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SOK KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTT KÉSŐN FORDUL ORVOSHOZ, 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 elmondták, hatal-
mas erőfeszítést igényel a megnö-
vekedett számú páciens szakszerű 
ellátása, gondot jelent a személy-
zethiány is.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A z infrastruktúra, az orvosi felsze-
relések hiánya, különösképpen a 
személyzet kimerültsége miatt a 

Maros megyei klinikai kórház nehezen 
boldogul a világjárvány harmadik hullá-
ma okozta helyzetben – látta be lapunk 
érdeklődésére Ovidiu Gîrbovan, az in-
tézmény igazgatója. A kórházmenedzser 
elmondta, az eddig kezelt közel négyezer 
fertőzöttön kívül az elmúlt időszakban 
további 25 ezer, más panasszal befek-
tetett pácienst kellett ellátniuk, ami a 
munkatársak zömének kimerültségéhez 
vezetett. Mindemellett a napokban a 
Covid-részleget 203 ágyasról 225 ágyasra 
bővítették, az intenzív terápián a meglé-
vő tíz ágyat további nyolccal egészítették 
ki. Tegnap délelőtt 141 fertőzött beteg fe-
küdt a megyei kórházban. „Egyelőre nem 
kellett más megyékbe küldenünk senkit, 
hisz jó az együttműködésünk a sürgős-
ségi kórházzal, valamint a segesvári és 
dicsőszentmártoni városi kórházakkal, 
amelyek mindig átvették a betegeinket, 
amikor erre szükség volt” – mondta el 
Gîrbovan doktor. A harmadik hullámról 
és a fertőzéses esetek elszaporodásáról, 
illetve súlyosbodásáról szólva orvosként 
úgy vélekedett, hogy ezek nagyrészt az 
újonnan megjelent mutációknak tulaj-
doníthatók. A lakosság egy részének bi-
zalmatlanságára vonatkozó kérdésünkre 
kifejtette, szerinte a pánikot egy úgyne-
vezett ismeretlen ellenség váltja ki, ame-
lyet főként a közösségi médiában nép-
szerűsítenek egyesek. Ovidiu Gîrbovan 
szerint ugyanakkor a fősodrú sajtó is fele-
lőséggel tartozik, hisz egy része hajlamos 
a konteóhírek túlzott mediatizálására.

Kétségbeejtő a helyzet Kolozsváron
A kolozsvári tüdőgyógyászati klinika ko-
ronavírusos betegeket kezelő intenzív 
osztályán dolgozó Gombos Gyöngyi ápo-
lónő megkeresésünkre elmondta, jelen-
leg nagyon rossz állapotok uralkodnak az 
egészségügyi intézményben, az intenzív 
osztályon egyetlen szabad hely sincs. Így 
kénytelenek voltak „kiterjeszteni” az inten-
zív osztályt, és más kórtermekbe is fektetni 
súlyos betegeket. „Most sokkal kétségbe-
ejtőbb a helyzet, mint mondjuk január-
ban vagy februárban volt. Sokan vannak 
nagyon súlyos állapotban, de nem tudni, 
azért-e, mert későn fordulnak orvoshoz, 
vagy pedig azért, mert a vírusnak a ko-
rábbinál sokkal agresszívebb variánsával 
fertőződtek meg” – mondta lapunknak az 
ápolónő. Hozzátette, az egészségügyi al-
kalmazottak bő két hete azt tapasztalják, 
hogy ugyanaz a kezelés, ami hónapokkal 
ezelőtt hatott, most korántsem annyira 
hatékony, és sok esetben nem javul a bete-
gek állapota, sajnos sokan életüket vesztik. 

Kérdésünkre, volt-e olyan a súlyos esetek 
közt, akit már beoltottak, Gombos Gyön-
gyi azt válaszolta, nincs tudomása arról, 
hogy a kolozsvári tüdőgyógyászati klinika 
Covid-osztályára, az intenzívre olyan sze-
mélyt utaltak volna be, aki már megkapta 
a vakcinát.

