
Hivatalosan mától fizetni kell a 
családorvosi rendelőkben nyúj-
tott szolgáltatásokért. Az orvo-
sok június elsejétől, amióta nem 
állnak szerződéses viszonyban 
az egészségbiztosító pénztárral, 
ingyen vizsgálták a hozzájuk for-
duló betegeket – most viszont 
– kevés kivétellel – a díjszabás 
mellett döntöttek.
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Nem sikerül feloldani a 
konfliktust a családorvo-
sok és az Országos Egész-

ségbiztosító Pénztár között, így a 
családorvosok – arra hivatkozva, 
hogy az idei keretszerződés előírá-

sai anyagilag hátrányosan érintik 
őket – kitartanak az álláspontjuk 
mellett, mely szerint nem írják alá 
a szerződést. Emiatt már június 
elsejétől nem írnak ártámogatott 
és ingyenes recepteket a hozzájuk 
forduló betegeknek, nem adnak 
küldőpapírt sem, és mától a konzul-
tációt is csak pénzért végzik el. 

Családorvosoktól úgy értesül-
tünk, nem szabtak meg egy egysé-
ges árat: az 50 lejes konzultációs díj 
felét, tehát 25-30 lej körüli összeget 
kérnek el egy vizsgálatért, de min-
den orvos maga dönthet az általa 
alkalmazott összeg nagyságáról.

A fizetési kötelezettség ugyan-
akkor nem minden családorvosi 
rendelőben lesz érvényes – 22 olyan 

családorvos van ugyanis a megyé-
ben, akik nem csatlakoztak az érdek-
védelmi szervezetük által indított 
akcióhoz, és aláírták a szerződést a 
biztosítóval. Náluk tehát nem csak a 
konzultáció ingyenes, de a pacientú-
rájukhoz tartozók ártámogatott re-
ceptet és küldőpapírt is kaphatnak. 
Hogy miért döntöttek ezek a szak-
emberek a szerződés aláírása mellett, 
nem tudni, az általunk megkereset-
tek közül ugyanis senki nem vállalta, 
hogy nyilvánosan elmondja érveit.

Úgy tudjuk, olyan családor-
vosok is vannak, akik – bár nem 
kötöttek szerződést a pénztárral 
– nem kérnek konzultációs díjat a 
betegeiktől, arra hivatkozva, elég a 
betegeknek, hogy meg kell fizessék 
a gyógyszert, fizetik az egészségbiz-
tosítást, ennél jobban nem kívánják 
anyagilag terhelni őket. 

A családorvosok érdekvédelmi 
képviselete azt javasolta a betegek-
nek, hogy a rendelőkben kapott 
számlákkal menjenek a biztosító 
pénztárhoz, és ott kérjék vissza a 
pénzüket. A pénztár szerződésekért 
felelős igazgatója, Vargyas Lehel 
szerint ez félrevezetés, a pénztárnak 
ugyanis nincs törvényes lehetősége 
arra, hogy ilyen számlák ellenérté-
két kifizesse. 

Bár az országos sajtó értesülé-
sei szerint többfelé a szakorvosok 
is úgy döntöttek, hogy nem írják 
alá az idei szerződéseket, Vargyas 
szerint Hargita megyében ez nem 
áll fenn: az összes, eddig is a rend-
szerben dolgozó szakorvossal szer-
ződést kötöttek már, egy kivétellel, 
aki ezután magánpraxisban kívánja 
folytatni a munkáját. 
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Az idei érettségi minden eddiginél szigorúbb körülmények 
között zajlik – közölte a szóbeli vizsgák kezdetekor az oktatási 
minisztérium. Ezzel a szentenciával csak annyi gond van, hogy 
nem példamondatnak szánták az „írd körül a populizmus fo-
galmát” című tételhez, hanem valamilyen össznépi jóváhagyást 
próbáltak meg kicsikarni vele. Ilyen ligában szerénytelenség ta-
nácsokat osztogatni, de kezicsókolom, ha esetleg úgy tetszettek 
volna fogalmazni: az idei érettségi minden eddiginél ciniku-
sabb körülmények között zajlik – bólogatott volna a fél ország, 
mint hatvannál a rugós fejű plüsskutya a kalaptartón. Daniel 
Funeriu tanügyminiszter szerint idén nem lesz puskázás, és ha 
a felügyelő tanárok mégis hajlandóak lennének szemet hunyni, 
olyan tisztogatás következik a tanügyben, mint amilyen a vá-
mosok esetében történt. Arra már korábban is volt utalás, hogy 
a tárca szerint a fehér galléros bűnözőt arról lehet felismerni, 
hogy krétaporos a könyöke – de párhuzamot vonni a korrepe-
tálást eltitkolni is gyáva pedagógusok és a nyolc óránként több 
ezer euró csúszópénzt műanyag vederbe gyűjtő vámosok között 
elég meredek.

