
Romániában 3799-re emel-
kedett az igazolt kanyarós ese-
tek száma a betegség tavaly feb-
ruári megjelenése óta – közöl-
te honlapján az országos köz-
egészségügyi intézet (INSP) 
pénteken. Az INSP heti rend-
szerességgel összesíti az iga-
zolt kanyarós megbetegedések 
számát. Március 10-én még ke-
vesebb, mint 3500, előtte egy 
héttel pedig csaknem 3200 iga-
zolt fertőzésről tudtak. Ebből ki-
derül, az utóbbi hónapban gya-
korlatilag hétről hétre megdup-
lázódott az újabb megbetege-
dések száma. A legutóbbi ösz-
szesítés óta nem volt újabb ha-
láleset. A kanyaró eddig 17 ha-
lálos áldozatot követelt Romá-
niában. A szakhatóság a ka-
nyaró elleni oltást népszerűsítő 
kampánnyal próbálja megelőz-
ni a járvány terjedését. A beteg-

ség az ország 40 megyéje közül 
37-ben megjelent már. A vakci-
nában sehol sincs hiány, a gye-

rekek 9 hónapos és 9 éves ko-
ruk között kapják meg az oltást. 
Florian Bodog egészségügyi mi-

nisztert egy pénteki sajtóérte-
kezleten kérdezték az újság-
írók azokkal a vádakkal kap-

csolatban, amelyek szerint más 
európai országokba is Románi-
ából hurcolták be a kanyarót. A 
román sajtó ugyanis aznap szá-
molt be arról, a bolgár egészség-
ügyi hatóságok is szigorú óvin-
tézkedéseket hoztak, hogy a ro-
mániai kanyarójárvány ne ter-
jedjen át Bulgáriára is. Florian 
Bodog szerint nincs helye a vá-
daskodásnak, a járványért min-
denütt azok a szülők a felelősek, 
akik nem oltatták be gyermeke-
iket. „Nem mondhatjuk, hogy a 
románok exportálják a kanya-
rót, vagy az olaszok exportálják 
a kanyarót. A kanyaró egy olyan 
betegség, amely azokat fertő-
zi meg, akik nincsenek beoltva. 
Ez az oka annak, hogy Magyar-
országon is megjelennek kanya-
rós esetek és Olaszországban 
is” – jelentette ki az egészség-
ügyi miniszter. (GYERGYAI CSABA)

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-
pest. Minden szolgáltatási terü-
letre több finanszírozás jut, így 
ennek az egészségbiztosítással 
rendelkező személyek lesznek 
leginkább a haszonélvezői.

Több fínanszírozás mindenhova

Nagyobb pénzalap jut töb-
bek között a házi- és szakorvo-
si szolgáltatások finanszírozá-
sára, a paraklinikai szolgálta-
tásokra (laboratóriumi vizsgá-
latok, MRI és CTI vizsgálatok), 
nő az otthoni beteggondozásra 
fordítható összeg, több pénz jut 
a betegek számára biztosított 
gyógyászati segédeszközökre, a 
biztosított személyek napi kór-
házi ápolására szánt összegek is 
növekednek, ezek mellett pedig 
a pénztárral szerződésben álló 
fogorvosok is jelentősebb pénz-

ből gazdálkodhatnak. Utóbbi té-
telesen azt jelenti, hogy ezeknek 
a fogorvosoknak az eddigiekhez 
képest több pénzt utal ki a bizto-
sító, így több díjmentes szolgál-
tatást tudnak elvégezni a bizto-
sított személyeknek.

Naprakész szolgáltatások?

Duda Tihamér, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vezérigazgatója úgy véli, sok 
szempontból nem volt ilyen jó 
helyzetben az intézmény pénz-
ügyek terén, mint idén. Azonban 
– tette hozzá –, ez még nem je-
lenti azt, hogy naprakész szol-
gáltatásai lesznek a Hargita me-
gyei biztosítópénztárnak. „Az 
MRI és CTI vizsgálatok során 
továbbra is lesznek várólisták, 
de az évnek lesznek olyan sza-
kaszai, amikor a laboratóriumi 
vizsgálatoknál is. A mostani egy 
elfogadható helyzet, az előrelá-
tások szerint egyensúlyban lesz 
az év pénzügyek terén. A váró-
listák jelentősen lerövidülnek, 

de nem szűnnek meg” – részle-
tezte Duda Tihamér.

