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Bár kevés szakterüle-

tet fednek le, a Hargita 

megyei egészségügyi 

hálózatban több olyan 

szakorvosi magán-

rendelő működik, 

amely szerződésben 

áll az egészségbiz-

tosítási pénztárral. 

Ezek az intézmények 

elfogadják a háziorvo-

sok által kibocsátott 

küldőpapírokat, sőt 

az előjegyzéstől a 

kivizsgálásig gyarkan 

rövidebb a várakozá-

si idő, mint a kórházi 

járóbeteg-ellátásban, 

az ambulancián.

A Hargita megyei egészség-
ügyi hálózatban 29 olyan 
szakorvos dolgozik, akik 

magánrendelői szerződésben 
állnak az egészségbiztosítá-
si pénztárral. Ez tételesen azt 
jelenti, hogy ezekhez az orvo-
sokhoz is jelentkezhetnek az 
egészségbiztosítással rendelke-
ző páciensek a háziorvosuk által 
kiállított küldőpapírral ingyenes 
kivizsgálásért. Ezek mellett a 
megyében működő kórházak já-
róbeteg-rendelőinek valamelyi-
kéhez fordulhatnak a betegek, 
amennyiben nem szeretnének 
külön fizetni a vizsgálatért.

Szakterületek

A pénztárral szerződésben 
álló, csíkszeredai magánren-

delők a következő szakterülete-
ken működnek: ideggyógyászat, 
pszichiátria, szemészet, bel-
gyógyászat, bőrgyógyászat, ve-
segyógyászat ,  kardiológia ,  
diabetológia, endokrinológia (a 
hormonzavarok kezelésével fog-
lalkozó szak), illetve gerontoló-
gia és a geriátria (az öregedés 
és öregkor kórtanával foglalko-
zó szak). Továbbá Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmiklóson, 
illetve Maroshévízen találha-
tók ilyen jellegű magán járóbe-
teg-szakrendelők. Ezek listája 
egyébként megtalálható a me-
gyei egészségbiztosítási pénztár 
honlapján (www.cnas.ro/cashr).

Vannak várólisták itt is

Karda István, a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztár 
ügyvezető igazgatója lapunknak 
kifejtette, a szóban forgó rende-
lők gyakorlatilag ugyanabban a 
rendszerben működnek, mint 
a kórházi járóbeteg-ellátás, az 
ambulancia, azaz a páciens a 
háziorvosától kapott küldőpapír 
birtokában ingyenesen vizs-
gáltathatja ki magát. Akár itt 
is hosszas várakozásra kény-
szerülhetnek a betegek az elő-
jegyzéstől a kivizsgálásig, ez az 
illető szakorvos leterheltségé-
től is függ – jegyezte meg Karda, 

hozzátéve, a szóban forgó rende-
lők többnyire a csíkszeredai po-
liklinika épületében találhatók. 
Az ügyvezető igazgató szerint 
több ilyen magánrendelőre len-
ne szükség a megyei egészség-
ügyi hálózatban.

De azért nem olyan hosszúak

Dr. Jeszenszky Ferenc kardi-
ológus szakorvos az egyik, az 
egészségbiztosítási pénztárral 
szerződésben álló magánrende-
lőben praktizál, a csíkszeredai 
poliklinika épületében. A szak-
ember szerint míg a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórház 

járóbeteg-rendelőjének kardi-
ológiai szakán akár két hónap 
is eltelhet az előjegyzéstől a 
kivizsgálásig, nála legfeljebb 
kéthetes várakozási idővel kell 
számolni. Noha pontos idevonat-
kozó adatai nincsenek – mondta 
–, a pénztárral szerződésben ál-
ló kollégái magánrendelőiben is 
rövidebb a várakozási idő, mint a 
kórházi ambulancián. Jeszensz-
ky azt is megjegyezte, sok pá-
ciensétől hallotta, nem tudták, 
hogy a kórházi ambulancián 
kívül más lehetőség is van az 
ingyenes kivizsgálásra. A házi-
orvosi küldőpapír kiállítása után 
a páciens maga döntheti el, hogy 
hol kezelteti magát. 

