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Üdvözli a háziorvosokat tö-
mörítő országos szövet-
ség (SNMF), valamint a 

munkáltatói szervezet (FNPMF) 
az Egészségügyi Minisztérium-
nak és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárnak (CNAS) 
az alapellátásban óriási mé-
reteket öltő bürokrácia visz-
szaszorítását célzó javaslatait 
– számolt be az Agerpres hír-
ügynökség. A két szakmai 
szervezet ugyanakkor csütörtö-
ki közleményében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a témában ki-
adott közlemények nem helyette-
sítik a hivatalos okiratokat, illetve 
hangsúlyozták, hogy a szaktárca 
és a biztosító továbbra sem közölt 
konkrétumokat a vonatkozó tör-
vények, rendeletek és határoza-
tok módosításáról, amit igencsak 
sürgetőnek tartanak.

Válaszok a kérésekre

A háziorvosok úgy vélik: 
a CNAS által beharangozott 
módosítások valóban választ 
jelentenek többször hangoz-
tatott kéréseikre, illetve hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy 
hatékonyabbá váljon a biztosí-
tottaknak az ingyenes szolgál-
tatásokhoz való hozzáférése, 
de továbbra is várják a konk-
rét intézkedéseket. A szövet-
ség és a munkáltatói szervezet 
ugyanakkor ismételten felhívta 
a figyelmet arra, hogy a bizto-
sító mellett számos bizottság-
nak, felügyelőségnek és más, 
nem egészségügyi állami ha-

tóságnak kell rendszeresen 
iratokat, beszámolókat, adat-
bázisokat küldeniük, ezt pedig 
teljesen indokolatlannak tart-
ják. „Meggyőződésünk, hogy a 
papírhegyek kiiktatásával és a 
biztonságos informatikai adat-
bázis használatára való átté-
réssel hatékonyabbá válik a 
munka, pontosabb kimutatá-
sokat lehet készíteni, nyomon 
lehet követni a rendszer hi-
ányosságait, és hosszú távú 
megelőző stratégiákat lehet ki-
dolgozni” – hangsúlyozzák a 
közleményben. Hozzáteszik: az 
Egészségügyi Minisztérium és 
a biztosítási pénztár javaslata-
ira régóta várnak nemcsak az 
orvosok, hanem a páciensek is.

Tervezett változtatások

Florian Bodog egészségügyi 
miniszter eközben arról szá-
molt be, hogy a javaslatokat, 
amelyekről a CNAS vezetőivel 
megállapodtak, rendeletterve-
zet formájában foglalják össze, 
amelyet a kormány még ebben 

a hónapban elfogadhat. „Olyan 
rendszert szeretnénk, amely-
ben az orvosok minőségi szol-
gáltatást nyújtanak, és több időt 
tudnak szánni a konzultációk-
ra és a páciensekkel való be-
szélgetésekre” – fogalmazott 
Bodog a szaktárca által kiadott 
közleményben. A miniszter 
szerdán találkozott Laurenţiu 
Mihai CNAS-elnökkel, akivel 
a 2006/95-ös számú egészség-
ügyi törvény lehetséges módosí-
tásairól egyeztetett. A hivatalos 
beszámoló szerint a megbeszé-
lésen elsősorban olyan intéz-
kedésekről esett szó, amelyek 
visszaszoríthatják az egészség-
ügyi rendszerben a bürokráci-
át, illetve könnyebb hozzáférést 
biztosítanak a pácienseknek a 
különböző szolgáltatásokhoz. A 
tervek között szerepel, hogy bő-
vítik azoknak a szakemberek-
nek a körét, akik ártámogatott 
receptet írhatnak fel a páciens-
nek, így a háziorvosok mellett a 
szakorvosok is felírhatnak majd 
ingyenes vényt. Kilátásba he-
lyezték továbbá, hogy a házior-

vosokat nem kötelezik arra, hogy 
bevezessék az egységes elekt-
ronikus rendszerbe páciensük 
adatait, ha az illető írásban vál-
lalja, hogy személyes vagy val-
lási okokból ezt visszautasítja. 
Egy másik tervezett intézke-
dés alapján több, jelenleg kötele-
ző papíralapú formanyomtatvány 
kitöltése alól felmentenék az or-
vosokat, akiknek így több idejük 
jutna a konzultációra. 

Az egészségügyi miniszter és 
a biztosító annak nyomán tar-
tott megbeszélést, hogy az év 
első hetében számos háziorvos 
tiltakozott úgy, hogy nem írták 
alá az ingyenes szolgáltatások 
biztosításához elengedhetetlen 
keretszerződést, emiatt nem 
állíthattak ki ártámogatott re-
ceptet és küldőpapírt. A házi-
orvosok egyrészt az alapellátás 
alulfinanszírozottsága miatt 
panaszkodtak, ugyanakkor a 
rendszerben fennálló bürokrá-
cia és a páciensek jogainak ha-
tékonyabb védelmét is kérték.

KŐRÖSSY ANDREA

A háziorvosok üdvözlik a bürokrácia visszaszorítására tett javaslatokat

Előrelépés az alapellátásban?

