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Hazudnának vajon a számok?
Már közel 75 koronavírus-fertőzött szorul kórházi ellátásra Hargita megyében

• Hargita megyét 
is elérte a koronaví-
rus-járvány negye-
dik hulláma: napról 
napra növekednek az 
esetszámok, és egy-
re többen szorulnak 
kórházi kezelésre. Az 
egészségügyi intéz-
ményekben rohamo-
san fogynak a szabad 
helyek, ezért máris 
elkezdődtek az átszer-
vezések.

ISZLAI KATALIN

Egy ideje már érezhető a jár-
ványhelyzet súlyosbodása 
Hargita megyében, az elmúlt 

napokban viszont még fokozottab-
bá vált a mutatók emelkedése. A 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal 
összesítése szerint tegnap 30 új ese-
tet igazoltak a térségben, egy koro-
navírussal összefüggésbe hozható 
haláleset is történt, a megye kórhá-
zaiban ápolt fertőzöttek száma pedig 
74-re emelkedett. A kórházak egyre 
leterheltebbek, a koronavírusos be-
tegeknek fenntartott helyek pedig 
gyorsan fogynak, ezért ismét átszer-
vezésekre van szükség.

Kilenc hónapos beteg

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban a tegnap délelőtti adatok 
szerint harminc igazoltan koronaví-
rus-fertőzött beteget, illetve egy fer-
tőzésgyanús pácienst ápoltak. Mint 

Kiss Edittől, a kórház szóvivőjétől 
megtudtuk, a korábbi tüdőgyógyá-
szati osztályon 16, a fertőző beteg-
ségeket kezelő osztályon tíz beteget 
látnak el, a Covid intenzív terápiás 
(ATI) osztályon pedig két beteg és 
a fertőzésgyanús személy tartóz-
kodik, utóbbi intubálásra szorult. 
Emellett a gyermekosztályon egy 
kilenc hónapos kisgyermeket és az 
édesanyját kezelik a koronavírusos 
betegek számára létrehozott elkülö-
nítőben. A csíksomlyói kórházépü-
letben lévők közül 11 beteg van sú-
lyos állapotban, ők oxigénterápiára 
szorulnak, a többiek a középsúlyos 
kategóriába sorolhatók. A kisgye-
reknek és édesanyjának enyhébb 
tüneteik vannak. Hozzátette: folya-
matosan változik a járványhelyzet, 
a növekvő esetszámok pedig átszer-

vezéseket igényelnek. A TBC-s bete-
geket a tüdőgyógyászati osztályról 
átköltöztették a fi zioterápiás osz-
tályra, tehát előbbin ismét kizáró-
lag koronavírusos betegeket látnak 
el. A fertőző betegségek osztályán 
viszont továbbra is kezelnek egyéb 
betegségekkel küzdőket is, ameny-
nyiben azonban tovább nőnek az 
esetszámok, akkor a non-Covid 
fertőző betegek a korábbi hullám-
ban alkalmazott módszer szerint 
ismét átkerülnek a bőr- és nemi-
gyógyászati osztályra. A Covid-ATI 
részlegen egyébként jelenleg négy 
hely van, amelyek tegnap délelőtt-
re mind beteltek, egyik kórterem-
ben ugyanis két igazolt beteget, a 
másikban pedig a fertőzésgyanús 
személyt ápolták, mellé mást nem 
helyezhettek el. A helyek számát 

viszont szükség esetén ismét tízre 
tudják növelni. A tüdőgyógyásza-
ton összesen 36 hely van, a fertőzőn 
pedig 32, de mivel utóbbin a nem 
fertőző betegeket a koronavírus-fer-
tőzöttektől és egymástól is el kell 
különíteni, illetve a nőket is a férfi -
aktól, egyre fogy a rendelkezésre ál-
ló helyek száma, ezért valószínűleg 
újabb átszervezések várhatók.

Sokan szorulnak 
oxigénterápiára

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban ugyancsak harminc koronaví-
rus-fertőzött személyt ápoltak teg-
nap délelőtt, mindannyian súlyos 
és középsúlyos állapotban vannak 
– tájékoztatott megkeresésünkre 
Zörgő Noémi, a kórház sajtószóvi-

vője. Mint részletezte, hat beteg az 
intenzív terápiás osztályon tartóz-
kodik, ketten intubálva vannak, 
és a többiek is gépi lélegeztetésre 
szorulnak. Mivel az intenzív terápi-
ás osztályon tíz hely van, és ebből 
négyet a más panaszokkal érkező 
betegeknek tartanak fenn, a koro-
navírusos pácienseknek fenntartott 
helyek mind beteltek. A teljes kór-
házat nézve is az mondható el, hogy 
rohamosan fogynak a számukra 
biztosított helyek, a fertőzőosztály 
már múlt héten sem volt elegendő az 
ellátásukra, ezért újabb osztályokon 
alakítottak ki olyan koronavírusos 
betegek kezelésére alkalmas ágya-
kat, amelyeknél van oxigén-hozzá-
férés. A betegek túlnyomó többsége 
ugyanis oxigénterápiára szorul. A 
tüdőgyógyászati osztály leterheltsé-
géhez továbbá az is hozzájárul a szó-
vivő szerint, hogy sok a poszt-Covid 
szindrómával küzdő páciens: na-
gyon sok olyan beteg van, aki azért 
szorul kezelésre, mert a fertőzés le-
győzése után hosszú idővel is tüne-
teket tapasztal. 

