
Évente mindössze 

néhány esetben indul 

műhibaeljárás Hargita 

megyében, de azok-

nak is csak kisebb 

részében bizonyoso-

dik be, hogy az orvos 

hibázott. Rendszerint 

a hiányos kommuni-

káció vezet oda, hogy 

a betegek végül műhi-

baeljárást kezdemé-

nyeznek, a panaszok 

gyakran személyes 

jellegűek, máskor a 

sebészeti, belgyógyá-

szati és a háziorvosi 

ellátással kapcsolato-

sak. A műhibaügyek 

kivizsgálási módjával 

kapcsolatban viszont 

még a rendszeren be-

lül is vannak kifogások. 

Hargita megyében évente 
átlagban két-három eset-
ben indul műhibaeljárás, 

de többségükben nem igazoló-
dik be a betegek panasza. Év 
eleje óta két alkalommal – egy 
sebészeti és egy háziorvosi el-
látással kapcsolatos panasz 
ügyében – indított kivizsgá-
lást a megyei műhibabizottság, 
egyiket Csíkszeredában, a má-
sikat Gyergyószentmiklóson 
kezdeményezték – tájékoz-
tatott érdeklődésünkre Bíró 
László háziorvos, a Hargita 

Megyei Orvosi Kamara elnö-
ke. Az orvosi kamara képvise-
lői szakértőkként vannak jelen 
a bizottságban, amelyet a me-
gyei közegészségügyi igaz-
gatóság vezet. A panaszosok 
rendszerint több intézmény-
nél – az orvosi kamaránál, a 
megyei közegészségügyi igaz-
gatóságnál, az egészségbiztosí-
tási pénztárnál – is jelentik az 
ügyeket, továbbá bírósági eljá-
rást is kezdeményeznek, mivel 
az orvosi kamara az ott bejelen-
tett ügyeknek csak a fegyelmi 
részét vizsgálja – magyarázta 
dr. Bíró László. A bizottságban 
orvosszakértőként egy, az adott 
szakterületen praktizáló szak-
orvos is részt vesz, a pártatlan-
ság érdekében erre a feladatra 
általában más megyéből kér fel 
szakembert az orvosi kollégi-
um. Egyébként a kivizsgálások 
eredménye szerint a panaszok 
leggyakrabban alaptalanok, az 
orvosi kamara adatai szerint az 
elmúlt két évben mindössze egy 
műhiba-kivizsgálás esetében 
igazolódott be, hogy az orvos té-
vedett. A műhiba súlyosságától 
függően az érintett orvos szóbe-
li vagy írásbeli figyelmeztetést, 
illetve pénzbírságot kaphat, 

de fel is függeszthetik tevé-
kenységét meghatározott vagy 
meghatározatlan időre. Hargita 
megyében az elmúlt években a 
pénzbírság volt a legsúlyosabb 
szankció egy orvos ellen – tájé-
koztatott az orvosi kamara el-
nöke, hozzáfűzve, hogy ezek 
az ügyek szerencsés esetben is 
több hónap alatt oldódnak meg, 
de akár egy évig is elhúzódhat-
nak. „Nagyon sok esetben a hiá-
nyos kommunikáció áll az ilyen 
ügyek hátterében, nem meg-
felelően vannak lekommuni-
kálva bizonyos eljárások, vagy 
azok esetleges következmé-
nyei. Ha a későbbiekben va-
lamilyen komplikáció adódik, 
amiről nem kapott megfelelő tá-
jékoztatást a beteg, azt utólag 
már megmagyarázni sem lehet, 
mert túl nagy a személyes érin-
tettség. A kommunikáción na-
gyon sokat lehetne és kellene 
javítani” – fogalmazott dr. Bí-
ró László, megjegyezve azt is, 
hogy így a műhibaügyek nagy 
részének elejét lehetne venni. 
Hangsúlyozta ugyanakkor azt 
is, hogy a szakemberhiány az 
oka annak, hogy az orvosoknak 
sokszor nincs idejük a részletes 
felvilágosításra.

