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Sok szempontból 

nem volt még ilyen jó 

helyzetben pénzügyek 

terén a Hargita Megyei 

Egészségbiztosítá-

si Pénztár, így jövő 

hónaptól jelentősen 

lerövidülnek a pénztár-

ral szerződésben álló 

egészségügyi szolgál-

tatók várólistái.

Jövő hónap elsejétől lép élet-
be a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár idei 

évre vonatkozó költségvetése, 
a leosztott pénzalap pedig jóval 
nagyobb az előző évekéhez ké-
pes. Minden szolgáltatási terü-
letre több finanszírozás jut, így 
ennek az egészségbiztosítással 
rendelkező személyek lesznek 
leginkább a haszonélvezői.

Több fínanszírozás mindenhova

Nagyobb pénzalap jut többek 
között a házi- és szakorvosi szol-
gáltatások finanszírozására, a 
paraklinikai szolgáltatásokra 
(laboratóriumi vizsgálatok, MRI 
és CTI vizsgálatok), nő az ottho-
ni beteggondozásra fordítható 
összeg, több pénz jut a betegek 
számára biztosított gyógyásza-
ti segédeszközökre, a bizto-
sított személyek napi kórházi 
ápolására szánt összegek is nö-
vekednek, ezek mellett pedig a 
pénztárral szerződésben álló 
fogorvosok is jelentősebb pénz-
ből gazdálkodhatnak. Utóbbi 
tételesen azt jelenti, hogy ezek-
nek a fogorvosoknak az eddigi-
ekhez képest több pénzt utal ki 
a biztosító, így több díjmentes 
szolgáltatást tudnak elvégezni 
a biztosított személyeknek.

Naprakész szolgáltatások?

Duda Tihamér, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérizgatója úgy véli, sok 
szempontból nem volt ilyen jó 
helyzetben az intézmény pénz-

ügyek terén, mint idén. Azon-
ban – tette hozzá –, ez még 
nem jelenti azt, hogy naprakész 
szolgáltatásai lesznek a Hargi-
ta megyei biztosítópénztárnak. 
„Az MRI és CTI vizsgálatok so-
rán továbbra is lesznek várólis-
ták, de az évnek lesznek olyan 
szakaszai, amikor a laborató-
riumi vizsgálatoknál is. A mos-
tani egy elfogadható helyzet, az 
előrelátások szerint egyensúly-
ban lesz az év pénzügyek terén. 
A várólisták jelentősen lerövi-
dülnek, de nem szűnnek meg” – 
részletezte Duda Tihamér.

A keretszerződés újdonságai

A költségvetés mellett áp-
rilistól megújul az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
keretszerződése is a szolgálta-
tókkal, amely több újdonságot 
is tartalmaz: egyik a fontosab-
bak közül, hogy emelkedik a 
háziorvosoknak nyújtott finan-
szírozás összege a feliratko-
zott pácienseik után. Továbbá, 

a biztosítottaknak lehetősé-
gük lesz úgynevezett megelőző 
szolgáltatásokra díjmentesen 
feliratkozni az orvosnál, ame-
lyek lényegében a modern kor 
betegségeit hivatottak meg-
előzni: például gyerekek ese-
tében az elhízást, felnőttek 
esetében a magas koleszterin-
szintet. Újdonság az is, hogy 
bizonyos betegségek esetében 
eddig csak szakorvos küld-
hette a pácienst laboratóriumi 
vizsgálatra, ezentúl viszont a 
háziorvos is megteheti ugyan-
ezt. A kórházak által díjmen-
tesen nyújtott szolgáltatások is 
megújulnak a bennfekvő biz-
tosított személyek számára. 
Fontos újdonság továbbá az is, 
hogy ha valaki nincs megelé-
gedve a háziorvosával, akkor 
panaszt nyújthat be a megyei 
egészségbiztosítási pénztár-
hoz, amelyben kérheti, hogy 
más háziorvoshoz járhasson. 
Eddig csak hat hónap után volt 
lehetőség a váltásra – számolt 
be Duda Tihamér. Az újdonsá-

gok részletes leírása egyébként 
megtalálható a pénztár honlap-
ján (www.cnas.ro/cashr).

Zajlanak a szerződéskötések

A vezérigazgató azt is kö-
zölte, a megyei egészségbiz-

tosítónál jelenleg folya matban 
v a n n a k  a z  ú j a b b  s z e r  z ő -
déskötések, szerződéshosz-
szabbítások az egészségügyi 
szolgál tatókkal  (házi-  és  
szakorvosok, fogorvosok, la-
boratóriumok, gyógyszertá-
rak stb.), a kontraktusok pedig 
szintén április elejétől lépnek 
érvénybe. 

