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Visszaállt  a régi rend
Ismét folyamatosan végeznek műtéteket a székelyföldi kórházakban
• A járványhelyzet 
enyhülése lehetővé 
tette, hogy a kórházak 
ismét előtérbe helyez-
hessék a nem korona-
vírusos betegeket, így 
a műtétek elhalasztása 
is már csak rossz em-
léknek számít. Hosz-
szas várólisták tehát 
jelenleg nincsenek, 
de számos beavatko-
zás elvégzésére így is 
várakozni kell néhány 
hetet vagy legtöbb két 
hónapot a székelyföldi 
kórházakban.

ISZLAI KATALIN, 
SIMON VIRÁG

A koronavírus-járvány miatt 
tavaly és idén tavasszal 
számos műtétet kellett el-

halasztani, a kórházak telítődése 
miatt a nem sürgős sebészeti be-
avatkozásokat későbbi időpontra 
időzítették. Mára a járványhely-
zet enyhülésének köszönhetően 
rendeződött a helyzet, a krónikus 
betegek műtétjeit az előjegyzések 
függvényében végzik, a várakozási 
idő pedig nagyban függ az intézmé-
nyektől és a panasz jellegétől. A szé-
kelyföldi kórházakban egy hét és 
két hónap közötti a várakozási idő.

18 százalékos csökkenés

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban a pandémiás évben, 
2020-ban sem álltak le a sebé-
szeti beavatkozásokkal. Voltak 
időszakok, amikor az érvényben 
lévő országos korlátozások miatt 
az előre beütemezhető sebésze-
ti esetek megoldása rövid időre 
szünetelt, a sürgősségi eseteket 
azonban végig ellátták a kórház-
ban. Ugyanakkor a tavaly tavaszi 
kényszerszünettől eltekintve egész 
évben zajlott az onkológiai esetek 
sebészeti ellátása is – mutatott rá 
megkeresésünkre Kiss Edit sajtó-
referens. Hozzátette: az említett le-
állási időszakban előfordult, hogy 
átütemeztek műtéti beavatkozá-
sokat, mint például a jóindulatú 
daganatok sebészeti kezelését. 
Ugyanakkor, mivel az intenzív te-
rápiás és aneszteziológiai osztály 
tevékenysége megnövekedett a 
Covid-19-es ATI-részleg működése 
miatt, optimalizálták a kórházban 
a műtéti programot úgy, hogy a 
műtéti tevékenység biztonságos 

és folyamatos tudjon lenni. Bepó-
tolni nem igazán kellett ebben a 
helyzetben műtéteket, mivel nem 
egy évre előre készült beütemezés, 
hanem legtöbb két-három hétre, ez 
pedig hamar rendeződött. A kór-
házban 2019-ben 6142 sebészeti 
beavatkozást végeztek, 2020-ban 
pedig 5022-t, ami 18 százalékos 
csökkenést jelent, az ismert körül-
mények közepette. Jelenleg a sür-
gős műtéteket azonnal és a lehető 
leghamarabb elvégzik a kórház-
ban, a krónikus betegek műtétjeit 
pedig az előjegyzések és a beüte-
mezés szerint folyamatosan vég-
zik. „Nincsenek várólisták olyan 
értelemben, hogy hónapokra előre 

programáljuk a betegeket, hanem 
a különböző sebészeti szakágakon 
az orvosok a betegek számának és 
a műtéti programnak megfelelően 
beütemezik az eseteket. Az egyes 
megbetegedések és a különböző 
sebészeti szakágak függvényében 
ez az idő lehet rövidebb vagy ki-
csit hosszabb. Például egy lágyék-
sérvet rendszerint két héten belül 
megműtenek. Nem bocsátkozha-
tunk jóslatokba a jövővel kapcso-
latosan, abból kiindulva viszont, 
hogy az országban alacsony az 
átoltottság, számítunk arra, hogy 
a negyedik hullám okozhat nehéz-
ségeket. A sebészeti osztályon arra 
készülnek, hogy alkalmazkodnak 
az aktuális helyzethez, a megelő-
zéshez pedig azzal járulnak hozzá, 

hogy a személyzet beoltatta magát 
és betartják az érvényben lévő 
elővigyázatossági szabályokat” – 
hangsúlyozta Kiss Edit.

