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Nem működnek a kártyák

Sokan várakoznak a rendelők előtt, a kártyák rendszerének leállása nehezíti az orvosok munkáját 

A háziorvosok országos szö-
vetsége közleményben fogal-
mazza meg aggodalmait, hogy 
éppen akkor akadozik, áll le 
az egészségbiztosítási kártyák 
számítógépes rendszere, amikor 
mindenki a koronavírus-fertő-
zéstől retteg. A rendszer kedd 
reggel óta nem működik, az 
illetékesek tegnap dolgoztak a 
hibaelhárításon.

 » BÍRÓ BLANKA

T eljesen lebénult az egészségbiz-
tosítási kártyák számítógépes 
rendszere kedd reggelre, már 

napok óta akadozott, de teljesen 
leállt – mondta el lapunknak Seres 
Lucia, a Kovászna Megyei Háziorvo-
sok Szövetségének elnöke. Közben a 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár (CNAS) szűkszavú közleményt 
tett közzé a honlapján, amelyben 
tájékoztatnak, hogy folyamatosan, 
éjszaka is dolgoznak a hibaelhárí-
táson. Azt javasolják a rendszerben 
dolgozóknak, orvosoknak, gyógy-
szertáraknak, forgalmazóknak, hogy 
csatlakozzanak le az internetről, és 
dolgozzanak offl  ine, amíg a rendszer 
újra beindul. Adela Cojan, a CNAS 
elnöke kiad egy rendeletet, hogy arra 
az időszakra, amíg a informatikai 
rendszer nem működik, elszámol-
ják a szolgáltatásokat. „Biztosítjuk 
minden egészségügyi szolgáltatás, 
gyógyszer, orvosi eszköz elszámolá-
sát, amit offl  ine végeznek el, írnak 
fel” – áll a közleményben. Közben 
a háziorvosok országos szövetsége 

szintén közleményben fogalmaz-
za meg aggodalmait, hogy éppen 
akkor akadozik, áll le a rendszer, 
amikor mindenki a koronavírus-fer-
tőzéstől retteg. „A rendszer leállása, 
akadozása lelassítja a munkákat, 
megnehezíti az időpontok betartá-
sát, a betegek sokáig várakoznak, és 
történik mindez éppen most, amikor 
a fertőzésveszély miatt kerülni kell 
a tömeget. Követeljük, hogy sürgősen 
orvosolják a helyzetet” – olvasható 
a közleményben. Közben a betegek 
megértését kérik. Seres Lucia el-
mondta, a krónikus betegek időpont-
jait elhalasztották, hogy jusson idő 
az akut betegek ellátására. A héten 
már kevesebben fordultak orvoshoz, 

mint az elmúlt hetekben, ez vala-
melyest megkönnyíti a dolgukat. 
„A betegek megértették, és mi is 
folyamatosan arra kérjük őket, 
hogy enyhe lefolyású légúti beteg-
ség esetén, egy tüsszentés miatt 
ne menjenek az orvosi rendelőkbe, 
mert nagyobb veszélynek teszik ki 
magukat, nem lehet tudni, milyen 
beteggel találkoznak. Fennáll a 
kockázata, hogy éppen ott fertő-
ződnek meg” – hívta fel a fi gyelmet 
a szövetség elnöke. Elmondta, kéz-
zel írják a recepteket, igazolásokat, 
küldőpapírokat, és bíznak benne, 
hogy a rendszer mihamarabb bein-
dul, bár erre vonatkozóan semmi-
lyen biztatást nem kaptak.

 » A betegek 
megértették, és 
mi is folyamato-
san arra kérjük 
őket, hogy enyhe 
lefolyású légúti 
betegség esetén, 
egy tüsszentés 
miatt ne men-
jenek az orvosi 
rendelőkbe, mert 
nagyobb ve-
szélynek teszik 
ki magukat, 
nem lehet tudni, 
milyen beteggel 
találkoznak.

