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Folyamatosan csökkennek a számok
Hargita megyében 199, Maros megyében 399 fertőzött szorul kórházi ellátásra

I S Z L A I  K ATA L I N, 

SI MON V I R ÁG

Jelentősen lecsökkent az elmúlt 
két hétben a kórházi kezelésre 
szoruló koronavírus-fertőzöttek 

száma Hargita és Maros megyében. 
Míg november kilencedikén előbbi 
megyében 372, utóbbiban pedig 562 
beteget kezeltek, tegnapra ezek az 
értékek 199-re és 399-re estek vissza. 
Rossz hír viszont, hogy a páciensek 
többsége továbbra is kritikus vagy 
súlyos állapotban van.

Számottevő javulás

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban a két héttel korábbi 152 
helyett már csak 71 igazoltan koro-
navírus-fertőzött pácienst ápoltak 
tegnap, közülük 56-an szorultak 
oxigénnel történő légzéstámoga-

tásra – tudtuk meg Kiss Edit 
sajtószóvivőtől. Örvende-
tes az is, hogy míg hosszú 
hetekig az intézmény Co-
vid intenzív terápiás (ATI) 

osztálya folyamatosan tele 
volt, tegnap a tíz ágyból csak öt 
volt foglalt. Az itt fekvő betegek 
állapota viszont kritikus, ahogy a 
fertőző osztályon fekvő négy, illet-
ve a tüdőgyógyászati és a belgyó-
gyászati osztályokon ápolt két-két 
páciens állapota is. Emellett továb-
bi 29 beteg a kór súlyos tüneteivel 
küzd. A gyermek- és az újszülöt-
tosztályon két kiskorút kezelnek 
középsúlyos tünetekkel. A gasztro-
enterológiai osztály viszont felsza-

badult, és visszatért eredeti rendel-
tetéséhez. A kórházba beutaltak 86 
százaléka nincs beoltva.

Súlyos vagy középsúlyos

A Székelyudvarhelyi Városi Kór-
házban a november 9-ei 126-hoz 
képest szintén jóval kevesebb, 68 
igazoltan koronavírus-fertőzött pá-
cienst kezeltek tegnap Zörgő Noé-
mi sajtószóvivő elmondása szerint. 
Mint részletezte, közülük mindösz-
sze egy személy rendelkezik enyhe 

tünetekkel, a fennmaradó 67 pá-
ciens középsúlyos vagy súlyos ál-
lapotban van. Az intenzív osztály 
ebben az intézményben sincs már 
tele, a tíz hely közül nyolc foglalt, 
két beteget intubáltak. Emellett az 
osztályokon 44-en szorulnak oxi-
génnel történő légzéstámogatásra. 
A kórházba beutalt fertőzöttek 92 
százaléka nincs beoltva. 

Csökkent a beutalt fertőzöttek 
száma a Gyergyószentmiklósi Vá-
rosi Kórházban is, a két héttel ez-
előtti 47 helyett tegnap 27 igazoltan 

koronavírusos személyt kezeltek az 
intézményben, az intenzív osztá-
lyon három személyt ápoltak, ket-
tőt közülük intubáltak – számolt be 
megkeresésünkre Fülöp Enikő kór-
házmenedzser. Hozzátette, minden 
beteg súlyos vagy középsúlyos ál-
lapotban van, oxigénes légzéstá-
mogatásban 17-en részesülnek.

Csökken, de nem jelentősen

Noha Maros megyében is folyama-
tosan csökken az új koronavírusos 
betegek száma, a kórházi ellátásra 
szoruló fertőzötteké még mindig 
magas. A Maros Megyei Klinikai 
Kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbo-
van a Székelyhonnak elmondta: 
míg múlt héten 140 beteg volt be-
utalva hozzájuk, legtöbben súlyos 

és nagyon súlyos állapotban, ezt a 
hetet 122 beteggel kezdték, és mind 
a tíz intenzív terápiás ágy foglalt. 
Kifejtette, hogy az általános beteg-
létszám csökkenése után legalább 
10–14 napot kell várni, amíg az 
orvosi ellátásra szoruló betegek 
száma is csökken. Ez azt jelenti, 
hogy amikor két hétig alig van új 
koronavírussal fertőzött személy a 
megyében, akkor kezd csökkenni a 
beutalt betegek száma, és akár egy 
hónapot is várni kell addig, amíg 
megüresednek az intenzív terápiás 
ágyak. Az igazgató továbbá arról is 
beszélt, hogy az egészségügyi sze-
mélyzetnek nagy szüksége van egy 
kis felszusszanásra, mert testileg 
és lelkileg is megterhelő időszak 
áll mögöttük.

