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 » SIMON VIRÁG

A lapfokon a szemétszolgáltatónak 
kedvezett a bírósági döntés, így 

fi zethet a marosvásárhelyi városháza 
– közölte megkeresésünkre a képvi-
selőtestület költségvetési bizottságá-
nak elnöke, Kelemen Márton. Mint 
megtudtuk, egyelőre 4,5 millió lejt 
irányoztak elő a marosvásárhelyi ta-
nácsosok a szemétszolgáltatásra, 
hiszen előreláthatóan ki kell fizetni-
ük a Sylevy cég irányába pár szám-
lát, amelynek törlesztését előzőleg 
megtagadták. A cég a bíróságon 
kereste igazát, és alapfokon nyert. 
Az idei első költségvetés-kiegészí-
tésről tegnap döntöttek a tanácso-

sok. Kelemen Márton elmondta, a 
városháza szakigazgatóságai 80 
millió lejjel szerettek volna többet 
kérni különböző terveikre, de csak 
39 millió lejt tudtak szétosztani kö-
zöttük. Ez a  pluszösszeg egyébként 
a többletbevételekből és a különbö-
ző kifizetési határidők eltolódásá-
ból származik. A vártnál nagyobb 
összeg folyt be a város pénztárába 
a szemétszolgáltatási díjakból is, 
ebből a többletből jutott többek kö-
zött a második félévi ösztöndíjak-
ra, útjavításokra, a város kerülőút-
terveinek elkészítésére, illetve az 
oktatási intézmények felújítására, 
karbantartására is. Kérdésünkre, 
hogy mekkora összeggel egészí-

tették ki a szemétszolgáltatásra 
jóváhagyott összeget, és miért volt 
erre szükség, Kelemen elmondta, a 
város jelenlegi szemétszolgáltató-
ja, a Sylevy cég bíróságon támadta 
meg a városvezetés döntését, hogy 
nem fizeti ki azokat a számlákat, 
amelyeket az utólagos ellenőrzések 
során túlzottnak talált. Amint arról 
beszámoltunk, voltak olyan szám-
lák, amelyeket első körben a vá-
rosháza szakigazgatósága jogosnak 
ítélt meg, de utólag a városvezetés 
visszautasította ezek kifi zetését. A 
visszautasítás alapja az volt, hogy 
a szemétszolgáltató által bejelentett 
és a hulladéklerakóhoz leszállított 
mennyiségek között jelentős elté-

rések voltak. Így felmerült annak a 
gyanúja, hogy a cég többet számlá-
zott, mint amennyit valóban össze-
szedett és elszállított. Kelemen Már-
ton ennek kapcsán elmondta, hogy 
a cég alapfokon megnyerte a pert, 
és a bíróság arra kötelezi a várost, 
hogy a kiállított számlákat fi zes-
se ki. De ezek a döntések még nem 
véglegesek. A költségvetésbe azért 
foglalták bele a 4,5 millió lejt, hogy 
ha meglesz a jogerős döntés, és az a 
Sylevy javát szolgálja, akkor legyen 
miből törleszteni. Egyelőre nem tud-
ni, hogy a bíróság mekkora összeg 
kifizetésére kötelezi a várost. Az 
biztos, hogy a városvezetésnek fél 
év alatt kell törlesztenie.

Vásárhelyi szemétügy: alapfokon a szolgáltató nyert, fi zethet a városháza

 » A szemét-
szolgáltató által 
bejelentett és a 
hulladéklerakó-
hoz leszállított 
mennyiségek 
között jelentős 
eltérések voltak. 
Így felmerült 
annak a gyanúja, 
hogy a cég töb-
bet számlázott, 
mint amennyit 
valóban ösz-
szeszedett és 
elszállított. 

A kórházak, egészségügyi 
szolgáltató intézmények 
fogadhatják a nem korona-
vírusos betegeket is, mivel 
csillapodik a járványhely-
zet – mondta el lapunknak 
Vass Levente egészségügyi 
államtitkár. Több kórház 
csak a napokban tért vissza a 
nem koronavírus-fertőzöttek 
ellátására; az intézmények-
nek úgy kell visszarendezniük 
szolgáltatásaikat, hogy két 
részleget is tudjanak biztosíta-
ni: a koronavírusos és a nem 
koronavírusos betegeknek.

