
A nemrég megjelent 2011/220-as 
számú törvény egy új kifejezést 
tartalmaz: „társfinanszírozás 
egyes egészségügyi szolgálta-
tásokra”. E szerint jövőtől a 
betegeknek ki kell fizetniük az 
általuk igénybe vett egészség-
ügyi szolgáltatások árának egy 
részét. Hogy miért, mennyit, az 
viszont egyelőre talány.
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Tulajdonképpen az alap-
törvény egyes előírásait 
módosítja és egészíti ki 

a Hivatalos Közlöny novem-
ber 30-i számában megjelent, az 
egészségügyi reformra vonatkozó 
2006/95-ös törvényt módosító 
és kiegészítő 2011/220-as tör-
vény. A jogszabály egyik nóvuma 
a „társfinanszírozás egyes egész-
ségügyi szolgáltatásokra” kifejezés. 
A társfinanszírozás jelentését egy 
átfogalmazott törvényszakasz tisz-
tázza: az az összeg, amelyet ki kell 
fizetnie a biztosított személynek 
azért, hogy haszonélvezője lehes-
sen az országos egészségbiztosítási 
rendszer keretében lévő – alapcso-
magba foglalt – egészségügyi szol-
gáltatásoknak. 

„Átszivárgott” árszabás 
a sajtóban
A társfinanszírozásként elő-

irányzott összeget az egészségügyi 
szolgáltatások értékével részará-
nyosan számítják ki.  A százalékban 
kifejezett társfinanszírozás kvantu-
mát és az egészségügyi szolgáltatá-
sok értékét a keretszerződés révén 
állapítják majd meg. Ez azt jelenti, 
hogy születni fog majd minden 
bizonnyal egy jegyzék, amely a kü-
lönböző egészségügyi szolgáltatá-
sok értékét tartalmazza, illetve azt, 
hogy esetenként a meghatározott 
érték hány százalékát kell fizesse a 
beteg társfinanszírozásként. 

– Szerintem ez az új jogszabály 
nem más, mint az a törvény, amely-

lyel megteremtették a társfinanszí-
rozás bevezetésének törvényes lehe-
tőségét. De hogy miért mennyit kell 
fizetni, azt majd akkor tudjuk meg, 
amikor a számok egy újabb jogsza-
bályban megjelennek – nyilatkozta 
dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság ve-
zetője. Hogy honnan kerültek az 
országos sajtóba bizonyos összegek, 
amelyekről azt állítják, hogy a be-
vezetendő társfinaszírozási értékek 
– családorvosi vizsgálatért 5 lejt, 
szakorvosi vizsgálatért 10 lejt, míg 
egyhetes kórházi kezelésért 100 lejt 
emlegettek –, csak találgatni lehet, 
az viszont tény, hogy a készülő, 
és egyelőre még nem nyilvános új 
egészségügyi törvény tervezetében 
is szerepelnek ilyen jellegű össze-
gek, így elképzelhető, hogy onnan 
szivárgott ki a sajtóba.

A már tényként kezelhető 
törvény értelmében a társfinan-
szírozásként előirányzott ösz-
szeget pótlólagosan inkasszálják 
– ez a megfogalmazás viszont 
elég tekervényes, és nehezen ért-
hető. Bekerült egy új bekezdés 
is, amely az egészségügyi jegyről 
(vö. „tichetul moderator pentru 
sănătate”) rendelkezik. Erről egy-
előre csak annyit tudni, hogy az 
egy űrlap, amely modelljét és fel-
használási módját majd az egész-
ségügyi miniszter és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár elnö-
kének a közös rendeletével fogják 
jóváhagyni.

Nem mindenki 
kell fizessen
A jogszabály értelmében nem 

minden biztosított kell fizesse a 
társfinanszírozást. Mentesülnek 
a fizetés alól a 18 évnél fiatalab-
bak, azok a 18 és 26 életkor köz-
ti fiatalok, akik továbbtanulnak 
és nincsen jövedelmük, azok a 
nyugdíjasok, akiknek jövedelme 
kizárólag nyugdíjból származik 
és nyugdíjuk havi értéke nem ha-
ladja meg a 740 lejt, továbbá azok 
a betegek, akik belefoglaltattak 
az országos egészségügyi progra-

mokba, de csak azokra a megbete-
gedésekre vonatkozóan, amelyek 
e programokban szerepelnek, és 
amennyiben nincs jövedelmük. 

