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• A pácienseket és 
az egészségügyi 
szolgáltatókat érintő 
ügyintézés teljes dig-
italizálására, a betegek 
hiányos elektronikus 
kórlapadatainak bővíté-
sére és a hatékonyabb 
egészségpolitikai 
döntések, stratégiák 
kidolgozását elősegítő, 
az egészségbiztosítási 
pénztár adatbázisába 
bekerülő adatok átfogó 
feldolgozását lehetővé 
tevő informatikai háttér 
megteremtésére igé-
nyel EU-s finanszírozást 
az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H árom nagy informatikai 
projekt megvalósítására 
igényel európai uniós pén-

zeket az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár, ezek közül kettőnek a 
haszna is érinti majd a pácienseket.

Leegyszerűsítik az ügyintézést

Az egészségügyi szolgáltatások-
hoz való hozzáférés korszerűsítését 
célzó elképzelés az adminisztratív 
teendőket – például küldőpapírok, 
ártámogatott receptek, betegsza-
badság igazolások kiállítását – az 
elektronikus térbe kívánja áthe-
lyezni. „A cél az, hogy ne kelljen 
egy betegszabadság- igazolásért 

bemenni az orvoshoz, onnan papír 
formában letenni a munkáltatóhoz, 
a munkáltató pedig az egészségbiz-
tosítási pénztárhoz. Ezt a folyamatot 
le kell és le is lehet egyszerűsíteni” 
– magyarázta a majdani fejlesztés 
gyakorlati hasznát Duda Tihamér, 
a Hargita Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztár vezérigazgatója. Hozzá-
fűzte, az elmúlt nehéz és szokatlan 
időszakban, amikor működő rend-
szereket kellett a rendkívüli hely-

zet miatt menet közben átalakítani, 
egyszersmind az is bebizonyoso-
dott, hogy működhet másképp is a 
rendszer, azaz le lehet egyszerűsí-
teni az említett folyamatokat. „Most 
csak az ártámogatott receptek kiállí-
tása történik így, de ha ezt ki tudjuk 
terjeszteni minden szolgáltatásra és 
létrejön az ehhez szükséges infor-
matikai háttér, az óriási előrelépés 
lesz mindenkinek, és könnyít min-
denkinek a munkáján” – mondta a 

három közül általa legfontosabbnak 
tartott fejlesztési tervről, amelynek 
kivitelezése az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár számításai sze-
rint 121,7 millió lejbe kerül majd.

Teljessé válik 
az elektronikus kórlap

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár mindhárom elképzelést 
három év alatt tervezi kivitelezni. 

A második informatikai fejlesztés-
hez mintegy 82 millió lejes EU-s fi -
nanszírozást igényel az intézmény. 
Ebből az összegből az eredetileg az 
egészségügyi alapellátás és a kór-
házak számára kifejlesztett Elektro-
nikus Kórlapok Rendszeréhez (DES) 
szeretnének csatlakoztatni minden 
egészségügyi szolgáltatót. Így felke-
rülnének a páciensek elektronikus 
kórlapjaira a számukra biztosított 
paraklinikai, rehabilitációs, fogá-

szati és járóbeteg-rendelőkben el-
végzett szolgáltatások, az otthoni 
gondozás, otthoni sürgősségi kon-
zultációk, illetve a palliatív ellátás 
is. „Vannak olyan szolgáltatások, 
amelyek eddig nem kerültek be ebbe 
az adatbázisba, és pont az a lényege 
a projektnek, hogy az elektronikus 
kórlapot kiterjesszék minden egyéb 
szolgáltatásra. Ha ez megtörténik, 
akkor egy biztosított személyről 
mindent lehet majd tudni, ami az ő 

egészségügyi állapotával kapcso-
latban az egészségügyi rendszer-
ben történt. Magyarán, ha elment a 
háziorvoshoz, onnan elküldték egy 
laborba, utána elment egy szakor-
voshoz, esetleg kórházba került. 
Ezek az adatok visszanézhetők lesz-
nek, és amikor egy orvos vagy egy 

konzílium meghoz egy döntést egy 
beteggel kapcsolatban, akkor ezeket 
az adatokat fel tudják használni an-
nak érdekében, hogy a leghelyesebb 
diagnózist, a legjobb kezelést tudják 
alkalmazni” – fejtette ki a tervezett 
fejlesztés hasznáról Duda Tihamér.

Hatékony adatfeldolgozás

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár a rendszerébe bekerülő 
adatok átfogó és hatékony feldol-
gozása érdekében is létrehozna egy 
integrált informatikai platformot, 
ennek fi nanszírozására már janu-
árban megkötötték a szerződést egy 
országos operatív programban. A 
beruházás értéke 101,98 millió 
lej, amiből 85,64 millió visz-
sza nem térítendő támoga-
tás. „Ez tulajdonképpen egy 
olyan eszköz lesz, amely az 
egészségbiztosítási pénztár 
rendelkezésére áll majd an-
nak érdekében, hogy azokat 
az adatokat, amelyeket az 
intézmény rendszere szolgál-
tat, hasznosan és az egész-
ségügy, valamint a biztosított 
érdekében minél hatékonyabban fel 
tudjuk használni.” Duda Tihamér 
elmondta, az egészségbiztosítási 
pénztárnak óriási elektronikus adat-
bázisa van, hiszen az intézménnyel 
szerződéses viszonyban álló min-
den egészségügyi szolgáltatótól ér-
keznek be adatok. A hatékony egész-
ségpolitikai döntések, stratégiák 
kidolgozását fogják segíteni azok az 
átfogó adatfeldolgozások, amelye-
ket az újonnan kiépítendő rendszer-
ben el tudnak majd végezni.