Csökkenő esetszám Nagyváradon
Nagyváradon az elmúlt héten javulni lát-
szik a járványhelyzet, csökkenőben mind 
a súlyos esetek, mind az aktív fertőzöttek 
száma. Hadrian Borcea, a megyei kórház 
sürgősségi osztályának főorvosa a Kró-
nikának elmondta, a súlyos állapotban 
lévő betegek először hozzájuk érkeznek, 
míg az enyhébb eseteket egyenesen a Co-

vid-kórházzá nyilvánított városi kórházba 
küldik kivizsgálásra. A főorvos kifejtette: 
Nagyváradon csökkenni kezdett a súlyos 
állapotban sürgősségre kerülő koronaví-
rusos fertőzöttek száma, ahogy a pozitív 
esetek számában is csökkenés tapasztal-
ható. „Az utolsó héten csökkenő trendet 
tapasztaltunk, így naponta 2–5 páciens 

van, aki súlyos állapotban kerül hozzánk” 
– magyarázta a szakember. Elmondta, 
ezek között egyre több a fi atal, de idős 
személyek is akadnak, akik sürgős orvosi 
segítségre szorulnak. A betegek átlagélet-
kora 40–50 év közöttre tehető, de 22–23 
éves súlyos betegek is jönnek hozzájuk, 
ugyanakkor 60–65 éves időseket is kezel-
niük kell Covid–19-betegséggel.

Nagyváradon ellenőrzés alatt van a 
járványhelyzet – biztosította lapunkat a 
megyei kórház sürgősségi osztályának 
vezetője, aki szerint minden felszerelés 
és gyógyszer adott a hozzájuk kerülő be-
tegek ellátásához. „Egyelőre úgy tudjuk 
kezelni a betegeket, ahogyan kell, és min-
den különlegesebb problémára sikerült 
megoldást találnunk. Volt pár hullám, 

amikor több páciens érkezett a Bihar me-
gye északi részén kialakult gócokból, de 
sikerült időben kezelni a helyzetet. Ed-
dig nem volt példa leállásra vagy az erő-
forrás-ellátás hiányára” – jelentette ki a 
Krónikának Hadrian Borcea. A sürgősségi 
orvos elmondta, a pozitív esetek egy része 
a családban kapja el a betegséget, így több 
családtag is pozitív lesz, de olyan esetek 
is vannak, amikor valaki szeretteitől füg-
getlenül betegszik meg, maga sem tudja, 
hol kaphatta el a vírust, és a járványügyi 
szakembereknek is nehéz megtalálni az 
összefüggéseket.

Ajánlott időben
kórházi ellátást kérni
A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház-
ban a koronavírus-fertőzöttek ellátására 
létrehozott intenzív terápiás osztály mind 
a tíz ágya betelt, a betegek közül négyet 
intubálni kellett. A kórház folyamatosan 
kénytelen erőfeszítéseket tenni, hogy az 
intenzív kezelésre szoruló valamennyi 
beteget ellássanak, más megyéből már 
nem tudnak súlyos fertőzötteket fogadni. 
András-Nagy Róbert igazgató kifejtette, az 
ágyak számát lehet növelni, de az hiába-
való, ha nem tudnak több orvost, asszisz-
tenst alkalmazni. Jelenleg a kórházban 7 
szakorvos látja el a két intenzív terápiás 
osztályon a – koronavírusos, illetve nem 
fertőzött – betegeket. Rámutatott, hiába 
lenne 200 hely az intenzív terápián, ha 
egy ügyeletben a koronavírusos részlegen 
továbbra is két orvos kezeli őket.

Szerinte a lakosság felelős hozzáállása 
előzheti meg, hogy az intenzív osztályok 
túlzsúfolódjanak. Ezért arra kéri a betege-
ket, ne utolsó pillanatban kérjenek segítsé-
get, hanem időben forduljanak háziorvos-
hoz, így megelőzhető, hogy az állapotuk 
rohamosan romoljon. A járvány második 
hullámához képest jelenleg többen jutnak 
nagyon súlyos állapotban kórházba, azon-
nal intenzív ellátásra szorulnak. Valószínű-
leg az áll ennek a hátterében, hogy otthon 
végeznek gyorstesztet, kezelik magukat, 
és csak akkor kérnek segítséget, ha már 
nagyon súlyosak a tüneteik. A sepsiszent-
györgyi kórház több forgatókönyvvel is ké-
szül, ha a következő napokban emelkedik 
a súlyos állapotban levő betegek száma, és 
már nem tudnak helyet biztosítani számuk-

ra az intenzív osztályon. Tovább növelik az 
ágyak számát, a sürgősségen is vannak 
bevethető lélegeztetőgépek, végső esetben 
pedig a műtőblokkok egy részét alakítják 
át intenzív terápiás részleggé. „Lehetősé-
gek vannak, de nem lehet egy határon túl 
növelni az ágyak számát, ennek gátat szab 
a szakemberek száma, és egy idő után ez 
a többi ellátás rovására menne, például a 
műtétek egy részét halasztani kellene” – 
magyarázta András-Nagy Róbert. Szerinte 
megoldást jelenthet orvosok áthelyezése 
olyan megyékből, ahol elegendő a személy-
zet létszáma oda, ahol szükség van rájuk.

