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Beindult a betegátszállítás

NAGYON SÚLYOS A JÁRVÁNYHELYZET AZ ARAD MEGYEI KÓRHÁZAKBAN

Élet-halál harc az ágyakért

» BÁLINT ESZTER

A

negyedik járványhullám
lecsengéséig otthon maradásra biztatja a krónikus betegeket Horea Timiş, az
Arad Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) vezetője, mivel –
mint mondja – a járványhelyzet
súlyossága miatt fennáll annak
a veszélye, hogy nem részesülnek szakszerű egészségügyi
ellátásban. „Felszabadult egy
ágy az intenzív osztályon. Egy
család örül, egy másik sír… És
így tovább… Hallod a sürgősségen, hallod a buszmegállóban, a tévében, az utcán. Valaki
óránként, percenként kérdez,
van-e szabad ágy. Egy telefon
a megyéből, a következő egy
másik megyéből” – mutatott rá
a helyzet súlyosságára csütörtöki Facebook-bejegyzésében
az egészségügyi illetékes. Példaként egy 24 éves nő esetét
hozta fel, akinek szerda este
az ország valamennyi megyéjében próbáltak helyet találni.
„Páciensek tucatjai várakoznak
minden kórházban. Az egyetlen

Rendkívüli módon megviseli az orvosi személyzetet az óriási nyomás

megoldás: vegyétek fel az oltást,
és ha vannak társbetegségeitek, maradjatok otthon, amíg

»

„Páciensek tucatjai
várakoznak minden
kórházban. Az egyetlen
megoldás: vegyétek fel
az oltást. Hamarosan
nem lesznek helyek az
intenzív osztályokon” –
jelezte Timiş.
lecseng ez a kegyetlen hullám.
Hamarosan nem lesznek helyek
az intenzív osztályokon” – kongatta meg a vészharangot Horea Timiş. Arra is ráirányította
ugyanakkor a figyelmet, hogy
éveknek kell eltelnie, amíg az
intenzív osztályokon helyet ke-

reső kétségbeesett telefonhívások törlődnek az egészségben
dolgozók fejéből, ezért szerinte
pszichológiai segítségre is szükségük lesz.
Az Arad megyei sürgősségi
megyei kórház vezetősége is
arra figyelmeztetett szerdán,
több tucat, kórházi ellátásra
szoruló koronavírusos páciens
várja, hogy felszabaduljon egy
ágy; tizenegy betegnek intenzív
terápiás ellátásra lenne szüksége, ám a sürgősségi osztályon
sincs hely. Csütörtökön Arad
megyében 7,84 ezrelékes volt a
fertőzöttségi ráta, a megyeszékhelyen pedig elérte a 11,26-ot az
ezer lakosra jutó koronavírusos
betegek száma. A megelőző 24
óra leforgása alatt 335 új esetet
jelentettek a megyében, 3526
volt az aktív fertőzöttek száma.

Enyhén nőtt az oltakozási kedv Romániában
Minden tíz romániai lakosból hatnak nem áll szándékában beoltatni magát koronavírus ellen, a ﬁatalok
körében a legmagasabb a vakcina elutasítottsága – derül ki a Reveal Marketing Research által október
elején készített közvélemény-kutatás csütörtökön nyilvánosságra hozott eredményeiből. Elmondható
ugyanakkor, hogy a most mért 40 százalékos oltakozási kedv javulást jelent a januári 36 százalékhoz
képest. A ﬁatalok körében viszont még mindig nagyon alacsony: a 16–24 éves korosztály 68 százaléka
mondta azt, hogy nem akarja felvenni az oltást. A megkérdezett nők 57 százaléka mondta eközben azt,
hogy azért nem kér a vakcinából, mert tart a mellékhatásoktól. Az 55 évesnél idősebbek körében a legmagasabb, 70 százalékos a beoltottak aránya, a legtöbben korukra hivatkozva választották ezt az utat.
A vakcinát választók 64 százaléka válaszolta amúgy azt, hogy a megbetegedés megelőzése érdekében döntöttek így. 60 százalék a környezetét akarta így óvni. Mint a felmérés eredményeiből kiderül,
a 35–44 éves korosztályra jellemző a leginkább az, hogy odaﬁgyel másokra. A régi normalitás helyreállítása – találkozások, utazások, nyaralás – jelentette a fő érvet a megkérdezettek 53 százaléka
számára. Eközben tízből öten mondták azt, nyugodtabbak attól, hogy beoltatták magukat, 32 százalék azért döntött így, hogy meg tudja látogatni a szüleit, 28 százalék számára pedig az jelentette a fő
motivációt, hogy így elutazhatott külföldre.
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„Felszabadult egy ágy az
intenzív osztályon. Egy
család örül, egy másik sír…
És így tovább…” – jellemezte a kritikus kórházhelyzetet
Horea Timiş, az Arad Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, aki otthonmaradásra szólította fel a
krónikus betegeket.

» PATAKY ISTVÁN

sütörtökön szállították át
Magyarországra a válságos
állapotban lévő romániai koronavírusos betegek első csoportját.
Öt-öt pácienst a szegedi, illetve a
debreceni kórház intenzív terápiás
részlegére utalnak be. A tíz beteg
közül nyolcat eddig Bukarestben,
kettőt pedig Temesváron kezeltek.
Állapotuk válságos, de stabil. Az
Arad Megyei Egészségügyi Igazgatóságnak ezt megelőzően nem
volt tudomása arról, hogy Aradról
is szállítanának betegeket. „Eddig
semmilyen hivatalos dokumentum
nem került az igazgatóságra, tudomásunk sincs arról, hogy valamely
beteg elhagyta volna az országot”
– nyilatkozta a Krónikának Pénzes
Gyula, az Arad megyei tisztiorvosi
szolgálat aligazgatója.
Eközben a romániai kórházakban zajló drámai helyzetről
számolt be a Mandiner magyarországi hírportálnak egy marosvásárhelyi rezidens orvos. „Hamis
oltási papírok, Isten tudja, hány
fős lakodalmak, keresztelők, úgy
viselkednek az emberek, mintha
mi sem történne, pedig szörnyű,
amin keresztülmegyünk” – mondta Tusa Anna. Nem ritka, hogy

súlyos állapotban lévő betegek
a kórházi ágyon könyörögnek az
oltásért, de akkor már – mint fogalmazott – eső után köpönyeg.
A rezidens szerint tarthatatlan,
hogy bárki bármit kiírhat a közösségi oldalra, és azt mások ész
nélkül és büntetlenül oszthatják
tovább. „Szélmalomharcot vívtam
egy ideig” – idézte fel. – „Próbáltam megmagyarázni az embereknek, hogy ne higgyék el a közösségi oldalakon terjedő álhíreket,
részletesen elmondtam, mi van az
oltásban, de az olyan elképesztő
butaságokra, minthogy a vakcina
módosítja az emberek DNS-ét, és
tíz év múlva mind meghalunk,
egyszerűen már nem tudok mit
mondani” – fakadt ki. A leendő
belgyógyász szakorvos szerint
elképesztően bosszantó, hogy
rendelkezésre áll egy eszköz: a
vakcina, amivel a járvány megállítható, de nem használjuk, mert
ahelyett, hogy az emberek az
orvosokra fi gyelnének, az álhíreknek hisznek. „Makacs, szemellenzős, székely mentalitás:
márpedig őket be nem oltják” –
tette hozzá. Véleménye szerint,
ha nem lennének a közösségi
oldalak, videómegosztók, akkor
már rég mindenki be lenne oltva.
HIRDETÉS

