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Amikor minden perc számít
A járvány miatt egyre nagyobb nyomás alá kerül a mentőszolgálat

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírusos betegek nagy 
száma miatt már kapacitásai 
határán működik a Hargita 

Megyei Mentőszolgálat. „Egyre sű-
rűbben kezd előfordulni, hogy a hí-
vások száma megnő, a mentők sokat 
kell álljanak a kórházak előtt, hiszen 
a kórházak túlterheltek. Az emberek 
azért nem érzékelik, hogy milyen 
gondok vannak a mentőszolgálatnál 
is, mert ahogy bejön a hívás, ha távo-
labbról is kell küldjük a mentőt, de a 
legközelebbi szabad kocsit átirányít-
juk a beteghez. Az a szerencsénk, 
hogy sok mentőautó van szolgálat-
ban, ugyanis a lakosságszámhoz 
képest az egyik legtöbb mentővel 
rendelkező megye vagyunk, és ezért 

helyt tudunk még állni, nem 
alakult ki az, ami más me-
gyékben, hogy egyszerűen 
nem tudnak mentőt küldeni 
a beteghez” – foglalta össze 
a helyzetet Péter Szilárd, a 
Hargita Megyei Mentőszol-
gálat vezérigazgatója. El-

mondta viszont azt is, hogy 
a mentőszolgálat már a kapacitásai 
kihasználtságának határán áll a 
koronavírusos betegek nagy száma 
miatt. Kedden például Csíkszeredá-
ban az orvosos mentőautó, azaz a 
súlyos eseteket ellátó rohammentő 
összes betege koronavírusos volt: 
„akárhová hívták, ha autóbaleset 
volt, ha eszméletlen volt a páciens, 
letesztelték őket, és mind Covid-fer-
tőzöttek voltak”. Rengeteg az új eset, 
naponta már 20–40 koronavírusos 
beteget – tízszer többet, mint néhány 
hónappal ezelőtt – visznek otthonról 
kórházba vagy egyik kórházból a 
másikba, és jellemző az is, hogy több 
a rosszabb állapotban lévő páciens, 
mint korábban.

Kockázatok és mérlegelés

A mentőszolgálat vezetősége már 
vizsgálja a mentőcsapat-ügyeletek 
bővítésének lehetőségeit. Ha két egy-
más utáni napon előfordul az – ami a 
napokban egyszer már megtörtént –, 
hogy a mentőautóknak a kórházak 
előtt kell várakozniuk az ellátásra 
szoruló betegekkel, akkor megnöve-
lik a mentőcsapatok számát. Új szak-
személyzetet nem tudnak toborozni, 
ezt csak úgy tudják megoldani, hogy 
gyakrabban küldik ügyeletbe a meg-
lévő alkalmazottakat. Ennek viszont 
az a veszélye – hangsúlyozta Péter 
Szilárd –, hogy a személyzet kime-

rül. Ha viszont szükség esetén nem 
hozzák meg ezt a döntést, akkor em-
beréletek kerülhetnek veszélybe, az-
az úgy kell egyensúlyban tartaniuk 
a mérleg nyelvét, hogy mindkét ser-
penyőjében egyre csak halmozód-
nak a kockázati tényezők. „A kórhá-
zak sürgősségi osztályain az ágyak 
tele vannak, hiszen mi is viszünk be-
tegeket, és vannak olyanok is, akik 
maguktól mennek. Amíg a kivizsgá-
lás zajlik, addig az ágy foglalt, utána 
dől el, hogy be kell-e utalni vagy ha-

za lehet engedni. Ha minden egybe-
esik, akkor a kórház egyszerűen nem 
tudja átvenni tőlünk a beteget, aki 
olyan állapotban van, hogy feküdnie 
kell, mert ülni már nem tud. Ilyenkor 
a páciens a mentőben marad, mert 
ott fi gyelemmel tudjuk követni az 
állapotát. De ennek az a veszélye, 
hogy ha – Isten őrizz – ilyenkor törté-
nik valami súlyosabb, akkor nagyon 

távoli mentőpontokról kell a csapa-
tokat átküldenünk. Tehát ez állandó 
veszéllyel jár” – fogalmazott a men-
tőszolgálat vezérigazgatója.

„Emberéletek kerülhetnek 
veszélybe”

Azzal is értékes idő veszhet el, hogy 
a mentőautók személyzetének ál-
landóan át kell öltöznie, amikor fer-
tőzötteket visznek terepről kórház-
ba vagy onnan a fertőzőrészlegekre, 

illetve gyakran előfordul az is, hogy 
más egészségügyi panaszok miatt 
hívnak mentőt, de a mentősök által 
elvégzett Covid-gyorsteszt pozitív 
eredményt hoz – ilyenkor szintén 
azonnal be kell öltöznie a személy-
zetnek. A koronavírusos betegek 
szállítása után a mentőautót is fer-
tőtleníteni kell, ameddig ez nem 
történik meg, nem indulhat el nem 

koronavírusos beteg ellátására. 
„Ezek mind időveszteségek. Olyan 
kapacitáshiány alakulhat ki ezek 
miatt, aminek a következtében em-
beréletek kerülhetnek veszélybe” – 
mondta Péter Szilárd.

