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azonosítottak, aki tünetmentes volt, 
de kezdődő vagy előrehaladott ál-
lapotban lévő betegsége volt. A 40 
évnél idősebbek valamivel többen 
jelentkeztek a szűrővizsgálatokra, 
2016-ban 1370-en, egy évvel később 
854-en, míg 2018-ban 637-en. Mind-
azonáltal elenyésző számok ezek, 
hiszen a Hargita megyei háziorvo-
sok pácienslistáján szereplő biztosí-
tottak száma 250 000 körül mozgott 
mindhárom évben.

A nők egészségtudatosabbak

Nagy Levente székelyudvarhelyi 
háziorvos általános tapasztalata az, 
hogy a hozzá tartozó biztosítottak 
alapvetően tudják, milyen ingyenes 
vizsgálatokra jogosultak, de ez nem 
jelenti azt, hogy élnek ezzel a lehe-
tőséggel. Elmondta, a csecsemők és 
kisgyermekek esetében a kötelező 
oltásokkal köti össze a konzultációt, 
és ha szükséges, laborvizsgálatot is 
előír. Később azonban a fi atalok és 
fi atal felnőttek inkább csak akkor 
jönnek, ha valami panaszuk van 
vagy orvosi igazolásra van szüksé-
gük. „A hölgyek inkább eljönnek 
panaszmentesen is, kérnek labor-
vizsgálatot, odafi gyelnek az egész-
ségükre. A férfi ak kevésbé. Velük 
inkább munkahelyváltáskor és a 
jogosítvány cseréjekor találkozom. 
Van, aki öt-hat évig el sem jön. Ha 
valakinek nagy a vérnyomása, de 
ezt nem érzi, akkor nem zavarja, és 
nem érti, miért kell gyógyszert szed-
nie. Tudatosítani kell benne, hogy a 
kezeletlen magas vérnyomás gondot 
okoz, és súlyos betegségekhez ve-
zethet. A laborvizsgálatokból is sok 
mindenre fény derülhet, lappangó 
vagy kezdődő betegségekre. Ezért 
fontos, hogy különösen 40 éves kor 
után férfi ak és nők is jelentkezzenek 
a háziorvosnál, aki megvizsgálja 
őket, kikérdezi, és elküldheti továb-
bi vizsgálatokra vagy akár szakor-
voshoz. Nem győzzük hangsúlyozni, 
milyen fontosak a szűrővizsgálatok, 
a betegségek megelőzése” – mondta 
a háziorvos.

„Szűrővizsgálat” 
a sürgősségen

A megyei prefektusi hivatal segítségét 
kéri a Maros Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben tájékoztatni 
tudják a lakosságot a betegségmeg-
előző vizsgálatokról és a rendszeres 
háziorvosi konzultáció fontosságáról. 
Mint az egészségbiztosítási pénztár 
szóvivője, Alina Aldea elmondta, a 
friss adatok azt mutatják, hogy Maros 
megyében 2018–2019 között 20 szá-
zalékkal nőtt a sürgősségi ügyeletek 
betegforgalma. Ez részben annak 
tudható be, hogy az emberek csak 
akkor mennek orvoshoz, amikor már 
nagy a baj, amikor a hetekig, hóna-
pokig halogatott tünetek súlyosakká 
válnak. „Azt szeretnénk, hogy a pre-
fektusi hivatal közvetítő szerepet vál-
laljon, és hangolja össze a prevenció-
ban érdekelt intézmények munkáját, 
hogy minél több ember tudomást sze-
rezzen az ingyenes szűrővizsgálatra 
való jogosultságáról. Mindenképpen 
szükség van arra, hogy folyamatosan 
tájékoztassuk a biztosítottakat az in-

gyenes vizsgálatok lehetőségéről, fel-
hívjuk fi gyelmüket arra, hogy sokkal 
egyszerűbb és olcsóbb a betegséget 
megelőzni, az egészséget megőrizni, 
mint a betegséget kezelni” – mondta 
Alina Aldea.

