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Ilyen rossz még sosem volt
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Hargita megye

Egyre aggasztóbbak a járványmutatók, túlterheltek a kórházak Hargita megyében
• A folyamatos bő-

vítések ellenére is
helyhiánnyal küszködnek a Hargita megyei
kórházakban a koronavírus-fertőzöttek számának robbanásszerű
növekedése következtében. A betegek túlnyomó többsége súlyos
állapotban van, rengetegen szorulnak légzéstámogatásra. Csíkszeredában korábban
sohasem volt ennyire
drámai a helyzet, csak
a hétvégén kilencen
vesztették életüket a
járvány miatt.

meghaladta a 250-et. A rendelkezésre álló legfrissebb, hétfő déli adatok
szerint a megye kórházaiban ápolt
koronavírus-fertőzöttek száma 269re növekedett.

Tele az intenzív osztály
Ennyire rossz korábban sohasem
volt a helyzet, sem a betegek száma, sem a halálesetek száma, sem
a helyhiány tekintetében – mutatott
rá érdeklődésünkre Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
szóvivője. Mint részletezte, a tegnapi adatok szerint 139 igazoltan koronavírus-fertőzött beteget ápoltak az
egészségügyi intézményben, a páciensek zöme pedig kritikus vagy súlyos állapotban van. Erről árulkodik

az is, hogy 106-an oxigénnel történő
légzéstámogatásra szorulnak. A
kórház Covid intenzív terápiás (ATI)
osztálya tele van, tíz beteget kezelnek ott, közülük négyen intubálva
vannak. A tüdőgyógyászati osztályon és a fertőző betegségeket kezelő osztályon koronavírusos betegeket ápolnak, illetve az átalakított
belgyógyászati osztályon is már 42
pácienst kezelnek. Ugyancsak fertőzötteket ápolnak továbbá a csíksomlyói épület udvarán lévő moduláris
kórház erre fenntartott részében is.
A szóvivő azt is elárulta, hogy csak
a hétvégén kilenc koronavírussal
összefüggésbe hozható haláleset
történt a hargitai megyeszékhelyen.
A kórházba beutalt betegek 89 százaléka nincs beoltva.

Sok a súlyos eset
Hasonló helyzetben van a Székelyudvarhelyi Városi Kórház is, ahol a
tegnapi adatok szerint 106 koronavírus-fertőzöttet ápoltak – tudtuk meg
Zörgő Noémitől, a kórház sajtószóvivőjétől. Mint részletezte, közülük
mindössze négyen tapasztalnak enyhe tüneteket, 102-en viszont súlyos
vagy középsúlyos állapotban vannak. Az osztályokon lévő betegek közül 55-en szorulnak oxigénmaszkos
lélegeztetésre. Az intenzív terápiás
osztályon tíz hely áll rendelkezésre,
ebből tegnap nyolc volt foglalt, négy
páciens pedig lélegeztetőgépen volt.
A kórházban rendelkezésre álló helyek száma a múlt heti bővítés ellenéAlig bővítenek, máris betelnek a
helyek. Rohamosan nő a kórházi
kezelésre szoruló koronavírusfertőzöttek száma
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re rohamosan fogy, így valószínűleg
további átszervezésekre lesz szükség,
de egyre nagyobb fejtörést okoz ennek kivitelezése. Az udvarhelyszéki
kórházban öt koronavírus-fertőzött
vesztette életét a hétvégén. Zörgő Noémi továbbá azt is elmondta, hogy a
tapasztalatok szerint a kórházba beutalt betegek 90 százaléka nincs beoltva, és jellemző az is, hogy akik oltás
után fertőződnek meg, könnyebben
viselik a betegséget, illetve a kezelés
is gyorsabban hat náluk.
A Gyergyószentmiklósi Városi
Kórházban kevesebb hely áll a koronavírusos betegek rendelkezésére:
mint Fülöp Enikő kórházmenedzser
elmondta, nagyon rosszul állnak
a szabad helyek szempontjából,
olyan ágyuk nincs is szabad, amelynél rendelkezésre áll az oxigénes
légzéstámogatás. Tegnap 20 fertőzöttet kezeltek az egészségügyi intézményben, közülük 18-an súlyos
állapotban voltak.

