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Egyes elemzők szerint aggasztó, hogy a 
románok mintegy felének semmit nem je-
lent a „nagy egyesülés” centenáriuma, 
miközben mások ennél is rosszabb ered-
ményre számítottak. A kultúrafogyasztás 
2017-es barométere nevű, a 100 éves év-
fordulóra összpontosító országos felmé-
rés készítői ugyanakkor egyetértettek ab-
ban, hogy a történelmi tudat, a nemzeti 
önazonosság megkopása miatt nemcsak 
a hétköznapi emberek hibáztathatók.

A Művelődéskutató és Felnőttoktató 
Országos Intézet által a tavalyi év végén 
készített közvélemény-kutatás – amely-
nek következtetéseit hétfőn ismertet-
ték – arra világít rá, hogy a romániaiak 
többségének egyszerűen semmilyen vé-
leménye nincs a centenáriumról, miköz-
ben az elmúlt években a megkérdezet-

tek csupán 6 százaléka vett részt rend-
szeresen  nemzeti ünnepeken. A felmé-
rést készítő – igencsak élesen fogalma-
zó – kutatók szerint mindez arról tanús-
kodik, hogy a románokban kihalófélben 
van a történelmi narratívára épülő nem-
zettudat, románságuk pedig egy hovatar-
tozást tanúsító „kitűzővé” csökevényese-
dett, amely mögött nincs valós identitás, 
csupán „felmutatható igazolványként” 
szolgál. Mert „igazi románnak lenni azt 
jelenti, hogy úgy élj, mint aki szívén viseli 
országa sorsát”.

A felmérés eredményeit elemző szakér-
tők természetesen erőteljesen kiemelték 
az állami intézmények felelősségét a pol-
gári nevelésben tapasztalható súlyos hiá-
nyosságok miatt, ugyanakkor felrótták a 
centenáriumra hangoló országos kampá-

nyok elmaradását is. Emellett arra szólí-
tották fel a döntéshozókat, hogy bármeny-
nyire is lehangolóan fest, a társadalom va-
lós képéből kiindulva próbáljanak nemzet-
tudat-felrázó stratégiákat kidolgozni.

Ennek a valós képnek szerves része, 
hogy – mint a felmérésből kiderül – a ro-
mániaiak 65 százaléka elsősorban a tele-
pülésük közösségével azonosul, másod-
sorban a megyével (51) és csak harmad-
sorban az ország közösségével (40), míg 
6-7 százalékuk vallja magát elsősorban 
európainak. A kutatók szerint ezek sokat-
mondó adatok, amelyek a helyi értékek 
„virágzását” tükrözik. Ez a tendencia pe-
dig az erdélyi magyarság számára is ked-
vező fejlemény, hiszen a lokálpatriotiz-
mus, a szülőföldhöz való ragaszkodás az 
egyik legfontosabb megtartó erőnk. Eb-

ben, úgy látszik, a nagy többség egyet-
ért velünk – azok többsége, akiket család-
juk, otthonuk, szülőfalujuk, -városuk sike-
resen visszatart az idegenbe szakadás-
tól, az emigrálástól. Mert az biztos, hogy 
az itthon kínlódókat-boldogulókat nem 
Románia, a kormány, a parlament, a poli-
tikusok, a megaberuházások, a dübörgő 
országprojektek bírják maradásra. 

A vissza a gyökerekhez gondolkodás-
mód országos térnyerése sajnos manap-
ság nem egyfajta társadalmi érettség 
megnyilvánulása, hanem ösztönös önvé-
delmi reakció, de ettől függetlenül meg-
győző hivatkozási alapként szolgálhat a 
decentralizációs és önrendelkezési törek-
vések számára. Amelyek a már említett 
valós képnek szintén szerves, egy normá-
lis országban megkerülhetetlen részei.

Képtelenek centenáriuma
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A globális szinten létező, újonnan kifejlesztett készítmények közel fele el sem jut Romániába