Maros megyében egyébként 
pontos kimutatás sincs arról, hogy 
hányan vesznek rész az ingyenes 
szűrővizsgálatokon. A szóvivő ar-
ról számolt be, hogy a háziorvosnál 
jelentkezőket általában alaposan 
megvizsgálja a szakember, és ha in-
dokoltnak tartja, akkor egy általános 
laboratóriumi vizsgálatot szokott 
kérni, illetve ha szükséges, tovább-
küldi a pácienst egy szakorvoshoz. 
Ritka azonban az, hogy a háziorvos 
csak olyan laborvizsgálatokat kér, 
amelyek ingyenesek. Ezért viszont 
nem azt vezeti be a nyilvántartás-
ba, hogy szűrővizsgálatot végzett, 
hanem egy feltételezett diagnózist, 
amelyet majd megerősít vagy cáfol a 
vizsgálat eredménye.

Alina Aldea példaként említette 
azt is, hogy az országos méhnyak-
rákszűrési programban kijelölt 
nőgyógyászok vannak, akikhez el 
lehet menni ingyenes vizsgálatra. 
Sok nő viszont nem azokhoz az or-
vosokhoz megy el kivizsgálásra, 
akiknél ez ingyenes, hanem saját 

nőgyógyászukkal, magánrendelő-
ben végeztetik el a vizsgálatot. Így 
viszont nem készülhet pontos sta-
tisztika arról, hogy hány nő végeztet 
rendszeresen méhnyakrákszűrést.

Ránézésre is sokat megtudunk

Míg a fi atalok, középkorúak ese-
tében több tünetegyüttesnek kell 
fellépnie, hogy rászánják magukat, 
időt szakítsanak arra, hogy elmen-
jenek a háziorvoshoz, addig az idő-
sebbek túl sokat ülnek az orvosi 
rendelők előtt, sorukra várva –vé-
lekedett megkeresésünkre Kovács 
Ildikó Maros megyei háziorvos. Ta-
pasztalata szerint a biztosítottak egy 
része nem tud róla, hogy joga van 
ingyenes vizsgálatokra, legfeljebb 
dereng számukra, hogy háziorvosuk 
pár éve üzent: születésük hónapjá-
ban keressék fel a rendelőt egy álta-
lános kivizsgálás elvégzése érdeké-
ben. „Amikor a szűrővizsgálatokat 
jóváhagyták, sokan felkapták a fe-

jüket a lehetőségre, és eljöttek. Volt 
olyan eset is, hogy nagyon komoly 
gondokat fedeztünk fel, például 
magas vérnyomást, cukorbetegsé-
get vagy pajzsmirigy-alulműködést. 
Már azért is megéri évente legalább 
egyszer elmenni a háziorvoshoz, 
mert kiderülhet, hogy a hátfájás, a 

kézzsibbadás, reggel a talpakban 
jelentkező fájdalom nemcsak a moz-
gás hiánya, az ülőmunka miatt van, 
hanem jelentősebb oka van, esetleg 
aggodalomra ad okot. Egy tapasz-
talt háziorvos már ránézésre is sok 
minden el tud mondani a páciens-
ről, ezért fontos, hogy rendszeresen 
találkozzanak” – fogalmazott. A 
marosszéki háziorvos arról is be-
számolt, hogy a páciensek sokfélék, 
vannak, akik internetről gyógyítják 
magukat, olyanok is akadnak, akik 
kizárólag csak homeopátiás szereket 
akarnak elfogadni, mások eltúloz-
zák a tüneteket, hogy minél több 
kivizsgálásra elküldje őket. Vannak 
olyanok is, akiket hosszú évekig 
nem lát, mert külföldre költöztek 
vagy egyszerűen csak tünetmente-
sek. Szerinte elsősorban akkor lehet-
ne tájékozottabb, az egészségükre 
jobban odafi gyelő embereket nevel-
ni, ha a betegségmegelőzés fontos-
ságát már az iskolai évek idején 
tudatosítanák a gyerekekben, vagy 

ha a munkahelyeken komolyabban 
vennék az üzemorvosi vizsgálatokat 
és az nem csak formaság lenne.

A szakemberekkel való beszél-
getés során többször elhangzott, jó 
lenne, ha kötelezővé tennék a szűrő-
vizsgálatokat, jobban mozgósítanák 
a háziorvosokat, de a polgármes-

teri hivatalokban dolgozó szociális 
munkásokat is jobban bevonnák a 
felvilágosító kampányokba. Ugyan-
akkor többen rámutattak: az állami 
és magán egészségügyi intézmények 
nyilvántartásának egységesítése is 
sokat segíthetne, átláthatóbbá tenné 
a rendszert. Ha ez megtörténne, jóval 
hatékonyabban lehetne kidolgozni az 
ingyenes szűrővizsgálatok rendsze-
rét, illetve a betegségek megelőzését 
célzó programokat.

