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A háziorvosok üdvözlik a szaktárcának és a biztosítónak a bürokrácia visszaszorítására tett javaslatait

Előrelépés várható az alapellátásban

Üdvözli a háziorvosokat tö-
mörítő országos szövetség 
(SNMF), valamint a mun-

káltatói szervezet (FNPMF) az 
egészségügyi minisztériumnak 
és az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztárnak (CNAS) az alap-
ellátásban óriási méreteket öl-
tő bürokrácia visszaszorítását 
célzó javaslatait – számolt be az 
Agerpres hírügynökség. A két 
szakmai szervezet ugyanakkor 
csütörtöki közleményében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a té-
mában kiadott közlemények nem 
helyettesítik a hivatalos okirato-
kat, illetve hangsúlyozták, hogy a 
szaktárca és a biztosító továbbra 
sem közölt konkrétumokat a vo-
natkozó törvények, rendeletek és 
határozatok módosításáról, amit 
igencsak sürgetőnek tartanak. 
A háziorvosok úgy vélik: a CNAS 
által beharangozott módosítások 
valóban választ jelentenek több-
ször hangoztatott kéréseikre, il-
letve hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy hatékonyabbá váljon a biz-
tosítottaknak az ingyenes szol-
gáltatásokhoz való hozzáféré-
se, de továbbra is várják a konk-
rét intézkedéseket. A szövet-
ség és a munkáltatói szervezet 
ugyanakkor ismételten felhívta 
a figyelmet arra, hogy a biztosí-
tó mellett számos bizottságnak, 
felügyelőségnek és más, nem 
egészségügyi állami hatóságnak 
kell rendszeresen iratokat, be-
számolókat, adatbázisokat kül-

denie, ezt pedig teljesen indoko-
latlannak tartják. „Meggyőződé-
sünk, hogy a papírhegyek kiik-
tatásával és a biztonságos infor-
matikai adatbázis használatára 
való áttéréssel hatékonyabbá vá-
lik a munka, pontosabb kimutatá-
sokat lehet készíteni, nyomon le-
het követni a rendszer hiányos-
ságait, és hosszú távú megelő-
ző stratégiákat lehet kidolgozni” 
– hangsúlyozzák a közlemény-
ben. Hozzáteszik: az egészség-
ügyi minisztérium és a biztosí-
tási pénztár javaslataira régóta 
várnak nemcsak az orvosok, ha-
nem a páciensek is.

Florian Bodog egészségügyi 
miniszter eközben arról számolt 
be, hogy a javaslatokat, amelyek-
ről a CNAS vezetőivel megálla-
podtak, rendelettervezet formá-
jában foglalják össze, amelyet 
a kormány még ebben a hónap-
ban elfogadhat. „Olyan rendszert 
szeretnénk, amelyben az orvo-
sok minőségi szolgáltatást nyúj-
tanak, és több időt tudnak szánni 
a konzultációkra és a páciensek-
kel való beszélgetésekre” – fogal-
mazott Bodog a szaktárca által 
kiadott közleményben. A minisz-
ter szerdán találkozott Laurenţiu 
Mihai CNAS-elnökkel, akivel a 
2006/95-ös számú egészségügyi 
törvény lehetséges módosítása-
iról egyeztetett. A hivatalos be-
számoló szerint a megbeszélé-
sen elsősorban olyan intézkedé-
sekről esett szó, amelyek visz-

szaszoríthatják az egészségügyi 
rendszerben a bürokráciát, illet-
ve könnyebb hozzáférést bizto-
sítanak a pácienseknek a külön-
böző szolgáltatásokhoz. A ter-
vek között szerepel, hogy bőví-
tik azoknak a szakembereknek 
a körét, akik ártámogatott re-
ceptet írhatnak fel a páciensnek, 
így a háziorvosok mellett a szak-
orvosok is felírhatnak majd in-
gyenes vényt. Kilátásba helyez-
ték továbbá, hogy a háziorvoso-
kat nem kötelezik arra, hogy be-
vezessék az egységes elektroni-
kus rendszerbe páciensük ada-
tait, ha az illető írásban vállal-
ja, hogy személyes vagy vallási 
okokból ezt visszautasítja. Egy 

másik tervezett intézkedés alap-
ján több, jelenleg kötelező papír-
alapú formanyomtatvány kitöl-
tése alól felmentenék az orvoso-
kat, akiknek így több idejük jutna 
a konzultációra. Az is felmerült, 
hogy az ártámogatott recepteket 
és küldőpapírokat ne csak abban 
a megyében lehessen alkalmaz-
ni, amelyben kiállították, tehát a 
küldőpapírral és a vénnyel a pá-
ciens az ország bármelyik ré-
szében jelentkezhetne. Egy má-
sik elképzelés, hogy ha egy há-
ziorvos nem talál helyettesítőt, 
amíg szabadságát tölti, pácien-
sei a legközelebbi szakembernél 
jelentkezhetnek azonos feltéte-
lek mellett.

Az egészségügyi miniszter 
és a biztosító annak nyomán 
tartott megbeszélést, hogy az 
év első hetében számos házi-
orvos tiltakozott úgy, hogy nem 
írta alá az ingyenes szolgálta-
tások biztosításához elenged-
hetetlen keretszerződést, emi-
att nem állíthattak ki ártámo-
gatott receptet és küldőpapírt. 
A háziorvosok egyrészt az 
alapellátás alulfinanszírozott-
sága és a rendszerben fenn-
álló bürokrácia miatt panasz-
kodtak, és a páciensek jogai-
nak hatékonyabb védelmét is 
kérték.

