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SZÁMOS MARADVÁNYTÜNETTEL KELL EGYÜTT ÉLNIÜK A KIGYÓGYULTAKNAK, ÁM SOK ESETBEN „PAPÍRON” NINCS KAPCSOLAT A VÍRUSSAL

Népbetegséggé válhat a poszt-Covid szindróma
Az elkövetkező évek egyik legkomo-
lyabb kihívásává válhat a koronaví-
rus okozta szövődmények kezelése 
az egészségügyi rendszer számára, 
egyelőre azonban még saját, Co-
vid-vonatkozású betegségkódjuk 
sincs ezeknek a szövődményeknek. A 
maradandó tüdőkárosodástól a szív-
betegségeken át a krónikussá váló 
cukorbetegségig számtalan megbe-
tegedés kialakulásához vezethet a 
koronavírus-fertőzés, az elektronikus 
egészségügyi rendszerben azonban 
semmi nyoma nem marad ennek az 
ok-okozati összefüggésnek.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

E gészségügyi szakmai fórumokon is 
egyre gyakrabban esik szó a poszt-Co-
vid szindrómáról, vagyis azokról a 

helyzetekről, amikor a betegség tünete-
gyüttesét, vagy bizonyos maradványtü-
neteit a fertőzés utáni negyedik héten túli 
időszakban is tapasztalja magán a páciens, 
illetve ha tartós egészségkárosodást szen-
vedett. Egyes vélekedések szerint akár nép-
betegség méretű egészségügyi problémává 
is válhat a poszt-Covid jelenség, az viszont 
már most biztos, hogy egyeseknél tartós 
egészségkárosodáshoz vezet a koronaví-
rus-fertőzés. Hogy pontosan hányan érin-
tettek a korábbi betegek közül, azt egye-
lőre mérni sem lehet, márpedig a majdani 
egészségpolitikai stratégiák kidolgozása-
kor nagyon hasznosak lehetnének ezek a 
rendszerszintű információk.

Szinte mindenkinek 
vannak maradványtünetei
Érintettek sajnos bőven vannak – tudtuk 
meg Biró Lászlótól, a Hargita Megyei Or-
vosi Kamara elnökétől, aki háziorvosként 
közvetlen tapasztalatokkal is rendelkezik a 
jelenségről. „Szinte valamennyi, a Covidon 
tünetekkel átesett betegünknek vannak ki-
sebb-nagyobb mértékben maradványtüne-
tei. Vagy nehézlégzés, vagy fáradékonyság, 
vagy hosszan tartó ízületi fájdalmak ma-
radnak vissza náluk. Nagyon sok betegünk 
van úgymond Covidhoz kötött, visszama-
radt szövődménnyel. Ma is volt olyan be-
tegünk, aki már ősszel átesett a fertőzésen, 
de azóta is folyamatosan kardiológiai kon-
zultációkra jár, és úgy néz ki, ilyen jellegű 
problémái lesznek a későbbiekben is, amit 
a kardiológus konkrétan a Coviddal hozott 
összefüggésbe” – fogalmazott.

Noha a koronavírus-fertőzöttek többsé-
gét továbbra is a tünetmentes betegek te-
szik ki, a szövődmények kialakulása pedig 
a tünetes lefolyású megbetegedésre jellem-
ző – tehát az idősebbek körében gyakoribb 
az előfordulása –, az viszont kiszámítha-
tatlan, hogy kinek hogyan reagál a szer-
vezete a fertőzésre. Amint azt Biró László 
példaként elmondta, van olyan fi atal, 40 
éves páciense, aki lélegeztetőgépen van 
a koronavírus miatt, de olyan daganatos 
betege is, akiről az onkológiai kezelés előtt 
elvégzett tesztelésen derült ki, hogy tünet-
mentes fertőzött. „Azoknál, akiknél kiala-
kult egy masszív tüdőgyulladás, netán kór-
házba kerültek, ne adj’ Isten lélegeztetésre 
is szorultak, minden esetben visszamarad 
leghamarabb egy krónikus légúti problé-
ma, de szívbetegségtől kezdve bármi más 
is előfordulhat” – jelezte a szakember. Az 
említett okok miatt visszajáró betegei köré-
ben nem igazán tud olyanról, akinél utólag 
megszűntek volna ezek a szövődmények, 
egyikükre sem tudja azt mondani, hogy 
egészségük teljesen rendben van – vá-
laszolta arra a kérdésünkre, hogy idővel 
meggyógyultak-e az említett betegek. A 
legrégebbi ilyen páciense tavaly júliusban 
egy kiterjedt tüdőgyulladással vészelte át a 
megbetegedést, károsodott a tüdeje, jelen-
leg is légzést segítő inhalátort kell használ-
nia, és valószínűleg maradandó lesz nála 
ez az egészségkárosodás.

