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Nincs elég orvos a kórházakban, 
a betegeknek ezért gyakran 
hónapokig kell várniuk egy-egy 
vizsgálatra. A kórházak nem ren-
delkeznek elég pénzzel ahhoz, 
hogy annyi orvost alkalmazza-
nak, amennyire szükség lenne.

 » BÍRÓ BLANKA

A kórházak alulfi nanszírozott-
sága miatt nem lehet több 
orvost alkalmazni, ezért a 

betegeknek gyakran hónapokig 
kell várniuk egy-egy vizsgálatra. Az 
Eurostat 2016-os felmérése szerint 
Romániában 284 orvos jut százezer 
lakosra, közben például Ausztriá-
ban 500 orvos láthat el ugyanennyi 
lakost. A kórházak több szakembert 
is alkalmaznának, ám az egészség-
biztosító által elkülönített össze-
gekből nem tudnak több fi zetést 
kigazdálkodni. Hasonló helyzetben 

van a sepsiszentgyörgyi sürgősségi 
kórház is, ahol még legalább tizen-
öt-húsz orvosra lenne szükség, ám 
a költségvetés nem teszi lehetővé 
több szakember alkalmazását.

Már csak februárra
lehet időpontot kérni
András-Nagy Róbert kórházigazgató 
tegnap sajtótájékoztatón elmondta, 
az augusztusi szerződésújítás során 
évi száz beteggel többet vállaltak, 
hogy az esetszámok alapján kifi ze-
tett összegből fi nanszírozni tudják 
működési költségeiket. A többletfel-
adathoz azonban nem tudnak több 
szakembert biztosítani, így tovább 
növekszik a kórház és a hozzá tartozó 
járóbeteg-rendelő terheltsége. Az év 
első felében a fenntartó Kovászna Me-
gyei Tanács kénytelen volt két ízben 
összesen kétmillió lejjel kiegészíteni a 
kórház büdzséjét, hogy zökkenőmen-
tesen működhessen az intézmény. 
„Ez nem természetes állapot, a mű-

ködést az egészségbiztosító által utalt 
összegekből kellene fedeznünk, a 
fenntartónak az ellátás minőségét 
javító beruházásokat kellene állnia” 
– mondta az igazgató. Hozzátette, a 
szakemberhiányt súlyosbítja, hogy a 
járóbeteg-rendelőben meghatározott 
számú kivizsgálást fi zet ki a biztosí-
tó, általában heti 28-at egy orvosra 
számítva, ezen felül nem téríti meg a 
szolgáltatás értékét. Ezek a tényezők 
oda vezetnek, hogy például a gasztro-
enterológiai járóbeteg-rendelőbe vagy 
a mágnesesrezonancia-vizsgálatra 
jövő év februárjára lehet már csak idő-
pontot kérni. A kórházigazgató hang-
súlyozta, ha a beteg nem tud ennyit 
várni, akkor általában kénytelenek 
beutalni a kórházba, ezért is visszás, 
hogy az egészségügyi minisztérium 
folyamatosan a kórházi ágyszám és 
esetszám csökkentését szorgalmazza, 
miközben nem biztosít háttérintézmé-
nyeket, például nem fejleszti az alap-
ellátást vagy az otthoni beteggondozó 

HOSSZASAN KELL VÁRAKOZNI A VIZSGÁLATOKRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZOTTSÁGA MIATT

Orvoshiánnyal küzdenek a kórházak

Pangás az egészségügyben. Távolról sincs annyi orvos, amennyire szükség lenne a kórházakban, az intézmények pénzhiánnyal küzdenek
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rendszert. A kórház éppen egy évvel 
ezelőtt indította el az elektronikus 
előjegyzési rendszert, egy év alatt 
több mint 83 ezer időpontot kértek a 
betegek, ennek 11,5 százalékát vagy-
is 9800-at online.

Nem találnak kivitelezőt
építkezésre
Az építkezésben az ágazati mini-
málbér növekedése és az építke-
zési anyagok folyamatos drágulá-
sa miatt nem tudnak a kórházak 
sem építkezni. Amíg elkészülnek 
a tervek, a költségbecslés, a mun-
kálatok felkerülnek elektronikus 
közbeszerzésre, addig „elfutnak” 
az árak, és az építő cégek abban az 
értékben már nem vállalják a kivite-
lezést. A sepsiszentgyörgyi kórház 
erre az évre 12 millió lejt kapott az 
egészségügyi minisztériumtól a 
belgyógyászat épületének felújítá-
sára, valamint egy úgynevezett stro-
ke-központ megépítésére, ám már 
az év közepén kiderült, ezt a pénzt 
nem tudják elkölteni, ezért mintsem 
hogy elvesszen, inkább átcsopor-
tosították és műszerekre költötték. 
„A minisztérium 12 millió lejéhez a 
fenntartó Kovászna Megye Tanácsa 
még hozzátett 2 millió lej önrészt, 
így összesen 14 millió lejt költöt-
tünk képalkotó berendezésekre. 
Nemcsak a röntgenlaboratórium, 
hanem különböző osztályok, mű-
tők számára is vásároltunk digitális 
röntgengépet, echográfokat, gaszt-
roszkópot, a legkorszerűbb kompu-
tertomográfot, mammográfot, ult-
rahangos berendezést. Lecseréltük 
a laboratórium műszerparkját és a 
műtőfelszereléseket is” – részletez-
te András-Nagy Róbert. Rámutatott, 
a belgyógyászati osztály korszerűsí-
tése a tervezés bonyolultsága miatt 
elhúzódott, a stroke-központ terve-
zésére és építésére hatszor hirdettek 
közbeszerzést, és nem jelentkezett 
egyetlen cég sem. Abban bíznak, 
hogy a jövő évi központi költségve-
tésből sikerül újabb összegeket ki-
lobbizni az építkezésre.

