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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 elnöke 
eközben arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a betegek és a gyógyszeré-
szek is ráfizetnek az elektro-
nikus egészségügyi rendszer 
akadozására. A lapcsaládunk-
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 tel-
jesen más a helyzet, hiszen ezek 
a receptek csak 48 óráig érvé-
nyesek, a gyógyszertárak két 
nap után már nem regisztrálhat-
ják az adatokat. Ha nem működik 
a program, a gyógyszerészek-

nek két lehetőségük van: egy-
szerűen kifizettetik a beteggel 
az orvosság árát, vagy vállalják a 
kockázatot, és kiadják a készít-
ményt, reménykedve, hogy két 
nap alatt valamikor regisztrál-
hatják a rendszerben. Amennyi-
ben viszont ez nem lehetséges, 
nem tudják elszámolni a bizto-
sító felé az ártámogatott recept 
értékét, és maradnak a kárral. 
Szabó Péter szerint mind a két 
változatra van példa a hazai 
gyógyszertárakban. A szakem-
ber egyébként úgy vélte, már az 
is a törvénytelenség határát sú-
rolja, hogy kiszolgálják a páci-
enst, 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 adminisztráci-
óra jellemző a digitalizálás hiá-
nya, a már kiépített rendszerek 
sem működnek megfelelően. „Ez 
az egészségügyben hatványozot-

tan érződik, hiszen ott minden 
pillanatban be kellene vezetni 
egy vizsgálatot, egy diagnózist, 
vagy meg kell írni, ki kell ad-
ni egy ártámogatott receptet. A 
gyenge szoftver miatt a betegek 
szenvednek, az orvosok, a gyógy-
szerészek, minden egészség-
ügyi szolgáltató leterhelt, sokan 
éjszaka dolgoznak, hogy hasz-

nálni tudják az abban az időszak-
ban jobban működő rendszert” 
– részletezte az RMDSZ-es po-
litikus. Hangsúlyozta, folyama-
tosan jelzik az elégedetlenséget, 
a problémákat, de a megoldás a 
minisztérium és az egészségbiz-
tosítási pénztár hatáskörébe tar-
tozik.
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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

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) 

tájékoztatása szerint kéthetes akadozás után „a 

CNAS és az IT-szakemberek erőfeszítésének kö-

szönhetően” ismét teljes kapacitással működik az 

elektronikus egészségügyi rendszer. 

Elvileg feloldották a béranomáliát

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Kányádi Szilárd a Csíki Játékszín vezetője

Sikeresen vizsgázott a székelyudvarhelyi Kányádi Szilárd színmű-
vész a Csíki Játékszín menedzseri tisztségére − jelentette be ked-
den este a lezárult versenyvizsga eredményét Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere. Mint ismeretes, a csíkszeredai 
önkormányzati színház vezető tisztsége Parászka Miklós nyugdíj-
ba vonulása után üresedett meg. Ezt követően Kányádi Szilárdot 
ideiglenes vezetővé nevezték ki, ami most a versenyvizsga után 
végleges kinevezéssé változott.

Erdélyi Napló-lapszemle

Az egészségügyben hetek óta tartó tiltakozáshullám hatásosnak 
bizonyult, a bérezési törvényt módosítják, az elvont összegeket 
megtérítik, így az általános sztrájk elmaradt. Az egészségügy 
helyzete azonban továbbra sem rózsás. Az Erdélyi Napló kétol-
dalas összeállításából kiderül, hogy a fiatal orvosok folyamatos 
kivándorlását csak kismértékben tudja ellensúlyozni a mostani 
fizetésemelés. Az egészségügyet a rendszerszintű stratégiahiány 
és a korrupció sújtja leginkább. A rendszerben dolgozó szakem-
berek szerint egyre inkább megerősödik a magánbefektetésként 
létrehozott szakrendelők és kórházak hálózata – az országban 
csak ezek tudnak magas színvonalat nyújtani –, a betegbiztosító 
által finanszírozott állami egészségügyi hálózat pedig a túlélésre 
rendezkedik be. Lassan állandóvá válnak az elektromos cigaretták 
körüli botrányok: hol a használat közbeni felrobbanásukról, hol a 
hagyományos cigarettákéval vetekedő káros hatásukról olvasha-
tunk. Bár korántsem olyan káros, mint a hagyományos dohányzás, 
az egészséges jelzőt mégis el kell felejtenünk. A hetilap cikke azo-
kat a kutatási eredményeket foglalja össze, amelyek új megvilágí-
tásba helyezik az elektronikus cigaretta káros hatásait. A Festum 
Varadinum nemcsak Nagyvárad, hanem egész Erdély egyik legran-
gosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Az 1992-ben útjára 
indított rendezvénysorozat idei, kéthetes kiadását foglalja össze 
az Erdélyi Napló színes riportja.

