egy átfogó 
törvényi keret, ami megteremti ennek a jogi 
és szakmai feltételeit” – véli az elemző.

Példaként említette, hogy Magyaror-
szágon kétszer is fellépett orvoshiány, 
amikor a háziorvosok száma csappant 
meg, egyszerűen eltörölték a korlátozást, 
hogy szakorvosi képesítésre van szükség. 
„A labdarúgásban egy csatár védőként, 
középpályásként is megállja a helyét, a 
koronavírus kezelésében sincs szükség 
orvosi csúcsteljesítményre, hiszen van-
nak protokollok, rutinok, azokat kell al-
kalmazni” – mutatott rá a szakértő, aki 
szerint ugyanez érvényes az egészségügyi 
asszisztensekre is.

„A járványhelyzetet jobban kellene me-
nedzselni, de az elmúlt egy évben nem 
hozott ilyen jellegű döntéseket az egész-
ségügyi minisztérium, hogy ezek a jogi, 
szakmai kereteit biztosítsa” – szögezte le 
Lorenzovici László. Egyúttal arra is kitért, 
tavaly az orvosok, az egészségügyi szak-
emberek egy része nem szívesen vállalta 
a koronavírus-fertőzöttek ellátását, tartva 
a megbetegedéstől, sokan inkább elmen-
tek nyugdíjba, betegszabadságra. Most vi-
szont létezik a védőoltás, az egészségügyi 
személyzetnek nem lehet kifogása arra, 
hogy ne dolgozzon, annál is inkább, hogy 
a társadalomnak elvárásai vannak.

A szabályok nem opcionálisak
Ágoston László, a Kovászna Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetője aggasz-
tónak tartja eközben, és helyteleníti, hogy 

bizonyos csoportok az utcára vonulnak a 
korlátozások ellen tiltakozva. A Krónika 
megkeresésére aláhúzta, a járványt a ko-
ronavírus elleni védőoltás fogja megfékez-
ni, de ehhez el kell érni a nyájimmunitást 
szavatoló szintet. Addig pedig – hangsú-
lyozta – be kell tartani az óvintézkedése-
ket, kerülni kell a tömeget, a találkozáso-
kat, tartani kell a távolságot, és viselni kell 
a védőmaszkot.

Az egészségügyi szakember arról is be-
szélt, hogy ő maga sem örül a korlátozá-
soknak. „Kényelmetlenek az intézkedé-
sek, de a törvényeket, a szabályokat sem 
csak akkor tartjuk be, ha a kedvünkre van-
nak” – szögezte le Ágoston László.

Kérdésünkre rámutatott: előfordulhat, 
hogy akik most részt vesznek egy tünte-
tésen, nem betegednek meg, nem lesznek 
tüneteik, de terjeszthetik a vírust, megfer-
tőzhetnek másokat, akik aztán súlyos ál-
lapotban kerülnek kórházba. „Félő, hogy 
akik védőmaszk nélkül kivonulnak az ut-
cára, máskor sem tartják be az óvintézke-
déseket. Ez olyan szempontból is aggasz-
tó, hogy a brit mutáció sokkal gyorsabban 
terjed, egy hordozó sok embert megfertőz-
het” – jelentette ki az egészségügyi szak-
ember.

„A politikumnak vállalnia 
kell a felelősséget”
„A teljes romániai politikai osztálynak fel 
kell vállalnia a járvány miatt meghozott 
óvintézkedéseket” – szögezte le megke-
resésünkre Vass Levente, az egészségügyi 
minisztérium államtitkára. Hangsúlyozta, 
a korlátozások azt a célt szolgálják, hogy 
30–50 százalékkal csökkentsék a találko-
zásokat, ezzel fékezve a járvány terjedé-
sét. „A vörös zónás településeken, ha hat 
órakor bezárnak az üzletek, valószínűleg 
már munkából hazafele elintézik az embe-
rek a bevásárlást, nem vállalnak be még 
egy utat, ami tovább növelné a találkozá-
sok, a vírus terjedésének esélyét” – ecse-
telte Vass Levente.

Hangsúlyozta egyúttal: a korlátozáso-
kat ott vezetik be, ahol aggasztó a járvány-
ügyi helyzet, tehát nincsenek országos 
megszorítások, nincs általános kijárási ti-
lalom, az óvintézkedések foganatosítása-
kor arra is törekedtek, hogy a végzős évfo-
lyamok diákjai személyesen járhassanak 
iskolákba.

„Ez senkinek, a politikumnak sem ké-
nyelmes állapot, működnek a megyei, he-
lyi szintű katasztrófavédelmi bizottságok, 
a döntések felelősségét minden politikus-
nak fel kell vállalnia a helyi önkormányza-
ti képviselőtől a miniszterekig” – összeg-
zett az egészségügyi államtitkár.

Elégedetlenségi hullám. Sokaknak nem tetszenek a kĳ árási korlátozások
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