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Körkép
csík

Adott a jelenség: a családorvosok minden évben kilátásba 
helyezik, hogy nem írják alá a biztosítópénztárral az aktuális 
keretszerződést. A visszatérő indok az, hogy a szerződésben 
foglaltak szerint csökkenni fog a jövedelmük, veszélybe kerül 
a rendelők fenntartása. Aztán mégis aláírják a szerződést, és 
nem kerül lakat egyetlen rendelőre sem. Az idén is ez zajlik: 
egyelőre mindenki kivár – az állam és a családorvosok is –, 
aztán minden valószínűség szerint az állam lesz a nyertes, de 
kapnak egy kis elégtételt a családorvosok is – menet közben vi-
szont veszít a beteg.

Déjà vu érzésem van. Emlékeznek? Pár évvel ezelőtt a pa-
tikák tiltakoztak folyamatosan néhány érv alapján. Hol azért 
nem adták ki a receptre felírt orvosságokat, mert nem volt rá 
pénzkeretük (egyébként teljesen jogosan), hol meg azért, mert ezt 
tartották egy célravezető tiltakozási formának. És ezzel párhu-
zamosan nyíltak sorra a patikák minden utcasarkon. Most meg 
arról beszélnek az illetékesek, hogy túltermelés van a családorvos-
képzésben Romániában. 

De mielőtt minden családorvos megsértődne, és családorvos-
ellenesnek vagy úgy általában orvosellenesnek titulálna, be kell 
látnom, hogy valóban van néhány aberráció a rendszerben. Pél-
dául a bűvös 20-as szám. Ennyi beteget vizsgálhat meg ugyanis 
egy nap egy családorvos. Azaz vizsgálhat többet – tény, hogy so-
kan vizsgálnak is többet –, csak éppen azt a biztosító nem fizeti 
ki nekik. Tudok olyan családorvost, akinek akkora volt a „forgal-
ma”, hogy alkalmazott maga mellé egy fiatal szakembert, ennek 
ellenére napi 20 beteg vizsgálatánál többet úgysem számolhat el. 

Ha innen nézzük, tényleg érthetetlen, hogy miként fogja a bizto-
sító növelni számukra a ledolgozott szolgáltatásokért járó pénzt.

Ennek ellenére bosszant, ha mindenhonnan az ömlik, hogy 
mennyire rossz Romániában orvosnak lenni. Elismerem, biztos 
rosszabb, mint Svédországban. De szerintem újságírónak is ott 
jobb lenni. Meg asztalosnak is, vagy éppen informatikusnak. 

Nemrég részt vettem Marosvásárhelyen egy olyan rendez-
vényen, ahol székelyföldi kórházigazgatók egymást túlversengve 
igyekeztek meggyőzni hatodéves orvostanhallgatókat, hogy 4-5 év 
múlva, mikor szakorvosok lesznek, az ő kórházukban vállaljanak 
munkát. Nem irigység, de úgy gondolom, sok más fiatal szakember 
élvezné, ha havonta nem „sommerpecsétért” állna sorba, hanem 
válogatna a szolgálati lakásokkal fűszerezett ajánlatok közül.

A fizetés? Tényleg nem sok. A nyugatihoz képest pláne. És 
a hazaihoz? Tény, hogy több is lehetne… És akkor még nem is 
beszéltünk a valóban bizonytalan és nem is legális, ám mégis 

jövedelemnek nevezhető „figyelmességekről”. Egyik kollégám 
megállapítása volt, hogy neki ebben az országban az egészség-
ügy kerül a legtöbbe. A havonta kifizetett biztosításon túl még 
legalább egyévnyi biztosítás összegét kell borítékba tegye, hogy az 
orvos baj esetén ránézzen, és elmondja neki, hol van a fizetéses 
magánrendelője, ahol meg tudja oldani a problémáját. Belátom, 
ez sarkított, de van igazságalapja.

De térjünk vissza a családorvosok helyzetére. Hogy csődbe megy 
a rendelő, a vállalkozás? Még nem láttam egyet sem csődbe men-
ni. Hogy nem megy úgy, ahogy az illető orvos szeretné, azt el tu-
dom hinni. De akármennyire is próbálok együtt érző lenni, velem 
együtt még bizonyára sok vállalkozó szeretne egy olyan, az állam-
mal kötött szerződést tudni a fiókjában, amely garantálja, hogy 
egy bizonyos összeg havonta megérkezik a számlájára. Ráadásul 
olyan szerződés, amely nem tiltja meg, hogy az illető családorvos 
magánpraxisban is folytasson különböző orvosi tevékenységeket.

