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F elfüggesztik harminc napra a 
nem sürgősségi esetnek mi-
nősülő kórházi beutalásokat, 

műtéti beavatkozásokat, kezelése-
ket és vizsgálatokat – jelentette be 
hétfőn este Raed Arafat belügyi ál-
lamtitkár. Az intézkedésről minisz-
teri rendeletet adnak ki. Ez részben 
azt is jelenti, hogy újra elsősorban 
koronavírusos betegekre összpon-
tosítanak a nagy kórházakban, és 
háttérbe szorulnak a krónikus be-
tegek. Holott a szakemberek az el-
múlt másfél évben számtalanszor 
megkongatták a vészharangot, fi -
gyelmeztetve: a krónikus betegek, 
az onkológiai esetek kezelésének 
elhanyagolása többéves kritikus 
helyzetet, megsokszorozódott elha-
lálozást fog okozni.

Folyamatosan módosítják 
az ágyak besorolását

A Maros Megyei Klinikai Kórház 
hétfőtől 81-ről 108-ra növelte a koro-
navírusos betegek számára fenntar-

tott ágyak számát. Teljesen a koro-
navírusos betegek számára tartják 
fenn a 1-es számú fertőző betegsé-
gek klinikáját, de a tüdőgyógyá-
szaton is növelték az ágyak számát. 
Mint Gáll Boglárka, a kórház sajtó-
szóvivője elmondta, egyelőre tíz in-
tenzív terápiás ágyat tartanak fenn 
a fertőzöttek számára, szinte fo-
lyamatosan tele vannak. Az ágyak 
számát folyamatosan változtatják, 
alkalmazkodva az igényekhez. Az 
már most látszik, hogy a negyedik 
hullám minden eddiginél jobban 
meg fogja terhelni az egészségügyi 
intézményeket. A járvány kezdete 
óta a Maros Megyei Klinikai Kórház 
osztályain összesen 4454 koronaví-
russal fertőzött személyt kezeltek, 
ebből 627 pácienst Maros, illetve 
más megyék kórházaiból szállítot-
tak át. Hétfőn 58 koronavírussal fer-
tőzött személy volt beutalva, ebből 
9 az intenzív terápiára. Megyeszerte 
pénteken 161-en, hétfőn már 212-en, 
kedden 222-en szorultak kórházi 
ellátásra. Maros megyében jelen-
leg 49, koronavírusos betegeknek 
fenntartott intenzív terápiás ágy 
van, és szinte folyamatosan meg 
vannak telve. Ezekből 25 van a sür-

gősségi kórháznál (10 a kórháznál 
és 15 az orvosi egyetem udvarán 
lévő sortcsarnokban kialakított 
egységben), 10 a megyei kórháznál, 
7 Segesváron, 4 Szászrégenben és 3 
Dicsőszentmártonban. Van még egy 
fenntartott intenzív terápiás ágy a 
szívtranszplantációs intézetben, de 
itt kizárólag az itt megoperált bete-
geket helyezik el, szükség esetén.

Rendkívül megerőltető

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház-
ban az elmúlt időszakban kétszer is 
átminősítették az ágyak besorolá-
sát, hogy fogadni tudják a korona-
vírusos betegeket. Nem ritka, hogy 
naponta hatnál is több új fertőző 

beteget kell fogadniuk, és nagyon 
sokan szorulnak oxigénes támoga-
tásra. Ehhez azonban, mint Zörgő 
Noémi, a kórház sajtószóvivője 
elmondta, megfelelő ágyakat kell 
biztosítani, és állandóan egyeztetni 
kell. Megtudtuk, hogy az elmúlt na-
pokban 43 ágyat csoportosítottak át 
a koronavírusosok számára, főként 
a belgyógyászatról. De továbbra is 
megpróbálják a krónikus betegeket 
is ellátni, különösen odafi gyelve a 
hematológiára beutaltakra.

A Gyergyószentmiklósi Városi 
Kórház menedzsere, Fülöp Enikő a 
Székelyhonnak elmondta, újabb 16 
ágyat tesznek a napokban elérhető-
vé a koronavírusos betegek számá-
ra, és szükséges, hogy két intenzív 
terápiás ágyat is létrehozzanak, 
mert sok a nagyon súlyos beteg. 
Próbálják megoldani a sürgősségi 
krónikus betegek ellátását is, de 
egyre nehezebben tudják.

