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Az elektronikus egészségügyi kár-
tyák többségének már lejárt az ér-

vényessége a rájuk nyomtatott dátum 
szerint, pánikra azonban semmi ok: 
az okmányokon feltüntetett határidő 
ellenére azok 2021-ig érvényesek ma-
radnak. Cseréjük is automatikusan 
történik majd. Az egészségbiztosítás-
sal rendelkezők egy része a közelmúlt-
ban szembesülhetett azzal – amennyi-
ben valamilyen ingyenes egészségügyi 
szolgáltatásra volt szüksége –, hogy le-
járt az elektronikus egészségügyi kár-
tyájának érvényessége. Duda Tihamér, 
a Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója ismét felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy az egészségügyi 
kártyák érvényességét meghosszabbí-
totta a kormány, így az öt éve kinyom-
tatott azonosítók 2021-ig érvényesek 
maradnak. A lejárati idő miatt aggodal-
maskodók már márciusban felvették a 
kapcsolatot a megyei egészségbiztosí-
tási pénztárral telefonon, elektronikus 

levélben vagy akár személyesen is, de 
szeptember vége óta is akadtak olya-
nok, akik ez ügyben keresték fel az 
intézményt. Sokan voltak ugyanakkor, 
akik az érvényesség meghosszabbítá-
sáról szóló információkat már azoknál 
az egészségügyi szolgáltatóknál – há-
ziorvosi rendelőben, gyógyszertárban, 
szakorvosnál – megkapták, amelyek-
nek a szolgáltatásait igénybe vették 
– tájékoztatott Duda Tihamér. „Nem 
kell semmit tenni, nem kell bejönni 
az egészségbiztosítási pénztárhoz, 
a kártyák érvényesek, 2021-ig lehet 
használni azokat az egészségügyi szol-
gáltatóknál” – fogalmazott az intéz-
mény vezérigazgatója. Kérdésünkre 
azt is elmondta, hogy a kártyák a rájuk 
nyomtatott lejárati dátumtól számítva 
pontosan két évig lesznek még érvé-
nyesek, azaz akinek idén márciusban 
járt volna le a kártyája, az 2021 márci-
usáig, akinek szeptemberben, az 2021 
szeptemberéig használhatja még a 
műanyagazonosítót. A majdani csere 
automatikusan történik, ajánlott levél-

ként kézbesítik két év múlva az új kár-
tyákat a postások.

Duda Tihamér szerint a napokban ér-
kezik meg a megyei egészségbiztosítási 
pénztárhoz több mint 16 ezer személy 
egészségügyi kártyája, ők azonban 
nem az előbbi kategóriákba tartoznak, 
hanem a közelmúltban váltak biztosí-
tottakká, vagy nemrég töltötték be 18. 
életévüket. A kártyákat e hónap végéig 
kézbesítik a postások a címzetteknek. 
Amennyiben nem találják otthon őket, 
értesítést hagynak a postaládában, 
hogy átvehetik a küldeményt a postán, 
kétszeri sikertelen próbálkozás után 
pedig visszaküldik az ajánlott levelet 
a megyei egészségbiztosítási pénztár-
hoz. Az intézményhez az elektronikus 
egészségügyi kártyák bevezetése óta 
mintegy 220 ezer okmány érkezett, a 
sikertelen postai kézbesítést követően 
több mint kétezret nem vettek még át a 
címzettek a pénztár csíkszeredai szék-
helyén – derül ki az egészségbiztosítási 
pénztár által rendelkezésünkre bocsá-
tott adatokból.

Érvényesek maradnak az egészségügyi kártyák

 » „Nem kell 
semmit tenni, 
nem kell bejönni 
az egészségbiz-
tosítási pénztár-
hoz, a kártyák 
érvényesek, 
2021-ig lehet 
használni azokat 
az egészségügyi 
szolgáltatóknál” 
– fogalmazott 
Duda Tihamér.

Nyolc egyetemi központban tájé-
koztató kampányt szerveznek 
gyógyszerészetis hallgatók az 
antibiotikumok használatáról. 
Ugyanis egyre súlyosabb gondo-
kat okoz a betegek által nyak-
ra-főre szedett antibiotikum.

