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A marosvásárhelyi Megyei 
Sürgősségi Klinikai Kórház-
ban ugyanazok a kórház-

látogatási szabályok érvényesek, 
amelyek májusban léptek életbe 
– tudtuk meg Ana Voichița Pan-
teától, a sürgősségi kórház sajtó-
felelősétől. Ez azt jelenti, hogy a 
beteg családtagja vagy törvényes 
képviselője csak a kórház vezető-
sége által jóváhagyott kérés után 
és a kezelőorvos beleegyezésével 

látogathatja meg a beteget. Meglá-
togatható páciensnek számítanak 
a SARS-CoV-2-vel fertőzött, súlyos 
tüneteket mutató betegek, a halá-
los betegnek számító páciensek, 
illetve azokat a gyermekeket láto-
gathatja meg az egyik szülő, akik 
kísérő nélkül vannak beutalva a 
kórházba.

Látogatási feltételek

A látogatásra a következő feltéte-
lek mellett kerülhet sor: egy sze-
mély csak egyszer látogathatja 
meg a beteget egész kórházi el-
látása során, a látogatásra szánt 
idő legfeljebb 15 perc lehet, a lá-
togatónak a kórház által ingyene-
sen biztosított, teljes körű egyéni 
védőfelszerelést kell viselnie, és 

be kell tartania az összes egész-
ségügyi előírást, illetve a Covid-19 
betegeket ellátó területre semmi-
lyen tárgyat nem szabad bevinni. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház 
látogatási szabályzata is hasonló a 
sürgősségi kórházéhoz: aki látogat-
ni szeretne, kérést kell benyújtania 
az adott kórházi osztályra, és ezt a 
páciens kezelőorvosa vagy az ügye-
letes orvos hagyja jóvá. Azokat a 
személyeket lehet látogatni, akik 
kritikus állapotban vannak, ez vo-
natkozik a koronavírusos és nem 
koronavírusos páciensekre egya-
ránt. A kettő közt az a különbség, 

hogy a koronavírusos esetek látoga-
tásánál más a látogató védőfelsze-
relése. Egy pácienshez egyszerre 
csak egy látogató mehet be legfel-
jebb 15 percre, nem szabad semmit 
bevinnie a kórházba, nem szabad a 
telefonját sem használnia a látoga-
tás idején, és végig vele marad va-
laki a kórházi osztály alkalmazottai 
közül. Ha nem viselkedik megfele-
lően a látogató, vagy leveszi a vé-
dőfelszerelést, az orvos félbeszakít-
hatja a látogatást – közölte a megyei 
kórház sajtófelelőse, Gáll Boglárka. 
Hozzáfűzte, minden kórházi osz-
tálynak külön programja van arra 
vonatkozóan, hogy mikor vihetnek 
csomagot a hozzátartozók, és az 
osztályról egy kijelölt személy viszi 
fel a névvel ellátott csomagot a be-
tegnek.

Csökkentek a külön 
engedélyezett látogatások is

A Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórházban a kórházlátogatási 
lehetőség már 2020. január végé-
től szünetel. Kiss Edit sajtófelelős 
közölte, különleges esetekben, 
súlyos betegekhez a szakorvos 
döntése alapján engedélyezve volt 
a látogatás, ez most is érvényes, 
de mivel súlyosbodott a járvány-
helyzet, csökkentek az ilyen láto-
gatások is. A nyáron, amikor nem 
voltak Covid-19-cel diagnosztizált 
betegek a kórházban, több ilyen 
engedélyezett látogatás volt, de 
most a szakorvosok nagyon meg-
válogatják, hogy mikor lehet be-
menni. A koronavírusos betegek 
látogatása esetében a csíkszeredai 
kórházban is érvényes az a minisz-
tériumi rendelet, miszerint egy pá-
cienshez egy látogató mehet be – 
védőfelszerelésben –, és legfeljebb 
15 percet tartózkodhat ott – erősí-
tette meg a kórház sajtófelelőse. 
Hozzátette, van is ilyen kérés he-

tente két-három alkalommal vagy 
akár többször is, a koronavírusos 
betegek számának függvényében. 

A bennfekvő betegek számára 
naponta 13 és 15 óra között lehet 
csomagot hagyni a csíkszeredai 
kórház külső kapujánál, a cso-
magokat 15 órakor viszik fel az 
osztályokra. A csomagokra fel kell 
írni a páciens nevét és az osztályt, 
ahol kezelik. A kórház vezetősége 
arra kéri a hozzátartozókat, hogy 
a csomagokba csak a legszüksé-
gesebb ruhaneműt, tisztálkodá-
si eszközöket, vizet pakoljanak, 
élelmiszert ne tegyenek bele. To-
vábbá a csomagokat csak befele 
juttatják el a páciensekhez, kifele 
nem lehetséges a csomagküldés, 
hiszen a kórháznak nincs elegen-
dő személyzete erre – közölte a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház felelős osztálya.

