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hirdetés

Végül mégsem kapták meg a csa-
ládorvosok az egészségbiztosító 
pénztártól az igényelt finanszí-
rozást, és bár a Családorvosok 
Országos Szövetségének egyko-
ri elnöke szerint egy családorvos 
személyi jövedelmének havi átlaga 
800–2000 lej körüli, több példa van 
havi 20–40 ezer lejes jövedelemre 
is. Hargita megyében is több olyan 
családorvos van, aki havonta kö-
zel 12 500 lejt könyvel el.

hecser Zoltán
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Hosszas vita és egyeztetés után 
a családorvosok – a betegek 
érdekeit tartva szem előtt 

– lemondtak a további tiltakozásról, 
így az elmúlt hét elejétől ismét in-
gyenes és ártérítéses gyógyszerekhez 
juthatnak a páciensek. A családor-
vosok ugyanakkor nem kapták meg 
az egészségbiztosító pénztártól azt 
a finanszírozást, amelyet szerintük 
okkal és joggal igényeltek. Ezt a tény-
állást hivatalos számadatokkal is alá 
lehet támasztani: az Országos Egész-
ségügyi Pénztár költségvetése révén 
erre az esztendőre közel 1,1 milliárd 
lejt utaltak ki, ami 3 százalékkal ke-
vesebb, mint a 2010-es évi összeg. A 
pénztár elnökének állítása szerint a 
Családorvosok Országos Szövetségé-
nek álláspontja nem tükrözi az összes 
családorvosét, csak annak egy bizo-
nyos hányadáét, és nem lehet különö-
sebb gond a finanszírozással.

Nem így látja viszont a Románi-
ai Orvosi Kollégium elnöke, Vasile 
Astărăstoae egyetemi tanár, aki sze-
rint a jelenlegi finanszírozási felté-
telek közepette az esztendő végéig a 
családorvosi rendelőknek akár negy-
ven százaléka is csődbe mehet. Egy 
szakértői becslés szerint egy olyan 
rendelő esetében, amelynek havi be-
vétele 7000 lej körül van, a közműdí-
jak, a bérek és egyéb kötelezettségek 
kifizetése után a családorvosnak 2200 
lejre tehető bruttó személyi jövedel-
me maradhat. 

Az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár is nyilvánosságra hozott 
bizonyos kimutatásokat, számada-
tokat. Az egyik a családorvosi ren-
delők által elérhető maximális bevé-
telszintekre vonatkozik.

A biztosítottak 
száma

A rendelő 
maximális havi 

bevétele (euróban)

1001–1500 között 5800

1501–2000 között 7600

2000–2200 között 8300

2201–2500 között 8500

2501–3000 között 9000

E táblázat kapcsán hangsúlyoz-
nunk kell, hogy az elérhető maximális, 
azaz virtuális jövedelemről van szó, 
s azt a maximális 9000 eurót a pénz-
tár hivatalos statisztikája szerint is 
országos viszonylatban csak egyetlen 
családorvosi rendelő érte el az első év-
negyed során.

A pénztárral szerződéses viszony-
ban egyébként jelenleg mintegy 
11 440 családorvos áll, s számuk az 
utóbbi évek során lényegesen nem 
változott: 2006-ban 11 316 volt, 
2007-ben 11 298, 2008-ban 11 348, 
2009-ben pedig 11 388.

A családorvosi kabinetekre jutó 
biztosítottak száma tekintetében 
is létezik egy statisztika. E szerint a 
családorvosi rendelők 22,89 száza-

léka esetében a biztosítottak száma 
1001–1500 között van. 33,69 száza-
lékuk esetében 1501–2000 között. 
12,65 százalékuk esetében 2001–
2200 között, 12,59 százalékuk ese-
tében 2201–2500 között, 8,76 szá-
zalékuk esetében pedig 2501–3000 
között. A fennmaradó 9,42 százalék 
esetében az ellátott biztosítottak szá-
ma hol 1000 alatt, hol pedig 3000 
fölött van. Ebből a statisztikából az 
derül ki, hogy a családorvosok nagy 
többségének, több mint 56 százalé-
kának nyilvántartásában 1001–2000 
közötti biztosított személy neve sze-
repel. Ilyenképpen a bevételek tekin-
tetében is zömük a középmezőnyben 

helyezkedik el. Ugyancsak a pénztár 
által közölt adatok szerint az 1501–
2000 közötti biztosítottak esetében 
a családorvosi rendelők havi átlagos 
bevétele 24 400 lej. Ebből kell állni 
a már említett kiadásokat, melyeknél 
esetenként igen sokat nyom a latban 
az ingatlan bérleti díja.