 » Romániában 
284 orvos jut 
százezer lakosra, 
közben például 
Ausztriában 500 
orvos láthat 
el ugyanennyi 
lakost. 

 » B. K. B.

O rszágos szinten több mint 13 millió 
elektronikus kórlapot hoztak létre 

mintegy 26 ezer orvos által szolgálta-
tott adatok alapján – számolt be Miha-
ela Tănase, az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár szóvivője. Az Agerpres 
hírügynökség tájékoztatása szerint az 
elektronikus kórlap rendszerét (DES) 
kiterjesztik a jövőben azokra az egész-
ségügyi szolgáltatókra is, amelyek 
nem állnak szerződéses viszonyban 
a biztosítóval, hogy minden adatot 
nyilvántartásba vegyenek. Mindezzel 
„csak” az a gond, hogy – a lapunk 
által megszólaltatott szakember sze-
rint – a rendszer akadozik, a feltöltés 
sem megy zökkenőmentesen, a benne 
szereplő adatokat pedig nem látják 
összességében a felhasználók, vagyis 
éppen az nem valósul meg, amiért a 
rendszert létrehozták.

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár szóvivője arról számolt be, 
hogy az egészségügyi minisztérium tá-
mogatásával valamennyi egészségügyi 
szolgáltatóra kiterjesztik az elektroni-
kus kórlap rendszerének használatát, 
függetlenül attól, hogy szerződésben 
áll a biztosítóval vagy sem. Jelenleg 
13 118 806 elektronikus kórlap létezik, 
ezekhez 26 321 orvos szolgáltatott ada-
tokat. „Nagyon fontos, hogy a beteg-
ség kezdetétől követni lehessen annak 
lefolyását. Az orvosnak ismernie kell 
a kórtörténetet, és ezt nem a beteg el-
mondása alapján kell rekonstruálnia, 
mert a beteg nem mindig tudja azo-
kat az információkat, amelyekre egy 
orvosnak szüksége van” – fogalmazta 
meg a biztosító szóvivője.

Az elektronikus kórlap rendszerét 
2014-ben indították útjára, aztán jogi 
bonyodalmak miatt két évre felfüg-
gesztették a használatát, majd 2016 

végén tették kötelezővé. Digitális for-
mában tárolja a páciensek adatait a 
betegségeiről, a kezelésekről, aller-
giáiról. Az elképzelés szerint az ada-
tokhoz a beteg és a kezelőorvosok is 
hozzáférhetnek, csakhogy miközben 
a feltöltés akadozva, de működik, a 
hozzáférés már kevésbé. Az elekt-
ronikus kórlapok rendszere nagyon 
hasznos lenne, ha működne – szögez-
te le megkeresésünkre András-Nagy 
Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház 
igazgatója. Rámutatott, folyamatosan 
feltöltik az adatokat a rendszerbe. Már 
ez is akadozik, hiszen az elküldött 
információkat nem mindig veszi át a 
leálló rendszer, de a hozzáférés bizto-
sítása még ehhez képest is kezdetle-
ges. „Mi csak töltjük fel az adatokat, 
de a rendszerben nem látjuk, amit 
más feltöltött. A piacon beszerezhető 
kórházi, egészségügyi programokkal 
a DES rendszere nem kompatibilis” 

– sorolta a nehézségeket a kórházigaz-
gató. Hozzátette, ha működne, akkor 
nagyon hasznos lenne a rendszer, 
hiszen pénzügyi megtakarításokat 
eredményezne, és a betegek egészségi 
állapotát folyamatában lehetne követ-
ni. Nem ismétlődnének a különböző 
szolgáltatóknál a kivizsgálások, hi-
szen a rendszerben látható lenne a ko-
rábbi eredmény; meg lehetne spórolni 
sok bürokratikus harcot, nem kelle-
ne kísérőpapírokat, zárójelentéseket 
küldözgetni, a receptet is azonnal 
láthatná a gyógyszertár – mutatott rá 
a lehetséges előnyökre András-Nagy. 
„Rengeteg lehetőséget rejt magában 
a szoft ver, tovább is lehetne fejleszte-
ni, de ehhez az kell, hogy működjék. 
Jelen pillanatban viszont a kórház 
szoft verének nincs hozzáférése a többi 
adathoz, nem látjuk a feltöltött infor-
mációkat, és a betáplálás is akadozik” 
– összegzett a kórházigazgató.

Hasznavehetetlen a tizenhárommillió elektronikus kórlap

 » „Rengeteg 
lehetőséget rejt 
magában a szoft-
ver, tovább is le-
hetne fejleszteni, 
de ehhez az kell, 
hogy működjék” 
– szögezte le 
megkeresésünk-
re András-Nagy 
Róbert, a sepsi-
szentgyörgyi kór-
ház igazgatója.




