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A pandémia Mecklenburg-Előpomerániában. A turizmustól a lockdown-ig
Mecklenburg-Előpomeránia Németország legkedveltebb nyaralási célpontjai
közé tartozik. A turizmus a tartomány egyik legfontosabb gazdasági ágazata.
Ezért a szálloda- és vendéglátóipart, a szabadidőközpontokat érintő
intézkedések súlyos következményekkel járnak a munkaerőpiac és az
adóbevételek területén. A tartományi kormányzatnak súlyos döntést kellett
hoznia: lehetővé teszi a zavartalan nyaralást, vagy korlátozza a turizmust.
Végül a kormány nem állta útját a turizmusnak, a kórházi dolgozók pedig
gyanakodva szemlélték a zsúfolt strandokat, éttermeket és sétálóutcákat. Csak
az a kérdés foglalkoztatta őket, hogy az üdülők rohamát nem követi-e az
intenzív osztályok megrohamozása?
A válasz: A pandémia második hulláma később Mecklenburg-Előpomerániát
is elérte, de nem olyan súlyosan, mint ahogyan az csaknem 3 millió nyaralóval
– kétszer annyi emberrel számolva, mint a tartomány lakossága – várható lett
volna. Mivel a hétnapos incidencia október közepéig mérsékelten, 15-re
növekedett, abból indulhatunk ki, hogy a turisták áradata nem járt a vírus
tömeges behurcolásával. Összességében tehát a turisztikai szezon
megengedéséről szóló döntés helyes volt.

A pandémia első és második hullámának hatásai a kórházakban: Az első
hullám Mecklenburg-Előpomeránia kórházaiban más szövetségi tartományok
fertőzési gócaihoz viszonyítva alig volt érzékelhető. Ez Németország többi
részeihez hasonlóan novemberben megváltozott, amikor az incidencia értéke
hirtelen 50 fölé, majd 2021 január közepén 136-ra növekedett. Megfelelően
arányosan növekedett az intenzív osztályok kihasználtsága.
A pandémia idején több rehabilitációs klinika szakosodott long-covidesetekre. A MEDIAN-Klinik Heiligendamm elsők között lépett erre az útra,
a kórházban már 2020. április 14-én poszt- és long-covid-eseteket gondoztak.
Széleskörű tapasztalatai folytán a kórház szövetségi szinten is hírnevet vívott
ki magának. Dr. med. Jördis Frommhold osztályvezető főorvos 2021
júniusában a Bundestag egészségügyi bizottsága előtt számolt be a több mint
800 eset rehabilitációs ellátásáról.
A tartományi kórházak gazdasági helyzete a pandémia kezdete óta: A
szövetségi kormány által 2020 márciusában bevezetett mentőöv, illetve az
ágyak szabadon tartásáért fizetett átalányok megelőzték, hogy a kórházak
pénzügyi nehézségekkel szembesüljenek. Az intenzív kapacitások bővítését
és azok technikai felszerelését célzó támogatási források odavezettek, hogy az
ehhez szükséges pénzek nem a kórházak folyó költségvetését terhelték. Ennek
eredményeként az elmúlt év zárómérlege többségében pozitív volt. Az, hogy
ez ebben az évben is így lesz-e, még nem ítélhető meg véglegesen, mivel
időközben egyes támogatási intézkedéseket visszavontak.
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