 » BÍRÓ BLANKA

O rszágszerte egymás után je-
lentik be a kórházak, hogy 
mivel enyhült a járványhely-

zet, ismét fogadják a nem korona-
vírusos betegeket is. Vass Levente 
egészségügyi államtitkár lapunk-
nak elmondta, a szaktárca a múlt 
héten döntötte el, hogy a kórházak, 
az egészségügyi szolgáltató intéz-
mények visszatérhetnek a normális 
kerékvágásba. Gyakorlatilag azt a 
tevékenységet végezhetik, mint a 
járvány kitörése előtt, betartva az 
óvintézkedéseket: a betegágyak kö-
zötti megfelelő távolság betartását, 
szűréseket, teszteléseket végezve.

Nagyobb átoltottságra 
lenne szükség
A kórházaknak úgy kell kezelniük a 
koronavírus-fertőzést, mint bárme-
lyik, nagy fertőzőképességgel ren-
delkező megbetegedést. Ha koro-
navírus-fertőzést diagnosztizálnak, 
a már megszokott, közel másfél 
éve érvényben levő szabályok sze-
rint kell ellátniuk a beteget, a saját 
osztályaikon elkülönítve, a szak-
embereknek védőruhába kell öl-
tözniük. Ha például egy szívbeteg-
ről derül ki, hogy megfertőződött 
koronavírussal, ám a fertőzés nem 
igényel többletellátást, továbbra is 
az alapbetegségét kell kezelni, de 
elkülönítve a többi, nem fertőzött 
betegtől – fejtette ki a szakpoliti-

A JÁRVÁNYHELYZET ENYHÜLÉSÉVEL NEM KORONAVÍRUSOS BETEGEKET IS FOGADHATNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 

Elkezdődött a visszarendeződés a kórházakban

A nyári hónapokban a kórházaknak újra el kell látniuk a nem fertőzött betegeket is, 
viszont fel kell készülniük arra, hogy ősszel ez megváltozhat 

 » „A miniszté-
rium semmilyen 
formában nem 
akar akadályt 
gördíteni, sőt 
segíteni szeretné 
a kórházakat, 
ezek menedzs-
mentjét, hogy 
mindkét kategó-
riájú beteget, a 
fertőzötteket és 
más betegeket is 
tudják ellátni” – 
összegezte Vass 
Levente.

kus. Rámutatott, ha a tervek szerint 
sikerült volna elérni a 60-70 száza-
lékos átoltottságot, akkor zökkenő-
mentesebb, egyszerűbb lett volna a 
visszarendeződés. Az egészségügyi 
minisztérium úgy döntött, bár az át-
oltottság elmarad a várttól, legalább 
a nyári hónapokban a kórházak újra 
lássák el a nem fertőzött betegeket is, 
viszont fel kell készülniük arra, hogy 
az ősz folyamán újra megjelennek az 
ellátásra szoruló koronavírusos fertő-
zöttek. Tehát a kórházaknak úgy kell 
visszarendezniük szolgáltatásaikat, 
hogy a saját osztályaikon szükség 
esetén két részleget is tudjanak biz-
tosítani: a koronavírusos és a nem 
koronavírusos betegeknek. Ez min-
denképpen nagyobb erőfeszítést igé-
nyel, mintha magasabb lenne az átol-
tottság. Ha az ősz folyamán lesz olyan 
kórház, amely nem tudja párhuza-
mosan a két funkciót ellátni, akkor 
a minisztérium olyan intézkedéseket 
hoz, amellyel segíti őket. „Az irány 
az, hogy a minisztérium semmilyen 
formában nem akar akadályt gördíte-
ni, sőt segíteni szeretné a kórházakat, 
ezek menedzsmentjét, hogy mindkét 
kategóriájú beteget, a fertőzötteket és 
más betegeket is tudják ellátni” – ösz-
szegezte Vass Levente.

