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Magyar segítségnyújtásról
egyeztetnek az illetékesek

SÚLYOSBODIK A JÁRVÁNYHELYZET, MENTŐK VESZIK ÁT A TELÍTETT INTENZÍV RÉSZLEGEK FELADATAIT

Z

Óriási a nyomás a kórházakon
A tavalyi olaszországihoz hasonló súlyosságúvá vált a kórházak
túlterheltsége Romániában a koronavírus-járvány újbóli berobbanása
miatt. Az ügyvivő kormány nem
hozhat a jelenleginél szigorúbb
korlátozásokat.
» ROSTÁS SZABOLCS

M

inden korábbinál több, 1556 súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget ápoltak a romániai
kórházak intenzív terápiás osztályain
csütörtökön, a kapacitások folyamatos bővítése ellenére harmadik napja nincs már
szabad hely. A hazai orvosok szerint a más
osztályok, egyes esetekben a kórházak
előtt betegekkel sorban álló mentők kénytelenek átvenni a telített intenzív részlegek
feladatait. A sürgősségi osztályokon sok-

óta bármikor, és a járványgörbe továbbra
is meredeken emelkedik. Az utóbbi 24 órában is csaknem 15 ezerrel nőtt az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek száma, ami másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A
csütörtöki összegzésben szereplő 282 haláleset több mint 60 százalékkal haladja
meg a kéthetes átlagot (az elhunytak közül
260-an oltatlanok voltak). Az egészségügyi intézet (INSP) heti jelentése szerint a
múlt heti áldozatok több mint 92 százaléka
és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek
csaknem 74 százaléka beoltatlan volt. A
román kormány szerda esti ülésén október
10-től újabb 30 napra meghosszabbította
a veszélyhelyzetet. Mivel a Florin Cîțu vezette kabinetet megbuktatta a parlament,
az ügyvivő kormánynak – Lucian Dobre
belügyminiszter szerint – nincs már joga
további járványügyi korlátozásokkal kiegészítenie korábbi intézkedéseit, az eddigi szabályozás maradt érvényben. Így
a legfertőzöttebb településeken is nyitva
maradhatnak a vendéglátóhelyek, és továbbra is lehet még akár 200 résztvevős
magánrendezvényeket (esküvőket, keresztelőket) rendezni azzal a megkötéssel,
hogy a rendezvénytermekbe csak beoltottak vagy a fertőzésen legfeljebb fél éve átesett emberek léphetnek be.

szor több légzési támogatásra szoruló koronavírusos beteg torlódik fel, mint ahány
ágy van az intenzív osztályon. Miután múlt
héten már negyedik alkalommal ütött ki
– Konstancán – emberéleteket követelő
kórháztűz az országban, a temesvári járványkórház intenzív osztályát már tűzoltók őrzik, hogy szükség esetén azonnal
közbeléphessenek. Valeriu Gheorghiță, az
oltási kampány koordinátora szerint mivel a kórházak és a sürgősségi osztályok
túlterheltek, és nem győzik ellátni a koronavírusos betegeket, Románia a tavalyi
olaszországi helyzetbe került. Raed Arafat
belügyi államtitkár közölte, a lakosság átoltottságának el kellene érnie a 70 százalékot, hogy ne nehezedjen nagy nyomás az
egészségügyi rendszerre.
A stratégiai kommunikációs törzs (GCS)
csütörtöki jelentése szerint országszerte
csaknem 15 ezer fertőzöttet kezelnek kórházban, többet, mint a járvány kezdete