 Ami viszont már gyomorforgató: a tárca megpróbálta 
rávenni a tanfelügyelőségeket, hogy videokamerákat szerel-
tessenek a vizsgatermekbe. Ez az üzenet már a végzősöknek 
– akik nem mellesleg most lettek nagykorúak, ergo szava-
zók – szól: tudjuk, hogy surmó csalók vagytok, de a mi digi-
tális technikánk kenterbe veri a ti apró betűs céduláitokat. 
Szerencsére a tanfelügyelőségek – pénzhiányra hivatkozva 
– nem álltak neki megvalósítani Funeriu orwelli ötletét – és 
ennek fejében most tekintsünk el attól, hogy milyen üzenete 
van a diákok kamerás meg figyelésének egy olyan ország-

ban, ahol nem olyan rég a tárcsás telefonok tumorjaiként 
lehallgatókészülékek terrorizálták az embereket. (A mobil-
technológia azóta új távlatokat nyitott.) Furcsállom, hogy a 
székelyföldi tanfelügyelők (a többieket nem volt kedvem kö-
vetni) nem léptek fel határozottabban a kamerás vegzálás 
ellen: az újságcikkek alapján egyedül Ferencz S. Alpár pen-
dítette meg, hogy nem tartja helyesnek az ügy pedagógiai 
üzenetét, a többiek inkább csak az üres kasszafiókra muto-
gattak. Annyit mindenképp érdemes lett volna Funeriu elé 
tárni, hogy a kamera önmagában buta jószág, és nem kezd 
el visítani, ha csalást lát. Tehát a visszaélések leleplezése 
csak gyanúsítások, feljelentések alapján kezdődhetett volna 
el, a szalagokat vagy digitális felvételeket egy bizottság kel-
lett volna visszanézze, megítélje – ez a szűk csoport viszont 
már jó eséllyel a vesztegetések kereszttüzébe került volna, 
arról nem is beszélve, hogy adott esetben megérdemelten po-
fozták volna fel a szülők azt a szertárost, aki James Bond-os 

izgalmában eldönti, hogy a gyermek most puskázott, rózsa-
füzért morzsolt vagy a körmét piszkálta a pad alatt. Egyéb-
ként kudarcba fulladt a tárca azon ötlete is, hogy szülőkből 
verbuvált osztagokkal figyeltesse a vizsgázókat – gondolom, 
az anyukák és apukák célszerűbbnek látták munkahelyükön 
tölteni az időt, hogy legyen miből egyetemre küldeni a fenti-
ek ellenére esetleg mégis jól vizsgázó csemetét.

És ez teszi hiteltelenné az egészet: az oktatási rendszer húsz 
éve tartó reformjában, ami eddig jobbára csak abban mutatko-
zott meg, hogy nem volt még két egyforma elv szerint végigvitt 
tanév, elsüllyedt az érettségi vizsga értéke. Generációkat szívat-
tak meg azzal, hogy a korábban csak átmenőre kihozott, letu-
dandó akadálynak vett érettségit hirtelen elkezdték beszámí-
tani az egyetemi felvételi jegyekbe, aztán mára már hol száz, 
hol ötven, hol harminc százalékban fontos az érettségi jegy, 
miközben tobzódnak azok a balettiskola-rendszerű felsőokta-
tási intézmények, ahol gyakorlatilag a tandíjért adnak diplo-
mát. És van itt még valami, ami megkérdőjelezi az érettségi 
valódi fontosságát: ismerek olyan tehetséges gyerekeket, akik 
bizonyára jelesre vizsgáznak – de a szüleik anyagi helyzete 
dönti el, hogy melyik egyetemre mehetnek, vagy mehetnek-e 
egyáltalán. Lehet vitatkozni az állítással – csak ne feledjük, 
hogy jelenleg épp olyan román, magyar és idegen nyelvi szó-
beli képességfelmérések zajlanak, amelyek bevallottan tét és 
osztályzat nélküliek – ezeken csak akkor bukhat meg a diák, 
ha egyetlen szót sem hajlandó szólni. Apropó, idegennyelv-
vizsga: a címben idézett Örkény-novellában dr. K. H. G. né-
met kérdő mondata nyelvtanilag hibás. Emberileg nem. De 
ki a francot érdekel az emberi oldal…

Hölderlin ist ihnen 
unbekannt?

    NézőpoNt n Burus János Botond

hirdetés

A csAládorvosok nem engednek A negyvennyolcból

Mától fizetünk a konzultációkért

Gyereket vizsgáló családorvos. A szülő fizeti a konzultációt fotó: mihály lászló

elismerés kovács Piroska néninek. Hargita, Kovászna és 
Maros megye tanácsa első ízben tüntette ki Orbán Balázs-díjjal azokat a 
személyiségeket, akik a Székelyföld fejlődéséért tevékenykednek. Az elis-
merést tegnap nyújtották át a marosvásárhelyi Kultúrpalotában: Hargita 
megye díjazottja, Kovács Piroska nyugalmazott pedagógus, a székely ka-
puk felújításának kezdeményezője és szorgalmazója (középen) Borboly 
Csaba Hargita és Lokodi Edit Emőke Maros megyei tanácselnököktől 
vette át az Orbán Balázs arcképével díszített ezüst plakettet. A díjazottal 
holnapi lapszámunkban közlünk interjút. fotó: kopacz EmőkE 


