Gazdaság

2019. szeptember 5.
csütörtök

7

TOVÁBBRA IS JÁR ÁRTÁMOGATOTT GYÓGYSZER A KISNYUGDÍJASOKNAK, MIKÖZBEN NEM NŐ A JOGOSULTAK SZÁMA

A nyugdíjemelés után is megmarad a kedvezmény
Nem esnek ki az ártámogatott gyógyszerekre jogosultak
köréből azok a nyugdíjasok, akiknek a szeptemberi
nyugdíjemeléssel az eddigi
küszöb érték fölé nő a havi
járandóságuk. Az egészségbiztosítási pénztár 1139 lejre
növelte azt a határösszeget,
mely alatt az idős betegek
még jogosultak a kedvezményes gyógyszerekre.
» SZÉCHELY ISTVÁN
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nyugdíjemeléssel egy időben szeptembertől megnövelte a kedvezményes
gyógyszerekre jogosultak nyugdíjára vonatkozó határértéket
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár – a vonatkozó kormányhatározat a napokban jelent meg
a Hivatalos Közlönyben. Mint ismeretes, augusztus végéig azok a
nyugdíjasok kaphattak a gyógyszertárakban úgynevezett B listás
kedvezményes
gyógyszereket,
akiknek havi nyugdíja nem volt
nagyobb 990 lejnél – ez az érték
nőtt szeptembertől 1139 lejre.
Így tehát a szeptemberi nyugdíjemelés után is megkapják a 90
százalékos kedvezményt gyógyszereikre azok, akiknek járandósága korábban nem haladta meg
a havi 990 lejt.
Az ártámogatott orvosságokra
jogosultak száma viszont nem
nő az intézkedést követően, tulajdonképpen a nyugdíjpont értékéhez igazították a kedvez-

Korrigálták a feltételeket. A nyugdíjemelés után is kedvezményesen jutnak gyógyszerhez a kisnyugdíjasok

ményes gyógyszerre jogosultak
járandóságára vonatkozó felső
értéket, ugyanakkor ki sem estek
belőle olyanok, akik eddig megkaphatták a kedvezményt – tájékoztatott Duda Tihamér. A Hargita Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár vezérigazgatójától megtudtuk, a korrekció Hargita megyében például mintegy ötezer
kisnyugdíjasnak kedvez, a múlt
évre vonatkozó adatok szerint
ugyanis 5116 nyugdíjas váltott ki
B listás, nagy arányban ártámogatott gyógyszerrecepteket – közel 27 ezret – a megye patikáiban.

Ők 90 százalékos kedvezményre
jogosultak, ebből 50 százalékot
biztosít az egészségbiztosítási
pénztár, a fennmaradó 40 százalékot pedig az egészségügyi
minisztérium finanszírozza. Lényeges az is, hogy egy tavalyi
törvénymódosítás eredményeképpen ők akkor is kedvezményesen juthatnak hozzá gyógyszereikhez, ha az 1139 lejnél nem
nagyobb nyugdíjuk mellett más
jövedelmük is van – emlékeztetett Duda Tihamér. Ugyanakkor
arra is kitért, hogy a gyógyszerár-támogatás értéke nem ha-

Munkanap lehet a szombat is
» BÁLINT ESZTER
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unkanap lehet a szombati
nap is – azonban kizárólag
abban az esetben, ha erre a munkavállaló is rábólint. A hét hatodik
napját is munkanappá minősítő
törvény tervezetét az ellenzéki
Nemzeti Liberális Párt (PNL) honatyái terjesztették a parlament elé.
A jogszabályjavaslat értelmében
a ledolgozott hétvégi órákat csakis anyagi erőforrásokkal lehetne
kompenzálni, vagyis a munkáltató
nem lenne köteles szabadnapot
adni, ami által a 48 órás kötelező
heti pihenés 24 órára csökkenne.
Jelenleg ugyanis a törvény heti két
szabadnapot ír elő az alkalmazottaknak, ami a legtöbb munkahelyen a szombatot és a vasárnapot
jelenti. A liberálisok viszont úgy
módosítanák a munkatörvénykönyvet, hogy egyre csökkenjen
a kötelező szabadnapok száma
– igaz, csak abban az esetben,
ha az alkalmazott vállalja, hogy
szombaton is bemegy dolgozni,
a munkáltató pedig ezt honorálja. A jogszabálytervezet szigorúan leszögezi ugyanakkor, hogy a

munkanap nem haladhatja meg a
8 órát. „Megadjuk a lehetőséget a
munkavállalónak, hogy válasszon,
csak hét közben akar túlórázni,
vagy be akar jönni szombaton is.
Mindössze ennyiről szól az új törvénytervezet. A jogszabály jelenleg
gyakorlatilag nem teszi lehetővé
sem a munkavállalók, sem a mun-
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A módosítások
azoknak a vállalatoknak
jönnének jól, ahol három
váltásban dolgoznak,
vagy ahol munkaerőhiánnyal küszködnek.
káltatók számára, hogy szombaton
úgy dolgozzanak, hogy ne kelljen
emiatt extra szabadnapot adni. Ha
valaki akar szombaton dolgozni,
és 75 százalékos bónuszt kap a fizetésére, szigorúan az ő döntése”
– magyarázta a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva Dan Vîlceanu
liberális párti képviselő, a jogszabály kezdeményezője.
Szakemberek szerint a módosítások azoknak a vállalatoknak jön-

nének jól, ahol három váltásban
dolgoznak, vagy ahol munkaerőhiánnyal küszködnek. „Valamennyi
munkáltatónak munkaerőhiánynyal kell szembenéznie, és ha valaki nem talál új alkalmazottakat,
próbál a rendelkezésre álló dolgozókkal boldogulni túlórákkal. Az
előírás már benne van a munka
törvénykönyvében,és azok a vállalatok, amelyeknek szükségük van
hasonló programra, már a belső
szabályzatban írtak elő hasonló
munkafolyamatot. A munkavállalóknak előnyös, hiszen extra jövedelemre tesznek szert” – értékelte
a kezdeményezést Corina Diaconu,
egy HR-cég igazgatója.
Nem mindenki ért egyet azonban a liberálisok kezdeményezésével. Vasile Neagu, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD)
képviselője például a napokban
azt mondta, közös megállapodás mentén lehetővé lehet tenni
a szombati munkát is, de ez nem
mehet a szabadidő kárára.
A PNL a képviselőház elé terjesztette be a jogszabályjavaslatot, a szenátus lesz a döntéshozó
testület.
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A szeptemberi
nyugdíjemelés után is
megkapják a 90 százalékos kedvezményt
gyógyszereikre azok,
akiknek járandósága
korábban nem haladta
meg a havi 990 lejt.
ladhatja meg a havi 330 lejes
értéket személyenként a B listás
gyógyszerek esetében. A feltételek értelmében a kedvezményes
készítményekre jogosultaknak

felírhatnak gyógyszereket a különböző mértékű kedvezményeket biztosító A, B és D listákról is,
de havonta összesen nem több
mint hétféle orvosságot.
Azt, hogy mely patikákban
lehet kiváltani az ártámogatott
gyógyszereket, meg lehet tekinteni az egészségbiztosítási pénztár
honlapján (www.cnas.ro/cashr/
page/lista-farmacii-in-contract.
html). A weboldalon ugyanakkor
a gyógyszertári ügyeletek naprakész programja is megtalálható
(www.cnas.ro/cashr/page/farmacii-de-garda-in-luna.html).
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