– Ez újdonság, a tervezetben 
ugyanis a krónikus betegekről 
volt szó, ám a végül megjelent 
törvény értelmében ők – már-
mint akik nem esnek bele vala-
melyik országos egészségügyi 
programba – nem mentesülnek 
a társfinanszírozás fizetése alól – 
mondta Tar Gyöngyi. Szerinte ez 
igen hátrányosan érintheti példá-
ul a magas vérnyomásos betege-
ket, mert ők gyakran kell recep-
tért a családorvoshoz menjenek, 
és minden alkalommal fizetni 
fognak. De például a szívelégte-
lenséggel küszködők is idetartoz-
nak, ez a betegség ugyanis komoly 
gyógyszerezést igényel, gyakran 
szükséges a szakorvosi vizsgálat is, 
ám, mert nem tartoznak országos 
egészségügyi programba, ezek a 
betegek is fizetnek társfinanszíro-
zást – magyarázta az igazgató. 

Hogy azok, akik a hatályos jog-
szabályok alapján eddig ingyenes 
orvosi ellátásra voltak jogosultak, 
kötelezettek lesznek-e a jövőben a 
társfinanszírozásra, nem derül ki 
a törvény szövegéből.

Februárban várhatók 
a módosítások
A törvényben van még egy ne-

hezen értelmezhető előírás: az egy 
év során társfinanszírozás címén 
kifizetett összeg nem haladhatja 
meg az évi nettójövedelem értéké-
nek a 12. részarányát. Hogy ki és 
hogyan állapítja meg az évi nettó-
jövedelmet és mikor, az a törvény 
szövegéből nem derül ki. Azaz 
még várni kell, és nemcsak ennek 
az összegnek a pontosítására, ha-
nem a törvénynek már említett 
szakaszai gyakorlatba ültetésére 
is. A törvény értelmében ugyanis 
2012. február 1-jéig kell meghozni 
azokat a jogszabályokat, amelyek a 
keretszerződés módosítására és az 
azzal kapcsolatos alkalmazási nor-
mákra vonatkoznak.

Élő könyvtár néven tart figye-
lemfelkeltő rendezvényt de-
cember 6–7-én a csíkszeredai 
Palermo Kávézóban Csík Terü-
let Ifjúsági Tanácsa – partnerek 
segítségével – az Aktív Önkén-
tesek Romániában és Európá-
ban című program keretében.

A könyvtár érdekessége, hogy 
a könyvek tulajdonképpen 
személyek, akik válaszol-

nak a kérdéseidre, párbeszédbe ele-
gyednek az érdeklődőkkel. Az Élő 
könyvtár célja az emberi méltóság, 
az emberi jogok népszerűsítése, fel-
hívni a figyelmet a sokszínűségben 
rejlő értékekre és ösztönözni az em-
berek közötti párbeszédet. Több 
mint 20 „könyv” vár „olvasóira”, 
hogy beszélgessenek velük és meg-
ismerjék történeteiket. 

– Ha van előítéleted a mu-
zulmánokkal vagy zsidókkal, 

politikusokkal, jeg yellenőrök-
kel kapcsolatban, papokról vagy 
pszi chológusokról, feministákról 
vagy homoszexuálisokról, volt fe-
gyencekről, környezetvédőkről vagy 
szőkékről, de nem volt soha alkal-
mad beszélni velük, megismerni, 
milyen az életük, akkor készen 
állsz, hogy szembesülj saját elő-
ítéleteiddel és sztereotípiáiddal 
– fogalmaznak meghívójukban a 
szervezők. 

A rendezvényre látogatók 
a katalógusból választhatnak 
könyvet, azaz olyan személyt, 
akivel szívesen elbeszélgetnének. 
Lesznek idegen nyelvű könyvek 
is – kérésre ezekhez élő szótárt 
biztosítanak. Egy-egy beszélgetés 
legfeljebb 40 percig tart – ha a 
választott könyv már ki van köl-
csönözve, más könyvet is lehet 
választani, vagy újra lehet próbál-
kozni kikölcsönzésével.
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Jövő év februárjától léphet érvénybe az egészségügyi társfinanszírozás kritériuma. Sokismeretlenes elképzelés fotó: csíki zsolt
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