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Csak halaszthatatlan esetek
A háziorvosok tevékenysége is átalakult a szükségállapot hatására

ISZLAI KATALIN

Szellősebb előjegyzési időpon-
tokkal szüntették meg a váró-
termi zsúfoltságot a Hargita 

megyei háziorvosi rendelőkben, 
amelyeket a lakosság már csak ha-
laszthatatlan esetekben keres fel. A 
kisebb egészségügyi problémák ese-
tében inkább telefonon vagy elektro-
nikus csatornákon keresztül keresik 
a szakembereket, akiknek ennek ha-
tására igencsak átalakult a korábban 
megszokott tevékenységük.

Betartott játékszabályok

Szabó Sóos Klára csíkszeredai házi-
orvos, a Hargita megyei háziorvosok 
szövetségének elnöke elismerését 
és köszönetét fejezte ki a megye la-
kossága irányába, mivel elmondá-
sa szerint fokozottan betartják az 
előírásokat. Inkább telefonon vagy 
elektronikus csatornákon érdek-
lődnek, a rendelőket kevesebben 

keresik fel, és akik mégis erre 
kényszerülnek, maszkkal és 
gumikesztyűvel érkeznek, 
nem tolonganak és bizton-
ságos távolságot tartanak 
egymástól. „A rendelők tevé-
kenységét igyekeztünk úgy 

megszervezni, hogy lehetőleg 
minél kevesebb beteg kelljen szemé-
lyesen felkeresse azokat. Elsősorban 
telefonos és elektronikus csatorná-
kon keresztül dolgozunk, hogy a 
várótermekben ne legyen zsúfoltság. 
Ha valaki mégis vizsgálatot igényel, 
természetesen fogadjuk, de előjegy-
zésekkel úgy oldjuk meg, hogy le-
hetőleg más személlyel ne is kelljen 
találkoznia. Ezért nagyon fontos, 
hogy mindenki kérjen időpontot, 
mielőtt meglátogat egy háziorvosi 
rendelőt, és az előjegyzésének meg-
felelően, pontosan érkezzen” – hív-
ta fel a fi gyelmet Szabó Sóos Klára. 
Arra is kitért, hogy leggyakrabban 
különböző fájdalmakra vonatkozó 

panaszokkal és receptek miatt kere-
sik fel a rendelőket. Az intézkedések 
és a lakosság megfelelő hozzáállása 
ellenére azonban több problémával 
is küszködnek a háziorvosok Szabó 
Sóos elmondása szerint.

Módosításokra lenne szükség

A legnagyobb nehézséget az jelenti, 
hogy az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (CNAS) még nem alakította át 

a sürgősségi állapotnak megfelelően 
az informatikai rendszerét. Ennek 
hiányában a telefonos konzultációk 
hivatalosan nem elismertek, és re-
cepteket sem lehet elektronikusan 
kiállítani. „Egy krónikus betegnek 
nem kellene felkeresnie a rendelőt 
csak azért, hogy a receptjét kézhez 
kapja. Sokkal egyszerűbb és bizton-

ságosabb lenne, ha egy telefonos kon-
zultáció után megírnánk a receptet, 
majd elektronikus formában továb-
bítanánk annak a gyógyszertárnak, 
amelyet a páciens megnevez, és on-
nan kiválthatnák a gyógyszereket” – 
mutatott rá a csíkszeredai szakember.

Megszűnt a zsúfoltság

Orbán Sándor székelyudvarhelyi 
háziorvos is megerősítette, hogy 

a bevezetett szigorítások ered-
ményesnek bizonyultak, mivel 
a lakosság túlnyomó többsége 
megértette az otthonmaradás fon-
tosságát, és ritkábban, csak a ha-
laszthatatlan esetekben keresik fel 
a rendelőket. Az idősebbek is oda-
fi gyelnek a megelőzésre, inkább 
fi atalabb hozzátartozóikat küldik 
el a receptekért, és aki teheti, egy 
helyett három hónapra íratja fel 
a gyógyszereit. „Azáltal, hogy az 
óvodák, iskolák zárva vannak, ke-
vesebb meghűléses eset van, és a 
csökkenő esetszám miatt lehető-
ség nyílt arra, hogy úgy jegyezzük 
elő a betegeket, hogy legtöbb egy 
személynek kelljen várakoznia. 
Ezáltal nincs zsúfoltság a váróter-
mekben, sokkal jobban működik 
az előjegyzési rendszer, mint ko-
rábban” – magyarázta Orbán Sán-
dor. Azt is elárulta, hogy a korona-
vírussal kapcsolatosan nem igazán 

érdeklődnek tőlük, a külföldről 
hazatérőket viszont rendszeresen 
jelentik, a házi elkülönítésben lé-
vőkkel pedig kétnaponta felveszik 
a kapcsolatot. Zárásként arra is 
felhívta a fi gyelmet az udvarhe-
lyi szakember, hogy minél több 
önkéntesre lenne szükség, hiszen 
hatalmas segítséget jelentenek a 
gyógyszerek kiváltásában, főként 
az idősek számára.

