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ellátják feladatukat a családorvosok, de a legtöbben úgy látják, jelenleg „az egészségbiztosítási rendszeren kívül” dolgoznak fotó: csíki zsolt

Lejártak a szerződések az egészségügyben

Elméletileg áll, gyakorlatilag 
araszol a rendszer

Körkép

június elsejétől nincs érvényes 
szerződése az egészségbiztosí-
tási pénztárnak a rendszerben 
dolgozó szolgáltatókkal, ennek 
ellenére Hargita megyében nincs 
jelentős fennakadás a betegel-
látásban. a családorvosi rende-
lőkben viszont „csak az egész-
ségbiztosítási rendszeren kívül” 
írnak a betegeknek receptet, 
küldőpapírt. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Miután április elsejéről június 
1-jére napolták az idénre 
érvényes szerződések meg-

kötését, az alkalmazási módszertan 
még mindig nem készült el, hiányában 
pedig a pénztár nem tud szerződést 
kötni az egészségügyi szolgáltatókkal, 
kórházakkal, családorvosokkal, szak-
orvosokkal, laboratóriumokkal. 

Dr. Szabó Soós Klára, a Család-
orvosok Hargita Megyei Szövetsé-
gének elnöke a Hargita Népének azt 
nyilatkozta: úgy döntöttek, tovább-
ra is dolgoznak, ellátják a betegeket 
– ezen a héten ingyen, de mivel ezt 
hosszú távon nem tudják vállalni, 
jövő héttől már megtörténhet, hogy 
pénzért. Írnak receptet, küldőpapírt 
is, de „nem az egészségbiztosítási 
rendszeren belül”, mert „június else-
jétől Romániában biztosítási rend-
szer keretében zajló egészségügyi 
ellátás nincs”. Arra a kérdésre: ez azt 
jelenti-e, hogy nem írnak ingyenes 
és ártámogatott recepteket, a dok-
tornő kitérő választ adott, mond-
ván, csak formai kérdés, hogy fehér 
vagy rózsaszín papírra írják-e fel a 
beteg számára szükséges gyógysze-
reket. Úgy tudjuk, a Hargita megyei 
családorvosok többsége csatlakozott 
az akcióhoz.

Megelőlegezett bizalom
„Elsejétől tényleg nincsenek 

szerződéseink a szolgáltatókkal. 

De lesznek” – ezt már dr. Vargyas 
Lehel, a megyei egészségbiztosítási 
pénztár szerződésekért felelős igaz-
gatója mondta, hozzátéve, hogy aki 
dolgozni akar, dolgozik, aki meg 
nem akar, szerződéssel sem dolgoz-
na. Állítása szerint a megye kórhá-
zai, laboratóriumai, patikái mind 
a megszokott módon működnek. 
Ezt Vuap Rozália, a megyei gyógy-
szerészkollégium vezetője is meg-
erősítette. Azt mondta, tudomása 
szerint kiadják a gyógyszertárak az 
ártámogatott és ingyenes recept-
re felírt orvosságokat, már ha az 
orvosok felírják. Szabó Sándor, a 
Prodia Laboratórium vezetője is 
arról tájékoztatott, hogy megelő-
legezik a bizalmat a biztosítópénz-
tárnak, és térítésmentesen ellátják 
a laborba küldőpapírral érkező 
biztosítottakat. 

„Bár normálisnak közel sem 
mondható, ilyen helyzet még volt. 
Ha a szolgáltatókkal közösen meg 
akarjuk oldani a problémát, meg 
tudjuk ezt tenni úgy, ahogy eddig 
is történt” – fogalmazott Vargyas 
Lehel. A családorvosokkal kapcso-
latosan azt mondta, velük konk-
rétan nem tárgyalt, csupán sajtó-
értesülései vannak arról, hogy 40 
százalékos jövedelemcsökkenéstől 
tartva nem kívánják aláírni az idei 
szerződéseket. Állítása szerint a 40 
százalékos csökkenésről szó sincs, 
mert bár valóban csökken a csa-
ládorvosok jövedelmének az úgy-
nevezett per capita része, amelyet a 
pacientúrájukhoz tartozó betegek 
száma alapján kapnak az orvosok 
minden hónapban, de kibővül az 
elszámolható szolgáltatások jegy-
zéke, így az elvégzett munkával 
több pénzt kereshetnek, mint ed-
dig. „Ez a rendszer azt a családor-
vost fogja segíteni, aki dolgozik, 
és nem azt, aki a beteglistáját né-
zegeti. Ez szerintem előrelépés” – 
fogalmazott. 

