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Ehhez hozzáadódik három nyel-
ven a fogorvosképzés, románul és 
magyarul a gyógyszerész- és asz-
szisztensképzés, valamint romá-
nul több hároméves szak is.

A mesterképzőkkel együtt éven-
te mintegy ezren kapnak diplomát 
a MOGYE-n, tehát végzős van bő-
ven – akárcsak a többi orvosi egye-
temen –, ami mégsem mutatkozik 
meg a hazai állások elfoglalásá-
ban. Ábrám egy tíz évvel ezelőtt 
készült tanulmányt említ, amely 
szerint minden harmadik, Maros-
vásárhelyen végzett magyar orvos 
Magyarországra távozott. A felmé-
rés adatai szerint hatvan év alatt 
– 1948 és 2007 között – mintegy 
2500 Marosvásárhelyen végzett 
orvos és fogorvos vállalt munkát 
Magyarországon, vagyis mintha 
évente negyven orvost képzett vol-
na a MOGYE Magyarország szá-
mára. Az utóbbi évtizedben annyi-
ban változott a helyzet, hogy már 
nem Magyarország a célország, és 
a román végzettek is nagy szám-
ban vállalnak munkát Németor-
szágban, az Egyesült Királyság-
ban, Franciaországban és másutt. 
Az elvándorlást nagymértékben 
elősegíti a szabad munkavállalás 
lehetősége.

A masszív orvoselvándorlás 
okairól a szakember azt mond-
ja, hogy valamikor a jobb megél-
hetés mellett az emberi jogok hiá-
nyos volta miatt kívánkoztak el so-
kan. Mára az anyagiak többet szá-
mítanak, amihez a kívánt szakmai 
érvényesülés, a jobb munkafelté-
telek, a kiszámíthatóbb és meg-
becsültebb munkakörülmények is 
hozzáadódnak. „Sokaknak elegük 
van ebből a sajátosan működő – az-
az néhol működésképtelen –, túl-
szabályozott, a méltánytalanságot 
pártoló országból és annak egész-
ségügyi rendszeréből. Valljuk be, 
Romániában a becsületes ember-
nek – akár a jó szakembernek – ke-
vesebb babér terem, mint annak a 
kategóriának, amelyet egyszerűen 
úgy nevezhetnénk: smekkerek” – 
magyarázza az elvándorlás fő okát 
az egyetemi oktató.

Keletet mellőzve Nyugatra tekintünk

Az egészségügyi rendszer gond-
jainak gyökerei a kommunista 
évekre nyúlnak vissza. Az 1978-
as egészségügyi törvény úgy biz-
tosította az ingyenes ellátást, hogy 
közben be kellett szerezni a be-
teg hozzátartozójának a kötszert, 
gumikesztyűt, gyógyszert. Ábrám 

szerint szerencsére az a korszak 
már a múlté, amikor a petróleum-
lámpa is kötelező tartozéka volt az 
orvosi rendelőnek. Hosszas átme-
netet követően az egykori közpon-
tosított egészségügyi rendszerről 
az ország áttért a biztosításala-
pú betegellátásra. Részben nyu-
gati sugallatra olyan intézkedé-
sek születtek, amelyekkel Romá-
nia nem tud lépést tartani. „Nagy 
a korrupció, a szervezetlenség, a 
stratégiahiány. Nem véletlen, hogy 
átlagosan egy évet tart egy egész-
ségügyi miniszter mandátuma, 
no meg az sem, hogy kormányzati 
szerepvállalása idején az RMDSZ 
négy egészségügyi minisztert is 
felsorakoztatott” – magyarázza az 
egyetemi oktató.

Ábrám szerint Romániában is 
létezik magas színvonalú ellátás, 
többnyire a magánszférában, de 
egységesen magas színvonal so-
ha nem lesz az egészségügyben. 
A különbözőségek ellenére úgy 
látja: „minden bírálat és hiányos-
ság ellenére helyzetünk – bele-
értve az egészségügyi ellátást is 
– sokkal jobb, mint a világ átlaga. 
Csak mi vagyunk állandóan elége-
detlenek, többet akarunk, és Kele-
tet mellőzve egyfolytában Nyugat-
ra tekintünk”.