Megfizethetetlen az innovatív orvoslás

Lesújtó a helyzet Romániában 
az innovatív, azaz az újonnan 
kifejlesztett gyógyszerek, va-

lamint kezelések tekintetében, hoz-
zánk ugyanis csak évtizedes ké-
séssel jutnak el a nyugati orszá-
gokban bevezetett, jellemzően si-
kerrel alkalmazott eljárások és ké-
szítmények. Az okok egyértelmű-
en az állami szinten mérhető pénz-
hiányra vezethetők vissza. A Króni-
ka által megszólaltatott szakembe-
rek nyilatkozata alapján ugyanak-
kor a romániai páciensek egyhamar 
nem is reménykedhetnek abban, 
hogy itthon könnyűszerrel hozzájut-
nak olyan orvosságokhoz és kezelé-
si módszerekhez, amelyek szó sze-
rint életmentők lehetnek. Az orvos 
végzettségű Vass Levente RMDSZ-
es parlamenti képviselő lapunknak 
elmondta: a globális szinten létező 
egészségügyi innovációs kezelések 
és orvosságok közel fele, 40 száza-
léka egyáltalán nem jut el Romániá-
ba. A Maros megyei politikus rámu-
tatott: Románia anyagi helyzete, il-
letve az egészségügyi ellátásra for-
dított költségvetés egyszerűen nem 
teszi lehetővé, hogy a szakmai újítá-
sok árát megfizesse az ország. „Né-
hány kivételtől eltekintve pontosan 
tetten érhető, hol áll a világszínvo-
nal gyógyszerezés szempontjából és 
hol tart Románia – egyértelmű, hogy 
a világszínvonal biztosítására az or-
szágnak nincs pénzügyi kerete” – 
magyarázta Vass Levente.

„Kétszeresen hátrányos helyzetben 
vagyunk”

Egy másik probléma, hogy az ilyen 
téren tett felfedezések 60-70 száza-
léka el sem jut a romániai orvostár-
sadalomhoz, ezekhez az informá-

ciókhoz a tudományos csatornákon 
sem lehet hozzáférni, mindazonáltal 
gazdasági érdekek miatt sem. „Két-
szeresen is hátrányos helyzetben va-
gyunk. Egyrészt amiről tudunk, azt 
nem vagyunk képesek megfizetni, 
mert nincs rá a költségvetésben ke-
ret, másrészt a külföldön már siker-
rel alkalmazott kezelések egy ré-
széről nem is szerzünk tudomást” 
– részletezte az urológusként is tevé-
kenykedő szakpolitikus. Így a romá-
niai orvosok jellemzően közvetve ér-
tesülnek az innovációs eredmények-
ről, például ha hazatér egy olyan be-
tegük, akinek rokonai, hozzátartozói 
kifizették a külföldi borsos kezelést. 
„Ennek nagyon rossz üzenete van: a 
beteg azt hiheti, hogy az orvosa itthon 
nem akarta ezekről a lehetőségek-
ről tájékoztatni. Rendkívül frusztrá-
ló egy orvos számára, amikor azzal 
szembesül, hogy a beteg elment kül-
földre, ott meg tudták gyógyítani, ő 
meg nem tudott erről” – részletezte a 
parlamenti képviselő. Szerinte ezen 
csak úgy lehet változtatni, ha növek-
szik az ország költségvetése, és több 
pénz jut az egészségügyi ellátásra. 
Hozzátette: létezik politikai szán-
dék arra, hogy a bruttó hazai termék 

(GDP) jelenlegi 5 százaléka helyett 
8-9 százalékra növeljék az egészség-
ügyre fordított költségvetési arányt.

A bürokrácia sem segít

Ugyancsak a pénzszűkével, illetve 
az innovatív kezelések magas árával 
magyarázta az újonnan kifejlesztett 
gyógyszerek hiányát Szabó Péter. 
A gyógyszerészkamara Kovászna 
megyei elnöke szerint ugyanakkor 
a túlzott hazai bürokrácia is okol-
ható azért, hogy a legújabb generá-
ciós gyógyszerek nem jutnak be az 
országba, vagy csak több-, akár tíz-
éves késéssel érhetők el. A szakem-
ber a Krónikának elmondta: folya-
matosan kapják az átiratokat, az il-
letékesek állandóan ígérgetik, hogy 
a különböző kezelések hamarosan 
elérhetővé válnak, ám amikor a dön-
téshozók szembesülnek azzal, hogy 
ezek mennyibe kerülnek, általában 
visszakoznak. „A másik hatalmas 
akadály a bürokrácia. Amíg ezekben 
a kérdésekben nem a szakemberek, 
hanem politikusok, könyvelők, jo-
gászok döntenek elsősorban, soha 
nem lesz előrelépés” – hívta fel a fi-
gyelmet a főgyógyszerész. Hangsú-

lyozta, a betegek minden lehetőséget 
próbálnak felkutatni, sokan külföl- 
dön a legújabb gyógyszerek tesztelé-
sére jelentkeznek kísérleti alanynak 
a gyógyulás reményében.

