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A krónikus betegek immár 
pluszköltségek terhe nélkül 
választhatnak az állami és a 
magánkórházak által bizto-
sított szolgáltatások közül 
– döntött keddi, maratoni 
ülésén a kormány, amely 
sürgősségi rendelettel fogad-
ta el az intézkedést. Raluca 
Turcan miniszterelnök-helyet-
tes szerint a kezdeményezés 
– amellyel liberalizálják, de 
nem privatizálják az egész-
ségügyi szolgáltatásokat – 
„életeket ment”.

 » KRÓNIKA

A krónikus betegségekben szen-
vedő romániai páciensek 
ezentúl magánkórházakban 

is kezeltethetik magukat úgy, hogy 
az államnak kell megtérítenie a 
kezelés költségeit – döntött ked-
den a bukaresti kormány. A Ludo-
vic Orban vezette liberális kabinet 
maratoni, mintegy hét órát tartó 
ülésén 25, azonnal hatályba lépő 
sürgősségi kormányrendelet sze-
repelt napirenden. A rekordszámú 
rendelet elfogadásának oka, hogy 
szerdán a parlament a tavaly no-
vemberben hivatalába lépett kor-
mány sorsáról szavaz az ellenzék 
által benyújtott bizalmatlansági 
indítvány miatt. A kabinet az eset-
leges megbukása előtt el akarta 
fogadni a kormányzó Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) számára fontos 
jogszabály-módosításokat.

Életmentőnek tartják 
a kezdeményezést
Az egészségügyre vonatkozó ren-
delet elfogadását Raluca Turcan 
miniszterelnök-helyettes jelentet-
te be közösségi oldalán. Kifejtet-
te, hogy eddig a krónikus betegek 
csak akkor kerülhettek magán-
kórházakba kezelés végett, ha az 
állami kórházaknak már nem volt 
kapacitásuk ellátni valamennyi 
beteget. Most azonban a betegek-
nek eleve felkínálják, hogy válasz-
szanak az állami és a magánkór-
házak között, és amennyiben ez 
utóbbit választják, Turcan szerint 
ugyanolyan ingyenes ellátásban 

részesülnek, mint az állami kór-
házakban, az állami egészségügyi 
programokhoz tartozó betegségek 
kezelési költségeit ugyanis az or-
szágos egészségbiztosítási pénztár 
(CNAS) fogja fizetni.

A kormányfőhelyettes szerint 
a rendelet „életeket ment”, mert 
például egy agyvérzést vagy szív-
infarktust követően a beteget a 
legközelebbi kórházba lehet majd 
szállítani, függetlenül attól, hogy 
az állami vagy magántulajdonban 
van. „A páciensnek semmit sem 
kell fizetnie” – állítja Turcan. A li-
berális politikus szerint a pácien-
seknek lehetőségük lesz választa-
ni a kórházak közül, és majd „oda 
mennek, ahol jobb ellátásra szá-
mítanak”. A miniszterelnök-he-
lyettes leszögezte: liberalizálják, 
de nem privatizálják az egészség-
ügyi szolgáltatásokat.

Az MTI tájékoztatása szerint az 
ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) képviselői azt vetették a kor-

mány szemére, hogy ezzel a dön-
téssel lényegében privatizálta az 
egészségügyet, az intézkedés kö-
vetkeztében a betegeknek fi zetniük 
kell az ellátásért, így csak a jómódú 
páciensek engedhetik meg maguk-
nak a kórházi kezelést. Az ellenzé-
ki pártok és egyes szakértők attól 
tartanak, hogy a magánkórházak 
felszámolnak majd vizitdíjat, így 
nem lesz ingyenes a kezelés, hi-
szen az állami egészségbiztosító je-
lenleg is a kezelések reális árához 
képest alacsonyabb összeget térít 
meg a kórházaknak, így az amúgy 
sem elegendő pénzért jelenleg több 
kórház fog versenyezni egymással. 
A román média által ismertetett 
tervezet ugyanakkor kifejezetten 
tiltja a kórházaknak, hogy vizitdí-
jat vezessenek be.

Ludovic Orban kormányfő egyéb-
ként a napokban cáfolta az ellen-
zéki vádakat, leszögezve: nem az 
egészségügyi rendszer privatizálá-
sát vagy a részben térítéses ellátás 

SÜRGŐSSÉGI RENDELETTEL DÖNTÖTT AZ ORBAN-KABINET A MAGÁNKÓRHÁZAKBAN IGÉNYELT KEZELÉSEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRÓL

Liberalizálta a kormány az egészségügyet
bevezetését célozza a kormány 
által közvitára bocsátott tör-
vénytervezet, amely lehetőséget 
nyújt az állampolgároknak, hogy 
kiválasszák, melyik kórházban 
akarnak orvosi ellátást kapni. 
A miniszterelnök pénteken úgy 
nyilatkozott: az egészségügyi 
rendszer módosítására tett ja-
vaslatok az állampolgárok javát 
szolgálják, és lehetőséget adnak 
nekik, hogy kiválasszák a szol-
gáltatót az országos egészségbiz-
tosítási pénztár által kezelt ala-
pokból finanszírozott programok 
esetében.

„Az egészségügyi rendszer pri-
vatizálásáról szóló aberrációk, és 
az, hogy a magánkórházakban 
részben térítéses lesz az ellátás, 
szemenszedett hazugság. Senki 
nem változtatja meg a kórházak 
szervezési struktúráját, senki nem 
vezeti be a részben fi zetéses szol-
gáltatást az országos egészségügyi 
programok esetében, függetlenül 
attól, hogy a páciens állami vagy 
magánkórházba megy. A PSD 
szemtelensége eget verő, hiszen 
ők vezették be 2019-ben rendelet-
tel a részben térítéses ellátást a 
magánszférában, és most ők talál-
ták ki ezt a hazugságot” – fejtette 
ki a PNL elnöke, hozzátéve: az 
országos egészségügyi programo-
kon keresztül biztosított szolgál-
tatásokért a páciensnek nem kell 
fi zetnie sem az állami, sem a ma-
gánintézményekben.

Orvosok aggályai
Amint arról beszámoltunk, az 
orvostársadalmat is megosztotta 
az intézkedés, miszerint a ma-
gánszolgáltatókat is bevonják az 
állami biztosítási pénztár által 
támogatott intézmények köré-
be. A Krónika által megszólalta-
tott egészségügyi szakemberek 
szerint a kezdeményezést olyan 
szabályozással kell megerősíte-
ni, amely szavatolja a közszféra 
fenntarthatóságát; ugyanakkor 
az államnak olyan szintre kelle-
ne fejlesztenie a közkórházakat, 
hogy felvehessék a versenyt. Bár 
a kezdeményezés a betegek érde-
keit szolgálja, az érintettek attól 
tartanak, hogy az eleve több fel-
adatot ellátó, eddig is alulfinan-
szírozott közkórházak húzzák a 
rövidebbet.

 » A román mé-
dia által ismer-
tetett tervezet 
kifejezetten tiltja 
a magánkórhá-
zaknak, hogy 
vizitdíjat vezes-
senek be.

Ő kezeljen? A kormány szerint a választás lehetősége az állampolgárok javát szolgálja 
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