 » SIMON VIRÁG

A z egészségügyi minisztérium 
szerint naponta 600 ezerre 
tehető azoknak a száma, akik 

indokolatlanul szednek antibiotiku-
mot. Emiatt egyre több az olyan be-
teg, akinek szervezete nem reagál az 
ilyen jellegű kezelésekre, de ijesztően 
nő azon baktériumok száma is, ame-
lyek rezisztensekké válnak. Gyógy-
szerészetis hallgatók kampányt in-
dítottak az antibiotikumok észszerű 
használatáért.

Az egészségügyi minisztérium hon-
lapján található adatok szerint az el-
múlt években húsz romániai kórház-
ból jelezték, hogy az uniós átlagnál 
nagyobb és folyamatosan nő azon be-
tegek száma, akik nem reagálnak az 
antibiotikumos kezelésekre. Ugyan-
akkor a belső kórházi fertőzéseket is 
egyre nehezebben tudják kezelni an-
tibiotikumokkal. A legfrissebb becs-
lések szerint Európában évente 33 
ezer ember halálát okozzák az antibi-
otikumoknak ellenálló baktériumok.

Mikor indokolt szedni?
November 10-éig nyolc egyetemi 
központban szerveznek tájékoztató 
kampányt gyógyszerészetis hallgatók 
az antibiotikumok használatáról. Ma-
rosvásárhelyen csütörtökön többek 
közt a központban és a várban tar-
tanak kiselőadásokat, beszélgetnek 
az érdeklődőkkel, de az iskolákba is 
elmennek, hogy a diákokat felvilá-
gosítsák arról, mikor és hogyan kell 
antibiotikumot szedni. Mint az egyik 

szervező, Andrada Pintea elmondta, 
az előző években és idén is azt ta-
pasztalták, hogy a lakosság nem tud-
ja pontosan, milyen esetben indokolt 
antibiotikumot szedni. Felmérése-
ikből kiderült, hogy sokan náthára, 
megfázásra is antibiotikumot szed-
nek, de nem ritka, hogy szomszéd-
juk, barátjuk tanácsára is megveszik 
és beszedik ezeket a gyógyszereket. 
Szeretnék, ha tájékoztató kampányuk 
nyomán minél többen megértenék: 
az antibiotikumokat bakteriális fertő-
zések esetén kell szedni, mindenképp 
csakis az orvos javaslatára, és azt sem 
szabad elfelejteni, hogy ezek vénykö-
telesek. Az érdeklődőknek beszélnek 
arról is, hogy mit jelent az antibioti-
kumrezisztencia, és miért fontos az 
antibiogram elkészítése. Ez utóbbiból 
ugyanis kiderül, hogy a szervezetet 
megbetegítő baktérium melyik anti-
biotikumra érzékeny, melyiktől pusz-
tul el, így célzottan lehet gyógyszert 
szedni. Szakértők szerint a világon 

leggyakrabban felírt gyógyszerek, az 
antibiotikumok szedésének három 
aranyszabálya van: csak orvosi re-
ceptre kell használni, mindig be kell 
szedni a kiírt mennyiséget, mellé pe-
dig probiotikumot is szedni kell.

Nem tartják be az előírásokat
Mint Puskás Noémi gyógyszerész a 
Székelyhonnak elmondta, sajnálatos 
módon a vásárlók sok esetben nem 
tartják be ezeket a szabályokat. Hoz-

