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» „Nem igazán szoktuk ar-
ról kérdezni a betegeket, hogy 
miért nincsenek beoltva, hiszen 
legtöbbjük lélegeztetőgépen van, 
elég nekik a saját problémájuk”.

Háborús állapotok uralkodnak a 
koronavírusos betegek által megro-
hamozott romániai kórházakban, és 
óriási a nyomás az erdélyi egészség-
ügyi intézményeken is, ahol megteltek 
az intenzív osztályok. A lapunknak 
nyilatkozó intenzív terápiás orvosok 
szerint sokan az utolsó pillanatban 
fordulnak szakemberhez, egyúttal 
arra fi gyelmeztetnek: a súlyos betegek 
közül szinte valamennyi oltatlan.

» PAP MELINDA, ISZLAI KATALIN

B ár jelenleg is vannak várakozó bete-
gek, egyelőre nincs nagy baj a Maros 
Megyei Sürgősségi Kórház intenzív 

terápiás osztályán, ám dr. Szederjesi János 
igazgató szerint, ha fennmarad a jelenlegi 
fertőzöttségi szint, megtörténhet, hogy telí-
tődnek. A marosvásárhelyi intenzív terápiás 
orvos a Krónikának elmondta, az intézmény 
38 ággyal rendelkezik intenzív terápiás Co-
vid-betegek számára. Ebből 8 van a kórház 
intenzív osztályán, 30 pedig a moduláris in-

tenzív terápiás osztályon, melyet az orvosi 
egyetem udvarán rendeztek be, egy sport-
termet alakítottak át kritikus állapotú páci-
ensek számára, itt is ventilált betegeket ke-
zelnek. „Ezenkívül a sürgősségi osztályon is 
állandóan vannak páciensek, akik arra vár-
nak, hogy megürüljön egy hely az intenzív 
osztályon” – mondta az orvos igazgató, aki 
szerint ezek már intubálva vannak, s amint 
ürül hely, rögtön az intenzív terápiára ke-
rülnek. A marosvásárhelyi egyetemi docens 
elmondta, ezenkívül megmaradt a non-Co-
vid intenzív terápiás részleg is, mely a 37-ből 
30 ágyasra szűkült. „Sajnos a személyzettel 
elég rosszul állunk, szakfőorvosokból szen-

vedünk hiányt, ugyanis a 37 helyes intenzív 
terápiát kibővítettük 68-ra, és ezt nehéz le-
fedni. Köszönetet kell mondjak az intenzív 
terápiás rezidens kollégáknak, akik bese-
gítenek, és néha az asszisztens munkáját 
is végzik. Ugyanis középkádereket is nehéz 
találni. Alkalmaztunk a külső osztályra pár 
személyt, de nekik még folyamatban van 
a betanításuk, így a középkáderekkel még 
rosszabbul állunk, mint az orvosokkal” – 
vázolta a helyzetet Szederjesi. Kérdésünkre 
elmondta, a felszerelésre nem panaszkod-
hatnak, és a gyógyszerellátás sem akadozott 
eddig. „Persze lehetne jobb is, de ventiláto-
rok és monitorok is vannak. A gyógyszereket 
az egészségügyi minisztériumtól kapjuk he-
tente” – magyarázta. Kérdésünkre, milyen 
arányban vannak beoltva a súlyos betegek, 
Szederjesi János közölte: a mostani az oltat-
lanok hulláma, hiszen 95–97 százalékban 
be nem oltott páciensek vannak az intenzív 
terápián. Elvétve akad egy-két beoltott beteg 
is, tette hozzá, jelenleg a 38 páciens között 
egy van, aki megkapta a vakcinát, nála a 
Covid–19 enyhébb formája merült fel, de lé-
legeztetésre szorul, mivel más társbetegségei 
is vannak, melyek súlyosbodtak a fertőzés 
hatására.

Túl későn fordulnak orvoshoz
a fertőzöttek
Dr. Szederjesi János szerint a betegek túl ké-
sőn fordulnak orvoshoz, amikor már súlyos 
az állapotuk. Ezt bizonyítja az is, hogy a leg-
több beteg közvetlenül a sürgősségi osztály-
ról érkezik hozzájuk. „Persze átveszünk a 
Covid-osztályról is betegeket, de a legtöbbet 
a sürgősségi osztályról, ahová többnyire ak-
kor kerülnek, amikor már súlyos a betegsé-
gük, és nagyon erős tüdőérintettségük van. 
Ez jellegzetes volt az előző hullámoknál is, 
mivel a hyposmia (szaglóképesség elveszté-
se) és az oxigénhiány lassan alakul ki, emiatt 
könnyen tolerálják, és amikor a páciensnek 

súlyos tünetei vannak, már nagyon nagy a 
tüdőérintettség” – magyarázta a szakember. 
Az intenzív terápiás orvos szerint a betegek 
többsége 60–65 éves vagy idősebb. Bár eny-
hébb tünetekkel kezeltek gyerekeket is a Co-
vid-osztályon, ezek nem kerültek az intenzív 
terápiára. Néhány 20–30 éves páciens akadt 
ugyan, de többnyire más betegségük is volt.

