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Egyre nagyobb vihart ka-
var az országos szintű 
immunoglobulin- azaz el-

lenanyaghiány, az ügyben tegnap 
Mihai Tudose kormányfő is meg-
beszélést hívott össze. Közben 
a kormány épülete előtt többtu-
catnyi, többségében autoimmun 
betegségben szenvedők család-
tagjai tüntettek, hogy felhívják 
a figyelmet az életeket veszé-
lyeztető problémára. A Króniká-
nak nyilatkozó kórházigazgatók 
ugyanakkor arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy az egészségügyi 
rendszer problémái jóval kiter-
jedtebbek, sőt egyre súlyosab-
bak, a hiány például nem csak 
néhány készítmény esetében áll 
fenn, ráadásul derűlátásra sincs 
ok, nem úgy tűnik, hogy egyha-
mar sikerül orvosolni a gondokat.

„Egyre rosszabbul mennek 
a dolgok”

András Nagy Róbert, a sep-
siszentgyörgyi megyei sür-
gősségi kórház menedzsere 
lapunknak arról számolt be: az 
egészségügyi szolgáltatók teljes 
mértékben kiszolgáltatottak a 
gyógyszerbeszállítóknak. A leg-
felháborítóbb, hogy még magya-
rázatot sem adnak arra, hogy a 
kórházak miért nem kapnak meg 
egy-egy orvosságot, sok esetben 
életmentő készítményeket. „Ha 
azt mondják, azért nincs, mert 

kék az ég, nem tehetünk semmit” 
– panaszolta a szakember. And-
rás Nagy Róbert elmondta: az 
immunoglobulin mellett például 
egy erős antibiotikum is hiány-
cikk, ennek beszerzésére már 
elindították az országos köz-
beszerzési eljárást, amelynek 
lezárultáig kénytelenek vára-
kozni, a törvény szerint ugyanis 
nem vásárolhatnak más forrás-
ból, addig is muszáj más készít-
ményekkel pótolni az orvosságot. 
Az ellenanyaghiány nemcsak az 
autoimmun betegségben szen-
vedőket érinti, hanem jóval ál-
talánosabb kihatása is lehet. 
Antal Álmos, a sepsiszentgyör-
gyi kórház orvos igazgatója ar-
ról számolt be: intézményükben 
jelenleg mindössze két ampul-
la, bizonyos kismamák számá-
ra kritikusan fontos, úgynevezett 
anti-D immunoglobulin van kész-
leten, holott általában legalább 
harminc dózist raktároznak. A 
készítményt az RH-negatív kis-
mamáknak kell beadni szülés 
után akkor, ha a kisbaba vére 
RH-pozitív, így kerülhető el, hogy 
az anya szervezete antitesteket 
kezdjen termelni. Ez a szülés 
utáni megelőzés elengedhetet-
len ahhoz, hogy a kismama ismét 
gyermeket tudjon vállalni. A kór-
ház vezetősége bízik benne, hogy 
újabb adagokat kapnak, amíg tel-

jesen kimerül a készletük. „Egy-
re rosszabbul mennek a dolgok, 
még annyira sem működik az el-
látás, mint korábban” – össze-
gezte Antal Álmos.

Felfüggesztik a clawback adót

Mihai  Tudose kormányfő 
eközben az immunoglobulin-
hiány ügyében többek között 
Florian Bodog egészségügyi mi-
niszterrel, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (CNAS) 
illetékeseivel és a készítményt 
gyártó vállalatok képviselőivel 
tartott tegnapi megbeszélés után 
elégedettnek mutatkozott, azt 
nyilatkozta, a hiányt a clawback 
adó részleges felfüggesztése fog-
ja orvosolni. A News.ro hírügy-
nökség beszámolója szerint arra 
a kérdésre, hogy a krízis miatt 
kilátásba helyezi-e Florian Bodog 
menesztését, a kormányfő nem-
mel válaszolt. „Beszélgettünk 
a témáról, a helyzet tisztázá-
sát kértem, és úgy tűnik, meg-
találták az eredményes lépést: 
fel fogják függeszteni a clawback 
adót a szóban forgó készítmé-
nyek esetében” – magyarázta a 
miniszterelnök. Arra a kérdés-
re, hogy ezzel valóban meg fog-e 
oldódni a probléma, Tudose úgy 
fogalmazott: „nekem azt mond-
ták”. Vlad Voiculescu volt egész-

ségügyi miniszter élesen bírálta 
a kormánynak az illeték felfüg-
gesztésére vonatkozó tervét, 
szerinte ez pontosan egybevág 
azzal, amit a gyógyszergyártók 
akarnak. A Cioloş-kabinet tár-
cavezetője úgy véli: ezzel „ki-
nyitják Pandóra szelencéjét”, az 
intézkedés pedig katasztrófához 
fog vezetni, hiszen vagy a többi 
készítmény fog drágulni, mivel 
el kell osztani a kieső össze-
get, vagy az állami költségvetés-
ben keletkezik hiány. „Ha most 
kivételt tesznek ezzel az or-
vossággal kapcsolatban, holnap 
jöhetnek az onkológiai készítmé-
nyeket vagy az antibiotikumo-
kat gyártó vállalatok. Hol állunk 
meg?” – magyarázta Facebook-
bejegyzésében Voiculescu. A 
gyógyszergyártóknak egyéb-
ként eladásaik függvényében, 
megadott képlet alapján kell be-
fizetniük a clawback adót az 
 államnak.

