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A romániai, így a Hargita megyei 
családorvosok júniusi tiltakozó 
akciója során több olyan nyilat-
kozat, vélemény és információ is 
megjelent a sajtóban, amelyekre 
a Hargita Megyei Egészségbizto-
sító Pénztár vezetősége most, egy 
tegnap kiadott sajtóközlemény-
ben reagál. Ebben többek között 
azt állítják, hogy a családorvosi 
rendelők havi átlagjövedelme 
nem változott lényegesen a 2009–
2011-es időszakban.
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Június első felében országszerte 
tiltakoztak a családorvosok, 
nem írták alá az egészségbiz-

tosítási pénztárral kötendő idei 
szerződést, illetve azt megelőzően 
a tavalyi szerződések meghosz-
szabbítását, arra hivatkozva, hogy 
elégedetlenek egyes törvényes elő-
írásokkal, illetve családorvosi szol-
gáltatásokra előirányzott pénzke-
rettel. Hargita megyében akkor a 
152 aktív családorvos közül 125 
utasította vissza a szerződéskötést, 
így a megye lakosságának nagy 
része nem részesült az egészség-
biztosítási rendszer által fizetendő 
családorvosi ellátásban.

Bár június derekán a családorvo-
sok országos érdekvédelmi szövetsé-
ge megegyezett az Egészségügyi Mi-
nisztériummal, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral, és két 
hét huzavona után aláírták a szer-
ződéseket, a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosító Pénztár vezetősége egy 
tegnap kiadott sajtóközleménnyel 
reagál az akkor történtekre.

„A Hargita Megyei Egészség-
biztosító Pénztár annak érdeké-
ben, hogy az egészségügyi szolgál-
tatókkal megőrizze a szerződések 

folytonosságát, a rendszert szabá-
lyozó törvény értelmében júniusi 
hónapra szerződés-mellékleteket 
kötött az összes orvosi szolgálta-
tóval, gyógyszertárakkal és gyógy-
ászati segédeszközöket forgalma-
zókkal, kivéve a családorvosok egy 
részét. A tiltakozó családorvosok 
nem adták le a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz a 
szerződéskötéshez szükséges do-
kumentumokat, és nem írták alá 
a felajánlott szerződés-mellékle-
teket sem, azt hangoztatva, hogy 
magánrendszerben fogják foly-
tatni tevékenységüket, vagy el-
mennek külföldre dolgozni, mert 
a felajánlott egészségbiztosítási 
szerződésekkel hamarosan a ren-
delőik csődbe mennek. Végül, a 
június 14–16. közötti időszakban, 
a megyében tevékenykedő összes 
családorvos benyújtotta a pénztár-
hoz a szerződéskötéshez szükséges 
szándéknyilatkozatot, majd aláírta 
a 2011-es évre érvényes szerződé-
sét” – foglalja össze a júniusi tör-
ténéseket közleményében Duda 
Tihamér Attila, a megyei pénztár 
elnök-vezérigazgatója, illetve dr. 
Vargyas Lehel ügyvezető igazgató.

A családorvosok 
átlagjövedelme nem változott
lényegesen
A közleményben egy táblázat is 

szerepel, amely Hargita megyében 
a családorvosi rendszerre fordított 
pénzösszegek alakulását mutatja 
2009–2011 között (a feltüntetett 
számokban nem szerepelnek az Or-
szágos Egészségfelmérő Program 
során a családorvosoknak kifizetett 
összegek).

„A táblázatból kitűnik, hogy 
egy családorvosi rendelő havi át-
lagjövedelme nem változott lénye-
gesen a 2009–2011-es időszakban, 
annak ellenére, hogy más egész-
ségügyi intézményben alkalma-
zottként dolgozó személyzet (pl. 
kórházak, mentő) fizetése 25%-kal 
csökkent 2010 második félévében, 
és a fizetések 2011-ben még mindig 
10%-kal kisebbek, mint amilyenek 
2010 első félévében voltak” – állít-
ják a megyei pénztár vezetői.

Azt is hangsúlyozzák, hogy a 
táblázatban foglalt pénzösszegek az 
egészségbiztosítási alapból fizetett 
összegeket jelentik. A családorvosi 
rendelőknek ugyanis lehetőségük 
van más jövedelmek megvalósítá-

sára is, ha olyan szolgáltatásokat 
végeznek, amelyek nem fizetődnek 
az egészségbiztosítási alapból. „Fi-
gyelembe véve ezeket az adatokat 
és azt, hogy ebben az évben orszá-
gos viszonylatban megközelítőleg 
ugyanannyi pénz van előirányozva 
a családorvosi rendszerre, mint a ta-
valy, mi nem értettük, hogy a szerző-
déskötések idején miért állították a 
családorvosi szövetség egyes vezetői, 
hogy a családorvosi rendelők csődbe 
mennek 2011 folyamán, az előirány-
zott alacsony jövedelmek miatt” – 
mondják a közlemény aláírói.