Pontosítás

A betegekkel sorban álló mentők kénytelenek átvenni az intenzív részlegek feladatait is
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ajlik az egyeztetés a román és a
magyar fél között a segítségnyújtás
konkrét formájáról a koronavírusos
betegek ellátása terén – tájékoztatta a
Krónikát csütörtökön a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőosztálya. Lapunk annak kapcsán fordult a
külügyi tárcához, hogy Victor Costache,
Florin Cîțu miniszterelnök tanácsadója
kijelentette: Románia 200–300, súlyos
állapotban lévő koronavírus-fertőzöttet
irányíthat át külföldre. A budapesti minisztérium válaszában emlékeztette arra,
hogy Szijjártó Péter, a magyar diplomácia
vezetője a hétvégén levélben ajánlotta fel
Magyarország segítségét a koronavírusos
betegek ellátására.
„Jelen pillanatban több mint 1500
koronavírus-fertőzöttet ápolnak intenzív
osztályon Romániában, és ez a szám
növekszik. Ilyen körülmények között
természetes, hogy aktiváljuk az európai
egészségügyi szolidaritási mechanizmust, vannak országok, amelyek készek
segíteni nekünk: Magyarország, Ausztria, Németország és Franciaország csak
néhány közülük. Két-háromszáz pácienst
lehetne külföldi kezelésre szállítani, így
könnyebbé válna az intenzív osztályon
dolgozó kollégák munkája” – hangoztatta
Victor Costache volt egészségügyi miniszter szerdán este egy televíziós műsorban.
Mint arról beszámoltunk, az Europa FM
rádió értesülései szerint a román egészségügyi hatóságok magyar partnereikkel
egyeztetnek arról, hogy a határ menti
térségből a helyhiánnyal küzdő romániai
kórházakból koronavírusos pácienseket
irányítsanak át magyarországi egészségügyi intézményekbe. Egyelőre kizárólag
Magyarországgal tárgyalnak a segítségnyújtásról, a transzfernél ugyanis csak a
mentőautós szállítás jön szóba, a kritikus
állapotban lévő fertőzöttek lélegeztetéséhez használt oxigénpalackok ugyanis
nem teszik lehetővé a repülőgépek használatát. (Pataky István)

Sajnálatos elírás folytán lapunk csütörtöki számában tévesen közöltük, hogy a
szerdán közölt 331 elhunyt közül 303-an
be voltak oltva koronavírus ellen. Az igazság ezzel szemben az, hogy az áldozatok
közül csak 28-an kapták meg a védőoltást, 303-an pedig nem. Olvasóinktól
elnézést kérünk.

Hétfőn konzultál az államfő, nem lát esélyt az előre hozott választásra

H

étfőre hívja konzultációra Klaus Iohannis elnök a parlamenti pártok vezetőit
a kormányválság feloldása érdekében. Az
államfő csütörtökön – miután megkapta
a koronavírus elleni védőoltás harmadik
adagját – mindazonáltal úgy vélekedett, a
gyakorlatban szinte lehetetlen, hogy teljesüljenek az előre hozott választások kiírásának a feltételei. Kifejtette, hogy az előre
hozott választások kiírása inkább csak egy

elméleti lehetőség Romániában, mert az
alkotmányt úgy szövegezték meg, hogy
szavatolja a parlamenti stabilitást. „Milyen
változásokat hozhatnának az előre hozott
választások? A pártok várhatóan ugyanazokat az eredményeket érnék el, esetleg kisebb
módosulásokkal, és ugyanott tartanánk,
ahol most vagyunk” – jelentette ki Iohannis.
(Állításával ellentétben a legfrissebb felmérések szerint a PSD a szavazatok 30, míg a

PNL mindössze 20 százalékát szerezné meg,
ha most rendeznének választásokat). Közben az ellenzéki pártok élesen bírálják az
ügyvivő kormányt amiatt, hogy szerda esti
ülésén egymilliárd lejt utalt ki tartalékalapjából az önkormányzatoknak, ám a PSD-s és
USR-es polgármesterek vezette települések
alig jutottak forráshoz, Temesvár, Gyulafehérvár és Brassó például egyetlen banit nem
kapott. Marcel Ciolacu PSD-elnök bejelen-

tette, bűnvádi feljelentést készül tenni Florin
Cîţu kormányfő ellen, akit azzal vádol, hogy
„megvesztegette” a PNL polgármestereit,
hogy a pártkongresszuson rá szavazzanak.
„A többi önkormányzat, amelyek kétségbeesetten kérték a pénzt fűtésre, kórházakra
és iskolákra, még vécépapírra sem kapott. A
PSD ezt nem fogadhatja el, ezért bűnvádi feljelentést teszünk Florin Cîţu ellen” – nyilatkozta sajtótájékoztatóján a politikus. (R. Sz.)
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