Belgyógyászatból 
Covid-osztály

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban az elmúlt napokban 
egy sor módosítást hajtottak végre, 
hogy fogadni tudják a fertőző bete-
geket. A kórház főépületében lévő 
belgyógyászati osztály Covid-osz-
tállyá alakult át, itt 7 kórterem (45 
ágy) lett az igazoltan koronavírusos 
és 5 kórterem a koronavírus-fer-
tőzés gyanújával kórházba kerülő 
betegek számára. A nem korona-
vírusos belgyógyászati eseteket a 
kardiológiai osztályon oldják meg, 
amely osztály csökkenti az előre ter-
vezett beutalásokat. A főépület ud-
varán lévő moduláris kórház egyik 
felét fenntartják a covidos sebészeti 
esetek elkülönítésére, másik felé-
ben pedig a napos bennfekvésben 
kezelt betegek ellátását végzik. Ok-
tóber elsejétől 10 ágyasra bővítették 
a koronavírussal fertőzött betegek-
nek fenntartott intenzív terápiás 
részleget. Ennek következében 20 
százalékkal csökkentik az előjegy-
zett műtéti tevékenységet, az in-
tenzív terápiás és aneszteziológus 
szakemberek munkájára ugyanis 
a Covid-betegek ellátásában is 

szükség van. Hargita megyében a 
prefektusi hivatal jelentése szerint 
kedden délben 209 koronavírusos 
beteg szorult kórházi ellátásra.

A döntés elkerülhetetlen volt

Súlyos következményekkel jár, 
hogy harminc napra felfüggesztik 
a nem sürgősségi esetnek minősü-
lő kórházi beutalásokat, műtéti 
beavatkozásokat, kezeléseket és 
vizsgálatokat, viszont ez a döntés 
elkerülhetetlen volt, szögezte le 
megkeresésünkre László Attila, 
a szenátus egészségügyi szakbi-
zottságának elnöke. Rámutatott, 
kedden is több mint 15 ezer új koro-
navírus-fertőzést jelentettek, 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 koro-
navírusos betegeknek. Ez 
ugyanakkor megnehezíti a 
nem koronavírusos betegek 
helyzetét, annál is inkább, hogy 
már az elmúlt másfél évben sok volt 
a halasztás. A most beütemezett ke-
zelések, beavatkozások, kivizsgálá-
sok újabb halasztása katasztrofális 
következményekkel jár: romlik a 
lakosság általános egészségi álla-
pota, minél később kerül sor egy 
beavatkozása, annál többe kerül, 
és sajnos ez visszaköszön az elha-
lálozási statisztikákban is” – fogal-
mazott a szakpolitikus. Hozzátette, 
néhány hete Romániában a korona-
vírus-fertőzés vezeti az elhalálozási 
okok listáját. Indokoltnak tartja ezt 
a döntést András-Nagy Róbert, a 
sepsiszentgyörgyi kórház igazga-
tója is, aki lapunknak elmondta, 
a jelenlegi járványhelyzet megkö-
vetelte ezt a döntést, hiszen hatal-
mas nyomás nehezedik az intenzív 
terápiás osztályokra. Hozzátette, a 
miniszteri rendelet egyik része azt 
szabályozza, hogy az erőforrást át 
lehet csoportosítani a koronavíru-
sos betegek ellátására. 

Egyre több ágyra van szükség
Folyamatosan növelni kell a kórházi ágyak számát Székelyföld-szerte

Folyamatosan szállítják 
a mentők az új betegeket 

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A kormány sürgősségi rendelettel jóváhagyta, hogy 
a betegség enyhébb formáiban szenvedő Covid-páci-
enseknek a járóbeteg-szolgáltatáson keresztül, ott-
honi kezelésre fel lehessen írni a Favipiravir gyógy-
szert. A rendelet a járványügyi és biológiai kockázati 
helyzetekben alkalmazandó közegészségügyi 
intézkedéseket szabályozó 2020/136-os törvényt 
egészíti ki. A módosítás révén a kórházi gyógyszer-
tár a kórházi szakorvos ajánlása alapján kiadhatja 
ambuláns kezelésre a Covid kezelésében használt 
Favipiravir gyógyszert a betegség enyhébb formái-
ban szenvedő pácienseknek, akiket nem utalnak be 
kórházba – magyarázta hétfőn este, a kormányülés 
végén Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. 

Tájékoztatása szerint a Favipiravirt egyelőre csak 
ideiglenesen engedélyeztették Romániában, így 
nem szerepel az ártámogatott gyógyszerek listáján, 
és nem forgalmazható a patikákban. A kórháznál 
jelentkező Covid-beteget megvizsgáló orvosnak két 
lehetősége van: vagy úgy dönt, hogy a betegnek sú-
lyos állapota miatt bent kell maradnia a kórházban, 
vagy pedig hazaküldi a nem súlyos állapotban lévő 
pácienst, és otthoni kezelésre írja fel neki a Favipira-
virt, amely az enyhébb lefolyású betegség esetében 
alkalmazható. A gyógyszer kiszállítható a kórház 
gyógyszertárából. Ezzel enyhíthető az egészségügyi 
rendszerre nehezedő nyomás, mondta még Cseke 
Attila – közölte az Agerpres.

• A koronavírusos betegek számának rohamos nö-
vekedése miatt a kórházakban napról napra növelik a 
számukra fenntartott ágyak számát, csökkentve a kró-
nikus betegeknek biztosított kezelési lehetőségeket. 
Raed Arafat belügyi államtitkár hétfőn külön kérte, 
hogy függesszék fel a nem sürgősségi esetek fogadá-
sát. A székelyföldi kórházakban is egyre több ágyban 
kezelnek koronavírusos beteget.

Jóváhagyták a Favipiravir gyógyszer felírását




