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Van esély  a túlélésre
Körkép: van, ahol ötven százaléknál is több az intenzív terápiás túlélők aránya

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

A koronavírus-járvány harma-
dik hulláma komoly terhet ró 
az intenzív terápiás osztályok-

ra, folyamatosan tele vannak minde-
gyik székelyföldi kórházban.

A Maros Megyei Klinikai Kórház-
ban jelenleg 141 koronavírusos be-
utaltat ápolnak, közülük 18 kritikus 
állapotú beteget intenzív terápián 
kezelnek. Tekintettel a járványügyi 
helyzetre április 7-étől az eddigi 
203-ról 225-re növelték a korona-
vírusos pácienseknek fenntartott 
ágyak számát. Az intenzív terápi-
ás ágyak számát is az eddigi tízről 
tizennyolcra növelték, ezek teljes 
kihasználtsággal működnek hetek 
óta – közölte a Székelyhonnal Gáll 
Boglárka, a kórház sajtószóvivője. 
„A Maros Megyei Klinikai Kórház 
Covid-intenzív terápiás osztályán 
2021 első három hónapjában az 
elhalálozási arány 55,28 százalék 
volt” – tájékoztatott a szóvivő a Ma-
ros megyei kórház Covid-ATI osztá-
lyának mortalitási arányáról. 

Ahol 57,2 százalékos 
a túlélési arány

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház intenzív terápiás osztályán 

12 ágy van, ebből szerdán nyolc 
ágyon volt beteg, a Covid-betegeket 
ellátó intenzív terápiás részlegen 
hat ágy van, és mind a hat foglalt 
jelen pillanatban – közölte a kór-
ház sajtószóvivője, Kiss Edit. „A 
Covid-betegeket ellátó intenzív terá-

piás részlegen az eddig ott ápolt 126 
Covid-beteg közül 54-en hunytak el, 
ezen a részlegen a mortalitás 42,8 
százalékos, azaz 57,2 százalékuk él-
te túl. Az intenzív terápiás osztályon 
(non-Covid) 2020-ban a mortalitás 
26,66 százalékos volt” – tájékozta-
tott az adatokról Kiss Edit.

66 százalékuk hunyt el

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban a tíz intenzív terápiás ágyból 
már egy hónapja az összes foglalt fo-
lyamatosan. Az egészségügyi intéz-
mény Covid-háttérkórházként mű-
ködik, ami azt jelenti, hogy Hargita 
megyében – de gyakran más megyé-
ből is, ha máshol telítődnek a helyek 
– a székelyudvarhelyi kórház látja 
el a koronavírusos és társpatológi-

ával rendelkező betegeket. Zörgő 
Noémi, a székelyudvarhelyi kórház 
sajtószóvivője lapunknak elmondta, 
az idei évben a székelyudvarhelyi 
kórház intenzív terápiáján elhuny-
tak aránya 66 százalék, tehát az itt 
ellátott betegek 34 százaléka élte túl 
az elmúlt három hónapban – tette 
hozzá a sajtószóvivő.

Megfogalmazott 
és felfüggesztett beadvány

Attól a pillanattól kezdve, hogy a 
székelyudvarhelyi kórház Covid-hát-
térkórház lett, az egész intézmény 
Covid-kórházként működik, vagyis 
a teljes intenzív terápiás osztályból 
is kizárólag koronavírus-fertőzöt-
teket ellátó intenzív terápia lett. Az 
orvosok tehát nem tudnak műtéte-

ket programálni, mert nem tudják 
használni az intenzív osztályt – tá-
jékoztatott Zörgő Noémi. „Február-
ban a kórház megfogalmazott egy 
átiratot, amelyet el szerettek volna 
küldeni a minisztériumhoz és a me-
gyei közegészségügyhöz, amelyben 
az alacsony esetszám miatt kérték, 
hogy hivatalosan különítsenek el öt 
koronavírusos és öt egyéb betegnek 
való intenzív terápiás ágyat, hogy 
tudjon elkezdődni párhuzamosan 
a nem covidos betegek ellátása is. 
A februári tanácsülésen mind a 19 
helyi képviselő aláírta ezt, küldték 
volna tovább, de azon a hétvégén 
megugrott a betegek száma, tehát az 
intenzív terápiára szorulók száma is, 
így felfüggesztették a beadványt, de 
az orvosok továbbra is szeretnék, ha 
megszűnne a háttérkórházi státusz 
és elkezdődhetne a nem koronavíru-
sos betegek ellátása is, hogy ne kell-
jen máshová menniük a betegeiknek, 
hisz saját pácienseik kórtörténetét ők 
ismerik a legjobban” – fejtette ki Zör-
gő Noémi. Hozzátette, ha most valaki 
Székelyudvarhelyen vagy a környező 
településeken egészségügyi ellátásra 
szorul és nem koronavírusos, akkor 
a csíkszeredai kórházba szállítják, 
és ott látják el a nem koronavírusos 
egyéb betegségben szenvedőket. 
Ha pedig Csíkszeredában egy be-
tegnek nincs társpatológiája a ko-
ronavírusos fertőzés mellett, akkor 
ők elláthatják, de ha társbetegsége 
is van, például cukorbeteg és ko-
ronavírusos is, akkor a Székelyud-
varhelyi Városi Kórházba szállítják 
őt. A csíkszeredai egészségügyi in-
tézménybe azokat az udvarhelyszéki 
betegeket küldik, akik nem korona-
vírus-fertőzöttek, hanem más beteg-
ségben szenvednek.

