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Kérésre egyszer, negyedórára
Meglátogatható a koronavírusos beutalt, de csak szigorú feltételek mellett
• Az új egészségügyi 
miniszteri rendelet 
lehetővé teszi a súlyos 
állapotban lévő korona-
vírus-fertőzött betegek 
egy alkalommal törté-
nő meglátogatását. A 
rendelet értelmezése 
azonban intézmény-
függő, hiszen míg a 
sepsiszentgyörgyi, 
csíkszeredai, széke-
lyudvarhelyi kórházak 
esetében a hozzátar-
tozók kérésére történ-
het a beteglátogatás, 
addig Marosvásárhe-
lyen a betegnek kell ezt 
igényelnie.

H A J N A L  C S I L L A

Szigorú szabályok betartásá-
val ugyan, de az április 9-én 
megjelent országos rendelet 

óta egy családtag vagy egy lelkész 
meglátogathatja a súlyos korona-
vírusos beteget is a kezelőorvos 
jóváhagyásával. A rendelet szerint 
egy alkalommal látogathatja meg 
egyetlen személy a beteget, és leg-
több tizenöt perc lehet a látogatá-
si idő. Nem vihető be a látogatott 
személyhez semmilyen tárgy a lá-
togatók által, a lelkészek esetében 

kivételt képeznek a fertőtleníthető 
egyházi kellékek – amelyeket előt-
te is, utána is fertőtleníteni kell. A 
látogatónak a kórház által bizto-
sított védőruhát kell viselnie, és 
beöltözéshez külön helyiséget és 
segítséget biztosít a kórház – áll a 
rendeletben.

Marosvásárhelyen 
csak a beteg kérheti

A sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai 
és székelyudvarhelyi kórházak 

esetében a látogató jelzi a beteg ke-
zelőorvosának a látogatási szándé-
kot, egyeztet az orvossal, a látoga-
táskor pedig betartja az előzetesen 
egyeztetett látogatási időpontot. A 
Maros Megyei Klinikai Kórházban 
azonban kizárólag a beutalt kérésé-
re történhet a látogatás. Amennyi-
ben a beteg egészségi állapota ezt 
nem teszi lehetővé, a hozzátartozó 
nem kérheti a látogatást – fejtette 
ki Gáll Boglárka, a Maros Megyei 
Klinikai Kórház sajtószóvivője. „A 
legfontosabb tudnivaló, hogy a 

beutalt beteg kérésére történhet a 
látogatás, nem a látogató kérésé-
re, és egész kórházi tartózkodása 
alatt egyszer mehet be 15 percre, 
és semmit nem szabad bevinnie. A 
lelkész látogatására is biztosítunk 
lehetőséget, vannak papok is al-
kalmazva a Maros Megyei Klinikai 
Kórháznál. Ők vihetnek be olyan 
tárgyakat, amelyek szükségesek a 
szertartáshoz, de csak olyanokat, 
amelyeket le lehet fertőtleníteni 
előtte is, utána is. A látogatók vé-
gig egy kórházi személy felügyelete 

alatt fognak bent tartózkodni, akik 
ott lesznek a védőfelszerelésbe 
való beöltözésnél és annak leveté-
sénél is” – tájékoztatott a klinikai 
kórház szóvivője. Kérdés, hogy mi 
az eljárás azon betegek esetében, 
akiknek az egészségi állapota nem 
engedi meg, hogy látogatót kérje-
nek, mert eszméletlen állapotban 
fekszenek a kórházi ágyon. Mint 
azt Gáll Boglárka elmondta, ez or-
szágos rendelet, és még változhat 
a közeljövőben. „Ebben az idő-
szakban többször hoztak új törvé-
nyeket, ha látják, hogy logikailag 
nincs rendben vagy a gyakorlat-
ban nem megvalósítható, akkor 
változtatnak rajta, de egyelőre ez a 
szabály” – tájékoztatott a szóvivő a 
rendelet értelmezéséről.