Cukorbetegség, mint szövődmény
Egy másik, hangsúlyosan előforduló szö-
vődmény a diabétesz, vagy a meglévő 

cukorbetegség súlyosbodása. „Nem mon-
danám konkrétan, hogy cukorbetegség-
hez vezet, de elég sok ilyen jellegű prob-
léma van. Sok esetben egy kettes típusú, 
gyógyszeresen kontrollálható diabétesz 
alakul ki, de olyan betegeink is vannak, 
akik a súlyosabb lefolyású Covid-19 so-
rán inzulinkezelésre kerültek és azóta is 

azon vannak. Más fertőzések esetén nem 
nagyon szokott ilyen előfordulni, pláné az 
nem, hogy egy hasnyálmirigyet érintő szö-
vődmény maradjon vissza” – emelte ki a 
koronavírus-fertőzés egy másik lehetséges 
következményét Biró László.

A rendszer nem áll készen 
az utánkövetésre
A megyei orvosi kamara elnöke szerint 
nagyon komoly kihívás elé fogja állítani 
a poszt-Covid jelenség az egészségügyi 
rendszert az elkövetkező években. Na-
gyon nehéz e betegek állapotának az 
utánkövetése, és érthető ugyan, hogy az 
oltásmellékhatások monitorozása mel-
lett ezt is rábízták a háziorvosokra, de 
ezekben a rendelőkben sem elegendő 

idő, sem kapacitás nincs arra, hogy ezt 
megfelelően el tudják végezni, és ebben 
rendszerszinten segítséget sem kapnak. 
És ez előrevetíti azt a problémát – véle-
kedett –, ami az elkövetkező öt évben 
megye-, illetve országszerte is egyre faj-
súlyosabbá válik majd: nevezetesen azt, 
hogy nincs elég háziorvos.

Az otthon gyógyuló koronavírusos bete-
gek állapotának a követése is annyiból áll, 
hogy naponta beszélnek velük telefonon, 
majd a 14 nap letelte után behívják a ren-
delőbe egy általános kivizsgálásra, majd 
feloldják a karantént. Ha viszont egy hó-
nap múlva újra visszatér a beteg a házior-
vosi rendelőbe – folytatta a helyzet ismer-
tetését –, mert légzési nehézségei vannak, 
és kiderül, hogy kialakult nála egy króni-
kus hörgőtágulat, akkor az elektronikus 
egészségügyi rendszerbe csak a hörgőtá-
gulat kerül be, az oka nem. „Én tudom, 
hogy annak a betegnek azért van krónikus 
hörgőtágulata, szívproblémája, vagy más 
egészségügyi gondja, mert koronavírusos 
volt, de erre még betegségkód sincs, tehát 
nem tart még ott az egészségügyi rendszer, 
hogy be tudjam írni: olyan szívbetegsége 
van, ami a koronavírus-fertőzés következ-
tében alakult ki. Nincs rá kód” – magya-
rázta. Megjegyezte azonban, hogy ha erre 
lenne lehetőség, akkor se tudna megfe-
lelően működni az utánkövetés, mert a 
háziorvosi rendelőkben korlátozott rá a 
kapacitás. Úgy véli, országszerte mintegy 
tízezer új háziorvosra lenne szükség már 
most, hogy a meglévő teendők mellett a 
járvány okozta feladatokat is megfelelően 
el tudják látni.