 » KISS JUDIT

Semsey Tamásné Imreh Hono-
ráta háromszéki honleány, az 

1848-as honvédtiszt felesége hely-
reállított síremlékét avatják fel 
március 15-én, vasárnap Málnáson. 
A síremlék a Házsongárd Alapít-
vány jóvoltából újult meg, a resta-
urátor Baróti Hunor gyergyócsoma-
falvi képzőművész. Az eseményen 
Gergely Erzsébet, a kolozsvári Há-
zsongárd Alapítvány igazgatója a 

falu közösségének ajánlja az ala-
pítvány támogatásából megújult, 
153 éves síremléket,  és Balla Barna 
református lelkész mond beszé-
det. Ezt követően Szebeni Zsuzsa, 
a Balassi Intézet sepsiszentgyör-
gyi fiókjának igazgatója emlékezik 
meg a „háromszéki nagyasszony-
ról”, felolvassák Kisgyörgy Zoltán 
helytörténész írását, aki történelmi 
keretbe helyezi az eseményt. Kis-
györgy Zoltánnak a Lányok, asszo-
nyok a negyvennyolcas honvédelmi 

harcban című írásában az olvasha-
tó, kiváló asszonyként működött 
Oltfejben a szabadságharc idején a 
málnási Semsey Tamásné, született 
Imreh Honoráta, akinek férje a szép-
mezői harcokban küzdött, a feleség 
a nehéz időkben élelmezte a bujdo-
sókat. Semsey Tamás Kossuth Lajos 
iskolatársa volt, valamint tüzérszá-
zados a háromszéki önvédelmi har-
cok színterein. Felesége halála után 
szülőföldjére, Szabadkára telepe-
dett, ott hunyt el 101 éves korában.

Honleány helyreállított síremlékét avatják Málnáson

 » Kiváló 
asszonyként mű-
ködött Oltfejben 
a szabadságharc 
idején a málnási 
Semsey Tamás-
né, született 
Imreh Honoráta, 
akinek férje a 
szépmezői har-
cokban küzdött.

 » RÖVIDEN

Összedőlt egy műemlék 
épület Besztercén
Összedőlt tegnap egy régi műemlék 
épület Beszterce központjában, a 
polgármesteri hivatal közelében. 
A leromlott állagú ingatlan a helyi 
önkormányzat tulajdonában állt, 
azonban visszaigényelték, így a 
polgármesteri hivatal nem tudott 
rajta javításokat eszközölni, szá-
molt be az Agerpres. Az incidens 
a belvárosi Nicolae Titulescu 
utcában történt. Az összeomlott 
ingatlanban egyetlen személy sem 
tartózkodott, ellenben a leomlott 
házfal elbarikádozta egy szomszéd 
lakás bejáratát, melyben több évti-
zede egy férfi  és egy nő lakik. 
A férfi  épp a lakásban tartózkodott, 
amikor a szomszédos ház össze-
dőlt, így az ablakon volt kénytelen 
távozni a lakásból. Elmondta, két 
kisebb dörrenést hallott, majd 
leomlott a házfal. A helyszínre a 
megyei sürgősségi felügyelőség, a 
helyi rendőrség és a csendőrség is 
kiszállt, és lezárták a forgalmat a 
környéken. A polgármesteri hivatal 
átmenetileg egy másik lakóhelyet 
ajánlott a két idős embernek, 
ugyanis a történtek után az ő laká-
suk is veszélyessé vált. Ugyanakkor 
elrendelte a teljes szomszédos 
ingatlan felmérését, ebben ugyanis 
több helyiséget is bérelnek cégek, 
illetve magánszemélyek.

Borboly-per: vitatják 
a bíró megbízását
A Borboly Csaba és 12 másik sze-
mély elleni büntetőper tárgyalását 
vezető legújabb bíró korrupciós 
ügyekre történt szakosítását kifogá-
solják az ügyvédek, akik szerint így 
nem folytatódhat a per tárgyalása. 
A per tegnapi tárgyalását meg-
előzően a Hargita Megyei Tanács 
elnökének ügyvédei kifogást 
nyújtottak be: a bíró szerintük nem 
rendelkezik a korrupciós ügyek 
tárgyalásához szükséges szako-
sítással. Sergiu Bogdan ügyvéd 
szerint csak az ismert, hogy egy 
bírói testületet szakosítottak, de 
az alkotmánybíróság rendelkezése 
egyértelmű: nem a bírói testüle-
tet, hanem a bírót személyesen 
kell szakosítani, erről pedig nincs 
dokumentum. Véleménye szerint 
ez a helyzet törvénysértő, így az 
ügycsomót egy másik bírónak 
kell átadni. Az ügyész a kifogás 
elutasítását kérte. Az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség szerint 
a vádlottak két megyei út egy-egy 
szakaszának felújítása során több 
mint 4,8 millió lejjel károsították 
meg Hargita megyét.




