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• Az egészségügyi ellá-
tás nem tért még vissza 
a normális kerékvágás-
ba, a szakrendeléseken, 
kórházakban továbbra 
is csak a nem átütemez-
hető ellátásokat végzik 
el. Cikkünkben ismertet-
jük a rendkívüli állapot 
idején történő konzul-
tációkkal kapcsolatos 
tudnivalókat.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus terjedése elleni 
óvintézkedésként a járóbe-
teg-rendelőkben, illetve a 

kórházakban csak a sürgősséget ké-
pező, halaszthatatlan egészségügyi 
ellátásokat végzik el. A szakrende-
léseken a nem azonnali kivizsgálást 
igénylő egészségügyi problémák 
ellátására is van lehetőség, de csak 
akkor, ha ez online vagy telefonos 
távkonzultáció során megoldható.

Telefonon vagy interneten 

„Telefonon vagy interneten van idő-
pontegyeztetési lehetőség. A betegek 
lebeszélik a szakorvossal, megálla-
podnak egy időpontban, hogy ne 

keletkezzen – ugyanis nem keletkez-
het – sor, várólista. Természetesen 
az előszűrésen mindenkinek át kell 
esnie, aki a járóbeteg-rendelőbe megy. 
De csak azokat az eseteket látják el, 
amelyek nem átütemezhetők. Tehát ha 
valakinek olyan egészségügyi problé-
mája van, ami akkor is ellátható – te-
gyük fel egy hónap múlva –, amikor 
felszabadul ez az állapot, akkor azt 
egész biztosan el fogják halasztani. 
Ugyanakkor vannak esetek, amelye-
ket el lehet látni telefonon is, amikor 

nem kell személyesen találkozzon az 
orvos és a beteg” – tájékoztatott Duda 
Tihamér, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár vezérigazgatója. 
Egészségügyi panasz esetén a bete-
geknek elsőként háziorvosukkal kell 
felvenniük a kapcsolatot telefonon. 
Azt, hogy halaszthatatlan szakorvosi 
kivizsgálásra van-e szükség, a há-
ziorvos állapítja meg, és ő irányítja 
szakrendelőbe a beteget, aki a szak-
orvossal szintén telefonon veszi fel a 
kapcsolatot. A rendkívüli állapot ide-

jén a háziorvosok nem kell küldőpa-
pírt adjanak betegeiknek a szakorvosi 
konzultáció igényléséhez. Távkonzul-
tációt, illetve szükség esetén rendelő-
ben történő konzultációt a háziorvo-
sok is végezhetnek. 

A járóbeteg-rendelők telefonszá-
mai rendszerint megtalálhatók a kór-
házak honlapján, de az intézmény 
központi számát felhívva is megér-
deklődhetők, illetve onnan kapcsolni 
is tudják a rendelőt. Az egészségügyi 
szolgáltatók telefonszámai ugyanak-

kor megtalálhatók a megyei egészség-
biztosítási pénztár honlapján is (www.
cnas.ro/cashr/post/type/local/date-
le-de-contact-ale-furnizorilor-de-ser-
vicii-medicale-medicamente-pe-pe-
rioada-starii-de-urgenta.html).

Kórházak: csak a sürgős esetek

A kórházi ellátásra is ugyanazok az 
előírások vonatkoznak, amelyek a já-
róbeteg-ellátásra: csak a sürgősségi 
eseteket fogadják, és csak a halaszt-
hatatlan orvosi beavatkozásra szo-
ruló betegeket utalják be. Az 
összes kórházra ez vonatko-
zik, függetlenül attól, hogy az 
adott intézmény Covid-kór-
ház, Covid-háttérkózház vagy 
koronavírusos betegeket 
nem fogadó kórház – tudtuk 
meg Duda Tihamértól. Ha 
valaki halaszthatatlan kórhá-
zi ellátásra szorul, kibocsátásakor 
szakorvosa akár 90 napig érvényes 
gyógyszerrecepteket is kiállíthat 
számára. Ez nem érvényes azokra a 
speciális gyógyszerekre, amelyeket 
csak a kórházi gyógyszertárakban 
adhatnak ki. A gyógyszerrecepteket 
ugyanakkor e-mailben is elküldhetik 
pácienseiknek az orvosok, a házior-
vosok pedig friss szakorvosi javaslat 
hiányában is kiállíthatnak krónikus 
betegeiknek ingyenes és kedvezmé-
nyes gyógyszerrecepteket, akár az 
országos egészségügyi programokba 
tartozó készítményekből is – ezek az 
intézkedések szeptember 30-áig ér-
vényben maradnak.
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Továbbra is korlátozott az ellátás
A halasztható orvosi beavatkozásokat, kivizsgálásokat átütemezik