Utolsó kenetre is van lehetőség

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban is látogathatók a koronavírus-
sal kezelt súlyos betegek a rendelet 
megjelenése óta, már voltak is hoz-
zátartozók, akik igényelték a láto-
gatási lehetőséget, és bemehettek a 
pácienshez – tudtuk meg Zörgő No-
émitől, a székelyudvarhelyi város-
háza, illetve a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház sajtószóvivőjétől. „A 
hozzátartozó kérheti a látogatást, 
de előtte egyeztetnie kell a beteg ke-
zelőorvosával. Utolsó kenet feladá-
sára is van lehetőség, ezt is kérheti 
a család és a beteg egyaránt” – tájé-
koztatott a sajtófelelős.

Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Székelyud var-
helyen is a hozzátartozó kérheti a látogatást, Marosvásár-
helyen csak a beteg kérésére engednek be látogatót

◂  FORRÁS: MTI  /  BALÁZS ATTILA

B Í R Ó  B L A N K A

A rendelet nem tér ki arra, hogy 
a kórházak miként szervezzék 

meg, bonyolítsák le a látogatási pro-
cedúrát, tehát helyben kell megol-

dást találni, kialakítani a 
biztonságos útvonalakat és 
megvédeni a látogatókat a 
fertőzés veszélyétől – rész-
letezte András-Nagy Róbert, 
a sepsiszentgyörgyi kórház 
igazgatója. Mint mondta, 

a hozzátartozókat segíteni 
kell, hogy az előírásnak megfelelően 
vegyék fel, majd vessék le a védőru-
hát, a látogatás során a kórház terü-

letén kíséretre van szükségük. Hogy 
ne kelljen ápolókat, asszisztenseket 
elvonni a betegellátásból, a folyamat-
ban önkéntesek segítik a kórházat, ők 
kísérik a hozzátartozókat a megfelelő 
osztályokra.

Előzetes egyeztetés alapján

A kórházigazgató hangsúlyozta, 
megértik, mennyire fontos a betegek 
számára a hozzátartozók jelenléte, a 
támogatás, ám ennek lebonyolítása 
szigorú szabályok és forgatókönyv 
szerint történik, hogy megelőzzék a 
fertőzés terjedését. A látogatás elő-
zetes egyeztetés alapján történik, a 
kórház honlapjáról tölthető le a for-
manyomtatvány, a kitöltött kérést 

szkennelve vagy lefotózva kell visz-
szaküldeni. Ezután e-mailben jelzik a 
látogatás pontos időpontját. Minden 
esetben a beteg kezelőorvosa dönti 
el, hogy engedélyezi-e vagy sem a lá-
togatást. Valamilyen szintű szűrésre, 
ütemezésre szükség van, hiszen nem 
kivitelezhető, hogy egyszerre mind a 

nyolcvan bennfekvő koronavírusos 
beteg hozzátartozóját fogadják. Azt 
már a miniszteri rendelet szabályoz-
za, hogy egy beteget egy alkalommal 
egy személy látogathat meg, a csa-
ládtag legtöbb 15 percig tartózkodhat 
a beteg ágyánál. A sepsiszentgyörgyi 
kórház döntése értelmében erre csak 

munkanapokon egy órán át, 13 óra 30 
perc és 14 óra 30 perc között van le-
hetőség, az intenzív terápiás, a fertő-
ző osztályokon, valamint a sebésze-
ten kezelt fertőzöttekhez mehetnek 
be a hozzátartozók. Az igazgató arra 
is kitért, hogy magas sarkú cipőben 
nem tudnak beengedni senkit a kór-
házba, a szoknya pedig akadályozza 
a védőruha felvételét, ezért azt taná-
csolják, hogy a látogatók vigyenek 
váltóruhát, mert a védőöltözetben 
leizzadhatnak. A tegnap elindult lá-
togatási programra úgy igényelhető 
időpont, hogy a kórház honlapján 
(spitfog.ro) elérhető űrlapot ki kell 
tölteni, majd azt a programarivizi-
te@spitfog.ro elektronikus posta-
címre el kell küldeni.

Önkéntesek segítik a beteglátogatást a sepsiszentgyörgyi kórházban
• Látogathatók a súlyos állapotban lévő koronaví-
rus-fertőzött betegek tegnaptól a sepsiszentgyörgyi 
kórházban is. A látogatást az egészségügyi miniszter 
rendelete teszi lehetővé.

A sepsiszentgyörgyi kórház döntése értelmében 
csak munkanapokon, 13.30 és 14.30 között van 
lehetőség a látogatásra

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA




