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 » RÖVIDEN

Felkészítőt tart a jelentkezőknek
a vásárhelyi orvosi egyetem

A 2020/21-es tanévben is indul ma-
gyar nyelven orvos, gyógyszerész, 
fogorvos és általános asszisztens-
képzés a Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány és 
Technológiai Egyetemen, ame-
lyekre magyarul lehet felvételizni. 
Ezért február és május között az 
egyetem felvételi felkészítőt szer-
vez magyar nyelven biológiából és 
kémiából. A biológia előadásokat 
az egyetem főépületében, a kémia 
előadásokat a gyógyszerészeti kar 
épületében tartják. Mindkét hely-
szín az egyetemi campus területén 
van, a termek számát a helyszínen 
közlik. Minden alkalom 4-5 fejeze-
tet fed le, és az aznap megbeszélt 
anyagból írt teszttel végződik 
(újonnan írt kérdésekkel). Az első 
felkészítő február 29-én, szomba-
ton reggel 9 órakor kezdődik. Az 
egyes alkalmakkor megbeszélen-
dő fejezetek és további informáci-
ók az egyetem honlapján találha-
tók: https://www.umfst.ro/hu.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

A MÓDOSÍTÁS ÉLETBELÉPÉSÉVEL JAVULNA A HOZZÁFÉRHETŐSÉG AZ INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ

Indokolatlan halasztás receptügyben

A betegek helyzetét megkönnyítő lehetőség már 2018. július 1-jétől érvénybe kellett volna lépjen

A tervek szerint csak jövő évtől 
válthatjuk ki a térítéses re-
cepteket bárhol az országban. 
A módosításnak már 2018. 
július 1-től érvénybe kellett 
volna lépnie, azóta most tűzik 
ki az ötödik időpontot.

 » BÍRÓ BLANKA

K özvitára bocsátotta az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tár a kormányhatározat-ter-

vezetet, amelynek értelmében az 
ország bármelyik patikájában ki-
válthatók lesznek az ingyenes és 
ártámogatott receptek, valamint 
érvényesíthetők a laboratóriumi és 
röntgenvizsgálatokra írt beutalók. Ez 
alapján a rendelkezés jövő év elejétől 
lépne hatályba. A gond ezzel, hogy a 
betegek helyzetét megkönnyítő lehe-
tőség már 2018. július 1-jétől érvény-
be kellett volna, hogy lépjen, azóta 
most tűzik ki az ötödik időpontot. Ez 
azt jelenti, hogy ebben az évben az 
ingyenes és térítéses receptek csak 
abban a megyében válthatók ki, ahol 
az azt kiállító orvosnak szerződése 
van az egészségbiztosítási pénztár-
ral. Hasonlóképpen a küldőpapírok 
is csak ott érvényesíthetők, ahol az 
orvos praktizál. Az újabb halasztást 
minden indoklás nélkül tették közzé.

Korábban volt ugyan egy tervezet, 
amely szerint a módosítás január el-
seje helyett március 31-én lépett vol-
na érvénybe. Akkor arra hivatkoztak, 
hogy az egészségügyi alapcsomagot 
az évi költségvetés elfogadása után 

legtöbb hatvan nappal határozza 
meg az egészségbiztosító, tehát amíg 
nincs büdzsé, nincs csomag. Viszont 
most már megvan a költségvetés, 
valójában semmi nem indokolja az 
újabb, közel egyéves halasztást. Ko-
rábban arra hivatkoztak, hogy el kell 
végezni a szükséges módosításokat 
az informatikai rendszerben, elkép-
zelhető, hogy erre két év alatt sem ke-
rült sor. Pedig ha a módosítás végre 
életbe lépne, javulna a hozzáférhető-
ség az ingyenes egészségügyi ellátás-
hoz. A téma kapcsán Dragoș Tatu, a 
Kovászna Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár igazgatója a módosítás 

előnyeit részletezve rámutatott, 
jelenleg, ha egy beteg nem abban 
a megyében fordul orvoshoz, ahol 
lakik, kénytelen az orvos körzeté-
ben levő gyógyszertárakban kivál-
tani a térítéses receptet, ott kell 
keresgélnie a patikát, miközben a 
lakhelye közelében ez egyszerűbb 
lenne számára. Segítség lenne az 
ingyenes vérvizsgálatok esetében 
is, hiszen erre korlátozott a pénz-
keret. Előfordul, hogy az egyik me-
gyében már elhasználják a pénzt, 
a szomszédos megyében még van 
fedezet, és akkor a biztosítottak ott 
is élhetnek a lehetőséggel.

