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Egyszerűsítették  az ellátást
Feloldottak egy sor korlátozást a hatékonyabb betegellátás érdekében
• A koronavírus-jár-
vány miatti szük-
ségállapot idejére
feloldott egy sor kor-
látozást az Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár, hogy meg-
könnyítse a betegek
számára a különböző
ellátásokhoz való
hozzáférést, illetve
a szükséges szolgál-
tatások elvégzését
is az egészségügyi
rendszerben.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„A háziorvosok eddig elszámolhat-
tak egy órán belül négy szolgálta-
tást, most elszámolhatnak nyolcat, 
a kórházaknál volt a szerződésnek 
egy meghatározott értéke, most 
nincs felső limit, amennyit kell, 

annyit fi zetünk ki. A házior-
vosok bizonyos betegségek 
esetén a krónikus betegek 
számára nem írhattak fel 
gyógyszert, csak a szakorvos 
ajánlásával, most viszont 
felírhatnak, vagy például 

egészségügyi kártya nélkül 
is ki lehet váltani gyógyszert vagy 
lehet egészségügyi szolgáltatást igé-
nyelni. Tehát a kompetenciák növe-
kedtek vagy megszűntek bizonyos 
korlátozások” – foglalta össze a 
szükségállapot idejére bevezetett 
intézkedések lényegét lapunknak 
Duda Tihamér, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár vezér-
igazgatója.

Ingyenes ellátás 
a koronavírusos betegeknek

Az intézmény tájékoztatása sze-
rint ebben az időszakban ingyenes 
egészségügyi ellátást kap minden 
koronavírusos beteg – az esetleges 
komplikációk kezelését is beleért-
ve – Románia területén, vagyis az 
ellátás költségeit az egészségbizto-
sítási alapból fedezi az egészség-

biztosítási pénztár. Fontos tudni-
való a krónikus betegek számára, 
hogy a szükségállapot idején a há-
ziorvosok kiállíthatnak számukra 
olyan gyógyszerrecepteket is, ame-
lyekhez korábban elengedhetetlen 
volt a szakorvosi javaslat. Ugyan-
akkor egészségügyi kártyával való 
hitelesítés nélkül is biztosíthatják 
a szükséges egészségügyi szolgál-
tatásokat a páciensek számára az 
egészségügyi rendszerben, illetve 
a gyógyszertárakban. Az egész-

ségügyi szolgáltatók továbbá már 
nem kell három munkanapon be-
lül jelentést tegyenek az egészség-
biztosítási pénztárnál az általuk 
elvégzett szolgáltatásokról.

Túlléphetik a költségkereteket

A kórházakban az ágyszámtól, 
illetve az intézmény számára az 
egészségbiztosítási alapból vagy 

az egészségügyi minisztérium 
költségvetéséből jóváhagyott kere-
tösszegektől függetlenül bármeny-
nyi szolgáltatást elvégezhetnek, 
azaz a kórházak túlléphetik a szá-
mukra jóváhagyott költségkerete-
ket. Az egészségügyi alapellátás, 
tehát a háziorvosi rendelők eseté-
ben, valamint a járóbeteg-ellátási 
rendszerben az egészségbiztosítási 
pénztár az eddigi 4-ről 8-ra növelte 
az óránként elvégezhető és elszá-
moltatható konzultációk számát.

További tervek

Az egészségbiztosítási pénztár ugyan-
akkor további intézkedések bevezeté-
sét tervezi, hogy könnyebben hozzá-
férhetővé tegye a betegek számára a 
különböző kezeléseket. Azon króni-
kus betegek esetében például, akik-
nek a kezelését már beállította a szak-
orvos, lehetővé teszik a háziorvosok 
számára gyógyszerreceptek kiállítá-

sát anélkül, hogy a páciens újbóli 
szakorvosi konzultációra kelljen men-
jen. Az egészségbiztosítási pénztár 
ugyanakkor az ingyenes és ártámoga-
tott gyógyszerekre vonatkozó felírási 
korlátozást is fel fogja oldani ideigle-
nesen. Ez alól kivételt képeznek majd 
az országos egészségügyi programok-
ba tartozó gyógyszerek, amelyek csak 
a kórházi gyógyszertárakban adhat-
nak ki. Azon betegek számára, akik 
valamelyik országos egészségügyi 

program részeként kórházi egységek-
ben kapnak kezelést, speciális útvo-
nalat biztosítanak, hogy a kezelésü-
ket végző egészségügyi személyzeten 
kívül minél kevesebbet kelljen érint-
kezzenek másokkal.