Fontos – jegyezte meg Du-
da –, hogy a héten egy öttagú 
szakbizottság dönt a szerző-
dések megkötéséről, meghosz-
szabbításáról, így jövő hónaptól 
új szolgáltatókkal egészülhet ki 
a biztosítópénztár palettája. Az 
előbb említett megnövekedett 
költségvetésnek köszönhetően 
pedig több szolgáltató szerződ-
het a pénztárral.

MOLNÁR RAJMOND

Nőtt az egészségbiztosítási pénztár idei költségvetése

Rövidebb várólisták áprilistól

Orvosi rendelőben. A költségvetés több egészségügyi szolgáltatást nyújt a biztosítottaknak

Romániában 3799-re emel-
kedett az igazolt kanyarós 
esetek száma a betegség ta-
valy februári megjelenése óta 
– közölte honlapján az orszá-
gos közegészségügyi intézet 
(INSP) pénteken. Az INSP he-
ti rendszerességgel összesíti 
az igazolt kanyarós megbete-
gedések számát. Március 10-
én még kevesebb, mint 3500, 
előtte egy héttel pedig csak-
nem 3200 igazolt fertőzésről 
tudtak. Ebből kiderül: az utób-
bi hónapban gyakorlatilag hét-
ről hétre megduplázódott az 
újabb megbetegedések száma. 
A legutóbbi összesítés óta nem 
volt újabb halálos eset. A ka-
nyaró eddig 17 halálos áldo-

zatot követelt Romániában. A 
szakhatóság a kanyaró elleni 
oltást népszerűsítő kampány-
nyal próbálja megelőzni a jár-
vány terjedését. A betegség az 
ország 40 megyéje közül 37-
ben megjelent már. A vakciná-
ból sehol sincs hiány, a gyere-
kek 9 hónapos és 9 éves koruk 
között kapják meg az oltást. 
Florian Bodog egészségügyi 
minisztert egy pénteki sajtó-
értekezleten kérdezték az új-
ságírók azokkal a vádakkal 
kapcsolatban, amelyek szerint 
más európai országokba is Ro-
mániából hurcolták be a ka-
nyarót. A román sajtó ugyanis 
aznap számolt be arról: a bol-
gár egészségügyi hatóságok is 

szigorú óvintézkedéseket hoz-
tak, hogy a romániai kanyaró-
járvány ne terjedjen át Bulgá-
riára is. Florian Bodog szerint 
nincs helye a vádaskodásnak, 
a járványért minde nütt azok a 
szülők a felelősek, akik nem ol-
tatták be gyermekeiket. „Nem 
mondhatjuk, hogy a románok 
exportálják a kanyarót, vagy az 
olaszok exportálják a kanyarót. 
A kanyaró egy olyan betegség, 
amely azokat fertőzi meg, akik 
nincsenek beoltva. Ez az oka an-
nak, hogy Magyarországon is 
megjelennek kanyarós esetek és 
Olaszországban is” – jelentette ki 
az egészségügyi miniszter.

GYERGYAI CSABA

Bodog: nem exportáljuk a kanyarót

A miniszter szerint a járványért az oltást ellenzők a felelősek

Az egészségbiztosítási pénztár működése

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár számos egészségügyi 
szolgáltatóval (házi- és szakorvosokkal, laboratóriumokkal, fogá-
szati rendelőkkel, gyógyszertárakkal, kórházakkal, rehabilitációs 
központokkal stb.) áll szerződésben, a szerződéseket meghatáro-
zott időközönként újítják. A felek közötti szerződés az egészségügyi 
szolgáltatások díjmentes elvégzését és finanszírozását, lényegében 
az egészségügyi alaphálózat működését biztosítják az egészségügyi 
biztosítással rendelkező személyek számára. A megyei biztosítási 
pénztár a jövedelmét az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 
kapja, amely minden évben egy meghatározott összeg. Ezt szük-
ség esetén kiegészítik év közben. A kapott finanszírozást a felmért 
igények alapján osztja szét a megyei biztosítási pénztár a vele szer-
ződésben álló egészségügyi szolgáltatók között. Mivel az országos 
biztosítási pénztártól kapott összeg nem fedi teljes mértékben a 
biztosítással rendelkező személyek teljes igényét az egészségügyi 
szolgáltatásokat illetően, ezért alakulnak ki sok esetben a várólisták.

Több milliárd lejjel 
nagyobb összeg
Nemrég jeleztük, hogy közel 
11 százalékkal, 2,7 milliárd 
lejjel növelték az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
(CNAS) idei költségvetését 
2016-hoz képest. Április else-
jétől így 28,81 milliárd lejt bo-
csátanak a CNAS rendelkezé-
sére, a megemelt összegnek 
köszönhetően a biztosító köz-
leménye alapján több pénz 
jut majd az egészségügyi fo-
gyóeszközökre, az ártámoga-
tott gyógyszerekre, illetve az 
otthoni beteggondozásra.
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