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A konstancai járványkórház 
intenzív terápiás osztályán 
történt, számos halálos áldo-

zattal járó tűzeset óta, azaz több mint 
egy hónapja az Országos Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség (IGSU) elrendel-
te, hogy a megyei tűzoltóságok csapa-
tai naponta háromórás időközönként, 
szervezett módon ellenőrizzék a me-
gyei kórházi egységek intenzív terápi-
ás (ATI) osztályait az esetleges veszé-
lyek megelőzése érdekében.

Mit is ellenőriznek?

Dan Petru Daniel, a Maros megyei 
tűzoltóság sajtószóvivője lapunk 
megkeresésére részletezte, mit is 
ellenőriznek pontosan kollégái 
három óránként. Mint megtudtuk, 9 
óra és 21 óra között a tűzoltócsapa-

tok végzik az ellenőrzést, 21 óra után 
pedig a SMURD rohammentőcsa-
patok végzik el ugyanezt a munkát. 
„Három óránként fi gyelik meg a be-
tegek állapotát, továbbá ellenőrzik, 
hogy a menekülési útvonalak aka-
dálymentesek-e, a kórtermek fűtését 
is ellen őrzik, tilos ugyanis villanyre-
zsót vagy villanymelegítőt használ-
ni, akárcsak nyílt lángot – például 
gyertyát – az intenzív terápiás kór-
termekben. Ugyanakkor ellenőrzik 
az elektromos berendezések sér-
tetlenségét, és a tűz esetén történő 
beavatkozással kapcsolatos isme-
reteket, a megfelelő szellőztetést” 
– magyarázta a Maros megyei tűz-
oltóság képviselője. Minden ellenőr-
zés után jegyzőkönyvet állítanak ki, 
és minden ellenőrzésen részt vesz 
a kórház vezetőségének képviselő-
je is – tette hozzá a tűzoltó. Eddig 
nem jeleztek rendellenességet egyik 
intenzív terápiás osztályon sem Ma-
ros megyében. Múlt szombaton este 

azonban a marosvásárhelyi 3-as szá-
mú sebészeti klinika nem-Covid osz-
tályára hívták ki a tűzoltókat, ahol 
az egyik kórteremben elrobbant egy 
világítótest. A kórház személyzete 

kimenekítette a bent tartózkodó két 
pácienst, ugyanis füst keletkezett a 
kórteremben. A csapatok kiérkezése-
kor nem találtak további problémá-
kat, a kórház villanyszerelőjével kö-
zösen eltávolították a világítótestet, 
amely valószínűleg rövidzárlat 
következtében robbant el – 
tájékoztatott az esetről Dan 
Petru Daniel.

Nem tapasztaltak rend-
ellenességeket a Hargita 
megyei intenzív terápiás 
osztályokon Hargita megye 
tűzoltói sem, akik három-
óránként teljes védőfelsze-
relésbe öltözve ellenőrzik az 
osztályokat a kórház képviselőjének 
jelenlétében – közölte a Székely-
honnal Alina Ciubotariu, a Hargita 
megyei tűzoltóság sajtófelelőse. Még 
nem lehet tudni, meddig végzik az 
említett rendszeres ellenőrzéseket, 
valószínűleg addig, amíg újabb ren-
delkezést nem ad ki az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelőség.

Háromóránként ellenőrzés
Az újabb kórházkatasztrófa elkerüléséért kell résen lenniük a tűzoltóknak

Háromóránként a tűzoltó csa-

patok is bemennek az inten zív 

terápiás osztályokra, hogy 

ellenőrizzék, minden rendben 

van-e 
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Kórháztüzek

Van alapja és előzménye a kór-

házi ellenőrzéseknek, hiszen a 

már említett konstancai esetet 

megelőzően tavaly november-

ben Karácsonkő (Piatra Neamț) 

koronavírusos betegeket ápoló 

kórházának intenzív osztálya 

gyulladt ki, aminek következté-

ben tízen életüket vesztették. 

Aztán idén januárban a buka-

resti Matei Balș járványkór-

ház Covid-osztályának egyik 

kórtermében keletkezett tűz, 

amelyben négy beteg vesztette 

életét.

• A megyei tűzoltóságok már egy hónapja mindennap háromóránként ellenőrzik a kór-
házakban lévő aneszteziológiai intenzív betegellátó osztályokat (ATI) egy országos akció 
keretében, tekintettel a koronavírusos esetek növekedésére és a kórházi egységeket 
érintő egyre gyakoribb vészhelyzetekre. A Maros és Hargita megyei tűzoltóságok szóvivői 
számoltak be lapunknak a megelőző intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

Cseke Attila is összegzett

A helyi közösségeknek fontos 

a fejlesztési minisztérium által 

finanszírozott víz-, szennyvíz- 

és úthálózat-korszerűsítés, ezt 

bizonyítja, hogy az önkormány-

zatok 97,5 százaléka pályá-

zatot iktatott a szaktárcánál 

– jelentette be Cseke Attila 

fejlesztési miniszter a hétfő 

éjfélkor zárult jelentkezési 

határidő lejárta kapcsán. A 

3228 önkormányzatból csupán 

81 nem iktatott kérést. Közölte, 

137,59 milliárd lejre iktatott 

3147 önkormányzat finanszí-

rozási kérést, összesen 7545 

beruházásra; szerinte habár az 

Anghel Saligny-program össz-

költségvetése 50 milliárd lej, a 

szinte háromszoros túljelentke-

zés azt mutatja, nagy szükség 

van ezekre a beruházásokra. 

„A csapvíz nem luxus, a járható 

út nem luxus. Szükség van 

ezekre a beruházásokra, és 

örömmel töltött el, amikor lát-

tam, hogy sok önkormányzat 

összefogott és a tízszázalékos 

többletfinanszírozás érde-

kében közösségi fejlesztési 

társulásokként pályáztak” – 

nyilatkozta Cseke Attila.
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Lesz folytatás: 
hátravan még a gáz

„Egyértelműen látszik, hogy az út-
hálózat fejlesztése elsőbbséget él-
vez a székelyföldi polgármesterek 
számára, de a víz- és szennyvízháló-
zat kiépítése is azt eredményezheti, 
hogy az alapvető infrastrukturális 
szükségletek megvalósulnak térsé-
günkben, magyarán lesz vezetékes 
ivóvíz- és szennyvízhálózat Szé-
kelyföld legtöbb szegletében. Nem 
elhanyagolandó az sem, hogy az 
elkövetkezőkben lehetőség nyílik 
a gázhálózat kiépítésére is ugyan-
ezen program kereten belül, amire 
szintén nagy szükség van a székely-
földi megyékben, hiszen jelenleg 
Maros megyében 111 ezer, Kovászna 
megyében 8400, Hargita megyében 
pedig 16 ezer fogyasztó van a gáz-
hálózaton” – sorolta Barti Tihamér. 
Mint jelezte, a gázhálózatok pályá-
zatára a fejlesztési és az energetikai 
minisztériumoknak először közös 
módszertant kell kidolgozniuk. Mi-
után ez elkészül, onnantól számítva 
45 napon át lehet gázhálózatok ki-
építésére pályázni az Anghely Sa-
ligny-programban.




