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Sajtóközlemény 

  6 hónappal az első romániai koronavírusos megbetegedés után a Maros Megyei 

Klinikai Kórház még mindíg az élvonalban küzd. 

 

  A Maros Megyei Klinikai Kórházba február 29-én, izolálva érkezett az első fertőzött-

gyanús beteg, március 10-én igazolták a kórház első koronavírussal fertőzött 

betegét, akit Kolozsvárra szállítottak át. A Maros Megyei Klinikai Kórház 

Aneszteziológia és Intenzív Terápia(ATI) osztályára március 25-én lett beutalva az 

első koronavírussal fertőzött beteg. 

  A legelső igazolt eset óta Maros megyében: 

- A Maros Megyei Klinikai Kórházba 1245 koronavírussal fertőzött beteget kezeltek, 

293 személy más kórházakból lettek áthelyezve, 94-en Brassó, Prahova, Fehér, 

Hargita és Kovászna megyékből; 

- 1081 személyt kibocsátottunk, 98 beteg sajnos elvesztette a harcot a koronavírus 

fertőzés ellen; 

- 168 beteg volt beutalva az Aneszteziológia és Intenzív Terápia osztályra, ahol 

jelenleg még 9 van kezelés alatt, közülük 5-en intubálva. 

 Jelenleg a Maros Megyei Klinikai Kórház koronavírussal fertőzött betegek 

kezelésével foglalkozó osztályokon, vagyis az I-es és II-es Fertőző Klinikán, a 

Tudőgyógyászati Klinikán és az Aneszteziológia és Intenzív Terápián 117 

koronavírusos beteg van kezelés alatt. Március, április és május hónapokban 

elkezdtük  beutalni a koronavírussal fertőzött, a fertőzött-gyanús, (tünet es  

tünetmentes) és a súlyos eseteket.  

 Márciustól, lépésről lépésre kiürítettük és előkészítettük a kórház osztályait, hogy 

a II-es fázisban igazolt koronavírusos betegeket kezelő kórház legyünk (spital suport 

COVID-19 faza II). Márciustól az I-es és II-es Fertőző Klinika, a Tudőgyógyászati 

Klinika és az Aneszteziológia és Intenzív Terápia dolgozói az első vonalban dolgoztak, 

időközben hozzájuk csatlakoztak a kórház többi szekciói is. Jelen pillanatban, a 

kórház minden be-és kiutalási rendje tökéletesen működik, júniustól pedig már újra 

fogadjuk a nem koronavírusos pácienseket is. A személyzet felkészült, gyógyszer és 
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felszerelés raktárkészletünk biztosított a betegeink megfelelő ellátására a 

következő időszakban.           

  A koronavírussal fertőzött páciensek kezelése az előírásoknak megfelelően vannak 

összeállítva, bizonyos esetekben a betegek Remdesivir kezelést is kapnak. 

  A Maros Megyei Kórház vezetősége hálásan köszöni az alkalmazottaknak és 

mindenkinek, aki támogatta a kórházat ebben a rendkívül nehéz időszakban. 

 

 Közönségkapcsolatok osztály 

Maros Megyei Klinikai Kórház 

 

 

 