A betegek érdekeit
 a pénztár képviseli
Nemcsak idén, de az elmúlt évek 

konfliktusai során is több ízben a 
lakosságot, a betegeket is próbál-
ták bevonni a pénztárral kialakult 
konfliktusaikba egyes egészségügyi 
szolgáltatók. Ennek kapcsán is ki-
fejti álláspontját a megyei egészség-
biztosító: „A biztosítottak érdekeit 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár képviseli, és nem az egyik 
vagy másik orvosi szolgáltatókat 
tömörítő érdekképviselet.” 

„Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár legfőbb vezető szerve a Kép-
viselők Tanácsa, majd ezt követi a Ve-
zetőtanács. Mindkét vezetőszervben 
nagy számban vannak a biztosítottak 
képviselői, akik ezáltal részesei az 
egészségbiztosítási alap ügykezelését 
érintő döntéseknek. Ebből kiindul-
va egyértelmű, hogy a biztosítottak 
érdekeit az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár képviseli, és nem az 
egyik vagy másik orvosi szolgálta-
tókat tömörítő érdekképviselet. Az 
orvosi szolgáltatók érdeke, hogy 
minél több szolgáltatást végezzenek, 
és ezek ellenértékét megkapják az 
egészségbiztosítási alapból, míg az 
egészségbiztosító pénztárak érdeke 

az, hogy egyensúlyt teremtsenek a 
biztosítottak egészségügyi ellátási 
szükségletei és a rendelkezésre álló 
pénzügyi lehetőségek között. Ebből 
az érdekellentétből születnek a ki-
sebb-nagyobb konfliktusok az egész-
ségbiztosító pénztárak és az egészség-
ügyi szolgáltatók között, amelyekben 
egyes orvosi szolgáltatók a lakosságot 
is igyekeznek bevonni. Reméljük, 
hogy a jövőben, ha konfliktus alakul 
ki az orvosi szolgáltatások szerződés-
kötése körül, ezt a felek úgy fogják 
majd kezelni, hogy ezzel ne gátolják 
a betegeknek az egészségbiztosítási 
rendszerben nyújtott orvosi ellátás-
hoz való jogát” – írja Duda Tihamér 
és dr. Vargyas Lehel.
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(lejben kife-
jezve)

A Hargita megyei családorvosi 
rendelők havi átlagjövedelme

(lejben kifejezve)

Egy családorvosi rendelő 
havi átlagjövedelme**

 (lejben kifejezve)

2009 16 202 000 8940 8506

2010 15 515 000 8560 9766

2011* 14 160 000* 7760* 10 406

* Az összeg nem végleges a 2011-es évre, ez 90%-át képezi az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár megyékre leosztott költségvetésének, a 
különbséget a második félévben osztják le az 2002/500-as közpénzügyi 
törvény értelmében;

** Egy csíkszeredai családorvosi rendelő havi átlagjövedelme, ahová 
átlagban 2120 személy volt, illetve van feliratkozva. A 2011-ben meg-
valósított jövedelem az első félév átlaga.

nem fizetnek 
a családorvosoknak 
a tiltakozás idejére

Nem kapnak pénzt az egész-
ségbiztosítási pénztártól június 
1–14. közötti időszakra azok a csa-
ládorvosok, akik tiltakozásképpen 
nem írták alá a pénztárral a tavalyi 
szerződések meghosszabbításáról 
szóló függeléket. „A családorvo-
sok akkor azt mondták, hogy a 
biztosítási rendszeren kívül dol-
goznak, így szerződés hiányában 
nincs ahogy kifizessük számukra 
az akkor általuk elvégzett szolgál-
tatások ellenértékét” – nyilatkozta 
dr. Vargyas Lehel. Arra a kérdésre, 
hogy az ország összes megyéjében 
hasonlóképpen döntött-e a pénz-
tár, Vargyas azt felelte, nincs egy-
séges országos álláspont ebben a 
kérdésben, megyénként más-más 
döntést hoztak ugyanis mind a 
családorvosok, amikor a szerző-
dések aláírásáról volt szó, mind a 
biztosítópénztárak. 