Két-három hétig biztosan nem 
lesz javulás

A közeljövőt illetően a megyei 
mentőszolgálat vezérigazgatója 
elmondta, két-három hétig még 
nem fog javulni a helyzet abban 
az esetben sem, ha Hargita megyé-
ben már elérte a csúcsot a járvány 
negyedik hulláma. Amennyiben 
ez megtörtént – amivel kapcsolat-
ban vannak fenntartásai, tekintve 
hogy a megyében később kezdő-

dött a negyedik hullám, mint az 
ország más részein –, két-három 
hét múlva kezd érződni az enyhü-
lés a mentőszolgálathoz beérkező 
hívások számában. Ha Hargita 
megyében még nincs a csúcson a 
járványhullám, akkor a következő 
hetekben romlani fog a helyzet. 
A járvány fékezését illetően Péter 
Szilárd elmondta, őt meglepi, hogy 
miközben tavaly, a jelenleginél 
kisebb esetszámok idején a ható-
ságok elrendelték a mindenkire 
egyaránt érvényes kötelező kül-
téri maszkviselést, most ez nem 
történt meg. „Két-három hétről, 
egy hónapról lenne szó. Én azt a 
forgatókönyvet alkalmaznám, ami 
sikeres volt, mert Hargita megye 
nem került olyan állapotba, mint 
most” – fogalmazott a mentőszol-
gálat vezérigazgatója, aki szerint 
attól függetlenül, hogy most nincs 
érvényben ilyen előírás, nyugod-
tan hordhatja kültéren is a masz-
kot az, aki felelősséget érez saját és 
környezete egészsége iránt.

Nem ritka, hogy a riasztás oka 
mellett a helyszíni gyorsteszt 
Covid-fertőzést is igazol 
a páciensnél
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Elmarad az előadás
Propper Valéria Magyar írók 
a világháború(k) és Trianon 
poklában című, október 15-ére 
meghirdetett csíkszeredai 
előadása a járványhelyzetre 
való tekintettel elmarad. Az 
előadást egy későbbi és ked-
vezőbb időpontban minden-
képp meg szeretnék tartani. 

Ittas gyalogost 
gázoltak el 
Alkohol befolyása alatt álló 
gyalogost gázoltak el Máréfal-
ván kedden este nyolc óra 
körül – tájékoztatott közle-
ményében a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság. Mint 
kiderült, egy Bákó megyei 59 
éves férfi személygépkocsijá-
val a 13/A jelzésű országúton 
haladt Szentegyháza irányá-
ba, amikor az út jobb oldalán 
közlekedő 65 éves helybéli 
gyalogost elütötte. A rendőr-
ség helyszíni vizsgálata során 
a sofőr alkoholtesztje negatív 
lett, a gyalogos alkoholsza-
got árasztott, de nem tudták 
a helyszínen letesztelni. A 
férfit fejsérüléssel szállították 
kórházba – tudtuk meg a Har-
gita Megyei Mentőszolgálat 
munkatársától. 

Online ügyintézésre 
állnak át
Zárva lesz októberben Hargita 
Megye Tanácsának iktatója, a 
lakosságot online ügyintézés 
lebonyolítására buzdítják 
az intézmény munkatár-
sai – közölte Hargita Megye 
Tanácsának kommunikációs 
csapata. Az egyre súlyosbodó 
járványhelyzet miatt az elekt-
ronikus ügyintézést részesítik 
előnyben a megyei tanácsnál, 
ugyanis több ott dolgozónál 
is fertőzésgyanús tünetek je-
lentkeztek, így átálltak otthoni 
munkavégzésre. Ugyanakkor 
arra is felhívják a lakosok 
figyelmét, hogy a papíralapú 
dokumentumok feldolgozá-
sa jelentősen lassúbb lesz, 
mivel a dokumentumokat még 
mielőtt foglalkoznának velük, 
két-három napra a hivatal alag-
sorában helyezik el a fertőzés 
terjedésének megakadályozá-
sa érdekében. Az intézmény 
munkatársai továbbra is az 
e célra kialakított földszinti 
irodahelyiségben fogadják 
a lakosságot, amennyiben 
szükséges. 

• RÖVIDEN 

• Hargita megye az ország legtöbb mentőautóval rendelkező megyéi közé tarto-
zik, de még így is a mentőcsapat-ügyeletek bővítésének lehetőségeit vizsgálja a 
mentőszolgálat vezetősége, ugyanis kapacitásaik határán vannak a koronavírusos 
betegek nagy száma miatt. A fertőzés masszív közösségi terjedésére utal az, hogy 
olyan nap is volt a héten, amikor a súlyos esetekhez riasztott rohammentő minden 
páciensénél koronavírus-fertőzést igazoltak a tesztek, függetlenül attól, hogy ők 
baleseti sérültek vagy ájult személyek voltak.

A magánmentőket is bevetnék

Adela Cojan, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke kedden 
bejelentette, hogy a következő időszakban a magán mentőszolgálatok 
is veszik a 112-es segélyhívásokat, hogy segítsenek az egészségügyi 
rendszernek megbirkózni a nagy fertőzéshullámmal. A Marosvásárhe-
lyi Rádió a megyei mentőszolgálat vezérigazgatójára hivatkozva azt 
közölte, hogy a mentőszolgálat már túlterhelt, és teljes kapacitással 
dolgozik. A hír szerint a megyei egészségbiztosítási pénztár már kapott 
költségvetés-kiegészítést a magán mentőszolgálatok bevonásának 
finanszírozására. Utóbbiak viszont arra panaszkodnak, hogy a tavalyi 
szükségállapot idején is végeztek hasonló szolgáltatásokat, de az 
állam nem fizette ki ezeket, illetve a költségekhez képest rendkívül 
kevés pénzt kaptak a szolgáltatásokra.




