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Az Országos Egész-

ségbiztosítási Pénztár 

(CNAS) tájékoztatása 

szerint kéthetes akado-

zás után „a CNAS és az 

IT-szakemberek erő-

feszítésének köszön-

hetően” ismét teljes 

kapacitással működik 

az elektronikus egész-

ségügyi rendszer. 

A pénztár közleményében rá-
mutattak: hétfőn és kedden 
este több órára leállították 

a rendszert, hogy optimalizálási 
munkálatokat végezzenek, és ki-
iktassák az akadozást. A CNAS 
azt is közölte: a továbbiakban is 
figyelemmel kísérik a hálózatot, 
továbbá arról is tájékoztattak, 
hogy a szakemberek szerint a le-
állás alatt nem vesztek el adatok.

Szabó Péter, a gyógyszerész-
kamara Kovászna megyei el-
nöke eközben arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a betegek és a 
gyógyszerészek is ráfizetnek az 
elektronikus egészségügyi rend-
szer akadozására. A Króniká-
nak hangsúlyozta: a krónikus 
betegségekre felírt receptek ese-
tében nincs gond, hiszen azok 
harminc napig kiválthatók, így a 
gyógyszertárakban utólag is be-
vezethetik ezeket a rendszerbe. 
A heveny betegségekre felírt or-
vosságok esetében azonban telje-
sen más a helyzet, hiszen ezek a 
receptek csak 48 óráig érvénye-
sek, a gyógyszertárak két nap 
után már nem regisztrálhatják 
az adatokat. Ha nem működik a 

program, a gyógyszerészeknek 
két lehetőségük van: egyszerűen 
kifizettetik a beteggel az orvos-
ság árát, vagy vállalják a kocká-
zatot, és kiadják a készítményt, 
reménykedve, hogy két nap alatt 
valamikor regisztrálhatják azt 
a rendszerben. Amennyiben vi-
szont ez nem lehetséges, nem 
tudják elszámolni a biztosító fele 
az ártámogatott recept értékét, és 
maradnak a kárral. Szabó Péter 
szerint mind a két változatra van 
példa a hazai gyógyszertárak-
ban. 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 számolunk el a 
félretett, a pénztárgépben nem 
szereplő összegekkel? Csak az-
zal védekezhetünk, hogy nem 
működött a rendszer, de ezt vagy 
elfogadják vagy nem. Huszon-
öt lej miatt kockáztatunk több 
ezer lejes bírságot” – magyaráz-
ta a főgyógyszerész. Hozzátette: 
gyakran éjjel is dolgoznak, hogy 
a recepteket utólag bevezessék 
a rendszerbe, vagy elkészítsék a 
különböző jelentéseket.

Hiányzik a digitalizálás

Vass Levente Maros megyei 
parlamenti képviselő eközben 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a teljes romániai adminisztrá-
cióra jellemző a digitalizálás 
hiánya, a már kiépített rend-
szerek sem működnek megfe-
lelően. „Ez az egészségügyben 
hatványozottan érződik,  hi-
szen ott minden pillanatban be 
kellene vezetni egy vizsgálatot, 
egy diagnózist, vagy meg kell 
írni, ki kell adni egy ártámoga-
tott receptet. A gyenge szoftver 

miatt a betegek szenvednek, 
az orvosok, a gyógyszerészek, 
minden egészségügyi szol-
gáltató leterhelt, sokan éjsza-
ka dolgoznak, hogy használni 
tudják az abban az időszak-
ban jobban működő rendszert” 
– részletezte az RMDSZ-es 
politikus. Hangsúlyozta, folya-
matosan jelzik az elégedet-
lenséget, a problémákat, de a 
megoldás a minisztérium és 
az egészségbiztosítási pénztár 
hatáskörébe tartozik.
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Helyreállt az elektronikus rendszer, de továbbra is panaszkodnak az alapellátásban

Szenvedő betegek, leterhelt orvosok

Ismét használhatók az egészségügyi kártyák. Figyelemmel kísérik a rendszer működését

A képviselőház szakbizott-
ságai úgy döntöttek, beemelik 
az RMDSZ családon belüli erő-
szak megfékezésére kidolgo-
zott törvénytervezetét a kormány 
jogszabály-kezdeményezésébe 
– tájékoztatott közleményében 
a szövetség sajtóosztálya. Csép 
Éva Andrea, az RMDSZ nőszer-
vezetének alelnöke a képvise-
lőház jogi és esélyegyenlőségi 
bizottságának együttes ülését kö-
vetően elmondta, a parlamenti el-
járásban számos törvénytervezet 
van a nők elleni és a családon be-
lüli erőszak megfékezését célzó, 
érvényes jogkeret szigorítása ér-
dekében, ezért a törvényhozók a 
szakbizottsági ülések keretében 
a beérkezett javaslatok alapján, 
többpárti konszenzus által a le-
hető legjobb és leghatékonyabb 
törvényes keret megalkotását 
tűzték ki célul. „Tekintettel a sú-

lyos statisztikai adatokra, a par-
lamentnek nagy felelőssége van a 
hatályos jogkeret mielőbbi módo-
sításában, az isztambuli egyez-
ményben foglaltak törvényerőre 
történő emelésében. Az RMDSZ 
és nőszervezete eddig is konkrét 
lépéseket tett a nők és a családon 
belüli erőszak megfékezésére, 
valamint az erre vonatkozó cse-
lekvési tervében, a tudatosító és 
segítő kampányok mellett Romá-
niában elsőként dolgozta ki és ik-
tatta törvénytervezetét, amelyet 
beemeltünk a kormány kezdemé-
nyezésének szövegébe” – fogal-
mazott Csép Éva Andrea. 

A Maros megyei törvényho-
zó továbbá elmondta, jelenleg 
egy speciális parlamenti bizott-
ság tárgyalja a büntetőjogi tör-
vénykönyvek módosítását célzó 
tervezeteket, így az RMDSZ ter-
vezetében szereplő büntetőjogi 

felelősségre vonásra vonatkozó 
cikkelyekre nem tért ki az együt-
tes szakbizottság a hétfői ülésen. 
Csép Éva Andrea úgy értékelte, 
hogy bár az RMDSZ tervezetében 
szereplő büntetőjogi felelősségre 
vonásra vonatkozó cikkelyek vi-
tatottak, a kételyek eloszlatása 
végett a szövetség képviselőházi 
frakciója egy külön tanulmányt 
rendelt meg annak érdekében, 
hogy feltérképezze a más euró-
pai országokban, az isztambuli 
egyezmény törvényerőre történő 
emelésekor bevezetett szigorító, 
büntetőjogi intézkedéseket: így 
a legjobb gyakorlatok mentén le-
het és kell majd a román jogrend-
szert is módosítani. Az elmúlt 
évben 84 személy vesztette életét 
családon belüli erőszakos tettek 
miatt, egy évvel korábban 191 ha-
lálos áldozatról számolt be a bel-
ügyminisztérium. 

Családon belüli erőszak: szigorítások várhatók

Tavaly 84 személy vesztette életét családon belüli erőszakos tettek miatt
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