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SOK FERTŐZÖTT KIVÁR, EMIATT SÚLYOS ÁLLAPOTBAN KERÜL KÓRHÁZBA

Óriási nyomás nehezedik
az intenzív osztályokra

Sokkal több koronavírus-fertőzött kerül súlyos állapotban kórházba, igényel 
intenzív terápiás kezelést a járvány harmadik hullámában, mint korábban. 
A lapunknak nyilatkozó egészségügyi dolgozók, kórházigazgatók elmond-
ták, hatalmas erőfeszítést igényel a megnövekedett számú páciens szak-
szerű ellátása, gondot jelent a személyzethiány is. Miközben Nagyváradon 
csökkenőben a súlyos fertőzöttek száma, Kolozsváron sokkal kétségbeej-
tőbb a helyzet, mint januárban vagy februárban volt, és nehezen boldogul-
nak a megnövekedett számú beutalttal Marosvásárhelyen is. Szakemberek 
arra kérik a betegeket, ne utolsó pillanatban kérjenek segítséget, hanem 
időben forduljanak orvoshoz, így megelőzhető, hogy az állapotuk rohamo-
san romoljon, és intenzívre kerüljenek. 4.»

Háborús állapotok. Az orvosok többsége úgy véli, most nagyobb feladat hárul rájuk, több páciens igényel sürgős ellátást, mint tavaly

Rangos elismeréseket
adtak át Vásárhelyen
Kelemen András rektori taná-
csos, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem marosvá-
sárhelyi karának volt dékánja, 
valamint Buksa Éva Mária 
nyugalmazott magyartanár, író 
vett át tegnap Marosvásárhelyen 
rangos magyar állami kitünteté-
seket.  2.»

Bizonytalan rajt
a turizmusban
Május első hétvégéje általában 
a nyári turistaidény kezdete 
is, különösen az idén, amikor 
egybeesik az ortodox húsvéti 
ünnepekkel is. Ám igazából 
minden a járványügyi adatoktól 
függ. Az óriási, már második éve 
tartó bizonytalanságba viszont 
mindenki belefáradt, így nem 
csoda, hogy interjúalanyaink csak 
visszafogottan nyilatkoztak az 
idénykezdésről.  6.»

Roncsprogram
új szabályokkal
Kiemelten támogatja az energia-
hatékonyságot a háztartási gépek 
roncsprogramja, Környezetvédel-
mi Alap (AFM) által lebonyolított 
programra idén 75 millió lejt 
irányoztak elő. Újdonság továbbá, 
hogy idén laptopok és táblagépek 
vásárlásához is igényelhető állami 
támogatás.  7.»

Költők kultuszát is
ápolják Tasnádon
A magyar határ közelében fekvő 
Tasnád lakosságának csupán 
közel egyharmadát teszi ki a 
magyar közösség, így fontos az 
identitásőrzés, a magyar kultúra 
ápolása, éltetése, és nem is min-
dig könnyű feladat. A 2010-ben 
helyi pedagógusok által alapított 
Ady–Kölcsey Kulturális Egyesület 
ezt a küldetést vállalta a Szat-
már megyei kisvárosban, és ezt 
próbálja teljesíteni világjárvány 
idején is. 8.»

 » Az egészség-
ügyi dolgozók 
azt tapasztalják, 
hogy ugyanaz a 
kezelés, ami hó-
napokkal ezelőtt 
hatott, most 
korántsem annyi-
ra hatékony, és 
sok esetben nem 
javul a betegek 
állapota, sajnos 
sokan életüket 
vesztik. 
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Pályázhatnak a külhoni szervezetek
a Nemzeti Újrakezdés Program
első kiírásán  3.»

Újabb kórháztragédia
Bukarestben három halottal 5.»

Vass Levente államtitkár: korai az
oltottságalapú megkülönböztetés

9.»
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