A Gyergyószentmiklósi Városi 
Kórház kedvezőbb helyzetben van, 
ott tegnap délelőtt mindössze há-
rom, kevésbé súlyos állapotban lé-
vő koronavírus-fertőzöttet láttak el 
Fülöp Enikő kórházmenedzser sze-
rint. Ettől függetlenül készülnek az 
esetszámok növekedésére, és már 
tervezik az esetleges átszervezése-
ket is. Amennyiben szükség lesz rá, 
a belgyógyászati osztályt alakítják 
át Covid-részleggé, a fertőzőosztá-
lyon pedig kizárólag koronavírusos 
betegeket kezelnek majd.

Fogynak a helyek a kórházakban. Ha tovább 
nő a koronavírus-fertőzöttek száma, további 
átszervezésekre lesz szükség
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Hargita megye

Halálos közúti baleset
Egy személy életét vesztette, 
hárman pedig megsérültek 
egy hétfő délutáni autóbal-
esetben Gyimesfelsőloknál. 
Egy 54 éves csíkszeredai 
nő a 12A jelzésű országúton 
Gyimesfelsőlok felől Gyi-
mesbükk irányába haladt 
autójával, amikor feltehető-
en áttért a menetirányával 
ellentétes sávba, frontálisan 
nekicsapódva egy szemből 
közlekedő, 63 éves marosvá-
sárhelyi férfi vezette autónak. 
A baleset következtében a 
csíkszeredai nő utasa, egy 
58 éves, szintén csíkszeredai 
férfi életét vesztette. A szem-
ből haladó autóban utazó 64 
éves marosvásárhelyi nő, 
illetve a sofőrök megsérültek. 

• RÖVIDEN 

B A L O G H  L E V E N T E

A koronavírus elleni oltás kö-
telezővé tételét javasolja a 

kiemelt fontosságú munkakör-
ben dolgozók esetében 
Nelu Tătaru, Florin Cîțu 
niniszterelnök tisztelet-
beli egészségügyi tanács-
adója, volt egészségügyi 
miniszter. Tătaru tegnap 
a Digi FM rádióadónak 

nyilatkozva kijelentette: 
a kormányfővel arról egyeztetnek 

majd, hogy vagy az oltásokat, vagy 
a heti tesztelést tegyék kötelezővé 
a pedagógusok, rendőrök, tűzol-
tók vagy rendőrök esetében. A ta-
nácsadó emlékeztetett: a járvány 
negyedik hullámában vagyunk, 
amely agresszívabb, mint az elő-
zők, ezért fontos lenne a kötelező 
oltás vagy a tesztelés. Aki pedig 
mindkettőt megtagadja, az nem 
mehetne be a munkahelyére. Tă-
taru emellett az idősek, illetve a 
krónikus betegek – HIV-fertőzöt-
tek, daganatos betegek, szerv-
átültetésen átesettek és legyengült 
immunrendszerűek – esetében is 

kötelező oltást javasol. Eközben 
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kam-
pány koordinátora szintén tegnap 
figyelmeztetett: a járvány terjedé-
se, így az esetszámok növekedése 
várható. Az ok, hogy a koronavírus 
indiai eredetű, delta variánsa do-
minánssá vált, ráadásul két romá-

niai polgárból egynek semmilyen 
védettsége sincs, mivel nem oltott, 
de a fertőzésen sem esett át. A ka-
tonaorvos rámutatott: az új fertő-
zöttek több mint 80 százaléka az 
oltatlanok közül kerül ki, míg az 
elhunytak esetében ez az arány 92 
százalék. 

Kötelező oltás jöhet egyeseknek
• Kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást bizo-
nyos, kiemelten fontos munkakör dolgozói számára 
Nelu Tătaru, a kormányfő egészségügyi tanácsadója, 
volt miniszter. Az alternatíva a kötelező tesztelés lehet.

Kilőtt a koronavírus-fertőzöttek száma

Óriásit ugrott a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma: a tegnapi adatok szerint 47 449 mintából 3929 személy tesztje 

bizonyult pozitívnak. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 126 582, a 

gyógyultaké pedig 2133 fővel 1 068 122-re nőtt. A kór szövődményeiben 
96-an hunytak el, közülük 88-an igazoltan krónikus betegek voltak. 
Az elhalálozások száma ezzel 35 132-re nőtt. A kórházakban 5622 

fertőzöttet ápoltak, közülük 675-öt intenzív osztályon. Hargita megyé-
ben tegnap 30 új fertőzést jegyeztek, Maros megyében 23-at, Kovászna 
megyében pedig 7-et. 