Mától lehet aláírni 
Nem a szerződéseket, hanem 

egy, az addig szerződéshez csato-
landó függeléket. Ez a döntés a 
délutáni órákban született tegnap 
Bukarestben, az Országos Egész-
ségbiztosító Pénztárnál. Vargyas 
Lehel úgy tudja, a megyei bizto-
sítót arról tájékoztatták a főváros-
ból, hogy a szerződéskötések meg-
késéséért felelős alkalmazási mód-
szertant már elküldték a Hivatalos 
Közlönyhöz kiközlésre, és arra 
utasították a megyei pénztárakat, 
hogy kössenek a szolgáltatókkal 
egy-egy függeléket az eddigi szer-
ződéshez, amelyek alapján folyhat 
tovább a pénztár által finanszíro-
zott egészségügyi ellátás. Ez a füg-
gelék lesz tehát érvényben, amíg 
az új szerződéseket megkötik – de 
legtöbb egy hónapig –, ám az el-
számolás már az új keretszerződé-
sekben foglaltak szerint történik 
majd. „Ez a függelék gyakorlatilag 
két mondat, az erre vonatkozó 
értesítést tegnap délután már ki 
is küldtük a szolgáltatóknak, aki 
akarja, ma aláírhatja” – nyilatkoz-
ta Vargyas. 
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a Csíkszentkirályi 
Polgármesteri Hivatal

2011. június 4-én, szomba-
ton megszervezi az I. Alcsíki 
Pásztortalálkozót. A délelőtt 
10 órától kezdődő programban 
szerepel sajt-, orda-, túrókészí-
tés, hagyományos pásztorételek 
főzése, melyek ingyen kóstolha-
tók. Fellép a részt vevő telepü-
lések hagyományőrző csoportja 
és a csíkszentgyörgyi Székely 
Góbék. Helyszín: Vitos Mózes 
Általános Iskola udvara.

Ostromlott Zöld Ház
több száz fős tömeg várakozott 
tegnap már a kora reggeli órák-
ban a Hargita Megyei környezet-
védelmi ügynökség székhelye 
előtt: azok a személyek gyűltek 
össze, akik láttak fantáziát a kör-
nyezetvédelmi tárca által meg-
hirdetett zöld Ház programban, 
és pályázatot nyújtottak be az 
illetékes szakhatósághoz. 

hompoth Loránd
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Újraindult az épületek fűtés-
rendszerének korszerűsítését 
támogató, Zöld Ház néven 

ismert kormányprogram. Mint isme-
retes, idén is 6-8 ezer lejt hívhatnak 
le magánszemélyek napkollektorok, 
különböző biomasszával működő 
kazánok (fűrészkorpa, pellet stb.) és 
hőszivattyúk telepítésére. A finanszí-
rozásra egyébként azok is jogosultak, 
akik tavaly már pályáztak. Tavaly or-
szágos szinten Hargita megyéből ér-
kezett a legtöbb pályázat a megújuló 
forrásból származó, környezetbarát 
energiával működtetett fűtési rend-
szerekre: közel 1300 finanszírozási ké-
relmet iktattak, amely a programra ki-
utalt teljes költségvetés nagyjából hét 
százalékát jelentette. Az érdeklődés 
idén sem hagyott alább: több százan 

igyekeztek tegnap benyújtani finan-
szírozási kérelmeiket. Az első körben 
a Környezetvédelmi Alap illetékesei 
Hargita megyében 250 pályázatra 
bólintottak rá, az iratcsomók benyúj-
tásának első napján azonban már 270, 
formailag és tartalmilag megfelelő pá-
lyázatot vettek át a környezetvédelmi 
ügynökség munkatársai, miután a bu-
karesti vezetéssel tárgyalva, engedélyt 
kaptak újabb 250 pályázat fogadásá-
ra. „Kénytelenek voltunk túlóráz-
ni, hogy a bejelentkezett személyek 
mindegyikétől átvehessük a pályázati 
iratcsomókat, a roham feltehetően 
holnap folytatódik. Szerencsére má-
sik 250 pályázat benyújtását tette 
lehetővé a Környezetvédelmi Alap, 
miután már az első nap meghalad-
tuk a keretet” – tájékoztatott Bernád 
Zelma, az ügynökség megyei igazga-
tója. A környezetvédelmi ügynökség 
megyei igazgatója délután 5 óra körül 
azt közölte lapunkkal, szerinte akkor 
már 255 formailag megfelelő irat-
csomót nyújtottak be a hivatalhoz a 
Zöld Ház programban pályázók, az 
ajtó előtt pedig még több mint húsz 
személy várakozott sorára. „Sajnos, 
volt néhány iratcsomó, amelyet 
kénytelenek voltunk visszautasítani, 
ugyanis nem volt rendben a kritéri-
umrendszer által előírt papírok vala-
melyike” – tájékoztatott Bernád.