A járvány előtti kapacitás 
nem érhető el
Több kórház csak a napokban tért 
vissza a nem koronavírusos betegek 
ellátására, indították újra a különbö-

ző osztályokat. Általában a beutaló 
mellett oltásigazolást, 72 óránál nem 
régebbi negatív koronavírustesztet 
vagy igazolást kérnek arról, hogy a 
beteg nem régebb, mint 90 napja át-
esett a fertőzésen. A sepsiszentgyör-
gyi sürgősségi kórház már tavaly szi-
gorú szabályok mentén újraindította 
a nem koronavírus-fertőzött betegek 
ellátását, fenntartva a Covid-fertő-
zötteknek és a nem fertőzötteknek 
külön berendezett intenzív terápiás 
osztályt. Ezt úgy tudták megoldani, 
hogy három betegutat alakítottak ki, 
hogy ne találkozzanak a fertőzöttek, 
a fertőzésgyanúsak és azok, akiknek 
negatív a tesztjük. András-Nagy Ró-
bert igazgató lapunknak elmondta, 
keddtől az egész megyében csak a 
sepsiszentgyörgyi kórház látja el a ko-
ronavírus-fertőzötteket, ám ha az ősz 
folyamán növekednek az esetszámok, 
elkerülhetetlen lesz, hogy a többi in-
tézmény is újra kivegye a részét a fo-
lyamatból. „Mi tavaly óta kis lépések-
kel rendeződtünk vissza, még most is 
félig készenlétben állunk, mert nem 
tudjuk, mi lesz egy-két hónap múlva. 
Más országokban azt látjuk, hogy a 
lazítások után újra növekedtek a kór-
házi esetszámok. Logisztikailag sem 
egyszerű kivitelezni, hogy kéthavon-
ta újra és újra átszervezzük a kórház 
működését” – részletezte az igazgató. 
Arra is kitért, hogy ugyanolyan ka-
pacitással már egyetlen kórház sem 
tud működni, mint a járvány előtt, 
hiába maradnak meg az ágyszámok, 

a különböző járványügyi óvintézke-
dések és korlátozások miatt, azt nem 
tudják száz százalékban kihasználni. 
Az igazgató furcsállja, hogy sok sür-
gősségi kórház csak most tér vissza a 
nem covidos betegek ellátására, hol-
ott ezt Sepsiszentgyörgyön már tavaly 
megtették. Folyamatosan bővítjük a 
lehetőségeket, hogy az ellátást növel-
ni tudjuk – mondta az igazgató.

Poszt-Covid-szindrómásokat 
is várnak
Tegnaptól megszűnt a kovásznai szív-
kórház igazolt koronavírus-fertőzöt-
teket ellátó státusa, így több beteget 
fogadhatnak rehabilitációra. Monica 
Sporea kórházigazgató lapunknak 
elmondta, pénteken kapták az átira-
tot, hogy Covid-háttérkórházi beso-
rolásukat június 22-től visszavonják. 
A kórház két épületében a tavaly au-
gusztus óta koronavírus-fertőzöttek 
és hepatitiszes betegek ellátására 
voltak berendezkedve, így csak egyet-
len pavilon maradt a korábban főte-
vékenységnek számító rehabilitációs 
kezelésekre. Egy ideje már nem volt 
koronavírus-fertőzött a kórházban, 
így amint az átiratot megkapták, már 
a hétvégén elkezdték a kórtermek 
fertőtlenítését, és csütörtöktől fogad-
ják ezekben az épületekben szív- és 
érrendszeri betegségek rehabilitáció-
jára érkező pácienseket. Az igazgató 
hangsúlyozta, azok számára is nyúj-
tanak megoldást, akik poszt-Covid- 
szindrómában szenvednek, szív- és 
érrendszeri tüneteik vannak. Amíg 
a háttérkórház besorolás miatt csök-
kentett kapacitással fogadták reha-
bilitációs gyógymódra a betegeket, 
több mint 500 kérést iktattak beuta-
lásra. Most ezeket a pácienseket hív-
ják be, így aki most jelentkezik keze-
lésre, nem tudják azonnal fogadni. 
Minden kérést egyénileg bírálnak el, 
külön betegutakat létesítenek a beol-
tottaknak, és azoknak, akik nem kap-
ták be a vakcinát, hogy minimálisra 
csökkentsék a járványtani kockáza-
tot. A kovásznai szívkórház Románia 
legismertebb, hat évtizednyi tapasz-
talattal rendelkező szív- és érrendsze-
ri központja, amely attól egyedülálló, 
hogy a rehabilitációs gyógymódot 
ötvözik a helyben található szénsavas 
kádfürdővel és a mofettakezeléssel.
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