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400185 – Ko lozs vár,  
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám  

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben,  
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél  

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het.  
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok:  
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007,  

Kolozs – 14009, Temes – 13107.  
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül.  
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak  
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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A miniszter szerint nem a kormány, hanem a menedzserek miatt kellett módosítani a törvényt

Elvileg feloldották a béranomáliát

Elvileg feloldotta az egészség-
ügyi rendszerben kialakult 
béranomáliát a kormány az-

zal, hogy tegnapi ülésén elfogadta 
a közalkalmazotti bértörvényt mó-
dosító sürgősségirendelet-terveze-
tet, amire korábban ígéretet tett a 
Sanitas szakszervezetnek. Az ága-
zat alkalmazottainak többségét tö-
mörítő érdekvédelmi szervezet vé-
gül ennek nyomán mondott le az ál-
talános sztrájk kirobbantásáról. 
A munkaügyi minisztériumnak a 
Mediafax hírügynökség által idé-
zett közleménye szerint a sürgős-
ségi rendelettel kiegészítik azoknak 
az alkalmazottaknak a bérét, akik 
márciusra, a bérezési törvény és az 
új pótlékszabályozás alkalmazá-
sa után kisebb fizetést kaptak, mint 
egy hónappal korábban. A kabinet 
ugyanakkor eltörölte a többletjutta-
tásokra vonatkozó 30 százalékos ha-
tárt az ügyeletek esetében. A doku-
mentum azt is rögzíti, hogy a megyei 
mentőszolgálatoknál dolgozók adott 
körülmények között az előírtnál na-
gyobb pótlékban részesülhetnek.

Vasile Neagovici, a Sanitas Ko-
vászna megyei elnöke a Krónikának 
elmondta: a módosítás sajnos legha-
marabb a júniusban kézhez kapott 
fizetésen fog érződni, tehát számos 
alkalmazott hónapokon keresztül – 
a március–júniusi időszakban – ke-
vesebb pénzt kényszerül hazavin-
ni. Elmondása szerint bírósághoz 
fordulnak annak érdekében, hogy 

ezeket a jövedelemkieséseket be-
hajtsák, ezt elsősorban az egész-
ségügyi minisztérium hatáskörébe 
tartozó intézményeknél – a mentő-
állomáson, a vérközpontban, a köz-
egészségügyi igazgatóságnál – te-
szik meg. A szakszervezeti vezető 
szerint ugyanakkor csak részben 
sikerült orvosolni a gondokat, hi-
szen az ápolók, a takarítók vagy ép-
pen a felsőfokú végzettséggel ren-
delkező nem orvosi alkalmazottak 
– kémikusok, biológusok, pszicholó-
gusok – fizetése továbbra sem emel-

kedett az orvosok és az assziszten-
sek juttatásához hasonló mérték-
ben. Emlékeztetett: a törvény értel-
mében két-három év múlva újabb 
korrekciókra kerül sor, más alkal-
mazotti kategóriák bérét is növel-
ni fogják, de ez újabb aránytalansá-
gokat eredményezhet, például egy 
ápoló fizetése nagyobb lehet, mint 
egy kezdő egészségügyi assziszten-
sé. Neagovici ugyanakkor értékel-
te, hogy legalább azt sikerült kihar-
colni, hogy a 30 százalékos korlát 
eltörlésével senkinek ne csökken-
jen a jövedelme. A napokban mind-
egyik egészségügyi intézményben 
elkezdik a tárgyalásokat, hogy a 
módosított jogszabály alapján szá-
molják újra a pótlékokat. Neagovici 
szerint hamarosan a kormánnyal 
is újrakezdődnek az egyezteté-
sek. A Sanitas háromszéki vezetője 
hangsúlyozta: az ágazatban dolgo-
zók fizetését az őszre ígért egész-

ségügyi törvényben kellene szabá-
lyozni, a sajátos helyzeteket, a je-
lenlegi méltánytalanságokat ugyan-
is csak így lehet megoldani.