Hiánycikk a védőfelszerelés

Nagyrészt csak a krónikus betegek 
keresik fel receptek miatt Simon 
Alpár és felesége, Simon Katalin 
Emese gyergyószentmiklósi házi-
orvosok rendelőjét is. A telefonos 
konzultációk ebben a térségben is 

sokkal gyakoribbá váltak, és szin-
tén nagy hangsúlyt fektetnek a 
szellősebb előjegyzésekre is, hogy 
elkerüljék a zsúfoltságot a váróte-
remben. Gondot sokkal inkább a 
védőfelszerelések hiánya okoz szá-
mukra, magánrendelő lévén ugyan-
is sokkal nehezebben férnek hozzá 
ezekhez. „A rendelő egyéni vállal-
kozásként működik, de ettől füg-
getlenül ugyanúgy a közellátásban 
dolgozunk, mint minden más egész-
ségügyi dolgozó, mégsem biztosí-
tanak számunkra védőfelszerelést. 
Nem is ingyen kérnénk, de a baj az, 
hogy pénzért sem lehet már kapni, 
egyedül a polgármesteri hivataltól 
kaptunk eddig segítséget” – nehez-
ményezte a gyergyószéki háziorvos.

Megritkult személyes konzultációk. 
Csak a halaszthatatlan esetekben 
keresik fel a páciensek a 
háziorvosi rendelőket
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• Jelentősen megemelkedett a telefonos és internetes megkeresések száma, a
személyes látogatásoké pedig látványosan csökkent a háziorvosi rendelőkben.
A szakemberek tapasztalatai szerint a lakosság tiszteletben tartja a koronavírus
terjedésének megfékezése érdekében hozott előírásokat, és csak halaszthatatlan
esetekben keresik fel a rendelőket.

„ A lakosság túlnyomó 
többsége megértette 
az otthonmaradás fon-
tosságát, és ritkábban, 
csak a halaszthatat-
lan esetekben kere-
sik fel a rendelőket.

Önkéntes karanténban
az érsek
Két hetet tölt önkéntes 
karanténban Kovács Gergely 
gyulafehérvári római katolikus 
érsek, miután március elején 
Rómában volt. A főpásztor er-
ről maga számolt be a Romkat.
ro katolikus hírportálon közzé-
tett videóüzenetében. Kovács 

Gergely „szokatlannak és 
sajátságosnak” nevezte az 
üzenetet, melyet maga rögzí-
tett okostelefonján. Elmondta, 
újabb két hetet tölt önkéntes 
karanténban Gyulafehérváron. 
A katolikus főpásztor már 
másodjára vonult házi karan-
ténba, Rómából való hazaérke-
zése előtt ugyanis Budapesten 
is másoktól elkülönítve töltött 
két hetet. Mint „személyes 
hangvételű üzenetében” 
fogalmazott, mindenekelőtt 
tájékoztatni szeretné híveit 
helyzetéről. Elmesélte, hogy 
március 10–11-én Rómában 
járt, hogy hazaköltözését 
megszervezze. „Ne engedjük, 
hogy a félelem, a pánik erőt 
vegyen rajtunk!” – üzente a 
híveknek Kovács Gergely, arra 
intve, próbáljanak értelmet 
adni ennek az időszaknak, 
hiszen a szabadság nem azt 
jelenti, hogy az ember bármit 
megtehet, amihez kedve van. 

Ne pályázzanak?
A pályázástól való visszalépésre 
buzdít a székelyudvarhelyi Ci-
vilek az Örökségért Mozgalom, 
amelynek tagjai azt szeretnék, 
ha a székelyudvarhelyi önkor-
mányzat a koronavírus-járvány 
ideje alatt a városi kórház 
megsegítésére fordítaná a 
különböző szervezetek számára 
szánt keretösszeget. Balázs 
Attila, a Civilek az Örökségért 
Mozgalom vezetője hangsú-
lyozta, teljesen érthető, hogy 
vannak olyan civil szervezetek, 
amelyeknek a megmaradá-
sa függ a pályázástól, így a 
felhívás elsősorban nem rájuk 
vonatkozik, hanem azokra, 
akiknek nem annyira létfontos-
ságú a támogatás. A kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban Venczel 
Attila székelyudvarhelyi városi 
jegyző elmondta, jelenleg több 
helyi határozat is érvényben 
van a pályázati kiírásokkal 
kapcsolatban, amelyeket vissza 
kellene vonni ahhoz, hogy 
kivitelezhető legyen az említett 
kezdeményezés. Mindemellett 
önkormányzati határozatokkal 
megpecsételt költségvetési 
módosításokra is szükség 
lenne. Amennyiben több civil 
szervezet is komolyan veszi a 
korábban említett felhívást és 
marad meg pénz a kérdéses 
költségvetési tételben, később 
el lehet gondolkozni azon, hogy 
miként csoportosítsák azt át a 
városi kórház működésire szánt 
összegekhez. A meghosszabbí-
tott határidő miatt április végéig 
várja a pályázatokat a hivatal.
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