Személyes konzultációra csak 
a halaszthatatlan ellátásra 
szoruló betegeket fogadják
▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

M O L N Á R  M E L I N D A

A palástban, mitrában, feje fö-
lött kitárt szárnyú galamb-

bal (sassal) ábrázolt Szent Medárd 
frank eredetű, katolikus püspököt 
Vermond főpásztora szentelte pap-

pá, akinek később az utóda 
lett. Amikor székvárosát 
a kunok és a vandálok 
lerombolták, székhelyét 
Noyonba tette át. Fárad-

hatatlan apostoli buzgóság 
jellemezte idős korában is. A nép 
kezdettől fogva szentként tisztel-
te. 545-ben hunyt el. A flandriaiak 
megtérítőjeként tartja számon az 
egyháztörténet. A gabonaaratás és 
a szüreti munka védőszentje. A nép 
szerint ezen a napon nem jó sza-

badvízben fürödni, mert a vizek ki-
rálya áldozatot szed. Ha kakast für-
detnek, nyomban szálas eső esik. 
A lovakat meg kell itatni, hogy ne 
legyenek rühösek. Szülőfalumban 
jelnek tartották, ha sok béka jött 
elő vagy a tyúkok a porban füröd-
tek. A szőlővidékek gazdái a nap 
időjárásából a termésre jósoltak.

Franciaországban hozzánk ha-
sonlóan június 8-a az időjárás-meg-
határozó, az Egyesült Királyságban 
viszont Szent Swithin (július 15.), 
Németországban a Hétalvók napja 
(június 27.). Noha nem köthető egyet-
len naphoz, a népi megfi gyelést a 
tudomány is igazolta. A kontinens 
belső területei felmelegednek, a fel-
emelkedő meleg légtömegek helyére 
páradús, hűvös levegő áramlik az At-
lanti-óceán felől, ezért június elején 
változékony, zivataros az időjárás.

GERGELY IMRE

„A hívek és más jóakaratú emberek 
megelőlegeztek a bizalmukkal, ne-
künk pedig kötelességünk elvégezni a 
szükséges munkát, megóvni azt, amit 
eleink építettek” – nyilatkozta Korom 
Imre, a Munkás Szent József-templom 
plébánosa, azaz a gyergyószentmiklósi 
felszegi városrészben élő katolikusok 
papja. Ide tartozik a város keleti bejá-
ratánál magasodó Both-vára romjaira 
épült kis kápolna is. Az épület nem túl 
régi, 1933-ban építették, de a környé-
ken élők számára fontos, és láthatták, 
hogy az időjárás viszontagságai miatt 
egyre romlik az állapota. Ráfért már a 
tetőcsere. Pénteken kezdték el az újra-
fedést a Varságról vásárolt zsindellyel. 
Mint a helyszínen megtudtuk, egy ko-
rábbi, rosszul sikerült tetőjavítás miatt 

volt erre szükség, az akkor használt 
dránica nem állta ki az idő próbáját, és 
a kupoláról lefolyó esővíz is a kápolna 
belsejébe csorgott. Most minkét problé-
mát megoldják. A plébános közölte, a 12 
ezer lejbe kerülő javítás költségeit rész-
ben a múlt évben a kápolna javításának 
céljával kiadott téglajegyekből befolyt 8 
ezer lejből, részben a hívek adománya-
iból fedezték. A téglajegy kibocsátása 
azután kezdődött el, miután tavaly 

nyáron nyilvánosságra került, hogy 
egy jó szándékú hívő bádogleme-
zekkel burkolta körbe a kápol-
nát, ami ugyan hasznos volt 
a faépület állagának meg-
őrzése szempontjából, még-
sem tett jót az arculatának. A 
Both-váránál évente egyszer 
tartanak szentmisét, a kápol-
nabúcsú alkalmával, Jézus Szent Szíve 
ünnepén. Idén ez június 19-én lesz.

Megóvják a kápolnát a további romlástól

Pénteken kezdték el az újrafedést a 
Varságról vásárolt zsindellyel
▸  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Ácsok, tetőfedők dolgoztak a hétvégén Gyergyószentmiklós egyik szimbolikus 
helyénél, a Both-váránál lévő kápolna tetőzetén. 

Mit hoz Medárd negyven napra?
• Medárd előtt ne várj nyárt, utána dér nem tesz kárt 
– szól a regula. A népi időjóslás szerint, ha ma megnyíl-
nak az ég csatornái, negyven napig esőkre számítha-
tunk, ellenkező esetben Medárd hosszan tartó száraz-
ságot hoz. A régiek ilyenkor vetették a lent és ültették ki 
a káposztapalántát.




