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Súlyos állapotban a kórházban
Nem győzik hangsúlyozni: életet menthet az orvosi vizsgálat
• Kevesebben, de 
egyre súlyosabb álla-
potban kerülnek kór-
házba a koronavírusos 
betegek, legalábbis 
erről számolnak be az 
egészségügyi intéz-
mények vezetői. A 
szakemberek arra ké-
rik a lakosságot, hogy 
ha pozitív lesz a teszt-
jük vagy tüneteket 
észlelnek magukon, 
mindenképp fordulja-
nak orvoshoz.

SIMON VIRÁG

M aros megyében augusz-
tus 30-án a nyilvántartott 
koronavírusos betegek 

száma 24 137 volt, míg egy héttel 
később, szeptember 6-án, hétfőn 
már 124-gyel több. A kedden kora 
délután közzétett adatok szerint az 
elmúlt 24 órában újabb 21 beteget 
azonosítottak a megyében, kórház-
ban megyeszinten 30-an vannak.

Egyre többen kerülnek 
az intenzív osztályra

A Maros megyei kórház vezetője, 
Ovidiu Gârbovan szerint aggoda-
lomra ad okot, hogy sokan súlyos 
állapotban kerülnek a kórházba, 
és az átlagosnál többen egyenesen 
az intenzív terápiára. Mint elmond-
ta, jelenleg 14 koronavírusos beteg 
van beutalva a fertőző betegségek 
klinikájára, és ebből 8 az intenzív 

terápiára. Korábban több tíz beteg 
közül került ki egy-egy olyan, aki 
súlyosabb állapotba került és in-
tenzív ellátásra szorult. A jelenlegi 
koronavírusos betegek nagy része 
nincs beoltva, és nem ritka, hogy 
külföldről érkeztek haza. A Ma-
rosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai 
Kórházban három koronavírusos 
beteget kezelnek, egyiküknek sú-
lyos az állapota.

Hargita megyében

Augusztus 30-án, hétfőn Hargita me-
gyében a járvány kezdete óta 8353 
fertőzött személyt tartottak nyilván, 
egy héttel később, szeptember 6-án, 
hétfőn számuk már 33-mal volt több. 
Kedden a hivatalos statisztikák sze-
rint 9-cel nőtt a betegek száma, a 
hétfői adatok szerint 32 fertőzött szo-
rult kórházi kezelésre.

A Székelyudvarhelyi Városi Kór-
házban, mint az intézmény sajtó-
szóvivője, Zörgő Noémi elmondta, 
jelenleg 12 koronavírusos beteget 
kezelnek, és egy személy van be-
utalva az intenzív terápiára, de ő 

csak oxigénmaszk használatára 
kényszerül, nincs lélegeztetőgépen. 
Megtudtuk, hogy az elmúlt na-
pokban napi eggyel nőtt a betegek 
száma. A Székelyudvarhelyi Városi 
Kórház július 5-én váltott zöldre, 
akkor egyetlen koronavírusos beteg 
sem volt beutalva az intézménybe. 
De ez nem sokáig tartott.

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban jelenleg 16 Covid-be-
teget látnak el – tudtuk meg Kiss 
Edittől, az intézmény sajtóreferensé-
től. Az esetek többsége középsúlyos, 
9-en szorulnak oxigénes légzéstá-
mogatásra, minden beteg felnőtt. 
További két személy van kórházban 
a koronavírus-fertőzés gyanújával. 
Intenzív terápiás ellátásra egy Co-
vid-beteg szorul, őt egy másik város-
ból hozták át, ahol már nem volt hely 
az intenzív terápiás osztályon.