E tekintetben országos viszony-
latban igen eltérő a helyzet. Vannak 
települések, ahol a helyhatóságok in-
gyenesen bocsátják a családorvosok 
rendelkezésére a rendelőt, sőt előnyös 
feltételek között lakást is biztosítanak. 
De vannak olyan esetek is, amikor 
igen magas bérleti díjakat állapítanak 
meg, mint például nemrégiben Buka-
restben.

Nem kevés azoknak az eseteknek 
a száma sem, amikor az ingatlan a 
családorvosi rendelő, azaz a vállalko-
zás tulajdonában van. Tehát ennek a 
költségtényezőnek az értékelése igen 
körülményes lenne, de vitathatatlan, 
hogy sokszor jelentős terhet ró a ren-
delő fenntartójára.

Ami az alkalmazottak béreit il-
leti: ugyancsak félhivatalos adatok 

szerint az asszisztensek átlagos nettó 
bére országos viszonylatban 1500 lej 
körül van. Mindezt szem előtt tart-
va a Családorvosok Országos Szö-
vetségének egykori elnöke, Rodica 
Tănăsescu szerint a családorvos 
személyi jövedelmének havi átlaga 
800–2000 lejre tehető, de hozzáfűz-
te azt is, hogy igen jelentős eltérések 
mutatkozhatnak annak tekintetében. 
Továbbá a családorvosok különböző 
szolgáltatásaikért másabb jövedelmet 
is megvalósítanak, de Tănăsescu sze-
rint ezek részaránya összbevételük-
ben még öt százalékra sem rúg.

Arra vonatkozóan, hogy tényle-
gesen mennyi is egy családorvos sze-

mélyi jövedelme, friss adatok nem-
igen ismeretesek. A Mediafax hír-
ügynökség az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár adataira hivatkozva 
nemrégiben nyilvánosságra hozta a 
2009 utolsó évnegyedére vonatkozó 
ilyen jellegű adatokat. Ez alapján az 
említett időszakban a legnagyobb jö-
vedelmet egy Călăraşi megyei család-
orvos érte el, nevezetesen 131 790 
lejt, őt követte egy Neamţ megyei 
orvos 106 367 lejes negyedévi jö-
vedelemmel, majd következik egy 
Vrancea megyei 91 770 lejjel. A hú-
szas toplistát egy Bákó megyei csa-
ládorvos zárta 65 890 lejes jövede-
lemmel, ezen a listán Hargita megyei 

családorvos nem szerepel. Félhivata-
los értesüléseink szerint 2009-ben 
egyetlen megyénkbeli családorvos 
évi bruttó személyi jövedelme sem 
haladta meg a 150 000 lejt, azaz a 
havi 12 500 lejt. Azt megközelítő 
összeget viszont volt, aki elkönyvelt 
– és nem egy, nem is kettő.

Körkép
társadalom

Családorvosi rendelő Csíkszeredában. A jelenlegi feltételek mellett országos szinten akár negyven százalékuk is csődbe mehet fotó: mihály lászló

A Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár adatai sze-
rint 2011 első évnegyedében a 
családorvosi rendelőnek általa 
átutalt legnagyobb pénzösszeg 
44 291 lej volt, a toplistán követ-
kezőnek pedig 35 051 lejt folyó-
sítottak, ezt követi egy 34 352 
lejes átutalás. A 2001–2500 biz-
tosítottat nyilvántartó rendelők 
átlagosan 28 000–29 000 lej ér-
tékű bevételhez jutottak a velük 
megkötött szerződések alapján. 

CsAládorvosi rendelők bevételei

Nagy a szórásmező