„Az orvosok ódzkodnak attól, hogy  
a drágább kezelést írják fel”

Szabó Pétertől azt is megtudtuk: az 
onkológiai innovatív kezeléseket ál-
talában nem tudják kifizetni a romá-
niai páciensek, hiszen ezek egy hó-
napra több tízezer lejbe kerülnek, 
így kénytelenek az olcsóbb, ingye-
nesen felírt gyógyszerekkel megelé-
gedni. Az olcsóbb, például az ideg-
gyógyászati, pszichiátriai kezelése-
ket már többen ki tudják, és ki is fi-
zetik. A gyógyszerészkamara há-
romszéki elnöke rámutatott: az ere-
deti gyógyszerek a legdrágábbak, de 
a generikumok ára is változó, akár 
kétszer annyiba is kerülhet az egyik 
fajta orvosság, mint a másik. Az or-
vos általában a hatóanyagot írja fel, 
a gyógyszerész pedig segíthet a be-
tegnek abban, hogy melyik termé-
ket válassza. Szabó Péter ugyanak-
kor egy másik anomáliára is felhív-
ta a figyelmet: elmondása szerint az 

orvosok ódzkodnak attól, hogy felír-
ják a drágább kezeléseket, mert utó-
lag a hatóságok számonkérhetik raj-
tuk ezt. „Kiiktatták ugyan az egész-
ségbiztosítási pénztár szakbizott-
ságát, már nem kell jóváhagyást 
kérni a drágább kezelések felírásá-
hoz, ám a Számvevőszék utólag két-
ségbe vonhatja az orvos döntését, 
és visszafizettetheti vele a kezelés 
árát. Egy onkológiai kezelés havi 
10–20 ezer lejbe kerül, ezért az or-
vosok inkább óvatosak. Hiába akar-
ják a betegnek a legjobbat, ha utólag 
a Számvevőszék ellenőrei úgy ítélik 
meg, megfelelt volna az olcsóbb vál-
tozat is. Zöld jelzést kaptak ugyan, 
de melléje két stoptáblát” – fogalma-
zott a főgyógyszerész.

A piac rohamosan növekszik,  
a keret viszont stagnál

A Digi24 hírtelevízió összeállítása 
szerint az Európai Gyógyszerügy-
nökség az elmúlt három évben kö-
zel 350 innovatív gyógyszert engedé-
lyezett, Romániában pedig eközben 
az ártámogatott orvosságokat tar-
talmazó listára feleennyi új készít-
mény sem került fel, és amelyek még-
is, azok többsége már jó néhány éve 
használatban van a nyugati országok-
ban. A Romániában az elmúlt évek-
ben bevezetett innovatív kezelések 
többsége egyébként onkológiai, tüdő- 
gyógyászati és gasztroenterológiai 
megbetegedésekre kifejlesztett 
gyógyszer, míg az allergiákra és 
pszichiátriai betegségekre vonatko-
zóan csak egy-egy készítménnyel 
bővült a lista. Liviu Popescu, a nem-
zetközi gyógyszergyártók romániai 
egyesületének (ARPIM) külkapcso-
latokért felelős igazgatója a hírteleví-
ziónak azt nyilatkozta: legalább 6-8, 
de akár 10 év is eltelhet aközött, hogy 
nyugat-európai piacokon bevezetnek 
egy orvosságot, és az eljut Romániá-
ba. A szakértő azt is elmondta: Ro-
mánia gyakorlatilag 2012 óta ugyan-
akkora összeget különít el az ártámo-
gatott gyógyszerekre, évente mint-
egy 6 milliárd lejt. „A piac nyilván 
rohamosan növekszik, a fogyasztás 
jócskán meghaladja a 6 milliárd lejt” 
– magyarázta Popescu. Hivatalos 
adatok szerint ráadásul 2015-ben az 
ártámogatott gyógyszerekre költött 
keretnek csak 45 százalékát fedez-
ték közpénzből, további 10 százalék 
származott a gyártóktól a clawback 
adó révén, a maradék 45 százalékot 
pedig maguk a páciensek állták.

 Bíró Blanka, kőrössy andrea

Páva 
adorján

Elkeserítő helyzetben 

vannak azok a romániai 

páciensek, akiknek újon-

nan kifejlesztett gyógy-

szerekre, illetve kezelésre 

lenne szükségük: a pénz-

hiány és a bürokrácia mi-

att Romániába csak több-

éves késéssel jutnak el 

ezek az orvosságok.

Kiszúrnak a páciensekkel. Sokszor még az orvosokhoz sem jut el a legújabb gyógyszerek híre Romániában
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