Apás szülés 
csak beoltottak számára

A Székelyudvarhelyi Városi Kór-
házban szeptember 13-ától lépett 
érvénybe a látogatási tilalom a 
járványhelyzet kedvezőtlen alaku-
lása miatt. Ez alól kivételt képez a 
nagyon súlyos állapotú vagy végső 
stádiumban lévő betegek látogatá-
sa. Ilyen esetben egy személynek 
egyszeri alkalommal lehetősége 
van meglátogatni a kórházban fek-
vő személyt, az érvényben lévő jár-
ványügyi szabályok betartásával. 
A látogatásról a beteg kezelőorvo-
sával kell egyeztetni, és az előre 
leszögezett időponthoz alkalmaz-
kodni kell. A látogatás időtartama 
legtöbb 15 perc lehet.

A kórház közleményében meg-
jegyzik, az apás szülésekre kizá-
rólag teljes koronavírus elleni vé-
dőoltással rendelkező édesapákat 
áll módjukban beengedni. Cso-
magküldésre a székelyudvarhelyi 
kórházban is van lehetőség, a ka-
punál egy fedett kinti helyen kell 
hagyni a betegeknek szánt csoma-
gokat, ide felcímkézve bármikor 
le lehet adni, és onnan felviszik a 
csomagot a beteghez – tudtuk meg 
Zörgő Noémitől, a székelyudvarhe-
lyi kórház sajtófelelősétől. 

A gyergyószentmiklósi kór-
házban is látogatási tilalom van 
érvényben, de akárcsak a többi 
egészségügyi intézményben, itt is 
érvényes a minisztériumi rendelet, 
miszerint a súlyos koronavírusos 
betegekhez egy személy bemehet 
egyszer 15 percre.

Csak indokolt esetben, 
végső stádiumú beteget

A sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kris-
tóf Megyei Sürgősségi Kórházban 
szeptember 23-ától van felfüggeszt-
ve a betegek látogatása a növekvő 
fertőzések miatt. A Covid-19-cel di-
agnosztizált betegeket, előzetes idő-
pontkérés alapján, a szakorvos bele-
egyezésével lehet látogatni. Ahogy a 
többi kórházban is, egy páciensnél 
egy hozzátartozó legtöbb 15 percet 
tartózkodhat bent. „A többi kórházi 
osztályon csak indokolt esetekben, 
meghatározott időre megengedjük 
a látogatást a végstádiumú betegek-
hez, de ez is csak erősen indokolt 
esetekben. Járványhelyzet van, és 
ennek megfelelően járunk el mi is” 
– fogalmazott a sepsiszentgyörgyi 
kórház igazgatója, András-Nagy 
Róbert. A kórházban már másfél 
éve van csomagküldési lehetőség, a 
kapunál lehet hagyni a csomagot, 
és felviszik a betegekhez. Arra még 
nem volt példa, hogy valaki kiküld-
jön csomagot, de alapvetően lehet-
séges volna az is – tájékoztatott a 
kórházvezető.
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Negyed órát kapnak
Csak orvosi engedéllyel látogathatók a súlyos betegek 

A tények makacs dolgok: 
a járványhelyzet romlása miatt 
drasztikus intézkedéseket 
kellett bevezetni a kórházakban

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• A koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulásának 
következtében valamennyi székelyföldi kórházban 
látogatási tilalmat vezettek be. Ez azt jelenti, hogy csak 
szakorvosi engedéllyel és indokolt esetben látogatható 
a páciens, ilyen például a végső stádiumban lévő beteg. 
A Covid-19-cel diagnosztizált páciensek látogatásánál 
továbbra is érvényes a rendelet, miszerint a szakorvos 
beleegyezésével egy pácienst egy hozzátartozó látogat-
hat meg, és legtöbb 15 percet tartózkodhat bent.

Óriási a nyomás 
a kórházakon
Minden korábbinál több, 
1556 súlyos állapotban lévő 
koronavírusos beteget ápoltak 
a romániai kórházak intenzív 
terápiás osztályain csütörtö-
kön, a kapacitások folyamatos 
bővítése ellenére harmadik 
napja nincs már szabad hely. 
A sürgősségi osztályokon sok-
szor több légzési támogatásra 
szoruló koronavírusos beteg 
torlódik fel, mint ahány ágy 
van az intenzív osztályon. Miu-
tán múlt héten már negyedik 
alkalommal ütött ki – Konstan-
cán – 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 sürgős-
ségi osztályok túlterheltek és 
nem győzik ellátni a korona-
vírusos 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 kommunikáci-
ós törzs (GCS) csütörtöki 
jelentése szerint országszerte 
csaknem 15 ezer fertőzöttet 
kezelnek kórházban, többet, 
mint a járvány kezdete óta 
bármikor, és a járványgörbe 
továbbra is meredeken emel-
kedik. A csütörtöki összeg-
zésben szereplő 282 haláleset 
több mint 60 százalékkal ha-
ladja meg a kéthetes átlagot 
(az elhunytak közül 260-an 
oltatlanok voltak). Az egész-
ségügyi intézet (INSP) heti 
jelentése szerint a múlt heti 
áldozatok több mint 92 száza-
léka és az újonnan diagnosz-
tizált fertőzöttek csaknem 74 
százaléka beoltatlan volt. A 
román kormány szerda esti 
ülésén október 10-étől 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 intézke-
déseit, az eddigi szabályozás 
maradt érvényben. 

Pontosítás

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.
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