Életét vesztette
Elhunyt a csíkszeredai sürgősségi
kórház egyik, koronavírussal
fertőzött alkalmazottja. A hírt az
egészségügyi intézmény tette
közzé Facebook-oldalán. „Sosem
volt még ennyi és ennyire súlyos
állapotú koronavírusos beteg a
kórházban. Példátlan, hogy hétvégén kilenc koronavírus-fertőzött
beteg vesztette életét kórházunkban. Köztük van az első kolléga is,
akit elvesztünk ebben a harcban:
Dolha Hajnalka orvosírnoktól
búcsúzunk. Családjának vigasztalódást kíván a kórház munkaközössége. Nyugodjon békében!”
– olvasható a bejegyzésben.
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N

oha országos szinten még
mindig jól áll Hargita megye
– hiszen Kovászna megye
mellett egyike azon két megyének,
amelyek a sárga besorolás alá esnek
a fertőzöttségi arány szempontjából,
az összes többi megye és a főváros
is piros –, a járványmutatók rohamosan romlanak a térségben. Múlt
héten több alkalommal is száz fölötti új esetszámot jegyeztek, számos
koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset történt, a kórházban
ápoltak száma pedig a hét végére

Van település, ahol a lakosságnak kevesebb mint öt százaléka van beoltva
• Olyan település is van Székelyföldön, ahol az 5 száza-

lékot sem éri el a helybéli lakosság átoltottsági aránya,
akadnak viszont olyanok is, ahol már 50 százalék közelében jár ez a hányad. Összességében viszont – mint ahogyan országszerte is – a székelyföldi lakosság jó része
teljesen védtelen a koronavírus-fertőzéssel szemben.

H

argita megyében van a legmagasabb átoltottsági aránnyal
rendelkező település a székelyföldi megyékben, ám összességében Maros megye áll a legjobban
a lakosság átoltottságát tekintve.
A három megye települései közül
egy Kovászna megyeiben a legalacsonyabb az átoltottság, kevesebb
mint 5 százalékos – derül ki az
Országos Közegészségügyi Intézet

és az oltáskampányt koordináló bizottság (CNCAV) jelentéséből.

Jórészt sárga Hargita megye
Az Országos Közegészségügyi Intézet hétfőn közzétette az ország megyéire és közigazgatási egységeire
vonatkozó átoltottsági arányokat,
térképeken ábrázolva az immunizálás mértékét. Hargita megye településeinek többsége sárga színnel
jelenik meg, azaz 10–20 százalék
közötti az átoltottsági arány ezeken, van viszont tíz narancssárga

Maros megye „zöldebb”

Sötétzöld nincs, vörös van

Maros megyében valamivel kisebb
a sárgával ábrázolt térségek aránya,
mint Hargita megyében, ugyanakkor ott csak hét narancssárga, azaz
5–10 százalékos átoltottsági rátájú
közigazgatási egység – Kibéd, Nyárádmagyarós, Héjjasfalva, Apold és
Uzdiszentpéter – van. A megye területének majdnem fele világoszöld,
ami 20–30 százalékos átoltottsági
arányt jelez, ugyanakkor kilenc település – Kozmatelke, Bala, Szászrégen, Marosvécs, Gödemesterháza,
Marosvásárhely, Marosszentkirály,
Koronka és Marosszentgyörgy – kapott sötétzöld színt, tehát ezeken eléri a 30–50 százalékot a lakosság átoltottsági aránya. Maros megyében
a megyeközpont lakossága oltatta
be magát a legnagyobb arányban,
ez az érték 37,44 százalékos Marosvásárhely esetében.

Kovászna megyében is a megyeközpontban, Sepsiszentgyörgyön a
legmagasabb, 25,67 százalékos az
átoltottsági arány a CNCAV legutóbbi
összesítése szerint, és ez az arány jelzi azt is, hogy ott nincs egy sötétzöld
színű, azaz 30–50 százalékos
átoltottságot elérő közigazgatási egység sem. 20–30
százalékos immunizáltsági
rátájú település is csak hat
van: Sepsiszentgyörgy, Ilylyefalva, Kökös, Kovászna,
Kommandó és Bodzaforduló.
Kovászna megyében a települések nagyobb része narancssárga, azaz 5–10
százalékos átoltottsági rátájú, ugyanakkor itt található Székelyföld egyetlen vörösre színezett közigazgatási
egysége, Bölön, ahol a CNCAV adatai
szerint mindössze 4,79 százalékos a
lakosság átoltottsági aránya.

Székelyföld
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színnel ábrázolt község is – Parajd,
Korond, Székelyvarság, Oroszhegy, Máréfalva, Szentábrahám,
Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok,
Csíkszentgyörgy,
Csíkszentmárton, Kászonaltíz és Csíkkozmás –,
ahol 5–10 százalékos az átoltottság. Kilenc községben és városban – köztük Székelyudvarhelyen,
Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron – kapta már meg az
oltást a lakosság 20–30 százaléka,
ugyanakkor van négy sötétzöld
színnel ábrázolt település is – Borszék, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy
és Csíkszereda –, ahol már 30–50
százalék közötti az immunizáltak
aránya. Ez az arány Borszéken a
legmagasabb, a CNCAV legutóbbi
jelentése szerint 45,35 százalékos,
ami országos viszonylatban is a
legmagasabbak közé tartozik. A
megyeközpontban 30,69 százalékos az átoltottság mértéke.