Mondom, orvospárti vagyok. Abban például maximálisan 
egyetértek velük, hogy az, ami idén is megtörtént Romániában 
– június elsejéig nem képes a szaktárca és az országos egészség-
biztosító kidolgozni az idei szerződéseket, és egyszerűen egészség-
biztosítási rendszer nélkül marad, még ha egy napra is, az egész 
ország –, jobb helyeken elképzelhetetlen. Jól mondta az egyébként 
szintén orvos ismerősöm a múltkor: az a tény, hogy Romániában 
élünk, ad nekünk elég elfoglaltságot. 

Orvosgondok 
orvosolatlanul

         NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

A területek tulAjdonviszonyát is tisztázniuk kell

Munkában Mária utászai

hirdetések

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület tagjai, 
ifjúsági szervezetek, cserkészcsa-
patok, közbirtokosságok, egyház-
községek dolgoznak folyamatosan 
a Mária út kiépítésén. Aki nem 
gödröt ás vagy jelzéseket fest, az 
anyagilag vagy élelemmel támogat-
ja Mária utászait. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Jól halad a Csíksomlyóra vezető Má-
ria út kiépítése: elkészült a felcsíki 
szakasz Csíksomlyó–Karcfalva 

közötti 26 kilométeres része – közölte 
Molnár Sándor, a Mária út kiépíté-
séért felelő székelyföldi koordinátor. 
Az útvonal Csíksomlyóról Pálfalva és 
Delne érintésével az aszfaltúton vezet, 
majd a Szent János-templomot érint-
ve földúton éri el Rákost. Áthaladva 
a falu között, a Kőd hegyen át erdei 
úton vezet Karcfalva felé. Az út egyes 
szakaszai kerékpárral is járhatók, más-
hol csak gyalogosan lehet haladni.

Az eddigi építésben nagy szere-
pe volt az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) tagjainak, a csíkszentmiklósi 
ifjúsági szervezetnek Timár Kata-
lin vezetésével, Csíkrákos és Csík-
szentmihály cserkészeinek, akiket 

Máté Sándor és Bíró Mária irányított. 
De valamilyen formában kivették ré-
szüket az oszlopok állításából, a táblák 
festéséből és elhelyezéséből a polgár-
mesterek, a közbirtokossá gok és plé-

bánosok is.  A Tolvajos-tető felé vezető 
útszakaszon eddig az EKE tagjai és a 
Segítő Mária Gimnázium 12 cserkésze 
dolgozott Simon Gáspár vezetésével, a 
csíksomlyói közbirtokosság segítsé-

gével. A munka jól haladt, ezért úgy 
döntöttek, hogy a tervezett szakasznál 
hosszabb távon, Szentegyházáig építik 
ki az utat. A város végétől az Olt gátján 
halad a kijelölt útvonal, majd Csibán 

át a kőbánya érintésével Piricskén és a 
Tolvajos-tetőn át a régi, kikövezett or-
szágút vonalát igyekeznek tartani.

Molnár Sándor szerint az út építé-
sét a Gyergyói- és Udvarhelyi-meden-
cében is elkezdték, az érintett közsé-
gek apraja-nagyja összefogott a közös 
ügy érdekében. 

A Mária út nyomvonalának ki-
jelölésekor a legnagyobb nehézséget 
talán a tulajdonviszonyok tisztázása 
jelenti: a régi utak egy része ma már 
magánterületen vezet át. Molnár Sán-
dor igyekszik megkeresni ezeknek a 
magánterületeknek a tulajdonosait, 
hogy beleegyezésüket kérje az útépí-
téshez. Eddigi tapasztalatai pozitívak 
ezen a téren, de amint mondja, meg-
történhet, hogy hamarabb kerülnek 
helyükre a jelzések, mint ahogy a 
tulajdonosokat fel tudnák kutatni. 
Ezért arra kéri a területek birtokosait, 
amennyiben észreveszik, hogy föld-
jükön a Mária út jelzései megjelen-
nek, jelezzenek a 0730–711745-ös 
telefonszámon. 

A Mária út építői továbbra is szí-
vesen fogadnak minden segítséget, 
önkéntes munkát – Molnár Sándor 
pedig arra kér mindenkit, védjék a 
rongálástól és tartsák tisztán a kiépí-
tett útszakaszt. 

épül a Mária út. Magánterületeken is áthalad fotó: molnár sándor


