
Hargita megyében az oktatási 
intézményekben működő orvosi 
rendelők többsége nem rendel-
kezik egészségügyi működési 
engedéllyel, az iskolaorvos tevé-
kenysége pedig a szakma holt-
vágányának számít, ezért a me-
gyében mindössze tíz személy 
dolgozik ebben a munkakörben.
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Levélváltás zajlott az elmúlt 
időszakban az érintett in
tézmények között, melynek 

kiindulópontja az a csíkszeredai 
iskolaorvos által megfogalmazott 
panaszlevél volt, amely a tevé
kenységi kör problémáira irányí
totta a Hargita Megyei Közegész
ségügyi Igazgatóság figyelmét. Az 
igazgatóság a maga során továb
bította a levelet az Egészségügyi 
Minisztériumhoz, illetve Hargita 
Megye Prefektusi Hivatalához. 
A levélváltásból kiderül: Hargita 
megyében nagyon alacsony azok
nak az orvosoknak a száma, akik 
iskolarendelőben dolgoznak. 

A fiatal szakemberek úgy érté
kelik, hogy az iskolaorvosi pálya 
a szakma holtvágánya. A köz
egész ségügyi igazgatóság adatai 
szerint Hargita megyében mind
össze tíz orvos dolgozik oktatási 
intézményekben, öt Csíkszere
dában, kettő Maroshévízen, egy 
Székelyudvarhelyen, egy Szé kely
keresztúron és egy Gyergyó szent
miklóson.

– Az iskolaegészségügyi alap
ellátásban családorvosi szakvég

zettséggel vagy szakosodás nélküli 
orvosi diplomával tölthetők be 
a helyek – mondta el a Hargi
ta Népé nek dr. Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Közegészség
ügyi Igazgatóság igazgatója, majd 
hozzátette: a 90es évek elején 
megnyílt a lehetőség arra, hogy a 
tanintézményekben dolgozó dok
torok családorvosi praxist vállal
hassanak, a két szakterület között 
az átjárás lehetősége még mindig 
megvan, de az ehhez szükséges szá
mú betegállomány már nincs. Az 

igazgató szerint ahhoz, hogy egy 
iskolaorvos magánpraxist indít
son, 1500–2000 közötti páciensre 
van szüksége. 

Engedély nélkül működnek
az iskolai rendelők
Tar Gyöngyi már az ősz folyamán 

jelezte a helyi önkormányzatok és is
kolaigazgatók felé, hogy az oktatási 
intézményekben lévő rendelőknek 
nincs egészségügyi működési enge
délyük. Arra is felhívta az orvosok 
figyelmét, hogy bár az iskolaorvosi 

hálózat szakmailag a közegészség
ügyi igazgatósághoz, adminisztratív 
és pénzügyi szempontból a helyi 
önkormányzatokhoz tartozik, saját 
kabinetjeiknek engedélyeztetése az 
ő felelősségük is. 

–Tanácsoltam az iskolaorvo
soknak, hogy hozzanak létre egy 
országos szakmai szövetséget, 
együtt nagyobb nyomást gyako
rolhatnak a minisztériumra, il
letve hatékonyabban járhatnak el 
saját ügyeikben, hiszen rajtuk is 
múlik, hogy a rendelők működési 

engedélyt kapjanak. Elsősorban 
ugyanis az orvos kell jelezze az is
kola vezetősége felé, ha a kabinet, 
ahol dolgozik, nincs akkreditálva 
– magyarázta Tar Gyöngyi. Csík
szeredában például csupán a Petőfi 
Sándor és a Liviu Rebreanu általá
nos iskolák rendelőinek van egész
ségügyi működési engedélye. 

– Egy sor feltételnek kell eleget 
tegyenek az iskolák, jelen pillanat
ban 23 olyan iskolarendelő van a 
városban, amelyben adottak a fel
tételek az akkreditáláshoz, köztük 
a frissen felújított Márton Áron 
Gimnázium orvosi kabinetje – ma
gyarázta a jelenség okát Antal Atti
la, Csíkszereda alpolgármestere.

Akkreditált rendelő nélkül
nincs ingyenes recept
Az Egészségügyi Minisztérium 

és az Országos Egészségbiztosító 
Pénztár 864/538/2011es közös 
rendelete értelmében az iskola
orvos írhat három napra ingye
nes receptet, de csak sürgősségi 
esetekben, és csak a bentlakásban 
lakó gyerekek számára. Az orvos 
és az egészségbiztosító között ak
kor jöhet létre egyezmény, ha az 
egészségügyi engedéllyel működő 
kabinetben dolgozik. 

– Keressük a megoldást, hogy 
Csíkszeredában, főként azokban 
az oktatási intézményekben, ahová 
több vidéki diák jár, az orvosi ren
delő akkreditált legyen, és az ott 
dolgozó orvos szerződéses viszony
ban álljon az egészségbiztosító 
pénztárral – nyilatkozta az ügy kap
csán Antal Attila alpolgármester.
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Körkép
csík

Befejeződött az utóbbi évtized egyik legjelentősebb és leg-
nagyobb szabású statisztikai felmérése, a 2011-es népszám-
lálás és lakásösszeírás. Túlzás lenne azt sikerélményként 
elkönyvelni, s már a kezdet kezdetétől érződött a „bukdá-
csolás”. Mondjuk ezt annak okán is, hogy a vonatkozó jog-
szabályokat a kormány többször is módosította. De ez volt a 
legkisebb gond, a véghezvitel során jelentkeztek másabbak is. 
Idetartozik az is, hogy a jelek szerint bizonyos körök némileg 
„túllihegték” a népszámlálás ügyét, amely tulajdonképpen 
egy szakmai kérdés kellett volna legyen. S mint ilyen, nélkü-
löznie kellett volna különböző felhangokat, amelyek esetenként 
politikai színezetűek is voltak. 

