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Nehéz időszak következik
A járványmodellek alapján nem sok jóra számíthatunk a következő hetekben

GERGELY IMRE

Egyelőre a belgyógyászati szakon 
kezdődhet el a fi atal orvosok ok-

tatása, de az államtitkár arra biztat-
ja a gyergyóiakat, hogy további 4–5 
osztályon is indítsák el a folyamatot, 
amely ezt lehetővé teszi. Az a tény, 
hogy az orvostanhallgatók a rezidensi 
időszakuk alatt Gyergyószentmikló-
son (Csíkszeredához és Székelyudvar-
helyhez hasonlóan), az itteni orvosok 

vezetésével részesülhetnek szakkép-
zésben, a remények szerint nagyban 
segít majd ahhoz, hogy a fi atalok ha-
zatérhessenek és itthon folytathassák 
pályafutásukat – hangzott el a témá-
ban tartott sajtótájékoztatón.

Fontos az intézmény 
Gyergyószék életében

Az eseményen jelen volt Csergő Ti-
bor polgármester, Bende Sándor par-
lamenti képviselő és Barti Tihamér, 
az RMDSZ gyergyószéki szervezeté-

nek elnöke is. Fülöp Enikő kórház-
menedzser köszönetet mondott a po-
litikusoknak azért az odafi gyelésért, 
amelyben az intézmény az utóbbi 
időben részesül, megemlítve, hogy 
az év elején egy közel 6,5 millió le-
jes kormánytámogatás érkezett ide. 
A pénz a megcélzott fejlesztéseket, 
az egészségügyi szolgáltatások javí-
tását és bővítését teszi lehetővé, de 
legalább ennyire fontos, hogy meg-
legyen a képzett humán erőforrás is 
ezekhez. A rezidensképzés elindulá-
sa egy nagy lépést jelent ez irányba.

György Piroska osztályvezető 
főorvos szerint nem véletlen, hogy 
épp a belgyógyászati osztály kapta 
meg az új minősítést, hiszen ez az it-
teni orvosok magas szintű szakkép-
zettségét igazolja.

Csergő Tibor polgármester meglá-
tása szerint sok fi atal orvostanhall-
gató csak hallomásból tudhatott a 
gyergyói kórházról, most azonban 
személyesen is megtapasztalhatja, 
hogy milyen minőséget szolgáltat 
az intézmény, és hogy tartja a lépést 
felszereltségben és az orvosi ellátás 
tekintetében. Vass Leventéhez for-
dulva (aki az Erdély-szerte számos 
orvoslakás építését megvalósító Stu-
dium–Prospero Alapítvány vezetője 
is) elmondta, reméli, hogy a 2019-
ben átadottakhoz hasonló lakások 
épülnek majd az ezután érkező szak-
emberek számára is. 

Barti Tihamér megemlítette, hogy 
felismerték, a gyergyószentmiklósi 
kórháznak rendkívül fontos jelen-
tősége van Gyergyószéken, és azon 

dolgoznak, hogy ennek megfelelően 
tudjanak számára támogatásokat 
biztosítani. Mint említette, folya-
matban van annak a nagyszabású 
projektnek az előkészítése is, amely 
a régi, üresen álló kórházépület fel-
újítását, átalakítását célozza, amely 
szintén egészségügyi intéz-
ménynek ad majd helyet.

Vass Levente zárásként 
még egy jó hírt közölt: ké-
szül egy miniszteri rende-
let, melynek révén a gyer-
gyószentmiklósi kórház 
hamarosan újra Marosvá-
sárhelyhez fog tartozni, az-
az a marosvásárhelyi klinikával kell 
együttműködniük a betegek tovább-
irányítása során, és nem Brassóval, 
mint jelenleg.

Gyergyószentmiklóson is indíthatnak orvosi rezidensképzést
• Oktatókórházzá minősült a Gyergyószentmiklósi Városi 
Kórház – az erről szóló dokumentumot csütörtökön adta át 
Vass Levente egészségügyi államtitkár. Ennek értelmében 
az intézmény jogosult rezidens orvosok képzésére.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A globális egészségügyi sta-
tisztikák feldolgozásában, 
illetve a hatásvizsgálatok 

terén egyik legelismertebbnek tar-
tott intézet, a washingtoni egyete-
men működő Egészségfelmérési és 
-értékelési Intézet (IHME) három 
különböző forgatókönyv – a jelen-
legi tendenciák és járványkeze-
lés, az esetleges lazítások, illetve 
a korlátozások és a szabálykövető 
magatartás erősödése – alapján 
modellezi már több mint egy éve 
a koronavírus-pandémia alakulá-
sát a világ országaiban. Az intézet 
járványmodellje szerint Romániá-
ban október 22. és 26. között éri el 
a csúcsot a napi halálesetek száma 
a koronavírus negyedik hullámá-
ban. Számításaik szerint ez a szám 
523 és 658 között alakul majd attól 
függően, hogy a borúlátóbb vagy 
a derűlátóbb forgatókönyv érvé-
nyesül-e a következő hetekben. A 
jelenlegi tendenciák alapján a tető-
zés napi 551 halálesetnél áll meg az 
IHME előrejelzése szerint. Év végére 
az összes Covid-haláleset száma a 
jelenleginek a másfélszeresére nő-
het, az intézet szerint ez 52–63 ezer 
között alakul majd. 