Kiss Edittől megtudtuk, hogy 
az esetek többsége nem súlyos, de 
sajnos ennek ellenkezőjére 
is volt nemrég példa: egy 
41 éves beteg otthon kezel-
te magát két hétig – légúti 
tünetei és hát-, illetve mell-
kasi fájdalmai voltak –, ak-
kor jött a kórházba, amikor 
súlyosbodtak a tünetei, de 
ekkor néhány óra alatt hirtelen 
annyira romlott az állapota, hogy 
rövid időn belül elhunyt. A páci-
ens nem volt beoltva koronavírus 
ellen. A kórház járványtanász 
főorvosa azt tanácsolja, hogy ha 
valaki a betegség tüneteit észleli 
magán, vagy pozitív lesz a koro-
navírustesztje, forduljon orvoshoz 
egy röntgen- és vérvizsgálat érde-
kében. Ez nem jelenti azt, hogy 
mindenképpen kórházba utalják, 
ha ugyanis nem súlyos az állapo-
ta, akkor otthon is megkaphatja a 
kezelést. A fontos az, hogy időben 
mérjék fel a beteg állapotát, ne 
az utolsó pillanatban kerüljenek 
szakemberhez a betegek.

A számok makacs dolgok. 
Gyorsan telnek fel az intenzív 
terápiás helyek

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A világhírű művészt az egész fi l-
mes világ gyászolja. „Teljesen 

le vagyok sújtva. Most megpróbálok 
megkapaszkodni, hogy ne történjen 
meg velem ugyanez öt óra múlva. 
Bár nem lenne rossz, ha együtt men-
nénk el. Az életem része volt, együtt 
kezdtük a pályánkat hatvan évvel 
ezelőtt” – mondta a 85 éves Alain 
Delon, a franciák másik nagy legen-
dás fi lmszínésze.

Életéről néhány mondatban

Jean-Paul Belmondo 1933. április 
9-én született Neuillyben, művész-

családban: édesapja szicíliai szár-
mazású szobrászművész, édesany-
ja festő volt. Filmes pályafutása 
1957-ben kezdődött, első jelentő-
sebb szerepét Marc Allegret Légy 
szép, és tartsd a szád! című fi lmjé-
ben kapta, amelyben együtt játszott 
Alain Delonnal. Belmondo kereken 
száz fi lmben játszott, és több mint 
40 színházi szerepben volt látha-
tó. Talán legismertebb szerepét a 
Profi  (1981) című fi lmben alakítot-
ta. A francia mozi kultikus alakja 
olyan színésznőkkel játszott együtt 
a fi lmvásznon, mint Claudia Car-
dinale, Gina Lollobrigida, Brigitte 

Bardot és Jeanne Moreau, és olyan 
rendezőkkel dolgozott együtt, mint 
François Truff aut, Louis Malle vagy 
Claude Sautet. Utolsó alakítását a 
2008-ban bemutatott Egy ember és 
kutyája című fi lmben láthatták a 
mozirajongók.

Díjai, magánélete

Magánélete gyakorta került az ér-
deklődés homlokterébe. A jellegze-
tes arcú színész percek alatt meghó-
dította a női szíveket, 1995-ben az 
Empire magazin minden idők 100 
legszexisebb sztárja közé válasz-
totta. Kétszer nősült, négy gyerme-
ke született, a legkisebb 2003-ban. 
Legutóbbi élettársa a nála negy-
venkét évvel fi atalabb egykori mo-
dell, Barbara Gandolfi  volt, akivel 

2012-ben szakított. A sportos sztárt 
idősebb korában nem kímélték a 
betegségek: 1999 decemberében 
szívpanaszokkal került kórházba, 
2001-ben szélütés érte, 2006-ban 

combnyaktörést szenvedett. Mű-
vészetéért 2006-ban megkapta a 
Becsületrendet, a civileknek adha-
tó legmagasabb kitüntetést Fran-
ciaországban. 1989-ben elnyerte a 
legjobb férfi  színésznek járó 
César-díjat az Egy elké-
nyeztetett gyermek utazá-
sa című fi lmben nyújtott 
alakításáért. 2011-ben a 
cannes-i fi lmfesztiválon 
életműdíjjal jutalmazták, 
2016-ban a Velencei Nemzetközi 
Filmfesztivál Arany Oroszlán-élet-
műdíját, 2018-ban pedig a Lumière 
Akadémia életműdíját vehette át.

Gyászol a filmvilág, elhunyt Jean-Paul Belmondo francia színész
• Nyolcvannyolc éves korában, hétfőn elhunyt Je-
an-Paul Belmondo, a francia mozi szupersztárja – adta 
hírül az AFP francia hírügynökség.

Elhunyt Jean-Paul Belmondo, 
a francia mozi szupersztárja
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