A keretszerződés újdonságai

A költségvetés mellett április-
tól megújul az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár keret-
szerződése is a szolgáltatókkal, 
amely több újdonságot is tartal-
maz: egyik a fontosabbak közül, 
hogy emelkedik a háziorvosok-
nak nyújtott finanszírozás össze-
ge a feliratkozott pácienseik után. 
Továbbá a biztosítottaknak lehe-
tőségük lesz úgynevezett meg-
előző szolgáltatásokra díjmente-
sen feliratkozni az orvosnál, ame-
lyek lényegében a modern kor be-
tegségeit hivatottak megelőzni: 
például gyerekek esetében az el-
hízást, felnőttek esetében a ma-
gas koleszterinszintet. Újdon-
ság az is, hogy bizonyos betegsé-
gek esetében eddig csak szakor-
vos küldhette a pácienst laborató-
riumi vizsgálatra, ezentúl viszont 
a háziorvos is megteheti ugyan-
ezt. A kórházak által díjmentesen 
nyújtott szolgáltatások is megújul-

nak a bennfekvő biztosított sze-
mélyek számára. Fontos újdon-
ság továbbá az is, hogy ha valaki 
nincs megelégedve a háziorvosá-
val, akkor panaszt nyújthat be a 
megyei egészségbiztosítási pénz-
tárhoz, amelyben kérheti, hogy 
más háziorvoshoz járhasson. Ed-
dig csak hat hónap után volt lehe-
tőség a váltásra – számolt be Du-
da Tihamér. Az újdonságok rész-
letes leírása egyébként megtalál-
ható a pénztár honlapján (www.
cnas.ro/cashr).

Zajlanak a szerződéskötések

A vezérigazgató azt is közölte, 
a megyei egészségbiztosítónál 
jelenleg folyamatban vannak az 
újabb szerződéskötések, szer-
ződéshosszabbítások az egész-
ségügyi szolgáltatókkal (házi- és 
szakorvosok, fogorvosok, labora-
tóriumok, gyógyszertárak stb.), a 
kontraktusok pedig szintén ápri-
lis elejétől lépnek érvénybe. Fon-
tos – jegyezte meg Duda –, hogy 
a héten egy öttagú szakbizottság 
dönt a szerződések megkötésé-

ről, meghosszabbításáról, így jö-
vő hónaptól új szolgáltatókkal 
egészülhet ki a biztosítópénz-
tár palettája. Az előbb említett 
megnövekedett költségvetésnek 
köszönhetően pedig több szol-
gáltató szerződhet a pénztárral.
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Nőtt az egészségbiztosítási pénztár idei költségvetése

Rövidebb várólisták áprilistól
Sok szempontból nem volt még ilyen jó helyzet-

ben pénzügyek terén a Hargita Megyei Egész-

ségbiztosítási Pénztár, így jövő hónaptól jelentő-

sen lerövidülnek a pénztárral szerződésben álló 

egészségügyi szolgáltatók várólistái.

Orvosi rendelőben. Az áprilistól érvénybe lépő költségvetés több szolgáltatást nyújt a biztosítottaknak

Hétről hétre duplázódik az új fertőzések száma

ILLUSZTRÁCIÓ: VERES NÁNDOR

Hogyan működik 
az egészségbiztosítási pénztár?
A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár számos egészség-
ügyi szolgáltatóval (házi- és szakorvosokkal, laboratóriumokkal, fo-
gászati 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 biztosítja az egészség-
ügyi biztosítással rendelkező személyek számára. A megyei bizto-
sítási pénztár a jövedelmét az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tártól kapja, amely minden évben egy meghatározott összeg. Ezt 
szükség esetén kiegészítik év közben. A kapott finanszírozást a fel-
mért igények alapján osztja szét a megyei biztosítási pénztár a ve-
le szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók között. Mivel az or-
szágos biztosítási pénztártól kapott összeg nem fedi teljes mérték-
ben a biztosítással rendelkező személyek teljes igényét az egész-
ségügyi szolgáltatásokat illetően, ezért alakulnak ki sok esetben a 
várólisták.

Több milliárd 
lejjel több
Nemrég jeleztük, hogy kö-
zel 11 százalékkal, 2,7 milli-
árd 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 fogyó-
eszközökre, az ártámogatott 
gyógyszerekre, illetve az ott-
honi beteggondozásra.

A közegészségügy a kanyaró elleni oltást népszerűsítő kampánnyal próbálja megelőzni a járvány terjedését
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