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi 
miniszter a törvénymódosítással 
kapcsolatban a közszolgálati tele-
vízióban (TVR) azt nyilatkozta: az 
elemzések során fény derült arra, 
hogy legalább hétezer egészségügyi 
alkalmazottnak csökkent március-
ban a fizetése, az érintettek közel 
fele pedig három kórházban dolgo-
zik. A tárcavezető szerint ez azt iga-
zolja, hogy a törvényt nem minden-
hol alkalmazták egységesen és mél-
tányosan, „mindegyik menedzser 
úgy cselekedett, ahogy jónak látta”. 
Vasilescu úgy fogalmazott: a sürgős-
ségi rendelettel a jogszabály szub-
jektív értelmezését és alkalmazását 
kívánják elkerülni.

Bíró Blanka, kőrössy andrea

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej
Módosította tegnapi ülésén a kormány a közalkal-

mazotti bértörvényt, így elvileg kárpótolják azokat az 

egészségügyi alkalmazottakat, akiknek márciusban 

csökkent a bérük. A munkaügyi miniszter ennek elle-

nére még mindig nem ismeri el, hogy hibáztak.

Helyreállt az elektronikus rendszer, de továbbra is sok a panasz
Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (CNAS) tájékoztatása szerint 
kéthetes akadozás után „a CNAS és 
az IT-szakemberek erőfeszítésé nek 
köszönhetően” tegnaptól ismét tel-
jes kapacitással működik az elektro-
nikus egészségügyi rendszer. A köz-
lemény rámutat: hétfőn és kedden es-
te több órára leállították a rendszert, 
hogy optimalizálási munkálatokat 
végezzenek, és kiiktassák az akado-
zást. A CNAS azt is közölte: a továb-
biakban is figyelemmel kísérik a há-
lózatot, továbbá arról is tájékoztattak, 
hogy a szakemberek szerint a leállás 
alatt nem vesztek el adatok.

Szabó Péter, a gyógyszerészka-
mara Kovászna megyei elnöke eköz-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
betegek és a gyógyszerészek is ráfi-
zetnek az elektronikus egészségügyi 
rendszer akadozására. A Krónika 
kérdésére hangsúlyozta: a krónikus 
betegségekre felírt receptek eseté-
ben nincs gond, hiszen azok harminc 
napig kiválthatók, így a gyógyszertá-
rakban utólag is bevezethetik ezeket 
a rendszerbe. A heveny betegségekre 
felírt orvosságok esetében azonban 
teljesen más a helyzet, hiszen ezek 
a receptek csak 48 óráig érvényesek, 
a gyógyszertárak két nap után már 
nem regisztrálhatják az adatokat. Ha 
nem működik a program, a gyógysze-
résznek két lehetősége van: egysze-
rűen kifizettetik a beteggel az orvos-
ság árát, vagy vállalják a kockázatot, 

és kiadják a készítményt, remény-
kedve, hogy két nap alatt valamikor 
regisztrálhatják azt a rendszerben. 
Amennyiben viszont ez nem lehetsé-
ges, nem tudják elszámolni a bizto-
sító felé az ártámogatott recept érté-
két, és maradnak a kárral. Szabó Pé-
ter szerint mind a két változatra van 
példa a hazai gyógyszertárakban. 
A szakember egyébként úgy vélte: 
már az is a törvénytelenség határát 
súrolja, hogy kiszolgálják a pácienst, 
amikor nem működik a rendszer. „Ha 
jön egy pénzügyi ellenőr, hogyan szá-
molunk el a félretett, a pénztárgép-
ben nem szereplő összegekkel? Csak 
azzal védekezhetünk, hogy nem mű-
ködött a rendszer, de ezt vagy elfo-
gadják, vagy nem. Huszonöt lej miatt 
kockáztatunk több ezer lejes bírsá-
got” – magyarázta a főgyógyszerész. 
Hozzátette: gyakran éjjel is dolgoz-
nak, hogy a recepteket utólag beve-
zessék a rendszerbe, vagy elkészít-
sék a különböző jelentéseket.

