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H I R D E T É S

megelőzheti, hogy a beteg intenzív terápiára 
jusson” – szögezte le a szakorvos.

Vírusos fertőzésre nem indokolt
az antibiotikum
Buzsi Janka veszélyesnek tartja, hogy sokan 
nem hisznek a járványban, egyszerű hűlés-
nek tulajdonítják a tüneteiket, otthon kezelik 
magukat, antibiotikumot szednek, holott a 
vírusos fertőzés esetén az antibiotikum nem 
indokolt. Mindezzel hatalmas kockázatnak 
teszik ki magukat, hiszen ha már annyira 
súlyosbodik az állapotuk, hogy intenzív 
ellátásra szorulnak, csökkennek a túlélési 
esélyek. A sepsiszentgyörgyi kórház intenzív 
terápiás osztályán a koronavírus-fertőzött 
betegek túlélési aránya 50–60 százalékos, 
viszont az intubált betegek esetében ennél 
sokkal kisebbek az esélyek, a betegek 90 szá-
zalékán már így sem tudnak segíteni. A ko-
ronavírus nem tipikus tüdőgyulladást okoz, 
mint korábban, amikor az antibiotikumos 
kezelés leállította a folyamatot, és regenerá-
lódott a tüdőszövet. Ezúttal a tüdő érellátása 
érintett, az erek begyulladnak, trombózisok 
alakulnak ki. Ha a tüdő 80–90 százalékban 
érintett, nem tudja ellátni a funkcióját, hiába 
jut bele az oxigén, ha azt nem tudja tovább-

juttatni. Ilyenkor a mesterséges lélegeztetés-
sel is korlátozott eredményt érnek el, hiszen 
nincs tüdő, amit lélegeztetni lehet.

„Nehezen értik meg az emberek, hogy mi-
ért van szükség minél több intenzív terápiás 
helyre, de a plusz, amit nyújtani tudunk, ép-
pen az intubálás, addig lélegeztetni a bete-
get, ameddig beindul a javulás” – fejtette ki 
Buzsi Janka. Hozzátette, olyan esetük is volt, 
hogy a beteget 40 napig kezelték az intenzív 
terápián, vagy két hetet tartották lélegezte-
tőgépen. Az életét sikerült megmenteni, de 
teljesen legyengült a szervezete, elsorvadtak 
az izmai. A koronavírus-fertőzés súlyos for-
máján átesettek közül sokan életük végéig 
oxigénfüggők maradnak, hiszen a tüdőszö-
vet fi brózissal gyógyul. Ha valakinek csak 
egy negyed tüdeje teljesen egészséges, élete 
végéig szüksége lesz oxigénpótlásra, vagyis 
nem szűnik meg azzal teljesen a probléma, 
hogy kigyógyult a fertőzésből. Buzsi Janka 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az új koro-
navírus nem feltétlenül csak tüdőgyulladást 
okoz, hanem több szervi elégtelenséget is, 
szisztémás gyulladás alakulhat ki a szív-ér 
rendszerben, a májban, a vesékben. A tu-
dományos világ még keresi arra a kérdésre 
a választ, mi áll annak a hátterében, hogy 

egyik személy tünetmentesen vészeli át a 
fertőzést, míg másoknál súlyos formát ölt 
a betegség. Buzsi Janka elmondta, megfi -
gyelései szerint a túlsúlyos személyeknél 
még akkor is súlyos a fertőzés lefolyása, ha 
fi atalok, ugyanakkor a társbetegségek – a 
szív-ér rendszeri problémák, a cukorbeteg-
ség – hasonlóképpen növeli a súlyos lefolyás 
kockázatát. A járvány negyedik hullámában 
változott a koronavírus-fertőzés kórképe, elő-
fordul, hogy hányás-hasmenés jelentkezik, 
kiszáradás, trombózis, agyvérzés, és a tüdő 
nem is érintett. „Azt látjuk, hogy elenyésző 
azon beoltottak száma, akik intenzív terápi-
ás kezelésre szorulnak. Ezért érdemes kérni 
a vakcinát, ugyanakkor ha jelentkeznek a 
tünetek, minél hamarabb orvosi segítséget 
kell kérni, megkezdeni a kezelést” – hívta fel 
a fi gyelmet a Krónikának a szakorvos.

