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A mikor megkérdeztem isme-
rőseimet, hogy mit tudnak 
az ingyenes szűrővizsgála-

tokról, ketten mondták azt, hogy két 
évvel ezelőtt, abban a hónapban, 
amikor születtek, voltak egy orvosi 
vizsgálaton. Ketten hallottak róla, 
de nincs semmilyen egészségügyi 
panaszuk, ezért messzire elkerü-
lik a háziorvosukat. Többen voltak 
viszont, akik azt válaszolták, hogy 

nem hallottak ilyen lehetőségről, és 
valahányszor a háziorvosuk labor-
vizsgálatra vagy szakorvoshoz küld-
te őket, mindig fi zetniük kellett.

Fontos a tájékoztatás 
és a bizalmi kapcsolat

Három fontos pillértől függ, hogy 
mennyire sikeresek a betegségmeg-
előző kampányok, vizsgálatok – 
kezdett bele a helyzet vázolásába a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezetője, Duda Tihamér. El-
sőként a háziorvos az, aki általában 

bizalmi viszonyban van a biztosítot-
takkal, és aki odafi gyel mindenkire, 
aki hozzá tartozik. Teszi ezt hivatás-
tudatból, de azért is, mert ő minden 
hónapban pénzt kap páciensei után, 
függetlenül attól, hogy jártak-e a ren-
delőben vagy sem. Így elsősorban 
a háziorvos feladata, hogy tájékoz-

tassa a biztosítottat arról, milyen le-
hetőségei vannak, milyen ingyenes 
vizsgálatokat kérhet. Ideális esetben 
a háziorvos felelősséggel viseltetik a 
hozzá feliratkozott páciensek iránt. 
Ez azt jelenti, hogy feltűnik neki, ha 
valakit már 2–3 éve nem látott, és 
ilyen esetben asszisztense felhívja 
az illetőt hogylétéről érdeklődve, 
illetve felajánlja, hogy keresse fel a 
rendelőt egy konzultációra, esetleg 
alaposabb kivizsgálásra. „Ennek 
kellene történnie ideális esetben, és 
tudjuk, hogy vannak ilyenek” – fo-
galmazott Duda Tihamér.

Az említett három pillér közé tar-
tozik az egészségbiztosítási pénztár 
is, amely a sajtón keresztül, illetve 
különböző tájékoztató kampányok 
során megpróbálja elérni a bizto-
sítottakat, megismertetni velük 
jogaikat, lehetőségeiket, továbbá 
arra biztatja őket, hogy használják 
ki az ingyenes vizsgálatokat, fek-
tessenek hangsúlyt a betegségek 
megelőzésre. A harmadik pillér pe-
dig a népegészségügyi igazgatóság, 
amelynek szakemberei szintén tá-
jékoztató kampányokat folytatnak, 
nagy hangsúlyt fektetve a megelő-
zésre. „Jó lenne, ha a három bába 
közt nem veszne el a biztosított, a 
beteg vagy a leendő beteg. A kórhá-
zakban, rendelőkben és a hozzánk 
fordulók körében végzett névtelen 
felmérések azt mutatják, hogy a vá-
laszadók jó része ismeri a jogait, a 
megelőzés fontosságát, tudja, hogy 
milyen vizsgálatokra jogosult. Min-
denképp fontos, hogy folyamatosan 
hangsúlyt fektessünk a tájékoztatás-

ra, hogy minél többen ismerjék joga-
ikat, tudják, mikor milyen vizsgála-
tokra jogosultak, és vegyék igénybe 
azokat, vigyázva az egészségükre” 
– ismertette a prioritásokat az egész-
ségbiztosítási pénztár képviselője.

Hargita megyében pontos kimu-
tatás van arról, hogy a 2016–2018-as 
időszakban hányan vették igénybe 

az ingyenes szűrővizsgálatokat. 
Ezt a kimutatást – amelyből még 
hiányoznak az elmúlt év adatai – 
részben azért készítették, hogy a 
sajtót és ezáltal a közvéleményt is 
tájékoztathassák a szűrővizsgálatok 
lehetőségeiről. A háziorvosok visz-
szajelzése alapján összesített adatok 
szerint Hargita megyében 2016-ban 
a 18–39 éves korosztályból 736 sze-
mély jelentkezett tünetmentesen az 
ingyenes szűrővizsgálatokra. Egy 
évvel később csupán 489, míg 2018-
ban 332. Ebben a korosztályban 
mindhárom évben 30 olyan személyt 

A megelőzés gyerekbetegségei
Egyéni és rendszerszintű okai egyaránt vannak az egészségvédelem mellőzésének

• Fülön kell csípni a betegséget, még mielőtt 
befészkeli magát a testünkbe, ennek egyik 
legjobb módja pedig az, ha rendszeresen 
végeztetünk szűrővizsgálatokat. Hiszen egy 
laboreredmény már sok mindenről árulkodik, 
és egy magas vérnyomás úgyszintén. Noha 
Romániában van lehetőség ingyenes szűrő-
vizsgálatokra, nagyon kevesen élnek ezzel a 
lehetőséggel. Az egészségügyi intézmények 
képviselői ugyan gyakran hangoztatják a 
megelőzés fontosságát, az erre vonatkozó 
nyilvántartások azonban meglehetősen sze-
gényesek: a három székelyföldi megye közül 
például csupán Hargita megyében vannak 
pontos számadatok arról, hogy az elmúlt 
években hányan jelentkeztek megelőző szűrő-
vizsgálatokra.

„A hölgyek 
inkább eljönnek 
panaszmentesen is, 
kérnek laborvizsgálatot, 
odafi gyelnek 
az egészségükre. 
A férfi ak kevésbé.”

Kevesen tudják: ingyenes laborvizsgálatok is részét 
képezik a megelőző jellegű szűrővizsgálatoknak

▾ FOTÓ: VERES NÁNDOR

H I R D E T É S




