
• A szükségesnél 
kevesebb idő jut fe-
lülvizsgálatokra és 
terhesgondozásra a 
Hargita megyei kór-
házak nőgyógyászati 
járóbeteg-rendelésén, 
ráadásul a megyében 
nincs az egészség-
biztosítási pénztárral 
szerződésben álló 
nőgyógyászati ren-
delő sem. Aki teheti, 
inkább magánúton vé-
gezteti el a szükséges 
vizsgálatokat, azon-
ban sok várandós nem 
engedheti meg magá-
nak, hogy kifizesse a 
magánrendelés árát.

MOLNÁR RAJMOND

A terhes nőknek – akik alapve-
tő joguknál fogva egészség-
biztosítotti státusszal rendel-

keznek – ingyenes kivizsgálásra csak 
a kórházi járóbeteg-rendelőkben (am-
bulancián) van lehetőségük Har gita 
megyében, viszont ott sok esetben 
várólistára kerülnek. Ennek követ-
keztében sokszor éppen azok a váran-
dós nők nem kerülnek sorra időben, 
akik terhesgondozás szempontjából 
a veszélyeztetett, szociálisan hátrá-
nyos kategóriába tartoznak – hívta 
fel a fi gyelmet lapunknak nyilatkozva 
dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei 
Egészségügyi Igazgatóság vezetője. 
„Főképp a vidéki, mostoha körül-
mények közt élő állapotos nőkre kell 
gondolni, akiknek még a busz- vagy 
vonatjegy árának előteremtése is gon-
dot jelent” – részletezte a problémát 
az egészségügyi igazgatóság vezetője.

Magas a csecsemőhalandóság

„Előfordul, hogy sokan nőgyógyá-
szati kivizsgálás nélkül szülik meg 

a gyermeküket, amiben a szóban 
forgó jelenség is közrejátszik. Az 
egészségügyi igazgatóság statiszti-
kái alapján pedig magas a gyermek- 
és anyahalandóság Hargita megyé-
ben” – mutatott rá Tar Gyöngyi. 
Megjegyezte, a csecsemőhalandó-
ság egy ország vagy térség gazdasá-
gi és társadalmi fejlődésének, illet-
ve a lakosság egészségi állapotának 
egyik alapvető mutatója. 

Hargita megyében 2016-ban ösz-
szesen harminc gyerekkori – 0–4 év 
között bekövetkezett – elhalálozást 
jegyeztek fel. Ezeknek több mint fele 
– tizennyolc eset – úgynevezett pe-
rinatális, azaz magzati vagy a szüle-
tés utáni hat napban bekövetkezett 
elhalálozás volt.

Mit mond a törvény?

A vonatkozó jogszabályok szerint 
az az orvos, aki kórházi ambulanci-
án dolgozik, de emellett magánren-
delőt nyit, nem lehet szerződéses 
viszonyban az egészségbiztosítási 
pénztárral, tehát a hozzá fordu-

lóknak csak díjszabás ellenében 
biztosíthatja a szükséges szolgálta-
tásokat, konzultációkat rendelőjé-
ben. Ez a fő oka annak, hogy nincs 
olyan nőgyógyászati magánren-
delő Hargita megyében, amelyben 
ingyenes konzultációt, illetve ellá-
tást kaphatnak a biztosítottak. Tar 
Gyöngyi szerint fontos volna, hogy 
olyan nőgyógyász szakorvosok is 
legyenek a megyében, akik szerző-
dést kötnek az egészségbiztosítási 
pénztárral, amennyiben nem dol-
goznak kórházban, és magánren-
delőt nyitnak. Ilyen esetben hozzá-
juk is lehetne fordulni a háziorvosi 
küldőpapírral.

Mellékelt táblázatunkban lát-
ható, hogy a megyei kórházak nő-
gyógyászati járóbeteg-rendelőiben 
hány orvos praktizál, hány órát dol-
goznak egy héten, illetve ez meny-
nyi páciens fogadására elegendő az 
adott héten a biztosítási pénztár kór-
házakkal kötött szerződése alapján.