Csökkenhet a bürokrácia a háziorvosi rendelőkben. Több idő maradhat a betegre

Úgy tűnik, kezdenek 

közös nevezőre jutni 

az Egészségügyi Mi-

nisztérium, valamint a 

biztosítási pénztár és a 

háziorvosok az alap-

ellátás javítását célzó 

elképzelések terén.

Április 8-ára tűzte ki az idei 
magyarországi országgyűlési 
választások időpontját Áder Já-
nos magyar köztársasági elnök.

Csütörtöki közleményében 
az államfő rámutat: 1990-ben 
az első szabad országgyűlé-
si választásokon kinyilvánított 
népakarat április 8-án vált vég-
legessé. „Az 1990-es polgári de-
mokratikus átmenet lehetővé 
tette az európai alkotmányos 
hagyományokból építkező sza-
bad és független Magyarország 
megszületését” – mutat rá az el-
nöki közlemény. „Hazánk ötödik 
köztársasági elnökeként, élve az 
Alaptörvényben rám ruházott fe-
lelősséggel – külön köszöntve az 
először szavazó fiatalok százez-
reit, és tisztelegve az első sza-
bad választások emléke előtt –, 
a 2018-as általános országgyű-
lési választásokat április 8-ára 
írom ki” – áll a dokumentumban.

Február 17-étől kampány

A választási kampány a 
választást megelőző 50. na-
pon, azaz február 17-én indul. 
Az országgyűlési képvise-
lők választása egyfordulós, a 
választópolgárok két szava-
zattal rendelkeznek: egyrészt 
voksolhatnak arra, kit sze-
retnének az egyéni választó-
kerületükben (ebből 106 van) 
képviselőnek, másrészt a má-
sik íven arról dönthetnek, hogy 
az országos pártlistáról me-
lyik pártot támogatják. Az or-
szágos listán 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el. Azok 
a magyar állampolgárok, akik 
nem rendelkeznek magyar-
országi lakcímmel, a 2014-
es választáshoz hasonlóan 
idén is jogosultak a szavazás-
ra. Ők regisztráció után levél-
ben adhatják le voksukat, de 

csak az országos pártlistá-
ra szavazhatnak. Nekik már-
cius 24-éig kell felvetetniük 
magukat a központi névjegy-
zékbe a Nemzeti Választási 
Irodánál (NVI). A külhoni vá-
lasztópolgároknak a választási 
iroda az országos lista jogerős-
sé válását követően eljuttat-
ja a szavazási levélcsomagot, 
a választó pedig a szavaza-
tát tartalmazó borítékot vagy 
a szavazás befejezéséig eljut-
tatja a külképviseletekre, vagy 
a magyarországi szavazásra 
rendelkezésre álló időszakban 
elküldi bármelyik országgyű-
lési egyéni választókerületi vá-
lasztási irodába, vagy pedig 
levélben juttatja el az NVI-hez, 
ebben az esetben a szavazatot 
tartalmazó borítéknak április 
7-én éjfélig meg kell érkeznie. 

BALOGH LEVENTE

Április 8-ára tűzte ki Áder az országgyűlési választás időpontját

 Választás 2014-ben. A határon túliaknak idén hasonló a forgatókönyv
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Elhunyt Gyimes-
középlok plébánosa
Gyimesközéplok plébánosa, 
Bodó György  január 11-én 
délután a csíkszeredai kór-
házban elhunyt – adja hírül 
a romkat.ro katolikus portál. 
Bodó György 1972. december 
4-én született Kovásznán, 
gyulafehérvári teológiai ta-
nulmányai után 1998. június 
21-én szentelték pappá. Káp-
lánként tevékenykedett Bras-
sóban, a Szent Péter és Szent 
Pál-plébánián 1998–2006 
között. Ezt követően, 2010-ig 
Kolozson teljesített szolgála-
tot, ahonnan utolsó állomás-
helyére helyezték. Gyimeskö-
zéplokon visszaigényelte az 
egyházközség régi iskolá-
ját, amelynek felújítását is 
megszervezte, tavaly pedig a 
magyar kormánnyal együtt-
működve tornaterem építé-
sébe kezdett. Bodó György 
plébános az erdélyi magyar-
ság hitének megerősítése 
mellett a gyimesi fiatalság 
életkörülményeinek javítá-
sát is elhivatottan szolgáló 
egyházi és közösségépítő 
tevékenysége elismerése-
ként tavaly szeptemberben 
Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült. 

Háziorvosokat 
díjaznak
Az év praxisa a Kárpát-me-
dencében elnevezéssel az 
idén is pályázatot hirdetett 
a magyarországi, illetve a 
határon túli magyar házior-
vosok, illetve elsősorban az 
őket ajánló betegek számá-
ra az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Az evpraxisa.
hu című honlapon a betegek 
ajánlhatják háziorvosukat, 
majd szavazhatnak is a zsűri 
által kiválasztott tíz ma-
gyarországi és tíz határon 
túli háziorvosra. A betegek 
május 10-ig ajánlhatják egy 
rövid történet megírásával a 
háziorvosukat. 

Áramszünet

Betervezett javítások miatt 
január 16-án 8 és 16 óra kö-
zött szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszeredában, 
a Pacsirta sétány 6. szám 
alatti tömbház A és B lép-
csőházaiban.
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