A patológia jellegétől függ

Ami a műtéteket illeti, a háttérkór-
házi státus áprilisi megszűnése-
kor beszélhettünk utoljára hosszú 
várólistáról a Székelyudvarhelyi 
Városi Kórház esetében – tudtuk 
meg Zörgő Noémi sajtószóvivőtől. 
Mint részletezte, jelenleg min-
denféle műtétet elvégeznek, ame-
lyeket korábban, a járvány előtti 
időszakban is, mondhatni vissza-
állt a rend: vannak előjegyzett 

műtéteik (például sérvműtétek) 
különféle patológiák esetében 
(ortopédiai, onkológiai, uroló-
giai stb.), és vannak sürgősségi 
eseteik. Elsősorban a belgyógyá-
szati ágakon van sok páciensük. 
Hangsúlyozta: az egészségügyi 
intézménynél jelenleg nem be-
szélhetünk hosszú várólistáról. A 
folyamat szerint az ambulanciai 
vizsgálatot követően a vizsgálatot 
végző orvos előjegyzi a pácienst 
műtétre. Ebben az esetben sem 
hónapokról van szó, hanem egy, 
legtöbb két hétről, annak függ-
vényében, hogy a szakorvosnak 
a vizsgálat elvégzésekor milyen 
a műtéti naptára. Értelemszerű-
en a műtét időpontja elsősorban 
a patológia jellegétől függ. A 

sürgősségi, az emberi életet ve-
szélyeztető helyzet esetén azon-
nal sürgősségi műtétet végeznek 
(például vakbélgyulladás – ez a 
legjellemzőbb esetváltozat –, tá-
lyog, akut has stb.). A krónikus 
eseteket előjegyzik, ezeknél az 
általános várakozási idő egy hét. 
„Figyelemmel követjük a járvány 
külföldi és belföldi alakulását, 
látjuk, hogy világszerte folyama-
tosan nőnek az esetszámok. Bízunk 
benne, hogy nem alakul ki súlyos 
helyzet a következő időszakban ná-
lunk, illetve hogy a Covid- és a nem 
Covid-patológiát párhuzamosan el 
tudjuk látni úgy, ahogy ez jelenleg 
is történik” – húzta alá a szóvivő.

Van, amire várni kell

A Gyergyószentmiklósi Városi Kór-
házban jelenleg a krónikus esetek 
műtéti előjegyzése két, legtöbb 
három hétbe telik az általános 
sebészeti osztályon Fülöp Enikő 
igazgató elmondása szerint. Ennél 
hosszabb várólista nincs. Azt is 
megtudtuk továbbá, hogy minisz-
tériumi rendelet van arra vonatko-
zóan, hogy a kórházak készüljenek 
az esetleges őszi, negyedik korona-
vírus-hullámra, legyenek terveik, 
hogy mit tesznek a beteglétszám 
emelkedése esetén, hogyan tudják 
ellátni a fertőzött pácienseket, de a 
krónikus betegeket is.

A szemészet a legkeresettebb

A Maros Megyei Klinikai Kórháznál 
legtöbb hatvan napot kell várniuk 
azoknak a krónikus betegeknek, 
akiknek a szakemberek műtétet java-
solnak. Mint Gáll Boglárka, a kórház 
sajtószóvivője tájékoztatott, elsősor-
ban az ortopédián és a szemészeten 
vannak hosszabb várólisták, de ezek 
sem haladják meg az említett 60 na-
pot. Mindkét osztályon, de különö-
sen a szemészeten nagyon sok más 
megyéből érkező páciens van, hiszen 
régiós szinten vannak olyan beavat-
kozások, amelyeket csak itt végeznek 
el. Ezért a különleges szemproblé-
mákkal küszködő Maros megyeiek 

mellett Hargita, Beszterce és Fehér 
megyéből is érkeznek ide műtétre 
betegek. Az illetékes szerint a vára-
kozási listák részben azért alakul-
tak ki, mert tavaly a járványidőszak 
miatt kevesebb műtétet hajtottak 
végre, illetve a betegek is kevésbé 
jelentkeztek. Ami az újabb koronaví-
rus-hullámot és a páciensek számá-
nak esetleges emelkedését illeti, a 
megyei klinikai kórház, amely eddig 
is oroszlánrészt vállalt a fertőzött be-
tegek kezelésében, különböző forga-
tókönyvekkel készül az őszre. Veze-
tőségi szinten egyeztetések történnek 
arról, hogy a tavaly és idén év elején 
alkalmazott átszervezéseket ültetik-e 
újra életbe vagy más megoldásokat is 
keresnek, hogy egyszerre biztosítani 
tudják minden beteg ellátását.

A várakozási listák részben 
azért alakultak ki, mert tavaly 
kevesebb műtétet hajtottak 
végre, illetve a betegek is 
kevésbé jelentkeztek
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