Dr. Szederjesi János kérdésünkre elmond-
ta, náluk is akadt beteg, aki az intenzív terá-
pián kérte a védőoltást, de azt ilyenkor nem 
lehet beadni. És olyan pácienseik is voltak, 
akik, amint az intenzív terápiára kerültek, 
megbánták, hogy nem voltak elővigyázato-
sabbak, vagy nem a hiteles információfor-
rásokat keresték. „Nem igazán szoktuk arról 
kérdezni a betegeket, hogy miért nincsenek 
beoltva, hiszen legtöbbjük lélegeztetőgépen 
van, elég a saját problémájuk. Legtöbbjük 
azért többé-kevésbé érzi, valamit igenis te-
hetett volna azért, hogy ezt megelőzze” – 
mondta a szakember. Az intenzív terápiás 
osztály vezetője szerint eddig nem kellett 
beteget máshova szállítani helyhiány miatt, 
sőt más megyéből is fogadtak súlyos betege-
ket. „Amikor a negyedik hullám kezdődött, 
Nagybányáról fogadtunk sok pácienst, majd 
Bukarestből. Az utóbbi időben már nem tu-
dunk sajnos, mivel Maros megyéből is vára-
koznak az intenzív terápiás ágyakra” – vá-
zolta a helyzetet.

Dr. Szederjesi János:
oltassa be magát a lakosság!
Kérdésünkre, miként tudják ellátni feladatu-
kat a jelenlegi leterheltség közepette, a szak-
ember elmondta, ez attól függ, hol tart most 
a negyedik hullám. „Ha tovább emelkedik 
az esetek száma, sajnos megtörténhet, hogy 
telítődünk” – jelentette ki Szederjesi János. 
Amennyiben a következő két hétben csökke-
nés tapasztalható – ahogyan azt remélik –, 
akkor viszont tartani tudják a frontot. „Ezt 
még kibírjuk valahogy! De ha tovább fokozó-
dik, akkor a következő hetekben problémák 
lehetnek” – osztotta meg aggályait a maros-
vásárhelyi szakember. Hozzátette, a Maros 
megyei kórház is kapott egy mobil intenzív 
terápiás részleget 12 férőhellyel, ezt a héten 
próbálják megnyitni, hogy bővítsék az inten-
zív terápiás ágyak számát, így Maros megye 
szintjén is nő a befogadóképesség. Amikor 
arról kérdeztük, mit tanácsol a lakosságnak, 
Szederjesi János kijelentette:„oltassák be 
magukat!”. Rámutatott, a nyugat-európai 
országokhoz viszonyítva nálunk alacsony 
a beoltottak száma, így most az lenne az 

egyik nagyon fontos lépés, hogy növeljük a 
beoltottak arányát. Ugyanis az orvosok lát-
ják, hogy a beoltottak a betegség enyhébb 
formáival megússzák, és az oltottság révén 
magának a vírusnak a terjedése is csökken – 
mutatott rá az intenzív terápiás orvos.

A hazai orvosok szerint a járvány negyedik 
hullámának legnagyobb kihívása, hogy ren-
geteg beteg szorul kórházi ellátásra, közülük 
sokan túl későn fordulnak orvoshoz, amikor 
már az intenzív terápiás ellátás sem segít. 
Buzsi Janka szakorvos, a sepsiszentgyörgyi 
kórház intenzív terápiás osztályának veze-
tője kiemelten fontosnak tartja, hogy időben 
elkezdődjön a kórházi kezelés, tapasztalatai 
szerint ugyanis azok a betegek, akiken már 
nem tudtak segíteni, két-három hétig otthon 
várták, hogy elmúljanak a tüneteik. „Az idő-
ben felismert probléma, elkezdett kezelés 

Védelem. A 105 éves Zoea Baltag megkapja a Pfi zer-vakcina harmadik adagját Bukarestben

TELÍTETTEK AZ ERDÉLYI KÓRHÁZAK KORONAVÍRUSOS BETEGEKKEL, SOKAN OXIGÉNMASZKBAN LÁTJÁK BE A VAKCINA FONTOSSÁGÁT

Elkerülik az intenzív osztályt a beoltottak
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Helyhiánnyal küszködnek

Továbbra is aggasztó mértékben nő a 
kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek 
száma Hargita megyében, a betegek 
túlnyomó többsége kritikus vagy súlyos 
állapotban van, a Covid intenzív terápiás 
(ATI) osztályok beteltek, az egészségügyi 
intézmények pedig folyamatosan hely-
hiánnyal küszködnek. Maros megyében 
ugyancsak romlanak a járványmutatók, 
a hét elején 346 koronavírusos pácienst 
ápoltak a kórházakban. A Marosvásár-
helyi Sürgősségi Klinikai Kórház szom-
szédságában működő rohammentő-szol-
gálat (SMURD) épületének egy részét 
átalakították, ott várakoznak a súlyos 
állapotban levő koronavírusos betegek, 
hogy felkerülhessenek a kórházakban 
levő, intenzív terápiás osztályokra. Maria 
Salanța vezető orvos arról beszélt a 
sajtónak, hogy az átlagosnál több koro-
navírusos beteg igen súlyos állapotban 
jelentkezik náluk, naponta átlagosan 
30-an. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban minden eddiginél több, 170 
igazoltan koronavírus-fertőzött beteget 
ápoltak, közülük 130-an oxigénpótlásra 
szorultak – tudtuk meg Kiss Edit sajtó-
szóvivőtől. Mint részletezte, 34 páciens 
állapota kritikus, a fennmaradó betegek 
többsége pedig súlyos vagy középsúlyos 
állapotban van, enyhe tüneteket keve-
sen tapasztalnak. A kórházba beutalt 
betegek 88 százaléka nincs beoltva. A 
Székely udvarhelyi Városi Kórházban 
valamivel jobb a helyzet, ott tegnap 139 
igazoltan koronavírus-fertőzött pácienst 
ápoltak. Zörgő Noémi szóvivő elmondása 
szerint a székelyudvarhelyi kórházba 
beutalt betegeknek 88 százaléka nincs 
beoltva, ám örvendetes, hogy az elmúlt 
időszakban növekedett az oltakozási 
kedv a városban.