„Háborúban vagyunk”
A helyzet súlyosságára világított rá Beat-
rice Mahler, a bukaresti Marius Nasta 
tüdőgyógyászati intézet menedzsere is. 
Az orvos beszámolója szerint a járvány 
harmadik hullámában egyre több esettel 
szembesülnek, amikor a beutalásra szo-
ruló fertőzöttek állapota kritikus, és meg-
történik, hogy egész családok kerülnek 
kórházba. Tapasztalatuk szerint sokan 
gyorsteszteket végeznek otthon, de nem 
jelentik a háziorvosnak vagy az egészség-
ügyi igazgatóságnak (DSP), ha pozitívak, 
mások annak ellenére sem teszteltetik 
magukat, hogy tüneteket produkálnak. 
Ez a jelenség nagymértékben súlyosbítja 
a járványhelyzetet, megnehezítve a sok-
kal több súlyos, válságos állapotban lévő 
pácienssel szembesülő orvosok dolgát. 
A menedzser meggyőződése, hogy a fer-
tőzöttek valós száma többszöröse, akár 
négyszerese lehet a hivatalos adatokban 
megjelenő statisztikának, hiszen miköz-
ben tavaly novemberben tízezer új pozitív 
esetet diagnosztizáltak naponta, és ezren 
feküdtek intenzív osztályon, napjainkban, 
amikor 4-5 ezer fertőzöttet azonosítanak 
naponta, több mint 1500-an fekszenek in-
tenzíven. „Rendkívül nagy nyomás nehe-
zedik az egészségügyi rendszerre, napról 
napra növelnünk kell az ágykapacitást, a 
korábbi járványhullámokhoz képest ezút-
tal sokkal több beteg igényel oxigénellá-
tást” – nyilatkozta a Digi24 hírtelevíziónak 
Beatrice Mahler. A menedzser hozzátette, 
óriási kihívást jelent a szakszemélyzet hiá-
nya is, a kevés számú orvos és asszisztens 
miatt az egészségügyi dolgozók kevesebb 
időt tudnak fordítani egy páciensre.

Bogdan Oprița, a bukaresti Floreasca 
kórház sürgősségi osztályának vezetője 
a Hotnews portálnak elmondta, jelenleg 
sokkal rosszabb a helyzet, mint tavaly, 
sok páciens napokat kénytelen várni, 
amíg felszabadul egy hely az intenzív 
osztályon. „Háborúban vagyunk. Isten 
őrizz, hogy oda jussunk, hogy csak egy 
lélegeztetőgép jusson két betegre. Abban 
a helyzetben kit teszek a gépre?” – tette fel 
a kérdést a főorvos. Oprița szerint a tava-
lyi hónapokhoz képest idén sokkal több, 
előbetegség nélküli, 40–45 éves fertőzöt-
tet utalnak kórházba. Emanuel Imbri, 
a bukaresti Victor Babeş-járványkórház 
volt menedzsere ugyanakkor aggasztó 
jelenségnek tartja, hogy számos közpon-
ti televízió, illetve néhány egészségügyi 
dolgozó is azt a nézetet terjeszti, miszerint 
ha valaki kórházi ellátásra szorul Románi-
ában, akkor „onnan nem menekül élve”. 
A szakember úgy véli, ezek a vélemények 
félelmet és bizalmatlanságot táplálnak a 
páciensekben, akik inkább otthon próbál-
ják gyógyítani magunkat, és sok esetben 
sajnos későn fordulnak orvoshoz ahhoz, 
hogy meggyógyíthassák őket.

 » Sokan gyorsteszteket vé-
geznek otthon, de nem jelentik 
a háziorvosnak vagy az egész-
ségügyi igazgatóságnak (DSP), 
ha pozitívak, mások annak elle-
nére sem teszteltetik magukat, 
hogy tüneteket produkálnak.
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Megteltek. A legtöbb hazai kórház kapacitását meghaladta a beutalt fertőzöttek száma