Személyesen 
csak ha muszáj

A koronavírus terjedésének a 
megelőzése érdekében a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tárnál is bevezettek egy sor óvin-
tézkedést. Az intézmény ügyfél-
szolgálati helyiségébe egyszerre 
csak egy személy léphet be, hogy 
elkerüljék a zsúfoltság kialakulá-
sát, ugyanakkor kézfertőtlenítőt is 
biztosítanak a kliensek számára. 
Ugyanakkor kérik az ügyfeleket, 
hogy csak akkor döntsenek a 
személyes ügyintézés mellett, ha 
az intézmény www.cnas.ro/cjashr/ 
címen elérhető weboldalán nem 
találják meg a számukra szük-
séges információkat. Ez ügyben 
az egészségbiztosítási pénztár 
0266 – 310311-es vagy a 0266-
310260-as telefonszámait vagy a 
0800 030 980-as zöld számot is 
hívhatják az ügyfelek. A bizto-
sítotti, társbiztosítotti igazolás 
kiváltásához szükséges dokumen-
tumokat elektronikus formában 
a rapoarte@cashr.ro, valamint az 
office@cashr.ro email-címeken 
fogadja az intézmény, faxon a 
0266-311488-as telefonszámon, 
postai úton vagy futárszolgálattal 
pedig a Csíkszereda, Jégpálya 
utca 3. szám (Casa de Asigurări de 
Sănătate Harghita, str. Patinoaru-
lui, nr. 3, loc. Miercurea-Ciuc, jud. 
Harghita) alatti címen. Fogadóórá-
kat ebben az időszakban csak 
telefonon tartanak az intézmény 
képviselői a honlapon feltüntetett 
program szerint.

Leegyszerűsítették számos 
egészségügyi szolgáltatás 
igénylését és biztosítását a 
szükségállapot idejére
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Ma 10. napja, hogy életbe lépett 
Olasz országban a karanténállapot, 
amikor mindenkinek kötelező benn 
maradnia a lakásában és csak azok 
mehetnek ki, akiknek munkájára 
végképp szükség van. Mások pedig 
csak a legszükségesebb bevásárolá-
sok idején tartózkodhatnak a házon 
kívül. A napok egyformák kezdnek 
lenni, és ez az egyhangúság nehéz 
állapot, új dolgokat sem könnyű írni. 
Az első napokban talán pihenőként 
is felfoghattuk a helyzetet, de olyan 
aktív embereknek mint én is vagyok, 
akik a napjaikat korábban folyama-
tos mozgással töltötték, „pörögtek”, 
nem egyszerű. De ki kell bírni. A leg-
fontosabb hír, és az jó hír, hogy itt a 

kisvárosban és környékén továbbra 
sem ütötte fel a fejét a vírus. És az is 
biztos, hogy ez a szigorú szabályok-
nak és az emberek fegyelmezettsé-
gének köszönhető. 

Tegnap, mikor felébredtem egy 
rendőr állt a ház előtt. Persze, 
tudni akartam, miért van ott. Ki-
mentem, elbeszélgettünk. Semmi 
komoly, csak épp arra járőrözött. 
Kaptam tőle egy űrlapot, amit ki 
kell(ene) töltenem, és ez alapján 
engedélyez(het)nék, hogy elhagy-
jam a települést. Mint már írtam, 
nem fogok elutazni, sem haza, sem 
máshova. Türelmesen ki kell várni, 
amíg lezajlanak a dolgok. Mond-
tam neki, hogy nem kaptam sehol 

szájmaszkot, így adott egyet. Eddig 
maszk nélkül kellett kimennem, és 
megtörtént, hogy amikor a boltba 
mentem, kérdőn néztek rám az em-
berek. Egy kocsiból rám dudáltak, 
és kézmozdulattal kérdezték, hogy 
miért nem viselek maszkot. Ezu-
tán viselni fogom, ahányszor ki-
megyek. Egyébként kétszer voltam 
kint 10 nap alatt. 

Sokat segít a bezártságban, 
hogy folyamatosan biztatják az em-
berek egymást, legyen az ismerős 
vagy ismeretlen. A mondat, amit 
nap mint nap hallok akár hány-
szor kimegyek a teraszra „Andrá 
tutto bene”: minden rendben lesz. 
Volt már, hogy elsírtam magam a 

szobában és kimentem a teraszra 
cigizni, a szomszédos ház teraszán 
kint volt egy család gyerekekkel, 
halkan énekeltek, át mosolyogtak 
rám és átkiáltották, hogy minden 
rendben lesz... 

Próbálok a szépre, jóra gondolni

Jobban rajtam van a honvágy 
itt a bezártságban, de próbálok a 
szépre, jóra gondolni. Beszéltem 
az otthoniakkal, barátokkal, volt 
kollégákkal, és kérdezték, van-e 
szükségem valamire, segíthetnek-e. 
Hát, ha küldenének egy üveg jó há-
zi pálinkát, s néhány miccset, az jól 
esne – mondtam, de persze ez most 

csak vicc. Ami viszont komoly: én 
rendben vagyok, nincs szükségem 
anyagi, vagy más természetű segít-
ségre, az is jólesik, ha beszélgetünk. 
A miccsezést, és egyebeket majd 
bepótoljuk, ha lejár ez az egész, és 
hazamehetek: talán a nyáron. 

És mindenkinek kitartást kívánok 
addig is. És hogy vegyék komolyan: 
maradjanak otthon, mossák a kezü-
ket, és higgyék el: igenis komoly ez a 
vírusos helyzet. A bizonytalanság is 
egy teher: meddig tart ez az állapot? 
A rendőr szerint nem kizárt, hogy 2-3 
hónap is lesz belőle. 

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország

Folyamatosan biztatják az emberek egymást