Vitát szült például az, hogy miért is kellett a személyazo-
nossági számot bejegyezni, vagy egyes nemzetiségek esetében 
azokat miért bontották le „alcsoportokra”, miért volt szükség 
a huzamosan külföldön tartózkodók külön kérdőívére stb. Az 
Országos Statisztikai Hivatal is megkésett bizonyos pontosító, 
tisztázó jellegű, a vonatkozó uniós ajánlásokat és előírásokat 
is tartalmazó közlésével: az csak október 23-án, vasárnap este 
került fel az intézmény honlapjára. Az ilyen-olyan jó szándékú 
tanácsadás, eligazítás özöne is esetenként zavart kelthetett, gya-
nút okozhatott, mert azok nem egyszer azt sugalmazták, hogy 
fennáll a manipulálás, az adathamisítás lehetősége. Ez eseten-
ként valóban meg is történhetett, mint ahogy félreértésben sem 
volt hiány, de félretájékoztatásban sem. Az eligazítások nem 
bizonyultak érdemlegesnek például a nemzetiségre vonatkozó 
kódszámok tekintetében. Ilyenképpen pedig nem vált világossá 
és egyértelművé, hogy milyen jelentősége van a gyűjtőkódnak, és 
milyen jelentősége a „másodlagos” kódszámnak. Egyébként ez 
utóbbinak nem sok. Ami pedig a nemzetiséget illeti, azt min-

denkinek magának kell eldöntenie és tudatosan megjelölnie 
– nemcsak a népszámláláskor, hanem úgy általában! Azaz 
bármikor. 

A huzamos külföldi tartózkodás esetében is zavart kelthet-
tek az ilyen-olyan tanácsok, mert például igenis huzamos kül-
földi tartózkodásról van szó akkor is, ha az a személy, tegyük fel, 
évente egyszer-kétszer hazalátogat. Egy látogatás vagy annál 
több viszont nem téveszthető össze a huzamos tartózkodással, 
márpedig aki külföldön vállal munkát, az rendszerint ott is tar-
tózkodik, méghozzá huzamosabb ideig. Különböző ismérvek 
tekintetében pedig nem lehet valamilyen érdekek mentén vagy 
valakiknek a szája íze szerint tanácsokat osztogatni. 

Apropó, eligazítások: nemigen olvastunk, hallottunk arról, 
hogy mit ajánlatos, mit ildomos beírni az állampolgárság tekin-
tetében azon személyek esetében, akiknek például kettős állam-
polgárságuk van. S mindezen összefüggésben az is furcsállandó, 
hogy akadtak olyan, a népszámlálásban érdekelt, pontosabban 
annak keretében tevékenységet kifejtő személyek, akik belülről 
bírálták a rendszert, bizonyos kifogásokat fogalmaztak meg. 
Ez pedig nincs rendjén, mert ha elvállaltál valamit, és azért 
pénzt is kapsz, akkor eleget kell tenni a feladatkörnek, és nem 

véleményeket hangoztatni. Például olyant állítani, hogy 
egyesek azért nem óhajtanak nyilatkozni a személyi azono-
sító számukról, mert „féltik a bankszámlájukat”. Példát ve-
hettek volna mondjuk az egykori államelnöki tanácsadóról, 
Eckstein-Kovács Péterről, aki nemrégiben bizonyos nézetkü-
lönbség okán egy elegáns kompromisszum eredményeként 
„közös megegyezéssel” vált meg tisztségétől.

Mindezzel nem azt akarjuk állítani, hogy a népszám-
lálás előkészítésében és lebonyolításában nem mutatkoztak 

szervezési, technikai bakik, de az akciót olyan felhangok is za-
varták, amelyekre fentebb utaltunk. És még nem szóltunk arról, 
hogy a kérdezőbiztosok kiválogatása és felkészítése tekintetében 
ugyancsak gondok jelentkeztek, s például ezzel magyarázha-
tó az is, hogy egyesek az akció megkezdésekor visszaléptek. Az 
pedig éppenséggel megengedhetetlen és elfogadhatatlan, hogy 
az egyik legilletékesebb, az Országos Statisztikai Hivatal háza 
táján ugyancsak nagy bakit követtek el, pontosabban követett 
el annak szóvivője, aki egy adott pillanatban azt nyilatkozta, 
hogy nem szükséges a személyi azonosítószám bejegyeztetése. 
Nem hiányzott a kapkodás sem, mert mi mással magyarázha-
tó, hogy a főváros esetében az utolsó pillanatban lehetővé tették 
az „önmegszámlálás” módszerét, azaz a kérdőívek interneten 
való lehívását és kitöltését?

Az eredményekre még hónapokig várni kell, a forgatókönyv 
szerint az előzetes eredményeket csak a jövő esztendő első évne-
gyedében fogják nyilvánosságra hozni. Így egyelőre kockázatos 
lenne értékelni azt, hogy a 2011-es népszámlálás valós képet 
nyújt-e majd Románia lakosságáról.

Megszámoltattunk...
            NézőpoNt n Hecser Zoltán
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A szakma holtvágányán?

Rendelő a csíkszeredai Petőfi Sándor iskolában. Hargita megyében mindössze 10 orvos dolgozik tanintézményekben fotó: tamás attila

hargitanépe