Ha nincs biztosítás, nincs 
szerződés

Amennyiben bebizonyosodik 
a műhiba ténye, kártérítést is 
követelhet a sértett. Ezt rend-
szerint az a magánbiztosító 
fizeti ki, amellyel az érintett or-
vos szerződéses viszonyban áll. 
Ugyanis az egészségügyi rend-
szerben dolgozó összes orvos 
köteles műhibabiztosítást köt-
ni. Amennyiben ezt nem teszik 
meg, az egészségbiztosítási 
pénztár nem köt velük szerző-
dést, azaz nem dolgozhatnak 
államilag finanszírozott egész-
ségügyi egységben – tudtuk 
meg Duda Tihamértól, a Hargi-
ta Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatójától.

Kifogások

Nem tartja jónak a hazai el-
járásrendet a műhibaügyek-
ben dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igaz-
gatóság vezetője. Azt kifogá-
solja, hogy egy-egy ilyen ügy 
kivizsgálása teljesen szét van 
választva biztosítási és szak-
mai-etikai szempontból. Azaz 
kivizsgálja az esetet a egész-

ségügyi igazgatóság irányítása 
alatt működő műhibabizottság, 
majd újabb bejelentés esetén 
az orvosi kamara is megte-
szi ugyanezt. Ez elméletileg 
azt eredményezheti, hogy egy 
orvos, akinek ügyében elma-
rasztaló döntést hozott a műhi-
babizottság, egy súlyos tévedés 
vagy szándékos vétség után is 
tovább praktizálhat, ha a sér-
tett csak a műhibabizottság-
nál tesz panaszt, de az orvosi 
kollégiumnál nem – vázolta a 
problémát dr. Tar Gyöngyi. „A 
sértett fél sokszor nem tud-
hatja, ahhoz, hogy egy orvos 
szakmagyakorlási jogát felül-
vizsgálják, külön bejelentést 
kell tenni az orvosi kollégium-
nál. Valamilyen módon össze 
kellene vonni ezt a két eljárást” 
– magyarázta.

Kollégáik ügyében kell dönteniük

A műhibabizottságot dr. Vass 
Előd, a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság aligazgatója 
vezeti, illetve Hargita megyé-
ben praktizáló szakorvosok és 
háziorvosok, valamint fogor-
vosok alkotják a tagságot. No-
ha rendszerint kérnek külső 
orvosszakértői véleményt a mű-
hibaügyekben, a döntést még-
is a bizottság tagjai hozzák 
meg, ami a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy esetenként kollé-
gáik ügyében kell döntést hoz-
niuk – és ez a másik probléma. 
„Nagyon elmosódik a felelősség 
kérdése. A rendszer olyan em-
berek vállára helyezi a döntés 
terhét, akik kollégáik az érin-
tetteknek. Sokszor ugyanar-
ról a kórházi osztályról vannak 
orvosok a bizottságban, mint 
akik ellen vizsgálódnak” – ma-
gyarázta dr. Tar Gyöngyi, hoz-
zátéve, hogy az sem jó, ha egy 
adott orvos kifogásolt tevékeny-
ségét illetően más szakterüle-
ten dolgozó kollégái döntenek. 
A megyei közegészségügyi 
igazgatóság vezetője egyébként 
az egészségügyi minisztérium-
nál is jelezte az eljárásmódok-
kal kapcsolatos kifogásait.
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Idén két esetben kezdeményeztek orvosiműhiba-kivizsgálást Hargita megyében

Nem gyakori a műhiba

Elvarratlan szálak. A műhibaeljárások egy részét a sebészeti beavatkozások után kezdeményezik

Többségében jobb eredmény-
nyel zárta az első félévet a Har-
gita megyei rendőrség a tavalyi 
év hasonló időszakához képest, 
kivéve a közúti balesetek adata-
it tekintve, ugyanis azok száma 
34-el nőtt a megyében.