A N TA L E R I K A

A gyógyszertárba sokan úgy lép-
nek be, hogy már tudják, mit 

szeretnének vásárolni – válaszolta 
érdeklődésünkre Veress László seges-
vári gyógyszerész, aki elmondta, meg-
próbálják felvilágosítani a klienseiket, 
hogy mit és hogyan szedjenek. „Elma-
gyarázzuk, hogy a legjobb vitamin-

forrás az egészséges táplálkozással, 
sok zöldséggel, gyümölccsel jut be a 
szervezetbe. De ha már kell, akkor 
inkább vitaminkomplexumot javas-
lunk, amely könnyebben felszívódik, 
de azt is észszerűen kell használni” – 
hangsúlyozta a gyógyszerész.

Az általunk felkeresett segesvári 
gyógyszertárban Veress László el-
mondása szerint a 30 évvel ezelőtti 
nyitás óta idén októberben könyvelték 
el a legnagyobb forgalmat. Klienseik 

főleg az 1000 milligrammos C-vita-
mint vásárolják, illetve a televíziós 
reklámok hatására a C- és D-vitamin, 
valamint a C-vitamin és cink vagy 
mindhárom kombinációját. „Érdekes 
módon nagyon megnőtt azok száma, 
akik Béres-cseppet is vásárolnak. Míg 
eddig ezt főleg a magyar klienseink 
használták, most már a románok is ke-
resik” – mondta a gyógyszerész, hoz-
zátéve, hogy a különböző B-vitaminok 
is keresettek, ezeket főleg nagy, 4000 
egységes kiszerelésben vásárolják.

Inkább gyümölcsöt 
és zöldséget fogyasszunk

Nincs jó véleménye az étrend-kiegé-
szítőkről Szalkay Márta gernyeszegi 
háziorvosnak, aki szerint ezek közül 
sokat nem is lehet ellenőrizni, nem 
tudható, hogy milyen összetevőket 

tartalmaz. „Ami mindenre jó, az tu-
lajdonképpen igazából semmire sem 
jó. Lehet, hogy placebóhatást fejt ki 
az első tíz napig, de utána már nincs 
hatása, fölösleges szedni, a pénztár-
cánkat terheljük meg vele. Inkább 
a helyes táplálkozást javaslom, sok 
gyümölcs és zöldség fogyasztását. 
Ha valaki úgy érzi, hogy legyengült, 
krónikus fáradtságban szenved, ak-
kor annak pihenést javaslok, illetve 
magnéziumot és B6-ot írok fel, amit 
tíz napig kell szedni, de nem tovább. 
Ugyanez a javaslatom a C-vitaminra 
is, ne szedjük tovább, mint tíz nap, 
majd tartsunk szünetet, mert megter-
heli a vesét, akár vesekő képződését is 
előidézheti” – fi gyelmeztet az orvos. 
Hasonlóan károsíthatja a szervezetet 
a túl sok A-vitamin is, amely a máj-
ban halmozódik fel. Ha különböző 
vitamintablettákat szedünk, fennáll a 

veszélye, hogy egyik csökkenti a má-
siknak a felszívódását és hatását. Az 
étrend-kiegészítők tulajdonképpen 
koncentrált formában tartalmaznak 
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozá-
si vagy élettani hatással rendelkező 
anyagokat, egyenként vagy kombi-
náltan. Felvetésünkre, hogy 
mostanában nagyon sokan, 
főleg az oltásellenesek, az 
immunrendszer erősítését 
javasolják, Szalkay Márta 
elmondta, „az immunrend-
szert nem lehet túlerősíte-
ni”. Az immunrendszerünk 
erősítésével az oltás nem he-
lyettesíthető – világosított fel 
a gyógyszerész is, aki elmondta, ha 
a gyermekbénulás ellen nem oltják 
be a gyerekeket, bármennyi vitamint 
adhatnak nekik, attól még megfertő-
ződhetnek.

Csak mértékkel az étrend-kiegészítőkkel – a vitaminok nem pótolják az oltást
• A koronavírus-járvány terjedése óta különösen meg-
nőtt Romániában azoknak a száma, akik különböző vita-
minkészítményeket, immunerősítőket és étrend-kiegé-
szítőket szednek. Egy kimutatás szerint tíz személyből 
heten használnak valamilyen étrend-kiegészítőt, ezzel 
azonban a szakemberek szerint nem mindig tesznek jót 
a szervezetüknek.

• Érezhetően javult a járványhelyzet az elmúlt időszakban Székelyföldön, ezáltal pe-
dig az egészségügyi intézményekre nehezedő nyomás is csökkent. A Hargita megyei 
kórházakban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma jelentősen visszaesett, és az inten-
zív terápiás osztályok sincsenek már tele, Maros megyében viszont visszafogottabb a 
csökkenés. A bennfekvők többsége továbbra is a betegség súlyos tüneteivel küzd.