Hiába romlik a helyzet, a lakosság
egy része továbbra is kivár
Bizalmatlanság, félelem, elzárkózás, vára-
kozás – a vidéki lakosság egy része továbbra 
sem hisz sem a járvány súlyosságában, sem 
a védőoltásban, sokan a tünetek megjelené-
se után nem végeznek tesztet, inkább ott-
hon kezelik magukat, mondván, hogy csak 
megfázásról van szó. Demeter Ferenc csík-
szentgyörgyi háziorvos, volt megyei kórház-
igazgató elmondta, a községben más vidéki 
településekhez hasonlóan alacsony az átol-
tottsági arány, tíz százalék alatti. Az utóbbi 
időszakban azonban megnövekedett az ol-
takozási kedv, főként annak hatására, hogy 
egyre gyakrabban hallanak az emberek 
megfertőződött rokonokról, szomszédokról, 
ismerősökről, illetve olyan halálesetekről, 
amelyek elkerülhetők lettek volna.

Az időhúzás életekbe kerül
„Minden álhírnek nem dőlnek be az embe-
rek. De kérdezték már például, hogy igaz-e, 
hogy az AstraZenecától trombózisok alakul-
nak ki. Mondtam, hogy igen, voltak esetek, 
de nem ez a jellemző” – fogalmazott Deme-
ter. Kifejtette, a régi, klasszikus oltások ese-
tében is vannak mellékhatások, csak ezek 
nem annyira gyakoriak, mert egy hónapban 

tízet adnak be belőlük, a koronavírus ellen 
viszont több tízezer beadott dózisról hallunk 
hetente, naponta, tehát gyakoribbak lehet-
nek a mellékhatások. Hozzátette: azokat, 
akiknek nem ellenjavallott az oltás, de még-
sem kérik, a körülöttük bekövetkező tragédi-
ák fogják meggyőzni az immunizálás fontos-
ságáról. „Az idő és a negatív tapasztalatok 
lesznek meggyőzőek, csak lehet, hogy sokak 
esetében már túl késő lesz. Társadalmi szin-
ten is kedvezőtlen hatása van annak a vára-
kozásnak, míg az emberek meggyőződnek 
az oltás szükségességéről. Az idő életekbe 
kerül” – hangsúlyozta a háziorvos. Sztojka 
Tamás nyugalmazott kászonaltízi háziorvos 
is hasonló tapasztalatokról számolt be. Kifej-
tette, már nem kerül kapcsolatba olyan sok 
lakossal, mint aktív éveiben, de továbbra is 
naponta fordulnak hozzá különböző kérdé-
sekkel. „A legrosszabb a nagyfokú bizalmat-
lanság, hitetlenség az oltással és a beteg-
séggel szemben. Utóbbi sokak szerint el van 
túlozva, előbbitől meg félnek, mert sok rém-
hírt olvastak a témában. Hiába mondom, 
hogy fontos az oltás, mert nem hiszik el” – 
fejtette ki. Hozzátette, akkor orvosi tanács 
nem is kell, sőt orvos sem kell, szomorú és 
dühös, hogy pályája végén azzal kell szem-
besülnie, hogy a székelység ennyire hitetlen.

A bizalmatlanság okai
A bizalmatlanság okáról Sztojka azt mondta, 
kezdetben azt hitte, az iskolázottsági szint-
tel, a tudatlansággal lehet összefüggésben 
az oltásellenesség. Később azonban talál-
kozott olyan magas iskolázottságú szemé-
lyekkel, akik megtagadták az immunizálást, 
illetve olyan „egyszerű emberekkel” is, akik 
az orvosi ajánlásokra hallgatva beoltatták 
magukat. „Valahol nagyon nagy mulasztá-
sok vannak. Biztosan az oktatási rendszer-
ben is keresendő az ok, de a média is befo-
lyásol: sokan a megbízható források mellett 
elmennek, és csak a szemetet olvassák. Ezen 
a szelektív tudatlanságon rövid időn belül 
nem tudunk segíteni, nem tudjuk egyik nap-
ról a másikra felvilágosítani az embereket, 
meg van, aki nem is akarja, ezért szigorú fel-
lépésre van szükség” – mutatott rá Sztojka.

Telítettség. A legtöbb romániai kórházban megteltek fertőzöttekkel az intenzív osztályok
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