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SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR A NEM SÜRGŐS KÓRHÁZI ESETEK HANYAGOLÁSA, DE JELENLEG NINCS MÁS VÁLASZTÁS

Elkerülhetetlen volt a beutalások felfüggesztése

» BÍRÓ BLANKA

F

elfüggesztik harminc napra a nem sürgősségi esetnek minősülő kórházi beutalásokat, műtéti beavatkozásokat,
kezeléseket és vizsgálatokat – jelentette be
hétfő este Raed Arafat belügyi államtitkár.
Az intézkedésről miniszteri rendeletet adnak
ki. A katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU)
vezetője rámutatott, a koronavírusos megbetegedések folyamatosan növekvő száma miatt nagy nyomás nehezedik az egészségügyi
rendszerre. Egy hét alatt megkétszereződött
az új esetek száma, és a hullám tetőzésére
egyelőre nem lehet számítani – magyarázta.
Ezért döntöttek így az egészségügyi minisztérium szakembereivel, valamint több kórházigazgatóval folytatott egyeztetés után.

A kezelőorvos dönt a sürgősségről

A szabály alól csak a sürgősségi ellátásra
szorulók, a kötelező vizsgálatra jelentkező
várandós nők, a daganatos betegségben
szenvedők, a dialízisre szorulók és az időszakosan vizsgálatra, kezelésre jelentkezők
képeznek kivételt. „A kezelőorvos megvizsgál minden egyes esetet, és eldönti, hogy át
lehet-e ütemezni, el lehet-e halasztani, vagy
feltétlenül szükség van a kezelésre ebben az
időszakban” – magyarázta Arafat. A belügyi
államtitkár hozzátette, a kórházmenedzserek felelőssége átirányítani ezeknek a kórházaknak a személyzetét a koronavírusos betegeket kezelő egészségügyi intézményekhez.

Szűrés. Csak a sürgősségi eseteket látják el a kórházakban

Az állami kórházakban 12 órás ügyeleteket
vezetnek be, és a koronavírusos betegek
kezelésére a sürgősségi, illetve intenzív terápiás szakosodású gyakornok orvosokat is
mozgósítják.
A katasztrófavédelmi államtitkár közölte:
Románia – az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát aktiválva – nemzetközi
segítséget kér a koronavírusos betegek kezelésére használt, tocilizumab hatóanyagú
gyógyszer beszerzése érdekében, amelyből
már csak néhány hétre elegendő készlettel rendelkezik az ország. Azt is mérlegelik,
hogy a hordozható (egyéni) oxigéndúsítók
számának növelésére is nemzetközi segítséget igényeljenek, így biztosítva a koronavírusos betegek kezelését olyan kórházakban,
ahol nincs kiépített oxigénhálózat. Arafat
kifejtette: bár sokan azt kérik, hogy Románia
kérjen segítséget olyan országoktól, amelyek
át tudják vállalni a koronavírusos betegek
kezelését, ez a megoldás legfeljebb a határ
menti térségben, egymáshoz közel lévő településeken jöhet számításba. Az államtitkár

szerint a páciensek külföldre küldése helyett
valószínűbb, hogy külföldi szakszemélyzet
romániai kórházakba hívása formájában
fognak további segítséget kérni.

Súlyos következmények lehetnek,
de elkerülhetetlen volt

Súlyos következményekkel jár, hogy harminc napra felfüggesztik a nem sürgősségi
esetnek minősülő kórházi beutalásokat, műtéti beavatkozásokat, kezeléseket és vizsgálatokat, viszont ez a döntés elkerülhetetlen
volt – szögezte le megkeresésünkre László
Attila. A szenátus egészségügyi szakbizottságának elnöke rámutatott, 1450 beteget ápolnak intenzív terápiás osztályokon, és még
1400 beteg van a felvételi helyeken, a sürgősségen, akik oxigénellátást igényelnek,
ágyra várnak. „Meg kellett hozni ezt a döntést, nem lehetett tovább várni azzal, hogy
megfelelő ellátást, ágyat biztosítsanak a
koronavírusos betegeknek. Ez ugyanakkor
megnehezíti a nem covidos betegek helyzetét, annál is inkább, hogy már az elmúlt
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Súlyos következményekkel jár, hogy
harminc napra felfüggesztik a nem
sürgősségi esetnek minősülő kórházi
beutalásokat, műtéti beavatkozásokat,
kezeléseket és vizsgálatokat, viszont
ez a döntés elkerülhetetlen volt –
jelentették ki a Krónikának nyilatkozó
szakemberek a hatóságok döntésére
reagálva.

