
A számok igazolják: kevesebb be-
teglapot bocsátottak ki a Hargita 
megyei orvosok tavaly május óta, 
amikor a szaktárca szigorított, és 
elrendelte a betegszabadságok 
indokoltságának fokozottabb el-
lenőrzését. A csökkenés viszont 
nem nevezhető számottevőnek.
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Másfél év alatt, ahány be
tegszabadságon lévő 
sze mélyt ellenőriztek a 

Hargita Megyei Egészségbiztosítá
si Pénztár szakemberei, mindegyik 
esetében beigazolódott, hogy jogo
san kapja a betegpénzt. A pénztár 
adatai szerint tavaly összesen 12 be
teget „látogattak” meg – ez az igye
kezet azzal magyarázható, hogy a 
szigorításokat tartalmazó rendelet 
megjelenését követően országszer
te megszaporodtak az ellenőrzések 
–, közülük hármat nem találtak 
otthon, ám utólag mind a három 
személy bebizonyította, hogy ob
jektív okok miatt hiányzott a laká
sáról, így a betegszabadság utáni 
járandóságukat megkapták. Idén 
már sokkal kevesebb otthoni vizit 
volt, mindössze két személynél ko
pogtattak az ellenőrök. Közülük 
egyet nem találtak otthon, de ő 
utólag igazolta, hogy akkor éppen 
szakorvosnál volt a megyeszékhe
lyen, így a betegszabadságát nem 
függesztették föl. Ami érdekes, 
hogy az idei két ellenőrzést a be
tegszabadságon lévők munkálta
tói kérték. 

– Arra is volt már példa, hogy 
a munkáltató nemcsak a betegsza
badság jogosságát kérdőjelezte meg, 
hanem az orvos által az alkalmazott 
számára felállított kórismét és felírt 
kezelést is – mondta Duda Tiha
mér, az egészségbiztosítási pénztár 
vezérigazgatója. Ilyen eset általában 
akkor történik, pontosabban akkor 
válik gyanússá a dolog a munkálta
tóknak, ha valakinek a kezébe adják 
a munkahelye megszűnéséről szóló 
értesítést, az illető pedig azonnal 
betegszabadságra megy. 

Az orvosok ellenőrzése 
folyamatos
Duda Tihamér szerint a beteg

szabadságon lévő személyek ottho
ni felkeresése vagy a már említett 
munkáltatói kérés nyomán törté
nik, vagy pedig azt követően, hogy 

a pénztár éppen ellenőrizte valame
lyik, vele szerződéses viszonyban 
álló orvost, az általa kiadott beteg
lapokat, és úgy gondolja, indokolt 
lehet az otthoni ellenőrzés is. A 
tavalyi 64gyel szemben idén me
gyeszerte 49 orvosnál tartottak ez 
irányú ellenőrzést, büntetést idén 
senkire nem róttak ki. Tavaly is csak 
egy gyergyói orvos fizetett a beteg
lapok miatt, igaz, ő nem keveset. A 
jogszabály ugyanis 5000 lejes bün
tetést határoz meg, 48 órán belüli 
kifizetés esetén ez felére csökken. 

Van csökkenés, 
de nem jelentős
Kíváncsiak voltunk, hogy ami

óta szigorúbban veszik Romániá
ban a betegszabadságokat, Hargita 
megyében mennyivel csökkent a 
kiadott beteglapok száma, illetve 

mennyivel adott ki kevesebb pénzt 
a biztosító betegszabadságokra? A 
szigorítás lényege ugyanis éppen 
ez volt: a szaktárca akkor úgy vélte, 
hogy túl sokan veszik igénybe in
dokolatlanul a betegszabadságot, 
és ez sokba kerül a rendszernek. A 
Hargita megyei pénztártól kapott 
adatok szerint a szigorításokat 
tartalmazó rendelet megjelenése 
előtt, azaz tavaly januárban a me
gyében 5206 beteglapot adtak ki 
az egészségügyi szolgáltatók, ez 
a szám idén januárban 3618 volt. 
Nem minden hónapra jellemző 
ez a tendencia, tavaly márciusban 
ugyanis 4701 beteglapot adtak 
ki, míg idén márciusban 5297et. 
Ez az utóbbi szám viszont kiemel
kedőnek mondható, a statisztika 
ugyanis azt mutatja, hogy a szi
gorítások tavaly májusi bevezetése 