 » Jelenleg az 
ingyenes és 
térítéses receptek 
csak abban a me-
gyében válthatók 
ki, ahol az azt 
kiállító orvosnak 
szerződése van az 
egészségbiztosí-
tási pénztárral.
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 » B. K. B.

Székelyföld autonómiastatútumá-
ról tárgyaltak kedden a bukaresti 

képviselőház emberjogi bizottságá-
ban. A tervezetet negatívan vélemé-
nyezte a testület: három támogató, 
négy ellenszavazattal és egy tartózko-
dással döntöttek. Kulcsár-Terza József, 
a statútum egyik beterjesztője tegnap 
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 
elmondta, az alsóháznak március 25-
ig kell megvitatnia a tervezetet. Ad-
dig négy bizottságon kell átmennie: 
láttamozásra az emberjogi, a jogi és 
a pénzügyi testületet jelölték ki, a je-

lentéstevő a közigazgatási bizottság. 
A politikus szerint megtörténhet, 
hogy a határidőig hátralevő szűk egy 
hónap alatt nem tűzik napirendre a 
plénumban a kezdeményezést – ez 
esetben hallgatólagosan elfogadják, 
és úgy megy át a döntéshozó szen-
átusba. „Felgyűltek a tervezetek, a 
parlament alig dolgozik, feleslegesen 
hallgatjuk a miniszterjelölteket, ezért 
kérdéses, hogy a szűk egy hónap alatt 
az autonómiastatútum napirendre 
kerül-e a plénumban” – mondta Kul-
csár-Terza József.

A háromszéki politikus áttörés-
ként értékelte, hogy az emberjogi 

bizottságban annak elnöke, a török 
kisebbséget képviselő Ibram Iusein 
megszavazta a tervezetet, akárcsak 
Benkő Erika RMDSZ-es képviselő, 
és a beterjesztő. „Amikor 2017-ben 
benyújtottam a statútumot, és azt 
2018-ban a parlament mindkét háza 
a bizottságokban és a plénumban is 
tárgyalta, még voltak tartózkodó sza-
vazatok, de a magyar politikusokon 
kívül senki nem szavazott mellette” 
– idézte fel Kulcsár-Terza József. Hoz-
zátette, a bizottság előtti felszólalá-
sában többek között arról is beszélt, 
hogy Székelyföld autonómiaigényé-
ről tárgyalni kell, viszont elutasítja 

a szélsőséges, uszító álláspontokat. 
A tervezetet ellenzők azzal érveltek, 
hogy a térségnek „van elég autonómi-
ája”. A képviselő kifejtette, készülnek 
arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács 
kibővített autonómiastatútumát to-
vábbra is fenntartsák a bizottságok-
ban, a plénumban. „Ha a folyamatot 
hamarabb elkezdte volna a magyar 
érdekképviselet, talán már előbb tar-
tanánk” – mondta. A bizottság ülésén 
Benkő Erika parlamenti képviselő is 
felszólalt, hangsúlyozva: a statútum 
törvényes keretet biztosítana a romá-
niai magyar kisebbség alapvető etni-
kai, nyelvi és kulturális jogainak.

Az autonómiastatútumról tárgyalnak a bukaresti parlamentben

 » Kulcsár-Terza 
József áttörés-
ként értékelte, 
hogy az emberjo-
gi bizottságban 
annak elnöke, 
a török kisebb-
séget képviselő 
Ibram Iusein 
megszavazta 
a tervezetet.




