
2 019.  M Á RC I US 4.,  H É T FŐ A K T UÁ L I S 5#gyógyszer  #kezelés  #énekes

Megfizethetetlen kezelések
Ritka kór, költséges gyógymód: egyetlen adag orvosság közel négyszázezer lejbe kerül
• Évről évre egyre
több ritka betegség-
ben szenvedő páciens
részesül létfontosságú
kezelésben az e célból
létrehozott országos
program révén, mely-
nek költségvetése Har-
gita megyében is fo-
lyamatosan növekszik.
A támogatásra nagy
szükség van, ugyanis
a szükséges, sokszor
innovatív gyógysze-
rekért a kereskedelmi
forgalomban csillagá-
szati összeget kellene
fizetni.

S Z É C H E LY I S T VÁ N

F olyamatosan növeli az Or-
szágos Egészségbiztosítási 
Pénztár (CNAS) a ritka beteg-

ségekben szenvedő pácienseknek 
járó állami támogatás értékét, en-
nek köszönhetően térségünkben is 
egyre többen részesülhetnek a sok-
szor igencsak drága, de létfontossá-
gú kezelésekben. A Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár a ritka 

krónikus betegségek világnapja al-
kalmából adott ki erről közleményt. 
A világnap – nem véletlenül – az év 
legritkább napjára, február 29-ére 
esik. A közleményben rámutatnak: 
az országos program elindítása-
kor, 2008-ban a kezelési költségek 
állami átvállalása még alig három 
betegséget érintett, a program költ-
ségvetése pedig nem érte el az egy-
millió lejt, amiből kevesebb mint 

100 páciensnek tudtak segítséget 
nyújtani. Tavaly már közel 3100 be-
teg részesülhetett a támogatásban, 
amely immár 24 ritka kórt érintett, a 
program költségvetése pedig körül-
belül 206 millió lej volt. Hargita me-
gyében 2018-ban 317 ezer lejt költöt-
tek a programra, ennek nyomán 14, 
ritka betegségben szenvedő páciens 
kapott kezelést. A betegek évi 2600 
és 132 ezer lej közötti támogatást 

kaptak egészségügyi ellátásra, be-
tegségüktől függően.

Még mindig komoly problémát 
jelent, hogy számos esetben nem 
diagnosztizálják a betegséget, ezek 
95 százalékára ráadásul egyelőre 
nincs hatékony kezelési módszer. 
A Hargita Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár közleményében arra is 

kitért, hogy az országos támogatási 
program keretében nemcsak a költ-
ségvetést növelik évről évre, hanem 
folyamatosan bővítik azon betegsé-
gek körét, amelyek kezelésére bizto-
sítják a támogatást. 

A CNAS tavaly októberben bevon-
ta a programba a Nusinersen ható-
anyagú innovatív gyógyszert, ame-
lyet egy ritka örökletes betegségben, 
a spinális izomatrófi ában vagy ge-
rinc eredetű izomsorvadásban szen-
vedő páciensek kezelésére alkal-
maznak. Kereskedelmi forgalomban 
csillagászati áron lehet beszerezni az 
orvosságot, amelyből egyetlen adag 
355 ezer lejbe (73 ezer euróba) kerül, 
az országos program révén pedig 
tavaly 40 páciens juthatott hozzá a 
kezeléshez. Szintén tavaly óta kap-
hatnak támogatást az immuntrom-
bocitopénia nevű autoimmun be-
tegségben szenvedő gyerekek, akik 
ennek révén ugyancsak innovatív 
gyógyszerhez juthatnak hozzá.

Többnyire örökletes genetikai 
betegségek számítanak ritka 
kórnak. Diagnosztizálásuk és 
kezelésük egyaránt nagy kihívást 
jelent

▴ F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

H I R D E T É S

R övid ideig tartó betegség után,
81 éves korában elhunyt Koós 

János táncdalénekes, parodis-
ta-színész – tudatta a család vasár-
nap az MTI-vel.

Koós János 1937. november 21-én 
Bukarestben született Kupsa János 
néven, majd néhány évig Gyergyó-
szárhegyen nevelkedett. A magyar-
országi Zeneművészeti Főiskolán 
oboa szakon végzett. Az Országos 
Pénzügyőr Zenekar tagja volt 1957 és 
1960 között, majd ezután indult tánc-

dalénekesi karrierje. Táncdalfeszti-
válokon nagy közönség- és szakmai 
sikert aratott  – három fesztivált 
megnyert –, legemlékezetesebb dala 
a Kislány a zongoránál. Énekesi kar-
rierjével párhuzamos volt színészi 
pályafutása is, 1966 és 1970 között 
három fi lmben is szerepelt: Az orosz-
lán ugrani készül (1966), Bűbájosak 
(1969), A gyilkos a házban van (1970).

A Mikroszkóp Színpad tagjaként 
színész és parodista volt 1982-től 
1985-ig. Pályája itt és ekkor kapcso-

lódott össze Hofi  Gézával, akivel 
énekes-parodista duót alakítva szá-
mos sikeres színpadi és televíziós 
produkciót készített. Később a kar-
mesterséggel is megpróbálkozott: 
szimfonikus zenekart vezényelt a Ze-
neakadémián is, 1999-től televíziós 
szórakoztató műsorokat vezetett. Fe-
lesége az énekesnő Dékány Sarolta, 
lánya, Réka énekes színésznő, Gergő 
fi a is a családi hagyományt folytatva 
a zenével foglalkozik. Örökzöld slá-
gerei: Annyi ember él a földön, Én, 
aki nála jártam, Kapitány, Mondjátok 
meg Máriának, Nem vagyok teljesen 
őrült, Sír a telefon. Koós János meg-
kapta az Artisjus zenei életműdíját, 
a Hungarotontól életműlemezt vehe-
tett át, és 2008-ban ő kapta meg első-
ként a tiszteletbeli pénzügyőr címet. 
2014-ben Szenes Iván Életműdíjjal 
tüntették ki. A temetés részleteiről 
később adnak tájékoztatást.

Elhunyt Koós János táncdalénekes

Koós János Bukarestben született, 
több örökzöld sláger előadója volt
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Kétezerből egy ember

Ritka betegségnek az a kór szá-
mít, amely a lakosság kevesebb 
mint 0,05 százalékát érinti, azaz 
2000 lakosból nem egészen egy 
személyt. Mivel azonban körül-
belül hatezer ilyen kórt tartanak 
számon, becslések szerint világ-
szerte több mint 350 millió ember 
szenved ritka betegségben – 
többen, mint ahányan HIV-vírussal 
fertőzöttek.