Constantin Mihalache, a 
Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság parancsnoka, vala-
mint Gheorghe Filip rendőrségi 
szóvivő első félévi tevékenysé-
gi beszámolót tartott a megyei 
rendőrség székhelyén. A pa-
rancsnok elmondása szerint 
a tavalyi év hasonló időszaká-
hoz képest a mutatók többsé-
gében jobb eredményeket értek 
el. Például júniusig 2726 jelzett 
bűncselekményt jegyeztek, kö-
zel 7 százalékkal kevesebbet, 
mint tavaly, ebből 757 esetben a 
gyanúsítottak ellen büntetőeljá-
rás indult.

Kevesebb erőszak és lopás

Szintén csökkent az erősza-
kos bűncselekmények száma, 
553-at regisztráltak tavaly el-
ső félévben, idén valamivel ke-
vesebbet, 484-et. A parancsnok 
úgy véli, a csökkenés részben 
annak köszönhető, hogy szá-
mos megelőző tevékenységet 
folytattak, illetve a rendőri je-
lenlét is hozzájárult ehhez. 
Mint ismeretes, a legtöbb eset-
ben családon belüli erőszakról 
van szó, és az alkoholfogyasz-
tás a leggyakoribb kiváltó ok. 
Egyébként nem minden csalá-
don belüli erőszakot jeleznek 
a rendőrségnek, és gyakran, 
ha meg is teszik, az áldoza-
tok közül sokan visszavonják a 
panaszukat. Az erőszakos bűn-
cselekményeket tekintve a leg-
súlyosabb a gyilkossági kísérlet 

és a gyilkosság, előbbiből ket-
tőt, utóbbiból egyet jegyeztek a 
megyében (mint ismert, ápri-
lis végén Csíkszeredában tör-
tént egy testvérgyilkosság). Az 
erőszakos bűncselekmények 
mellett a vagyon elleni bűn-
cselekmények száma is csök-
kent: 76-tal a tavalyhoz képest: 
idén 1048 ilyen esetet jegyeztek, 
ezekből 660 lopást, 56 csalást, 
222 rongálást, valamint 10 rab-
lást regisztráltak.

400 ezer lej értékben
foglaltak le tárgyakat

A Hargita megyei rendőrség 
közösen a Maros és a Besztere-
Naszód megyei hatóságokkal 
végzett akciói során közel 400 
ezer lejes értékben foglalt le 
tárgyakat. Három tonna veszé-
lyes egészségügyi hulladékot, 

5 házi készítésű alkoholerjesz-
tő berendezést, 1630 liter alko-
holtartalmú italt, 3735 doboz 
cigarettát, 370 liter bort, 108 
darab petárdát, 32 mobiltele-
font, 69 350 lejt, 6605 eurót, 11 
230 svájci frankot, 4000 dollárt, 
2016 angol fontot, 10 000 forin-
tot foglaltak le.

Nőtt a közúti balesetek száma

A rendőrség statisztikái sze-
rint júniusig 90 súlyos közúti 
baleset történt a megyében, 
20-szal  több,  mint tavaly 
ugyanebben az időszakban. A 
balesetek során idén 15 em-
ber vesztette életét, 89-en 
súlyosan, 31-en enyhén meg-
sérültek. Ugyancsak az év első 
felében 134 enyhébb balesetet 
regisztráltak, 14-gyel többet, 
mint tavaly. Idén ezek követ-

keztében 165 személy sérült 
meg könnyebben. A közúti bal-
esetek kapcsán elhangzott, 
hogy egyre több esetben érin-
tettek a kerékpárosok, sokszor 
saját maguk okozzák a balese-
tüket, de probléma az is, hogy 
este kivilágítatlan biciklivel, 
fényvisszaverő mellény nélkül 
közlekednek veszélynek té-
ve ki magukat. Hasonló prob-
lémákat jegyeztek meg a ló 
vontatta szekerekkel kapcso-
latosan is. A sajtótájékoztató 
végén szóba került a rendőrsé-
gi személyzet hiányának prob-
lémája is, hiszen egyre többen 
vonulnak nyugdíjba, és egy-
re kisebb az állományuk. Mint 
megtudtuk, legfőképpen a 
közlekedésrendészet küszkö-
dik emberhiánnyal.
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Beszámolt idei első félévi tevékenységéről a Hargita megyei rendőrség