EGYETEMISTÁK KAMPÁNYT INDÍTANAK AZ INDOKOLATLAN ÉS TÚLZOTT GYÓGYSZERHASZNÁLAT MEGFÉKEZÉSÉÉRT

Kezelni próbálják az antibiotikumfüggőséget

Marékszámra szedik. Rengeteg veszélyt rejt magában az indokolatlan antibiotikumkúra
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zátette, általában az idősebb kor-
osztály szokott vény nélkül is antibi-
otikumot kérni, és sokszor teljesen 
érthetetlen kérésekkel is előállnak. 
„Van egy vásárlónk, aki minden 
esetben, amikor fejfájása van, am-
picillint kér, mert meggyőződése, 
hogy csak attól múlik el a kellemet-
len fejfájása. De az sem ritka, hogy 
azt mondják, legutóbb, amikor meg 
voltak hűlve, ez vagy az az antibio-
tikum segített, így megspórolnák az 
utat, és nem mennének el a házior-
voshoz. Nem ritka, hogy veszeke-
désbe torkollik az ilyen eset, hiszen 
egyrészt próbáljuk megmagyaráz-
ni, hogy csakis receptre adhatunk 
ki antibiotikumot, másrészt azt 
hangsúlyozzuk, hogy csak indokolt 
esetben kell antibiotikumot szedni. 
De ők azt hangsúlyozzák, hogy a 
pénzükért joguk van megvenni azt 
a gyógyszert, amelyikre szükségük 
van” – nehezményezte Puskás No-
émi. Megjegyezte továbbá, hogy 
ők csakis abban az esetben adnak 
ki vény nélkül antibiotikumot, ha 
valaki pénteken délután jelentke-
zik, amikor már nincs lehetősége 
háziorvoshoz menni, de telefonon 
beszélt vele, és ő ajánlotta, hogy 
vegyen ilyen jellegű gyógyszert. 
Akkor is csak a hétfőig szükséges 
adagot adják ki, és az érintettnek 
lelkére kötik, hogy hétfőn forduljon 
orvoshoz.

A gyógyszerész tapasztalata 
szerint az idősebb háziorvosok is 
sokkal könnyebben írnak fel an-
tibiotikumot, mint a fi atalabbak, 
sokszor a betegek unszolására. A 
fi atalabbak inkább természetesebb 
gyógymódokat javasolnak, és csak 
nagyon indokolt esetben gyógy-
szert. Elmondta továbbá, hogy van 
olyan betegük is, aki a túlzott an-
tibiotikumfogyasztás miatt rezisz-
tenssé vált, és szervezete már csak 
nagyon erős, injekcióban kapható 
szerre reagál.

 » Az antibioti-
kumokat bakte-
riális fertőzések 
esetén kell szed-
ni, mindenképp 
csakis az orvos 
javaslatára, és 
azt sem szabad 
elfelejteni, hogy 
ezek vényköte-
lesek. 

Az antibiotikumokról

Az antibiotikumok olyan gyógyszerek, melyek az állati 
(illetve emberi) szervezetben megtelepedett baktériu-
mokat elpusztítják (baktericidhatás), vagy szaporodásu-
kat gátolják (bakteriosztatikus hatás). Ebből kifolyólag 
bakteriális fertőzések kezelésére vagy megelőzésére 
használják őket. Ma már minden baktériumellenes 
gyógyszert antibiotikumnak neveznek, ami téves leegy-
szerűsítés, az antibiózis fogalmának félreértésén alapul. 
A legismertebb antibiotikum a penicillin.

Jogerős a szentgyörgyi
zászlóbírság

A Kovászna megyei törvényszék 
jogerős ítélete szerint törvényes 

volt az a bírság, amelyet Sebastian 
Cucu, Kovászna megye prefektusa 
rótt ki Antal Árpádra, Sepsiszent-
györgy polgármesterére a 2018. 
március 15-re kitűzött magyar zászlók 
miatt. Az ítélet MTI-hez eljuttatott 
kivonata szerint a törvényszék 
elfogadta a prefektus fellebbezését a 
polgármesternek kedvező alapfokú 
ítélet ellen, és megalapozatlansága 
miatt jogerősen elutasította An-
tal Árpád polgármester keresetét. 
Kovászna megye prefektusa március 
14-én és március 15-én is 5000–5000 
lejes bírságot rótt ki Antal Árpádra, 
illetve Bokor Tibor kézdivásárhelyi 
polgármesterre, mert az ünnepre ma-
gyar nemzeti jelképekkel díszítették 
ki a városokat, és nem került minden 
magyar zászló mellé egy román is. 
Tavaly március 15-én a Hargita me-
gyei prefektus Gálfi  Árpád székelyud-
varhelyi polgármesterre rótt ki 5000 
lejes bírságot.