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár tervezett projekteket részle-
tező közleményében arról nem esik 
szó, hogy az elmúlt években gyako-
ri leállásokat produkáló és ezzel az 
egészségügyi szolgáltatóknak meg-
lehetősen sok bosszúságot okozó 
elektronikus egészségügyi kártyák 
rendszerét tervezik-e korszerűsíteni.

Udvarhelyszék
papírm

unka helyett

Százmilliós fejlesztéseket terveznek
Az elkövetkező három év a digitalizáció kora lesz a romániai egészségügyben

A „papírmunka” kiküszöbölésével 
a betegek és a szolgáltatók 
egyaránt nyernének
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K O V Á C S  E S Z T E R

A város által fenntartott bölcső-
dében négy csoport van, ösz-

szesen hetven hároméves kor alatti 
kisgyereket tudnak fogadni. Egyéb-
ként az intézmény rendszerint 
maximális kapacitáson működik, 
üres helyek nincsenek a csoportok-
ban. „Sokan vajúdtunk az indulá-
son, hiszen tudjuk, hogy a szülők, 
akiknek gyerekei nálunk járnak, 

rendszerint rá vannak szorulva az 
intézményre. De egyelőre – a pol-
gármesteri hivatal oktatásért fe-
lelős referensével is konzultálva 
– nem látjuk annak lehetőségét, 
hogy újra megnyisson a bölcső-
de” – mondta el lapunknak Lukács 
Kinga igazgató. A térségben egy 
másik magánbölcsőde működik, 
amelyben csupán egy kis létszámú 
csoport van, így a városi bölcsőde 
az egyetlen, amely (az augusztusi 
szabadságot leszámítva) egész év-
ben fogadja a kicsiket.

Sokat tétováztak

Alaposan megvizsgálták a hatályos 
előírásokat, jegyezte meg az intéz-
ményvezető: a biztonsági előírásokat 
betartva is legtöbb kilenc gyereket fo-
gadhatnának egy csoportba. „Egysze-
rűen nem tudjuk annak a módszerét, 
hogyan kellene a hetven gyerek közül 
kiválasztani azokat, akiket visszafo-
gadunk a nyáron. Nyilván mindenki, 
akit fölvettünk az intézménybe, jogo-
sult arra, hogy visszatérhessen” – je-
gyezte meg Lukács Kinga, hozzáfűz-
ve: a bölcsődeépület kifejezetten négy 
csoport működtetésére épült, sem a 
hely, sem a személyzet nem elegendő 
ahhoz, hogy több csoportra osztva 
visszafogadják az összes gyermeket. 
Megjegyezte: latolgatták annak lehe-

tőségét, hogy a szülőkkel egyeztetve 
döntenének ebben a kérdésben, végül 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
jelen esetben nincs járható, diszkri-
minációmentes út. 

Túl a bizonytalanságon

Biztosan tudni azonban, hogy a 
bölcsődei beiratkozás július harma-
dik hetében fog elkezdődni. Mint az 
intézményvezető kifejtette: nem hoz-
hatják előbbre az időpontot, hiszen 
csak a napközibe való beiratkozás 
után derül ki pontosan, hogy hány 
szabad hely lesz az intézménynél. 
„Egyelőre megbecsülni sem tudjuk, 
hogy hány gyereket fogadhatunk 
ősztől. Olyan eset is van, hogy a kis-
gyerek jövő januárban lesz három-

éves: a szülők beíratják a napközibe, 
ha viszont nem lenne elég hely, ak-
kor még egy évig maradna a bölcső-
dében” – hozta fel példaként Lukács 
Kinga. Egyébként a beiratkozás a 
korábbi évekhez hasonlóan 
zajlik majd, a szülőknek 
iratcsomót kell összeállí-
taniuk, amelynek egyebek 
mellett munkahelyi és fi ze-
tési igazolást, személyazo-
nossági igazolvány máso-
latát, a gyermek születési 
bizonyítványának másolatát 
és egy orvosi igazolást kell tartal-
maznia. A részleteket a polgármes-
teri hivatal honlapján (udvarhely.ro) 
teszik majd közzé. A kiértékelést kö-
vetően az eredményeket a Tábor-ne-
gyedi bölcsődénél függesztik ki.

Ősz előtt biztosan nem nyit ki a székelyudvarhelyi bölcsőde
• Egyelőre zárva marad a székelyudvarhelyi városi 
bölcsőde: az intézménynél szinte lehetetlen volna betarta-
ni a járványvédelmi előírásokat, hiszen az esetleges újra-
indulásnál a gyerekek kevesebb mint felét fogadhatnák.