Reménykedni kell. Van esély a túlélésre 
az intenzív terápiás részlegeken is

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• A székelyföldi kórházak Covid-részlegeihez tartozó 
intenzív terápiás (ATI) osztályok egy hónapja ismét 
folyamatosan tele vannak, hiszen ahogy felszabadul 
egy ágy, rögtön kerül a helyére másik kritikus állapot-
ban lévő beteg, akinek szüksége van intenzív ellátásra. 
Körképünk első részéből kiderül, hogy a székelyföldi 
kórházak intenzív terápiás részlegein a túlélő betegek 
aránya változó, hiszen van, ahol 34 százalékuk élte túl 
az elmúlt három hónapban, de olyan kórház is, ahol 
ötven százaléknál nagyobb a túlélési arány.

GERGELY IMRE

A nyelvi jogokért való kiállást 
felvállaló Székely Figyelő Ala-

pítvány vezetője olyan lépéseket 
ismertetett, amelyeket az állami in-
tézmények tettek az elmúlt időszak-
ban a kisebbségi jogok tiszteletben 
tartása érdekében. Mint elmondta, 

múlt ősszel és azt követően több al-
kalommal is levelet írtak az államel-
nöknek azzal a céllal, hogy tájékoz-
tassák az országban tapasztalható 
jogsértésekről. Kérték tőle, szólítsa 
fel minden olyan település önkor-
mányzatát, ahol valamely kisebbség 
részaránya meghaladja a 20%-ot, 
hogy tartsák tiszteletben az adott 
kisebbség nyelvének használatára 
vonatkozó jogszabályokat. Továbbá 

azt kérték még az elnöktől, forduljon 
írásban minden olyan megye pre-
fektusához, ahol legalább egy ilyen 
település van, és szólítsa fel, hogy 
ellenőrizzék rendszeresen a megyé-
ben működő közintézményekben a 
nyelvi jogok tiszteletben tartását, és 
amennyiben valahol rendellenessé-
get tapasztalnak, rójanak ki bünte-
tést az adott intézmény vezetőjére. 
Iohannis ugyan az ide vonatkozó 
törvények felsorolása mellett azt vá-
laszolta, hogy erre a hatásköre nem 
terjed ki, de a kérést továbbította a 
kormánynak. A Székely Figyelő Ala-
pítványt a belügyminisztérium arról 
tájékoztatta, felszólították a prefek-
tusokat, hogy gondoskodjanak a 
nyelvi jogok betartásáról. Az alapít-
vány rákérdezett erre az erdélyi me-
gyék és Bákó megye prefektusainál, 

és a válaszok megerősítették: Temes 
megye kivételével minden prefektus 
visszaigazolta, hogy megkapta írás-
ban a felszólítást, és ezt-azt még tet-
tek is annak nyomán. A prefektusok 
válaszait közzé is tették a Székely 
Figyelő Alapítvány weboldalán

A mi felelősségünk is

„Innen kezdve immár a mi felelős-
ségünk is, hogy mi történik tovább. 
Mert lehet továbbra is románul fordul-
ni különböző intézményekhez (még 
Székelyföldön is), abból a megfonto-
lásból, hogy úgy gyorsabban lehet 
haladni, vagy attól félve, hogy ha azt 
magyarul tesszük, akkor ellenszen-
vet váltunk ki magunk és/vagy az 
ügyünk iránt. De azt is megteheti min-
denki, hogy kinyomtatja és magánál 

hordja a minisztériumi felszólítást és 
a megyéje prefektusának a válaszát a 
levelünkre, és bátran használja anya-
nyelvét, ha pedig valahol ellenállásba 
ütközik, akkor felmutatja ezeket. Sőt 
azt is megteheti bárki, hogy 
ha valahol rendellenességet 
észlel, akkor felhívja rá a 
megyéje prefektusának a 
fi gyelmét. Vagy jelezheti ezt 
az alapítványnak is, hogy 
az intézkedhessen” – fogal-
mazott Árus. „Minden jog 
annyit ér, amennyit hasz-
nálunk belőle. S mindany-
nyiunk lehetősége (de felelőssége is) 
az, hogy rászoktassuk (lényegében 
visszaszoktassuk) az erdélyi közhi-
vatalnokokat arra, hogy használják a 
magyar nyelvet” – szögezte le a Szé-
kely Figyelő Alapítvány vezetője.

Felszólították a prefektusokat, figyeljék a kisebbségi jogok betartását
• A Székely Figyelő Alapítvány többször is levélben for-
dult Klaus Iohannis államelnökhöz, ezekben is jelezve, 
hogy a kisebbségi jogokat igen gyakran megsértik Ro-
mániában. Azt kérték, szólítsa fel az állami intézménye-
ket a nyelvi jogok érvényesítésére. A felszólítás megtör-
tént, most már rajtunk a sor, hogy éljünk a jogainkkal 
– jelentette ki Árus Zsolt civil jogvédő.