K. A.

Felemás helyzet alakult ki a tej-
kifli program kapcsán a tavaly 
nyári törvénymódosítás révén: 
Kovászna megyében még min-
dig nem kapnak ingyentízórait a 
diákok, holott hamarosan meg-
kezdődik a második félév, ez-
zel szemben Kolozs megyében 
gond nélkül zajlik a program. 
Henning László, a Kovászna me-
gyei önkormányzat alelnöke la-
punknak elmondta: az elmúlt 
években nem volt késlekedés, 
mert négy évre előre megkötöt-
ték a szerződést – éppen azért, 
hogy elkerüljék a közbeszer-
zési eljárás körüli hercehurcát 
és csúszásokat. A megállapo-
dás azonban tavaly júliusban le-
járt, augusztusban pedig a kor-
mány módosította a program-
ra vonatkozó előírást, hogy a ta-
nulók a tej és a kifli mellett gyü-
mölcsöt is kaphassanak. A kor-
mány intézkedése nyomán a 
mezőgazdasági minisztérium-
nak ki kellett volna adnia egy 
úgynevezett közbeszerzési fel-
adatfüzetet, erre viszont azóta 
sem került sor, így egyszerűen 
nincs jogi alap arra, hogy a me-
gyei tanács megszervezhesse 
a licitet. Henning László hang-
súlyozta: mindent előkészítet-
tek, ha a feladatfüzet megjele-
nik, néhány hét leforgása alatt le 
tudják bonyolítani a közbeszer-

zést, így még van remény arra, 
hogy a háromszéki iskolások 
és óvodások legalább a második 
félévben kapjanak ingyenes tí-
zórait. A megyei tanács alelnö-
ke rámutatott: most azok a me-
gyék vannak szerencsés hely-
zetben, ahol még érvényes a ko-
rábbi szerződés, annak alap-

ján ugyanis biztosítani tudják 
az élelmiszert. Ilyen helyzetben 
van egyébként Kolozs megye, 
ahol problémák nélkül zajlik a 
tej-kifli program. Vákár István, 
a megyei önkormányzat alelnö-
ke a Krónikának arról számolt 
be: noha a tanév elején volt né-
hány hetes csúszás, tudomása 

szerint azóta nincsenek fenn-
akadások, a diákok megkapják 
tízóraijukat. Hargita megyében 
sincs fennakadás: Borboly Csa-
ba, a megyei önkormányzat el-
nöke a Krónikát arról tájékoz-
tatta, hogy a 2016-ban megkö-
tött szerződés 2020-ig érvényes, 
így a tanulók megkapják a tejet 
és a kiflit.

Henning László egyébként azt 
tartaná hatékony megoldásnak, 
ha a már 15 éve működő, sze-
rinte idejétmúlt tízóraiprogram 
helyett mindenhol meleg ebédet 
adnának a gyermekeknek. A kí-
sérleti program már elindult az 
ország bizonyos iskoláiban: első 
lépésben ötven településen kap-
nak meleg ebédet az iskolások 
és az óvodások. Kovászna me-
gyében Bölön község került be a 
kísérleti projektbe, ott 530 gye-
reknek biztosítanak meleg ebé-
det, erre decemberben 734 ezer 
lejt kaptak, most zajlik az újabb 
közbeszerzés. Henning elmond-
ta, bíznak benne, hogy a projek-
tet kiterjeszti a kormány, ugyan-
akkor a Diakónia Keresztyén 
Alapítvánnyal is egyeztetnek, 
hogy több helyen alkalmazzák 
a svájci egyház által támogatott 
melegebéd-programot, ami je-
lenleg 16 csoportban működik.

BÍRÓ BLANKA, KŐRÖSSY ANDREA

Nem mindenhol kapnak ingyentízórait a diákok

Úgy tűnik, kezd közös nevezőre jutni az egész-

ségügyi minisztérium, a biztosítási pénztár és 

a háziorvosok az alapellátás javítását célzó el-

képzelések terén.

Módosult 
a Hargita útvonala
Módosult a Brassó és Buda-
pest között naponta közleke-
dő, Nagyváradot, Kolozsvárt és 
a Székelyföldet is érintő Hargi-
ta elnevezésű nemzetközi vo-
natjárat útvonala és menet-
rendje. A szerelvény a további-
akban Marosvásárhelyen is át-
halad, így oldották meg, hogy 
a helyiek közvetlen vonatjárat-
tal tudjanak eljutni a magyar 
fővárosba és vissza. Koráb-
ban a Marosvásárhely és Buda-
pest közötti járat egyetlen va-
gonból állt, amely Kolozsváron 
csatlakozott a Hargitához, il-
letve a kincses városban csa-
tolták le a nemzetközi szerel-
vényről, és vitték tovább Vásár-
helyre. A módosítás nyomán a 
Hargita Budapest irányába a 
Déda–Szeretfalva–Bethlen–
Dés–Szamosújvár–Kolozsvár 
vonal helyett a Déda–Maros-
vásárhely–Székelykocsárd–
Aranyosgyéres–Kolozsvár sza-
kaszon közlekedik, illetve visz-
szafele is ezen az útvonalon 
megy. Az útvonalváltozás a 
menetrendben is újítást jelent: 
a Hargita valamivel korábban, 
6.40-kor indul Brassóból, Bu-
dapestről ugyanakkor később 
indul el. 

KRÓNIKA

Vége a várakozásnak? A biztosító azt ígéri, hogy hamarosan az orvosoknak több ideje jut a páciensekre

Kolozs és Hargita megyében nincs fennakadás a tej-kifli programban
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