másfél évben sok volt a halasztás. A most
beütemezett kezelések, beavatkozások, kivizsgálások újabb halasztása katasztrofális
következményekkel jár: romlik a lakosság
általános egészségi állapota, minél később
kerül sor egy beavatkozásra, annál többe
kerül, és sajnos ez visszaköszön az elhalálozási statisztikákban is” – szögezte le a
szakpolitikus. Hozzátette, néhány hete Romániában a koronavírus-fertőzés vezeti az
elhalálozási okok listáját.
Indokoltnak tartja ezt a döntést András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház igazgatója is, aki lapunknak elmondta,
a jelenlegi járványhelyzet megkövetelte ezt
a döntést, hiszen hatalmas nyomás nehezedik az intenzív terápiás osztályokra. Hozzátette, a miniszteri rendelet egyik része azt
szabályozza, hogy az erőforrást át lehet csoportosítani a koronavírusos betegek ellátására. „Nyilván a következő időszakban ez
további terhet ró az egészségügyi rendszerre, hiszen az elmaradásokat be kell majd
pótolni” – mondta az igazgató. Felidézte,
a nyár folyamán próbálták beütemezni az
év elején elmaradt beavatkozásokat, kezeléseket, kivizsgálásokat. Ez különben
nemzetközi szinten is így történik, kedden
épp egy svédországi sebésszel egyeztettek,
aki ugyanakkora kórházban dolgozik, mint
a sepsiszentgyörgyi, és ott is többezres várólistájuk volt, amikor végre csökkent a
járványgörbe. „Ugyanezzel számolunk mi
is, de jelenleg a rendszer prioritása a koronavírusos betegek ellátása. Látjuk, hogy
nagyon súlyos állapotban érkeznek a sürgősségre a koronavírusos betegek, tehát a
humánerőforrás átcsoportosítása indokolt”
– hangsúlyozta András-Nagy Róbert. Hozzátette, minél előbb szeretnének visszaállni
a rendes ellátásra, de ez a lakosság hozzáállásán, az óvintézkedések betartásán, az oltakozás ütemén is múlik. András-Nagy Róbert
ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy a
harmincnapos felfüggesztést meg kell majd
hosszabbítani.

Arculcsapás a maradék szász közösségnek Iohannis kijelentése
» PATAKY ISTVÁN
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épszavazási döntésről beszélt Erdély
Romániához csatolása kapcsán Klaus
Iohannis Németországban, ahol arról kérdezték az államfőt, hogyan kommentálja
„egy szomszédos ország politikusainak”
Trianonról tett nyilatkozatait. „Szász származásúként ilyen nyilatkozatot tenni egy
arculcsapással ér fel a maradék erdélyi szász
közösségnek” – mondta a Krónikának Murádin János Kristóf történész. Iohannis egy aacheni fórumon beszélt a hétvégén, amelyet
követően ünnepélyes ceremónián átnyújtották neki a Nemzetközi Károly-díjat. A hallgatóság soraiból megkérdezték az államfőt,
mi a véleménye „arról a szomszédról, akinek
időnként Európa-ellenes megnyilvánulásai
vannak, és amelyik megkérdőjelezi a trianoni határokat”. Bár nem nevezték meg, a
kérdés nyilvánvalóan Magyarországra utalt.
A szász származású Iohannis úgy felelt: őt
is idegesítik a Trianonról szóló kijelentések.
„Erdélyből származom, mi népszavazáson
döntöttünk arról, hogy Romániához szeretnénk csatlakozni. Nem loptunk senkitől
semmit, az önrendelkezésünkhöz fűződő
jogunkról volt szó, Erdély így lett Románia
része. Visszamenőleg senki nem akarja megkérdőjelezni ezeket a történelmi folyamatokat. Lehet, hogy néhány populista ezt teszi,
de populisták léteznek Európában, és csak