Pszichés elváltozások, 
hangulatbetegség, depresszió
A poszt-Covid szindrómás páciensek fő-
ként a tünetes lefolyású koronavírusos be-
tegek köréből kerülnek ki, és sajnos nem 
csak légzőszervi, hanem neurológiai tüne-
teket is produkál ez a szindróma – mondta 
el lapcsaládunknak Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. 
„A légzéselégtelenség, a levertség, a fá-
radékonyság, a nehézlégzés mind az oxi-
génhiánynak az utólagos következményei. 
De már vannak tanulmányok arról, hogy 
pszichés elváltozásokat, tehát hangulatbe-
tegséget, depressziót, azaz számos komoly 
problémát generál a légzőszervi károso-
dáson kívül is” – fogalmazott. Elmondta 
ugyanakkor: ahogyan az igazolt fertőzések 
száma csak a jéghegy csúcsát jelenti – mert 
az előző hullámokkal ellentétben a jelen-
legiben sokan nem fordulnak orvoshoz, 
ha megfertőződnek –, úgy ez a poszt-Co-
vid-szindrómás esetekre is érvényes lehet.

 » Ha egy hónap múlva újra 
visszatér a koronavíruson átesett 
beteg a háziorvosi rendelőbe, 
mert légzési nehézségei vannak, 
és kiderül, hogy kialakult nála 
egy krónikus hörgőtágulat, akkor 
az elektronikus egészségügyi 
rendszerbe csak a hörgőtágulat 
kerül be, az oka nem.

Utóhatások. Krónikus betegségek is kialakulhatnak a koronavírus-fertőzés következtében

 » SIMON VIRÁG

Rokonoknál, barátoknál húzták meg 
magukat, és nem költöztek be a maros-

vásárhelyi városháza által felkínált szállá-
sokra azok a családok, amelyeknek a múlt 
szerdán leégett az otthonuk a Hidegvölgy-
ben. Harminchat kiskorú és tizenkét fel-
nőtt személy maradt fedél nélkül. A tüzet 
egy improvizált kályhából kipattanó szik-
ra okozta. Egy kislány kisebb égési sérü-
léseket szenvedett az egyik kezén, de nem 
volt indokolt a kórházba szállítása. A káro-
sultaknak a marosvásárhelyi városháza fel-

ajánlotta, hogy szállást biztosít számukra a 
többszintes éjszakai menhelyen, és bár kez-
detben úgy tűnt, hogy az érintettek elfogad-
ják ezt a lehetőséget, végül egy család sem 
költözött be. Andreia Moraru, a marosvá-
sárhelyi városháza szociális igazgatóságá-
nak ideiglenes vezetője a Székelyhonnak 
elmondta, csak az étkeztetést fogadták el. 
Több szálláslehetőséget kínáltak nekik, el-
sősorban az éjszakai menhelyet, ahol egy 
üres emeleten csak ők lehettek volna, ahol 
tisztaság van és megfelelő körülmények 
között tudtak volna ideiglenesen élni, de 
nem fogadták el. A polgármesteri hivatal 

jelenleg napi háromszori étkezést biztosít 
számukra, napi 43 lej értékben. A reggelit, 
ebédet és vacsorát egy alapítvány konyhá-
ja szállítja ki nekik. Tizennyolc óvodás és 
kisiskolás gyermek szüleit továbbá megy-
győzték, hogy engedjék a kicsiket nappali 
foglalkozásra a városháza által fenntartott 
Rozmaring központba, ahol azt étkezést is 
biztosítják számukra.

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgár-
mester már a tűzesetkor elmondta, hogy 
mivel a Hidegvölgy érintett részén a terü-
letek magánkézben vannak, a város nem 
tud támogatást adni a házak újjáépítésére, 

de keresik a megoldást, hogy lehetőség 
szerint máshol biztosítsanak otthont ne-
kik, esetleg szociális lakásokat utaljanak 
ki számukra. A csütörtöki tanácsülésen 
Venczi János RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő azt javasolta, hogy a városhá-
za vásároljon pár lakókonténert, amelyet 
ilyen sürgősségi esetekben a bajbajutot-
tak számára fel tud ajánlani. Véleménye 
szerint a hordozható konténereket mindig 
oda helyeznék el, ahol szükség van rájuk 
és ideiglenesen adnák oda azoknak, akik 
tűz vagy más természeti csapás miatt ott-
hon nélkül maradtak.

Egyik segítséget elfogadták, a másikat elutasították a tűzkárosultak
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