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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

KRÓNIKUS BETEGEKET SODOR VESZÉLYBE A KORMÁNY AZ ALACSONYAN TARTOTT REFERENCIAÁRRAL

Újabb gyógyszerek tűnnek el

Hiába keresik? A krónikus betegek szervezete szerint 71 orvosság tűnik el a kínálatból

Több mint hetven gyógyszer 
tűnhet el november elseje 
után a patikák kínálatából az 
alacsonyan tartott referenciaár 
miatt. A betegek a kormány 
segítségét kérik.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

S zámos beteg kezelés nélkül 
maradhat, mert november 
elsejétől 71 gyógyszer el-

tűnik az országos katalógusból 
(Canamed), így a patikák polcai-
ról is – hangzott el csütörtökön a 
romániai krónikus betegek szer-
vezeteit tömörítő szövetségben 
(COPAC). A kormányhoz intézett 
felhívásukban leszögezték, a 24. 
órában vagyunk, az egészségügyi 
minisztériumnak pedig megoldást 
kellene találnia a kialakult hely-
zetre. „Bár jelenleg két kormány 
között vagyunk, azt üzenjük min-
den politikusnak, hogy az egész-
ségnek nincs politikai színezete, 
és a pácienseknek nincs idejük 
megvárni egy új egészségügyi mi-
niszter beiktatását. A döntést még 
ma (csütörtökön – szerk. megj.) 
meg kell hozni, azelőtt, hogy a 
gyógyszerek tényleg eltűnnének 
a patikákból” – fi gyelmeztetett a 
krónikus betegek közleménye.

A szervezet arra kért minden poli-
tikust, hogy „ne játszanak a betegek 

egészségével, és hosszabbítsák meg 
a Canameden szereplő árakat”.

 Vesztésre állnak
„A COPAC aláhúzza azt a tényt is, 
hogy az egészségügyi miniszter első 
fokon elveszítette a pert egy gyógy-
szeripari vállalattal ebben a témá-
ban, a bíróság semmissé nyilvání-
totta a döntést, amely visszautasítja 
több gyógyszer javasolt árát, és a 
2018/1468-as számú, az emberi hasz-
nálatú orvosságok maximális árát 
meghatározó rendelet egy részét is 
semmissé nyilvánította. Ugyanakkor 
a COPAC azt üzeni az egészségügyi 
minisztériumnak, hogy nem kellett 
volna ilyen helyzetbe hoznia a páci-
enseket, mivel a Canamedet évente 
vagy szükség esetén akármikor lehet 
aktualizálni az egészségügyi minisz-
ter 2017/368-as számú rendelete 21. 
cikkelye 1. bekezdése értelmében” – 
szögezte le a krónikus betegek szer-
vezetének közleménye.

Az egészségügyi tárca viszont lap-
zártánkig nem reagált a felhívásra, 
és a rendelkezésünkre álló informá-
ciók szerint nem is foganatosított 
intézkedéseket annak érdekében, 
hogy ne tűnjenek el orvosságok a 
gyógyszertárak kínálatából.

Még nem tudni, mi tűnik el
„Ha a referenciaárban az egészség-
ügyi minisztérium nem tud meg-
egyezni a gyártóval vagy a forgalma-

zóval, akkor az orvosság kikerül az 
országban hivatalosan engedélye-
zett gyógyszerek listájáról” – mu-
tatott rá a Krónika megkeresésére 
Szabó Péter, a Kovászna Megyei 
Gyógyszerész Kamara elnöke. Mint 
részletezte, a szerződéseket meg-
határozott időre kötik, ha pedig 
az lejár, újratárgyalják. Most egy 
ilyen időszak van, és azok a készít-
mények, melyekről nem tudtak ki-
egyezni, már nem szerepelhetnek a 
lajstromban, így értelemszerűen a 
patikák polcain sem lesznek meg-
találhatók.

A szakember kérdésünkre kö-
zölte, még nem kaptak hivatalos 
tájékoztatást, hogy november 1. 
után, milyen gyógyszerek lesznek 
rajta a listán, és melyek tűnnek el, 
de a szakmai fórumokon felröp-
pent, hogy külföldről behozott, 
helyben gyártott, eredeti és gene-
rikus gyógyszerek közül is több 
hiányozni fog.