az eredmények felmutatásával lehet őket legyőzni” – jelentette ki Iohannis.
Murádin János Kristóf történész lapunk
megkeresésére azt mondta, formailag
helytálló ugyan a kijelentés, mivel az elnök
minden bizonnyal a medgyesi szavazásra
gondolt, az erdélyi szász közösség 1918-as
megnyilvánulására, amikor az akkori román politikai vezetők, főleg az erdélyiek,
Iuliu Maniuval az élen, fűt-fát megígértek a
szász és a sváb közösségnek, amennyiben
szavazataikkal erősítik meg, hogy Erdély
szerintük is Románia része kell hogy legyen. „Beleestek ebbe csapdába, mint Pilátus a krédóba. A szászok megszavazták ezt
abban a hitben, hogy megmarad a hagyományos autonómiájuk, hiszen a szász székeknek nagyon hosszú időre visszatekintve
autonómiájuk volt Erdélyben – fogalmazott
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója. – Ők sérelmezték, hogy ebből
sokat visszavett a magyar állam 1876-ban,
amikor a vármegyerendszer kialakult, és
felszámolták a székeket. Remélték, hogy
ez a helyzet megfordul, az új román államhatalom, amennyiben szert tesz Erdélyre,
visszaadja nekik a teljes körű autonómiát,
a szász önrendelkezést. Ezt meg is ígérték
nekik – tudjuk, hogy ebből semmi nem lett.
Formailag tehát rendben van ez a kijelentés,
tartalmilag viszont már nem igazán.” Murádin nyomatékosította: csak a szászoknál volt

népszavazás. A románság esetében egy kollektív megnyilatkozásról volt szó; a medgyesi gyűlésen a szászok vezetői megszavaztak
egy nyilatkozatot arról, hogy a szász közösség egésze támogatja Erdély csatlakozását
Romániához – idézte fel a szakember. Emlékeztetett: az 1918. december elsejei gyulafehérvári esemény egy tömeggyűlés volt,
ahol nem szavaztak. Egymillió ember gyűlt
össze, és egy szándéknyilatkozat történt,
nem egy elköteleződés. A medgyesi gyűlés
viszont elköteleződésnek minősül – jelentette ki a történész. „Iohannis kijelentésével
az a probléma, hogy az akkori szász nyilatkozatban megfogalmazott jogok egyáltalán
nem valósultak meg, sőt a szász és a sváb
közösség szinte teljes egészében eltűnt, felszámolódott az elkövetkező évtizedekben.
Gyakorlatilag ezzel a gyűléssel írták alá a
halálos ítéletüket, anélkül hogy ezt előre
láthatták volna, így kárhoztatni sem lehet
ezért őket” – hangsúlyozta Murádin János
Kristóf. Úgy véli, egy ilyen államfői nyilatkozatot tenni szász származású emberként
mélyen felháborító, s felér egy arculcsapással a maradék szász közösségnek.
Az egyetemi oktató szerint a medgyesi
gyűlés kevésbé ismert, mivel a december
1-jei román megmozdulás a méretei miatt, az
egymilliós részvétellel, illetve a román politika általi felturbózásával, fontosságának túldimenzionálásával háttérbe tolja a többi ko-

rabeli megnyilatkozást. „Ne feledjük, hogy
az erdélyi magyar értelmiségi közösség is indított egy mozgalmat, s nyilatkozat is született arról, hogy Erdélynek Magyarországhoz
kellene tartoznia. A kolozsvári népgyűlés is
erről szólt, tízezren voltak jelen a város főterén. De erről is jóval kevesebben tudnak,
mint a gyulafehérvári nagygyűlésről” – hívta
fel a figyelmet Murádin János Kristóf.
Azon kérdésünkre, hogy Németországban
mennyire ismert Erdély történelme, s lehet-e
„büntetlenül” nyilatkozgatni ebben a kérdésben, a történész azt mondta: a sajtóból erről
értesülő tömeg nagyon nagy százaléka nem
ismeri a valós helyzetet, tulajdonképpen az
erdélyi szászságról sem tud túl sokat. „Az ezzel foglalkozó német értelmiségi réteg szűk,
hangja nem meghatározó. Egy ilyen kijelentés néhány évtizeddel ezelőtt még egészen
másként hangzott volna. Főleg a nyolcvanas
években, amikor az erdélyi szászokat kivásárolta Romániából a német állam – mondta a
Sapientia egyetem oktatója. – Azóta sok idő
telt el, s az erdélyi szászok, svábok gyorsan
integrálódtak a német társadalomba. Különböző helyekre telepítették őket, ahol munkaerőre volt igény, és ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a transzilván, erdélyi szász közösség
feloldódott, megszűnt létezni. Ezért nem is
tud most reagálni az ilyen nyilatkozatokra.
Csak az igazán vájtfülűek érzik ki ennek a
nyilatkozatnak a fonákságát.”