A valós szükséglethez
képest kevés

Duda Tihamér, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ve-
zérigazgatója kiemelte, az ő céljuk 

az, hogy a kórházakkal minél több 
óraszámban szerződjenek a járó-
beteg-rendelésen történő ellátást 
illetően. „Mi megteremtjük ehhez a 
pénzügyi és egyéb szükséges kere-
tet, a további lépéseket a kórházak 
menedzsmentjének kell véghez 
vinnie a kórházban dolgozó orvo-
sok száma szerint, hogy azok minél 
több időt tudjanak lefedni az ambu-
lancián. Egyértelmű, hogy a valós 
szükséglethez viszonyítva a kórhá-
zak nőgyógyászati járóbeteg-rende-
lőiben – főképp a csíkszeredai és az 
udvarhelyi kórház esetében – kevés 
ez a heti óraszám a jelenlegi orvos-
létszámmal. Olyan körülmények 
között, amikor az orvosok fi zetése 
már elért egy bizonyos szintet, ide-
je volna, hogy ezek az óraszámok 
is feljebb kússzanak. Legyünk em-
pátiával és odafi gyeléssel azokra, 
akiknek nincs meg a lehetőségük, 
hogy elmenjenek magánrendelőbe 
és kifi zessenek egy bizonyos díjat” 
– fogalmazott Duda.

Inkább a magánegészségügy

Egy csíkszeredai várandós nő ér-
deklődésünkre közölte, a terhesgon-
dozást illetően elsősorban azért vá-

lasztja a magánrendelőt, mert ott az 
előjegyzett időpontban azonnal fo-
gadják. „Behívnak, kedvesek, rend 
és tisztaság van, megvizsgálnak 
normálisan, és jobban odafi gyelnek 
az emberre. A kórháznál még nem 
voltam, viszont azt hallottam, hogy 
ott sokat kell várni, mert nagyon so-
kan vannak, akik nem tudják meg-
fi zetni a magánrendelőt, és nem jók 
a körülmények sem” – fogalmazott. 

Dr. Hompoth György, a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház 
szülész-nőgyógyász szakorvosa 
megkeresésünkre kifejtette, a kór-
házi ambulancián általában egyhe-
tes várólisták vannak, de előfordul 
olyan is, hogy az időpontkérést 
követő harmadik napon már tud-
ják fogadni a pácienst. A szak-
orvos hangsúlyozta, háziorvosi 
küldőpapírral bárkit fogadnak, így 
mindenkinek biztosított az ingye-
nes kivizsgálás. Mint fogalmazott, 
nem tud olyan esetről, hogy valaki 
ne került volna sorra.
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Várólistás várandósok
Kevés idő jut felülvizsgálatokra és terhesgondozásra a kórházi ambulancián

Terhesgondozás. Nem mindenki 
engedheti meg magának a 
magánrendeléssel járó magas 
költségeket

▴   I L L U S Z T R Á C I Ó :  1 2 3 R F

KórházNőgyógyász szakorvosok számaLeszerződött heti óraszám 
az ambulancián

Leszerződött heti fogadható 
pácienslétszám

Csíkszeredai kórház642168
Székelyudvarhelyi kórház8 36 144
Gyergyószentmiklósi kórház6 30120
Maroshévízi kórház330120

• Mennyit dolgoznak a nőgyógyász szakorvosok a Hargita megyei korházak járóbeteg-rendelőiben

▴   FORRÁS:  HARGITA MEGYEI  EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI  PÉNZTÁR (OKTÓBERI  ADATOK)

Marosvásárhelyen is inkább magánrendelőbe járnak
Nagy Erika marosvásárhelyi anyuka terhes nőként első alkalommal a kórházi ambulanciára 
kért beutalót, azonban a nőgyógyász hozzáállása elriasztotta attól, hogy továbbra is oda 
járjon. „Nő létére hiányzott belőle a legcsekélyebb empátia is. Annyira lekezelően bánt 
velem, hogy majdnem sírva jöttem ki az ajtón, és megfogadtam, többet nem megyek oda 
vissza” – mondta dühösen az édesanya, aki az eset után egy magánrendelőt keresett fel, 
és oda járt havi rendszerességgel. „A klinikán nem is biztos, hogy mindig ugyanahhoz az 
orvoshoz kerül a páciens, az egyik kedves, a másik nem, ráadásul gyakran előfordul, hogy 
egy következő vizsgálatra már a magánrendelőbe hívnak, ahol fizetni kell” – foglalta össze 
azokat az okokat, amelyek miatt a várandósok inkább a magánrendelőket választják. 
Amennyiben tehetik, az állapotos nők inkább a magánegészségügyet választják az állami 
helyett – ezt erősítette meg lapunknak Szalkay Márta gernyeszegi háziorvos is. (Antal Erika)