óta a megyében havonta három
ezer körülire tehető a kibocsátott 
beteglapok száma, az azt megelőző 
időszakban is alig volt ennél vala
mivel magasabb. Ha az összesített 
számokat nézzük, tavaly októberig 
36 ezer 703 beteglapot adtak ki, 
idén, ugyancsak októberig körül
belül ezerrel kevesebbet. A csök
kenés tehát, bár nem tagadható, 
nem mondható nagymértékűnek, 
ami Duda Tihamér szerint azzal is 
magyarázható, hogy itt talán nem 
is voltak nagy méreteket öltő, álta
lános jelenségként kezelhető csalá
sok a betegszabadságok terén. 

Ami a megspórolt összegeket 
illeti, némi csökkenés ott is ta
pasztalható. Míg tavaly októberig  
10 378 lejt fizetett ki betegszabad
ságokra a pénztár, idén, ugyancsak 
október végéig 9540 lejt. 

Fokozottabban ellenőrzik a betegszabadságok indokoltságát. A beteglapok csökkenése nem számottevő
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Kevesebb a betegszabadság – egy kicsivel
42 százalékkal csökkent 
2011ben a betegnapok száma 
Romániában tavalyhoz ké
pest – derül ki egy országos 
felmérésből. Ez azt jelenti, 
hogy míg a hazai alkalmazot
tak tavaly havonta átlagban 
5,58 órát töltöttek betegsza
badságon, idén 3,23 órát. A 
felmérést végző cég szerint 
a jelentős csökkentésnek két 
oka van: a betegszabadságok 
adására vonatkozó megszi
gorítások, illetve a munka
vállalóknak a munkahelyük 
elvesztésétől való félelme. 

Több mint háromszáz új címmel, 
a készségfejlesztő, „gyermekba-
rát” társasjátékok specialistája, 
a lengyel granna termékeivel, 
diafilmekkel és kaláka-lemezek-
kel bővítette kínálatát a csíksze-
redai Gutenberg Könyvesbolt. 
Ma délután kovács András fe-
renc Kossuth-díjas költőt várják, 
hogy gyerekek körében dedikálja 
a gutenberg kiadó gondozásá-
ban megjelent napsugár-csízió 
című lapozót. 
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Háromszáznál több új 
címmel találkozhatnak a 
könyvbarátok a Gutenberg 

Könyvesbolt napokban bővített kí
nálatában: gyönyörű könyvek érkez
tek a Móra, a Holnap, a Naphegy, a 
Pagony, a Cerkabella, a Betűtészta, 
a Kossuth, a Helikon, a Scolar, a 
General Press, a Jaffa, a Háttér, illet
ve a csíkszeredai könyvpiacon telje
sen újdonságnak számító Mozaik 
műhelyeiből – közölte Tőzsér Kin
ga. Az új könyvek között a felnőttek 

is bőven találnak olvasnivalót, de 
a kiadók megválasztásából látszik, 
hogy a könyvesbolt tovább kívánja 
erősíteni a védjegyének számító, 
igényes gyermekirodalomi vona
lat.  A gyönyörű és izgalmas köny
vek mellett újabb diafilmek és dia
vetítők is érkeztek, számos CD a 
Gryllus Kiadótól, illetve a Granna 
különböző korú gyerekeknek ké
szült, remek szórakozást ígérő, a 
kicsik megfigyelőkészségét, emlé
kezetét, kézügyességét és fantáziáját 
fejlesztő társasjátékai teszik változa
tossá a könyvesbolt választékát.

Ma délután 5 órától Kovács 
András Ferenc költőt várják a 
Gutenberg Könyvesboltba: KAF 
a Napsugárcsízió című verséből 
Faltisz Alexandra IBBYdíjas 
grafikusművész rajzaival készült 
lapozót dedikálja a gyerekeknek. 
Nem szerveztek íróolvasó talál
kozót, azt szeretnék, ha a félegy 
órára betérő szülők és gyerekek 
kötetlenül, formaságok nélkül 
beszélgethetnének a szerzővel, 
forgathatnák a játékos lapozót – 
mondta el Tőzsér Kinga. (x)

kAf dedikál

Új címek a Gutenberg 
Könyvesboltban