Nagyobb szerepet a magántőkének

A nyugati egészségügyi ellátást 
nem lehet összehasonlítani a ro-
mániaival. Már csak azon egy-

szerű oknál fogva sem, hogy a 
GDP-alapon sokkal magasabb 
arányban támogatott német, fran-
cia vagy amerikai egészségügy 
nagyságrendekkel több pénzhez 
jut, mint a romániai. Ráadásul az 
Egyesült Államokban, Kanadában 
felekezeti kórházak is szép szám-
mal működnek. Megszokott, hogy 
a kórház előcsarnokában egy-két 

falon a támogatók névsora van fel-
tüntetve, kategóriánként: száz-
ezer dollár, félmillió, egymillió fe-
lett és a többi.

A magántőke a romániai egész-
ségügyben is jelen van. Aki jól ter-
vez, jól gazdálkodik, jó minőségű 
szolgáltatásokat biztosít, az saját 
magának termel nyereséget hosz-

szú távon. Nem egy magánklini-
ka és magánkórház működik or-
szágszerte. Ábrám szerint jól mű-
ködő magyar vállalkozóból is len-
ne annyi, hogy már egy „magyar” 
kórház – például református vagy 
katolikus – felépülhetett volna. 
Ehelyett azon folyik a vita, hogy 
a magyar kormány melyik lehet-
séges helyszínt támogassa. Most, 
amikor a marosvásárhelyi ma-
gyar nyelvű orvosképzés folyama-
tos leépítése miatt esetleges alter-
natívában is gondolkodni kellene, 
milyen jól fogna, ha már létezne a 
magyarságnak egy saját kórháza.

Gyerekcipőben a megelőzés
és a szűrés

A romániai egészségügyet nem-
csak az orvos- és asszisztens-
elvándorlás sújtja, hanem a más 
okokból is súlyosbodó szakor-
voshiány. Az országhatárok elha-
gyásán túl ma már belső szak-
mai migrációról is beszélhetünk, 

amikor a választási lehetőleg a jó 
szakmákra esik. A megelőző orvo-
si állások – a sürgősségi ellátás – 
ezt alaposan megsínylik, ráadásul 
lassacskán már annak kell örül-
ni, aki egyáltalán erre szakosodik. 
De a szakorvosi ellátáson belül is 
nagyok a rések, amit a kihelyezé-
sen először választott népszerű 
szakok példája igazol.

A szakember szerint a mosta-
ni intézkedések, a fizetésemelés 
csak részben javít a gondokon, 
miközben átgondolatlansága mi-
att hatalmas igazságtalanságo-
kat és káoszt teremt az egészség-
ügyben. „Azt remélik, hogy a ma-
gas fizetés itthon tartja majd az 
orvosokat és megszünteti a hála-
pénzt. Szerintem legfeljebb eny-
híti a gondokat, miközben újakat 
okoz” – fogalmaz Ábrám Zoltán, 
aki szerint a romániai egészség-
ügy mindig is lépéshátrányban 
volt. A most elindított béremelé-
seket már jóval korábban és át-
gondoltabban kellett volna elvé-
gezni. Válaszként a romániai or-
voshiányra erősödő jelenséggé 
vált a moldáviai orvosok itteni 
munkavállalása, akik sokkal job-
ban megbecsülnek egy-egy mun-
kahelyet, mint a hazaiak, de ez-
zel együtt sem lehet megoldani az 
egyre nagyobb szakorvoshiányt. 

Miközben a hazai egészségügy 
számos támogatási és személy-
zeti gonddal küzd, a demográfiai 
mutatók, a fogyó népességű orszá-
gokra jellemző gondok – pl. idősel-
látás – szempontjából fokozatosan 
felzárkóztunk Európához. A veze-
tő halálokok megegyeznek a fejlett 
gazdasággal rendelkező országo-
kéval, de kirívó a szív- és érrend-
szeri megbetegedések és elhalá-
lozások túl magas aránya. A fer-
tőző betegségek – ha nem is veze-
tő jelentőségűek és gyakoriságúak 
– még mindig igen fontos egész-
ségügyi problémát jelentenek. Ro-
mánia a gümőkór (tbc) morbiditá-
sa és mortalitása alapján Európá-
ban a sajnálatos első helyezést éri 
el. Miközben gyermekcipőben jár-
nak a megelőzési programok, pél-
dául méhnyakrákban évente két-
ezer nő élete lenne megmenthető.
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Ábrám szerint Romániában is létezik magas színvonalú 
ellátás, többnyire a magánszférában, de egységesen 
magas színvonal soha nem lesz az egészségügyben. 

Az egészségügyben is nagy a korrupció, a szervezetlenség és a stratégiahiány. Ezt pedig elsősorban a betegek sínylik meg

A sztrájkok elérték a céljukat. Az egészségügyi bérezési törvényt a múlt héten módosították
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