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Elkeserítő helyzetben vannak azok a romániai 

páciensek, akiknek újonnan kifejlesztett gyógy-

szerekre, illetve kezelésre lenne szükségük: 

a pénzhiány és a bürokrácia miatt Romániába 

többéves késéssel jutnak csak el ezek az 

orvosságok.

Lesújtó a helyzet Romániá-
ban az innovatív, azaz az 
újonnan kifejlesztett gyógy-

szerek, valamint kezelések te-
kintetében, az országba ugyanis 
jó évtizedes késéssel jutnak csak 
el a nyugati országokban beveze-
tésre kerülő, jellemzően sikerrel 
alkalmazott eljárások és készít-
mények. Az okok egyértelmű-
en az állami szinten mérhető 
pénzhiányra vezethetők visz-
sza, az általunk megszólaltatott 
szakemberek nyilatkozata alap-
ján pedig a romániai páciensek 
egyhamar nem is reményked-
hetnek abban, hogy itthon köny-
nyűszerrel hozzájutnak olyan 
orvosságokhoz és kezelési mód-
szerekhez, amelyek szó sze-
rint életmentők lehetnek. Az 
orvos végzettségű Vass Levente 
RMDSZ-es parlamenti képvise-
lő lapunknak elmondta: a globá-
lis szinten létező egészségügyi 
innovációs kezelések és orvos-
ságok közel fele, 40 százaléka 
egyáltalán nem jut el Romániába. 
A Maros megyei politikus rámu-
tatott: Románia anyagi helyzete, 
illetve az egészségügyi ellátásá-
ra fordított költségvetés egysze-
rűen nem teszi lehetővé, hogy a 
szakmai újítások árát megfizes-
se az ország. „Néhány kivételtől 
eltekintve pontosan tetten érhe-
tő, hol áll a világszínvonal gyógy-
szerezés szempontjából, és hol 
tart Románia – egyértelmű, hogy 
a világszínvonal biztosítására az 
országnak nincs pénzügyi kere-
te” – magyarázta Vass Levente.

„Kétszeresen hátrányos helyzetben 
vagyunk”

Egy másik probléma, hogy az 
ilyen téren tett felfedezések 60–
70 százaléka el sem jut a románi-
ai orvostársadalomhoz, ezek az 
információk sem a tudományos 
csatornákon, sem a gazdasági ér-
dekek miatt nem hozzáférhetők. 
„Kétszeresen is hátrányos hely-
zetben vagyunk: egyrészt amiről 
tudunk, azt nem tudjuk megfizet-
ni, mert nincs rá a költségvetés-
ben keret, másrészt a külföldön 
már sikerrel alkalmazott kezelé-
sek egy részéről nem is szerzünk 
tudomást” – részletezte az uroló-
gusként is tevékenykedő szakpo-
litikus. Elmondása szerint így a 
romániai orvosok jellemzően köz-
vetve értesülnek az innovációs 
eredményekről, például ha hazatér 
egy olyan betegük, akinek rokonai, 
hozzátartozói kifizették a külföl-
di borsos kezelést. „Ennek nagyon 
rossz üzenete van: a beteg azt hi-
heti, hogy az orvosa itthon nem 
akarta ezekről a lehetőségekről 
tájékoztatni. Rendkívül frusztrá-
ló egy orvos számára, amikor az-
zal szembesül, hogy a beteg elment 
külföldre, ott meg tudták gyógyíta-
ni, ő meg nem tudott erről” – részle-
tezte a parlamenti képviselő. 

A bürokrácia sem segít

Ugyancsak a pénzszűké-
vel, illetve az innovatív kezelé-
sek magas árával magyarázta 
az újonnan kifejlesztett gyógy-

szerek hiányát Szabó Péter. A 
gyógyszerészkamara Kovászna 
megyei elnöke szerint ugyanak-
kor a túlzott hazai bürokrácia is 
okolható azért, hogy a legújabb 
generációs gyógyszerek nem jut-
nak be az országba, vagy csak 
több, akár tízéves késéssel érhe-
tőek el. A szakember elmondta: 
folyamatosan kapják az átira-
tokat, az illetékesek állandóan 
ígérgetik, hogy a különböző ke-
zelések hamarosan elérhetővé 
válnak, ám amikor a döntésho-
zók szembesülnek azzal, hogy 
ezek mennyibe kerülnek, általá-
ban visszakoznak. 