A kórházi járóbeteg-ellátás  

Mint korábban beszámoltunk 
róla, esetenként akár két hó-
napos várakozási idővel is szá-
molniuk kell azoknak, akik a 
háziorvosi küldőpapírjukkal a 
Csíkszeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház járóbeteg-rendelőinek 
valamelyikéhez fordulnak szak-
orvosi kivizsgálásért. Tulajdon-
képpen ezzel magyarázható, 
hogy délelőttönként zsúfoltság 
alakul ki a megyei kórház föld-
szinti részlegén, az úgynevezett 
ambulanciai részlegen.A vá-
rólisták hosszúsága főképp at-
tól függ, hogy egy-egy kórházi 
osztályon hány szakorvos dol-
gozik. Azokon az osztályokon, 
ahol kevés orvos rendel a járó-
beteg-ellátásban, tényszerűen 
kevesebb beteget lehet kivizs-
gálni egy adott időszakban, pél-
dául egy hét alatt. Ilyen szakok a 
megyei kórházban az onkológiai 
és kardiológiai osztályok, töb-
bek között. A megyei kórházban 
20 szakterületen működik já-
róbeteg-rendelés. Ugyanakkor, 
ha a páciensek olyan szakorvo-
si rendelőhöz fordulnak, ame-
lyek nem állnak szerződésben a 
biztosítási pénztárral, akár több 
száz lejt is kifizetnek egyetlen 
kivizsgálásra. Ebben az esetben 
viszont nem kell hosszú várólis-
tákkal számolni. 

MOLNÁR RAJMOND

Magánrendelők, amelyek szolgáltatásait az egészségbiztosítás fedezi

Gyorsabbak és plusz pénzt sem kérnek

Sok páciens nem tudja, hogy a kórházi ambulancián kívül más lehetőség is van az ingyenes kivizsgálásra

Ezúttal is az RMDSZ Csí-
ki Területi Szervezete, Hargi-
ta Megye Tanácsa, Csíkkozmás 
Község Önkormányzata, vala-
mint az Aktív Közélet Egyesület 
szervezi az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc emlék-
ünnepségét a Nyergestetőn. A 
megemlékezés csütörtökön 14 
órakor kezdődik.

A szervezők tájékoztatása sze-
rint az ünnepség előtti gyüleke-
zőn a csíkkozmási Tuzson János 
Fúvósegylet zenél, majd lovas hu-
szárbevonulást és ünnepélyes 
zászlófelvonást tartanak a Csík-
széki Mátyás Huszáregyesület 

közreműködésével. A himnuszok 
eléneklése után beszédet mond 
Szántó László, Csíkkozmás köz-
ség polgármestere, Tánczos Barna 
szenátor, Soltész Miklós, a Magyar 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
szociálpolitikáért felelős államtit-
kára, valamint Borboly Csaba, az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezeté-
nek elnöke. A közös ima Tamás Jó-

zsef püspök vezetésével zajlik, ezt 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes előadása követi. Az ün-
nepséget a kegyelet koszorúinak 
elhelyezésével zárják.

A Nyergestetőre hívnak

Fontos tudnivalók

A szervezők a rendezvény idejére, csütörtökön 14-től 15 óráig a Csík-
kozmás-Kászonújfalu útszakaszra teljes útlezárást kértek és kaptak, 
ezért felkérik a lakosságot, legyenek tekintettel a megemlékező közös-
ségre. Az eseményre a szervezők ingyenes autóbuszjáratot indítanak 12 
órakor Csíkszeredából, az Erőss Zsolt Sportaréna parkolójából. Iratkozni 
az RMDSZ zöldségpiac melletti székházában vagy a 0742-020822-es 
telefonszámon lehet. A helyek száma korlátozott.
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Családok keresztútja 

A Szent József-kápolnában 
szervezi meg az idei családok 
keresztútját a csíkszeredai 
Búzamag közösség március 
15-én, csütörtökön délután fél 
hattól, amelyre mindenkit sze-
retettel várnak.

Triduum Taplocán

Háromnapos lelkigyakorla-
tot tart Urbán Erik ferences 
atya március 15-étől 17-éig a 
csíktaplocai plébániatemplom-
ban naponta délután hat órától 
– olvasható az erdélyi Mária 
Rádió honlapján.