Elvileg feloldotta az egész-
ségügyi rendszerben kialakult 
béranomáliát a kormány azzal, 
hogy tegnapi ülésén elfogadta 
a közalkalmazotti bértörvényt 
módosító sürgősségirendelet-ter-
vezetet, amire korábban ígéretet 
tett a Sanitas szakszervezetnek. 
Az ágazat alkalmazottainak 
többségét tömörítő érdekvédelmi 
szervezet végül ennek nyomán 
mondott le az általános sztrájk 
kirobbantásáról. A munkaügyi 
minisztériumnak a Mediafax 
hírügynökség által idézett köz-
leménye szerint a sürgősségi 
rendelettel korrigálják azoknak 
az alkalmazottaknak a bérét, 
akik márciusra, a bérezési tör-
vény és az új pótlékszabályozás 
alkalmazása után kisebb fize-
tést kaptak, mint egy hónappal 
korábban. A kabinet ugyanakkor 
eltörölte a többletjuttatásokra vo-
natkozó 30 százalékos határt az 
ügyeletek esetében. A dokumen-
tum azt is rögzíti, hogy a megyei 
mentőszolgálatoknál dolgozók 
adott körülmények között az elő-
írtnál nagyobb pótlékban része-
sülhetnek.

Vasile Neagovici, a Sanitas 
Kovászna megyei elnöke lap-
családunknak elmondta, a mó-

dosítás sajnos leghamarabb a 
júniusban kézhez kapott fizeté-
sen fog érződni, tehát számos 
alkalmazott hónapokon keresz-
tül – a március–júniusi időszak-
ban – kevesebb pénzt kényszerül 
hazavinni. Elmondása szerint 
bírósághoz fordulnak annak ér-
dekében, hogy ezeket a jöve-
delem-kieséseket behajtsák, 
elsősorban az egészségügyi mi-
nisztérium hatáskörébe tartozó 
intézményeknél – a mentőállo-
máson, a vérközpontban, a köz-
egészségügyi igazgatóságnál. A 
szakszervezeti vezető szerint 
ugyanakkor csak részben sike-
rült orvosolni a gondokat, hiszen 
az ápolók, a takarítók vagy éppen 
a felsőfokú végzettséggel rendel-
kező nem orvosi alkalmazottak 
– kémikusok, biológusok, pszi-
chológusok – fizetése továbbra 
sem emelkedett az orvosok és az 
asszisztensek juttatásához ha-
sonló mértékben. Emlékeztetett, 
a törvény értelmében két-három 
év múlva újabb korrekciókra ke-
rül sor, más alkalmazotti kate-
góriák bérét is növelni fogják, de 
ez újabb aránytalanságokat ered-
ményezhet, például egy ápoló fi-
zetése nagyobb lehet, mint egy 
kezdő egészségügyi assziszten-

sé. Neagovici ugyanakkor érté-
kelte, hogy legalább azt sikerült 
kiharcolni, hogy a 30 százalé-
kos korlát eltörlésével senkinek 
ne csökkenjen a jövedelme. A na-
pokban mindegyik egészségügyi 
intézményben elkezdik a tárgya-
lásokat, hogy a módosított jog-
szabály alapján számolják újra 
a pótlékokat. Neagovici hangsú-
lyozta, az ágazatban dolgozók 
fizetését az őszre ígért egész-
ségügyi törvényben kellene sza-
bályozni, a sajátos helyzeteket, 
a jelenlegi méltánytalanságokat 
ugyanis csak így lehet megoldani.

Lia Olguţa Vasilescu mun-
kaügyi miniszter a törvény-
módosítással  kapcsolatban 
a közszolgálati televízióban 
(TVR) azt nyilatkozta, az elem-
zések során fény derült arra, 
hogy legalább hétezer egészség-
ügyi alkalmazottnak csökkent 
márciusban a fizetése, az érin-
tettek közel fele pedig három kór-
házban dolgozik. A tárcavezető 
szerint ez azt igazolja, hogy a tör-
vényt nem mindenhol alkalmaz-
ták egységesen és méltányosan, 
„mindegyik menedzser úgy cse-
lekedett, ahogy jónak látta”. 
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