Szabó Pétertől azt is megtud-
tuk: az onkológiai innovatív ke-
zeléseket általában nem tudják 
kifizetni a romániai páciensek, 
hiszen ezek egy hónapra több 
tízezer lejbe kerülnek, így kény-
telenek az olcsóbb, ingyenesen 
felírt gyógyszerekkel megelé-
gedni. Az olcsóbb, például az 
ideggyó gyászati, pszichiátriai ke-
zeléseket már többen ki tudják, 
és ki is fizetik. A gyógyszerészka-
mara háromszéki elnöke rámu-
tatott: az eredeti gyógyszerek a 
legdrágábbak, de a generikumok 
ára is változó, akár kétszer any-
nyiba is kerülhet az egyik fajta 

orvosság, mint a másik. Az orvos 
általában a hatóanyagot írja fel, a 
gyógyszerész pedig segíthet a be-
tegnek abban, hogy melyik termé-
ket válassza.

A Digi 24 hírtelevízió összeál-
lítása szerint az Európai Gyógy-
szerügynökség az elmúlt három 
évben közel 350 innovatív gyógy-
szert engedélyezett, Romániában 
pedig eközben az ártámogatott 
orvosságokat tartalmazó listára 
fele ennyi új készítmény sem ke-
rült fel, és amelyek mégis, azok 
többsége már jó pár éve haszná-
latban van a nyugati  országokban.
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A globális szinten létező, újonnan kifejlesztett készítmények közel fele el sem jut Romániába

Megfizethetetlen az innovatív orvoslás

A legújabb gyógyszerek el sem jutnak hozzánk, vagy ha igen, csak évekkel később

A román közvéleményt alig foglalkoztatja a centenárium
A román közvéleményt alig fog-

lalkoztatják az Erdély és Romá-
nia egyesülésével kapcsolatos 
rendezvények – állapították meg 
hétfőn A kultúrafogyasztás 2017-
es barométere nevű országos fel-
mérés készítői. 

A Művelődéskutató és Felnőtt-
oktató Országos Intézet hét-
főn mutatta be Bukarestben a 
kulturális barométer felmérés 
eredményeit, melyet 2017 végén 
készítettek országos reprezen-
tatív mintán, és amelyben ki-
emelten foglalkoztak a román 
centenáriumi év kérdéseivel. A 
megkérdezettek fele azt válaszol-
ta, hogy az utóbbi öt évben soha 
nem vett részt a román nemze-
ti ünnep alkalmából szervezett 
rendezvényeken, 28 százalék 
mondta, hogy egyszer vagy két-
szer, 16 százalék majdnem min-

den évben, és csak hat százalék 
válaszolta, hogy rendszeresen 
részt vesz.

A részvételi arány a főváros-
ban magasabb. A televíziókban 
a megkérdezettek 21 százaléka 
nézte évről évre a nemzeti ünnep 
rendezvényeit – idézte az ered-
ményeket az Agerpres hírügy-
nökség. A közvélemény-kutatás 
szerint a megkérdezettek első-
sorban a településük közössé-
gével azonosultak (65 százalék), 
másodsorban a megyéjükkel (51), 
és csak harmadsorban az ország 
közösségével (40). Arra a kérdés-
re, hogy mi jut eszébe a nagy egye-
sülés centenáriuma kapcsán, 47 
százalék válaszolta, hogy nem 
tud mit mondani, nyolc százalék 
pedig azt, hogy nem kíván vála-
szolni. A felmérés készítői szerint 
a centenáriumi év nem vált a köz-

beszéd témájává Romániában, és 
ez magyarázza, hogy a megkér-
dezetteknek nincsen, vagy alig 
van véleményük a kérdésről. Sze-
rintük ezt jelzi az is, hogy sokan 
olyan válaszokat adnak a kérdé-
sekre, amelyeket elvárhatónak 
tartanak – idézte a felmérésből a 
Mediafax hírügynökség. Románi-
ában centenáriumi évvé nyilvá-
nították a 2018-as évet, az Erdély 
és Románia egyesülését kimon-
dó 1918. december elsejei gyula-
fehérvári nagygyűlés százéves 
évfordulója évét. A centenáriu-
mi programok késése miatt azon-
ban George Ivaşcu, a kultúra és 
a nemzeti identitás minisztere 
április végén bejelentette, hogy 
2020-ig meghosszabbítják a nagy 
egyesülés centenáriumi ünnep-
ségsorozatát. 
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Kevés a résztvevő a nemzeti ünnep alkalmából szervezett rendezvényeken is
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