Fokozódhat a hiány
Amint arról korábban is írtunk, Ro-
mániában Európa szinten a legala-
csonyabb a kötelező referenciaár, 
emiatt sok esetben nem éri meg a 
gyártónak vagy a forgalmazónak, 
hogy egy-egy terméket piacra 
dobjon, hiszen az csak vesztesé-
get generál, így inkább exportálja 
vagy teljesen leállítja a gyártást. 
A referenciaárat annyira alacso-
nyan tartják, hogy előfordul húsz 
tabletta dobozostól, útmutatóstól 
1,80 lejbe kerül, miközben egy üres 
műanyagdoboz, amibe a patika 
a saját készítésű kenőcsöket töl-
ti 3,50 lej – hívta fel a fi gyelmet a 
helyzet visszásságára Szabó Péter, 
aki szerint hiába nyomják le az ára-
kat, ha ez azt eredményezi, hogy a 
betegek nem jutnak hozzá a gyógy-
szerhez. „Sok esetben csak azon 
múlik, hogy egy gyógyszer megma-
rad vagy sem a listán, hogy 5 lejről 
10 lejre emeljék a referenciaárat. A 
betegek többsége inkább kifi zetné 
a 10 lejt, csak tudja, hogy bizto-
san hozzájut a szükséges orvos-
sághoz” – részletezte Szabó Péter. 
Hozzátette, már csak az maradt, 
hogy valóban a betegek szövetsé-
gei érzelmi nyomást gyakoroljanak 
a döntéshozókra, mert a szakmai 
érveket nem hallgatják meg. Attól 
tartunk, hogy jelenlegi gyógyszer-
hiány tovább fokozódik, szögezte 
le a gyógyszerész kamara elnöke.

 »  A szerző-
déseket megha-
tározott időre 
kötik, ha pedig 
az lejár, újratár-
gyalják. Most 
egy ilyen időszak 
van, és azok a 
készítmények, 
melyekről nem 
tudtak kiegyezni, 
már nem sze-
repelhetnek a 
lajstromban, így 
értelemszerűen 
a patikák polca-
in sem lesznek 
megtalálhatók. 
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Eltávolították
Makkai Gergelyt

C irkusszá dagadt a csütörtöki 
marosvásárhelyi tanácsülés, 

amelyen 17 szavazattal eltávolítot-
ták tisztségéből Makkai Gergely 
marosvásárhelyi alpolgármestert. 
Az érintett a szavazáskor nem 
tartózkodott a teremben, de azelőtt 
hosszasan vádaskodott és bizony-
gatta, hogy jól végezte munkáját. 
Arról még nem született döntés, 
hogy lesz-e új magyar alpolgármes-
ter vagy sem.

Bár az alpolgármester a testület 
fele plusz egy szavazatával szerezte 
meg a tisztséget, a leváltásához 
már kétharmados többség kellett. 
Jelenleg az RMDSZ-nek tíz taná-
csosi szavazata van (egyik Makkai 
Gergelyé), négy van a szociál-
demokratáknak (PSD), három a 
Szabad Emberek Pártjának (POL), 
négy a nemzeti liberálisoknak 
(PNL). Makkai Gergelyt leváltásához 
15 voksra volt szükség. A szavazás 
előtt az érintett alpolgármester szót 
kért, majd román nyelven hossza-
san vádaskodott. Többek között 
azt mondta, hogy szégyenteljes 
esemény részese volt, amikor egy 
RMDSZ-es frakcióülésen kiküldték 
az ülésről, hogy róla tárgyaljanak, 
szavazzanak. Makkai azt állította, 
az RMDSZ-frakció tagjai utasítást 
kaptak, hogy fényképezzék le a 
titkos szavazást és küldjék el Csiki 
Zsolt frakcióvezetőnek. Makkai 
állítása szerint a Számvevőszék azt 
jelentette, hogy a Csiki által vezetett 
sportiskola 99 494 lejjel károsította 
meg a városházát, ezt pedig vissza 
kell fi zetnie a város költségvetésébe. 
Majd kezébe vette a Bibliát és meg-
esküdött, hogy betartotta az ország 
törvényeit, az alkotmány előírásait, 
nem károsította meg a város lakóit. 
Ezek után a tanácsosok felemleget-
ték, hogy Makkai Gergely kétszer is 
elutazott közpénzen Dél-Koreába, 
továbbá neki köszönhető az az 
együttműködési szerződés, amelyet 
a város egy kétes hírnevű vallási ve-
zetővel kötött. A Nemzeti Liberális 
Párt tanácsosai nem vettek részt a 
titkos szavazáson. Végül 17-en vok-
soltak: mindannyian támogatták az 
RMDSZ tervezetét, és jóváhagyták 
az alpolgármester leváltását kérő 
határozatot.

Kovács Levente, a Maros megyei 
RMDSZ ügyvezető elnöke – aki jelen 
volt a tanácsteremben a szavazáskor 
– érdeklődésünkre elmondta, még 
nem született döntés arról, hogy 
lesz-e új alpolgármester vagy sem. 
Makkai Gergelyt két éve választották 
meg alpolgármesterré Sergiu Papuc 
szociáldemokrata alpolgármesterrel 
együtt. (Simon Virág)