Vass Levente Maros megyei par-
lamenti képviselő eközben arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a teljes romá-
niai adminisztrációra jellemző a di-
gitalizálás hiánya, a már kiépített 
rendszerek sem működnek megfe-
lelően. „Ez az egészségügyben hat-
ványozottan érződik, hiszen ott min-
den pillanatban be kellene vezetni 
egy vizsgálatot, egy diagnózist, vagy 
meg kell írni, ki kell adni egy ártá-
mogatott receptet. A gyenge szoft-

ver miatt a betegek szenvednek, az 
orvosok, a gyógyszerészek, min-
den egészségügyi szolgáltató leter-
helt, sokan éjszaka dolgoznak, hogy 
használni tudják az abban az idő-
szakban jobban működő rendszert” 
– részletezte az RMDSZ-es politi-
kus. Hangsúlyozta, folyamatosan 
jelzik az elégedetlenséget, a problé-
mákat, de a megoldás a minisztéri-
um és az egészségbiztosítási pénz-
tár hatáskörébe tartozik.

Eközben az alapellátásban az 
egyre nagyobb méreteket öltő or-
voshiány is jelentős fennakadásokat 
okoz. A háromszéki Mikójfaluban 
például március óta nincs házior-
vos, mivel a korábban praktizáló 
szakember nyugdíjba ment, és bár 
a község vezetése komoly erőfe-
szítéseket tesz, nem találnak utó-
dot. Demeter Ferenc polgármester 
lapunknak elmondta, a szomszé-
dos Málnáson sincs háziorvos, így a 
két község egy nagy körzetet jelen-
tene, de így sem találnak szakem-
bert. Pedig szolgálati lakást ajánla-
nak, és garantálják, hogy két éven 
belül új rendelőt építenek, a közbir-
tokosság a tűzifát is biztosítaná, en-
nek ellenére nincs jelentkező. A pol-
gármester hangsúlyozta, nem kelle-
ne több ezer euróért megvásárolni 
az üresen maradt praxist, lehet újat 
is alapítani, sőt a kezdő orvos abban 
az első három hónapban is fizetést 
kapna, amíg a helyiek feliratkoz-

nak a listára. Egy ideig úgy tűnt, ta-
lálnak áthidaló megoldást, ugyanis 
egy, a városban dolgozó szakember 
vállalta volna, hogy ügyeletet hoz 
létre Mikóújfaluban, és heti pár órát 
ott rendel. Kiderült viszont, hogy a 
törvény tiltja, hogy a városban dol-
gozó háziorvos vidéken ügyeletet lé-
tesítsen még akkor is, ha részmun-
kaidőről van szó. Demeter Ferenc 
elmondta, a megyei hatóságok se-
gítségét kérik, hogy járjanak köz-
ben a törvénymódosításért, és a fal-
vak tudják megoldani az egyre na-
gyobb méreteket öltő orvoshiányt. 
„Nincs utánpótlás, a fiatal orvoso-
kat inkább vonzza a városi kórház, 
hiszen ott nagyobb fizetést kapnak. 
Legalább áthidaló megoldásra le-
gyen lehetőségünk, ne ütközzünk 
korlátokba. Az alapellátásban az 
orvoshiány ma már országos jelen-
ség, reméljük, hogy a probléma eléri 
a kormány ingerküszöbét” – részle-
tezte az elöljáró. A mikóújfalusiak 
többsége Sepsiszentgyörgyön irat-
kozott be háziorvoshoz, ám az idős, 
krónikus betegeknek nehézséget je-
lent, hogy egy receptért be kell utaz-
niuk a városba. Kovászna megyé-
ben jelenleg száz orvos dolgozik az 
alapellátásban, átlagéletkoruk öt-
ven év felett van, és 25-en már elér-
ték a nyugdíjkorhatárt, de vállalták, 
hogy tovább dolgoznak.

B. k. B.

Betartott ígéret. A kormány úgy módosította a bértörvényt, ahogyan arról nemrég a Sanitasszal megállapodott

Forrás: gov.ro