Mi jár ingyen?

Az érvényben lévő rendelkezések 
alapján a különböző korcsoportok-
ba tartozó biztosítottak különböző 
ingyenes vizsgálatokra jogosultak. 
Ezekről bővebben a Kovászna Me-
gyei Egészségbiztosítási Pénztár 
vezetője, Dragoș Tatu adott tájékoz-
tatást. 0–4 éves kor között: 2, 4, 6, 
9, 12, 15, 24, 36 hónapos korban egy 
ingyenes szűrővizsgálat biztosított a 
háziorvosnál. 4–18 év között évente 

egy vizsgálatra jogosult a tünet-
mentes gyerek. 18–39 év között a 
panaszmentes biztosítottak, akiknél 
nem áll fenn veszélyeztető tényező, 
háromévente egy klinikai vizsgála-
tot vehetnek igénybe. Azok viszont, 
akiknél a rizikótényező nem zárható 
ki, évente jogosultak a kivizsgálásra. 
40 éves kortól minden évben igény-
be vehetnek egy ingyenes szűrővizs-
gálatot a biztosítottak.

A klinikai vizsgálaton kívül a biz-
tosítottak bizonyos paraklinikai vizs-
gálatokra is jogosultak. 2–5 éves kor 
között ez a vérszegénység és a rahitiz-
mus kiszűrésére irányuló laborvizsgá-
latra, illetve a vérkép, vas- és kalcium-
szint meghatározására terjed ki. 

6–11 év között azoknak, akiknek 
a testtömegindexük a normál érték 
fölött van, szintén felírhat ingyenes 
laborvizsgálatokat a háziorvosuk, 
egyebek közt a triglicerid- és a vércu-
korszint megállapítására, valamint 
májfunkciós próbákat. De kérhet a 
háziorvos laborvizsgálatot a vérsze-
génység kiszűrésére, a vérkép és a 
vasszint meghatározására is.

12–17 év között a normálisnál ma-
gasabb értékű testtömegindex ese-
tén a páciens ingyenes koleszterin-, 
triglicerid- és vércukorszint-mérésre 
jogosult, valamint a TGO, TGP és az 

összfehérje meghatározására irá-
nyuló laborvizsgálatokra. 

A tünetmentes 18–39 év közötti pá-
ciensek háromévente az alábbi ingye-
nes vizsgálatokra jogosultak: vörös-
vértest-süllyedés, vérkép, vércukor, 
fehérje ELFO, kreatinin, összkoleszte-
rinszint meghatározása. 40 éves kortól 
a vérkép, a vörösvértest-süllyedés, a 
vércukor, az összkoleszterin, a fehérje 
ELFO, a kreatinin, férfi aknál a PSA, 
nőknél a TSH és a FT4 meghatározása 
szerepel az ingyenes vizsgálatok kö-
zött. Az ingyenes szűrővizsgálatokra 
az állapotos nők is jogosultak.

Kovászna megyében sincs pontos 
kimutatás arról, hogy hányan keres-
ték fel tünetmentesen háziorvosukat, 
kérve az ingyenes szűrővizsgálat 
elvégzését. Dragoș Tatu azonban a 
tapasztalatok alapján arról számolt 
be, hogy mivel nem kötelező elmenni 
a megelőző vizsgálatokra, sokan nem 
is teszik ezt meg, és csak akkor jelent-
keznek az orvosnál vagy a kórházi 
sürgősségen, amikor már nagy a baj.

„ Már azért is megéri éven-
te legalább egyszer el-
menni a háziorvoshoz, 
mert kiderülhet, hogy a 
hátfájás, a kézzsibbadás, 
reggel a talpakban jelent-
kező fájdalom nemcsak 
a mozgás hiánya, az ülő-
munka miatt van, hanem 
jelentősebb oka van, eset-
leg aggodalomra ad okot.

A legtöbben csak akkor 
fordulnak orvoshoz, ha baj van. 
Az egészségtudatosság még 
gyerekcipőben jár Székelyföldön
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