Bűnvádi feljelentést tettek 
az egészségügyi miniszter ellen

Az immunoglobulin-hiány el-
len tiltakozva tegnap többtu-
catnyian vonultak a kormány 
épülete elé, eközben a polgá-
rokat az állam által elkövetett 
visszaélésekkel szemben vé-
dő alapítvány (Fundaţia pentru 

Apărarea Cetăţenilor Împotriva 
Abuzurilor Statului – FACIAS) 
bűnvádi panaszt nyújtott be a 
főügyészségen Florian Bodog el-
len. A szervezet rámutat: a mi-
niszter és beosztottjai több mint 
hat hónapja semmit nem tettek 
azért, hogy az autoimmun be-
tegségben szenvedő páciensek 
hozzáférjenek a szükséges ké-
szítményekhez. Adataik sze-
rint ezzel több mint 500 személy 
– akiknek többsége gyermek – 
életét veszélyeztették. Az egye-
sület vezetői hangsúlyozzák: 
a készítményt forgalmazó cé-
gek hónapok óta bejelentették, 
hogy kivonulnak a romániai pi-
acról, és noha ezt több fórumon 
is jelezték Bodognak, mégsem 
tette meg a szükséges intézke-
déseket. Emlékeztetnek: a prob-
léma már halálos áldozatot is 
követelt – hétvégén a gyulafe-
hérvári megyei sürgősségi kór-
házban meghalt egy 69 éves 
nő, mivel nem volt a kórházban 
immunoglobulin. A krízishely-
zet fennállását Alexis Cochino 
gyermekimmunológus is meg-
erősítette, aki a témában tegnap 
az Europa FM-nek adott inter-
jú közben sírni kezdett, amikor 
arról beszélt, hogy a hiány mi-
att közel 100 gyermek élete van 
veszélyben. 
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A csíksomlyói pünkösdi bú-
csú is a Magyar Értéktár ré-
sze lett, amely ugyanakkor a 
magyar népmesék rajzfilmso-
rozattal, a vert csipkével és a 
gemenci gímszarvassal bővült 
– jelentette be Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
budapesti sajtótájékoztatóján. 
A Hungarikum Bizottság ked-
di döntése értelmében továbbá 
a hungarikum gyűjteményébe 
került a magyar gulyásleves, a 
pálos rend és a hollóházi por-
celán – írja az MTI. Az indoklás 
szerint a keresztény vallásokon 
átívelő csíksomlyói búcsú a ma-
gyarság kiemelkedő közösségi 

eseményként a nemzet össze-
tartozását fejezi ki, a magyar 
népmesék sorozat népi kultu-
rális hagyományokat közvetít, a 
csipkeverés generációk munká-
jának köszönhetően máig meg-
határozó jelentőségű érték, míg 
a gemenci gímszarvas mint a va-
dászati turizmushoz kapcsoló-
dó idegenforgalmi látványosság 
került be a Magyar Értéktár-
ba. A miniszter azt is közölte: a 
gulyásleves világszerte ismert 
magyar ételként jelentős hatást 
gyakorol a vendéglátásra és a 
turizmusra, a pálos rend csak-
nem nyolc évszázada meghatá-
rozó szerepet tölt be a magyar 

nemzet történelmében és kul-
túrájában, a 240 éves hollóházi 
porcelán pedig sokszínű, egye-
di forma- és dekorvilágának kö-
szönheti az elismerést.

Fazekas Sándor hangsúlyoz-
ta, a hungarikum törvény alap-
ján a hungarikumok és más 
nemzeti értékek kiemelt álla-
mi figyelemre – szükség esetén 
akár szakmai vagy jogi segítség-
re is – számíthatnak, valamint 
pénzügyi támogatásban része-
sülhetnek a hungarikum alap 
keretéből. A bővítéssel 70-re 
nőtt a hungarikumok és 161-re 
a Magyar Értéktárban szereplő 
értékek száma. 

Az immunoglobulin mellett más készítményekből is hiány van, szakértők szerint a helyzet egyre súlyosabb

Beteg az egészségügyi rendszer

A kórházak nem kapják meg az életmentő készítményeket
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