Az IHME számításai szerint ok-
tóber közepén lesznek a leginkább 
leterhelve az ország kórházai: a 
beutalásra szoruló koronavírusos 
betegek száma akkorra megha-

ladhatja a 30 ezret. Különös, hogy 
az intézet járványmodellje szerint 
Romániában már túl van a csú-
cson az igazolt és azonosítatlan 
fertőzések együttes napi száma 
– a modell szerint szeptember 
utolsó és október első napjai közt 
volt a tetőzés –, a jelenlegi érték 

a három különböző forgatókönyv 
szerint 47 ezer, 69 ezer, illetve 121 
ezer körüli lehet.

41 ezres napi esetszám?

Nem csökken, sőt, most kezd igazán 
erőteljesen nőni az igazolt fertőzé-
sek napi száma Octavian P. Jurma 
orvos és kutató számításai szerint, 
aki a fertőzési rátáról szóló előre-
jelzéseiről vált ismertté az elmúlt 
másfél évben. Az ő számításai sze-
rint a következő hét végére az iga-
zolt fertőzések száma – ami tegnap 
még 14 467 volt – meghaladhatja a 
napi 27 ezret, rá egy hétre a napi 35 
ezret, október utolsó hetében pedig 
túllépheti a napi 41 ezret is. Az erről 
szóló, a közösségi hálón közzétett 
bejegyzésében azt írja, a gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy mindany-

nyiunknak vagy családtagjainknak 
a baráti körében lesz fertőzött, és 
azokban a családokban, ahol isko-
láskorú gyerek van, nagyon nehéz 
lesz elkerülni a fertőzést. A hetente 
igazolt esetszámok és a felderítési 
ráta alapján végzett számításai sze-
rint a valós esetek száma félmillió 
körül lehet hetente.

Tesztelési kapacitás

Fejér Szilárd kémikus-kutató szerint 
sem számíthatunk sok jóra. „Innen-
től már kicsit nehezebb előre látni, 
hogy merre alakulnak az esetszá-
mok, mert életbe lépnek a legfertő-
zöttebb területeken bizonyos korláto-
zások, amiknek a hatása kb. 7–14 nap 
múlva fog látszani. Az iskolák nyitva 
tartásával viszont ne számítsunk túl 
sok jóra. A jelen állapot alapján lehet, 

hogy még a héten elérjük a 17 ezres 
napi átlagos esetszámot, már ha nem 
telítődik a tesztelési kapacitás. Meg-
jegyzem, hogy a PCR tesztelési kapa-
citás kihasználtsága országosan csak 
kb. 50%-os, a mi laborunkban pedig 
csupán 25%-os. Tehát a »sebesség-
meghatározó lépés« a tesztelés volu-
menjében nem a laborok kapacitása, 
hanem a közegészségügyi hatóság 
krónikus emberhiánya. Nehéz meg-
oldani a tesztelést úgy, hogy naponta 
néhány csapat gyűjti be a mintákat 
a tünetes személyek otthonából, és 
már most napokat kell várni a fer-
tőzöttebb nagyvárosokban ahhoz, 
hogy egyáltalán le tudják venni a 
mintát. Teljesebb lenne a kép a jár-
ványról, ha a páciensek el tudnának 
menni az általuk kiválasztott laborba 
vagy éppen gyógyszertárba tesztelés-
re, és nem kellene ezért fi zessenek. 
Ezt pedig egy sima minisztériumi 
rendelettel meg lehetne oldani” – írta 
hétfői bejegyzésében a szakember.

Olasz forgatókönyv

Attól tart, Románia már abban a hely-
zetben van, amelyben Olaszország 
volt a pandémia első hónapjaiban, 
a kórházak, sürgősségi osztályok 
túlterheltté váltak a koronavírusban 
szenvedő betegek nagy számától – 
jellemezte tegnap az országos hely-
zetet Valeriu Gheorghiță orvos-ezre-
des. Az oltáskampányt koordináló 
bizottság (CNCAV) elnöke szerdán, a 
CNCAV heti sajtótájékoztatóján arról 
is beszélt, hogy 10–14 napig még biz-
tosan emelkedni fognak a napi eset-
számok, tetőzés leghamarabb csak 
két hét múlva következhet be, ha a 
lakosság felelősségteljes hozzáállást 
tanúsít. Adriana Pistol, az Országos 
Közegészségügyi Intézet keretében 
működő Fertőző Betegségeket Ellen-
őrző és Felügyelő Országos Központ 
igazgatója arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az ország már nem áll messze a 
napi 20 ezres esetszámtól.

A CNCAV elnöke szerint Románia 
már abban a helyzetben van, 
amelyben Olaszország volt 
a pandémia első hónapjaiban

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

• A koronavírushoz köthető halálesetek száma ok-
tóber második felében tetőzhet Romániában, elérve 
a napi 520–650 közti értéket, az igazolt fertőzések 
száma pedig meghaladhatja a napi 40 ezret is a hónap 
utolsó hetében a különböző járványmodellek és prog-
nózisok szerint. A napi 20 ezertől már most sem áll 
messze az ország a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és 
Felügyelő Országos Központ igazgatója szerint.




