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Ügyvédi közbenjárás nyomán 
kiengedték a kórházból a Maros 
megyei Szociális Gondozási és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 
gyógyultnak nyilvánított mun-
katársait. Azonban a harminc-
egy alkalmazott a téves diag-
nózis felállítása és a kórházban 
tartás miatt anyagi és erkölcsi 
kártérítést követel.

 » SZUCHER ERVIN

A kormányt készülnek perelni a 
Maros megyei Szociális Gon-
dozási és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság (DGASPC) alkalmazot-
tai, akik a téves diagnózis felállítása 
és a kórházban tartás miatt anyagi 
és erkölcsi kártérítést követelnek. 
Amint korábban megírtuk, az in-
tézmény harmincegy munkatársa 
úgy került egyik napról a másikra 
koronavírus-fertőzés gyanújával 
kórházba, hogy a tesztelés előtt 
kéthetes elkülönítésben volt, és 
egyiknél sem mutatkozott a beteg-
ség egyetlen tünete sem. A szoci-
ális gondozók már akkor szinte 
biztosak voltak abban, hogy sem-
mi bajuk, és beutalásukkal csak a 
Covid-statisztikákat akarják duz-
zasztani.

A Krónikának nyilatkozó Miklea 
Hajnal igazgatónőnek már akkor 
feltűnt, hogy senki nem betegedett 

meg azok közül, akik a kórházba 
utalt kollégái körül voltak: sem a 
gondozottak, sem a családtagok. 
Ráadásul a 31 szociális gondozó 
aligha találkozott egymással; a 
megye hat különböző helységé-
ben teljesítenek szolgálatot. Kibo-
csátásuk után az érintettek elvé-
geztették a szerológiai tesztet is, 
amely szintén negatív eredményt 
mutatott. A több mint harminc al-
kalmazott azt szeretné bizonyítani 
a bíróságon, hogy a kórteremben 

annak dacára került kapcsolatba 
valóban beteg emberekkel, hogy 
nem is volt koronavírusos.

A gyermekjogvédelmi igazgató-
ság munkatársai csak a szakszer-
vezet és az általa fogadott jogi kép-
viselő nyomására szabadulhattak 
a kórházból. Az ügyvéd határozott 
fellépése nyomán, az érintetteket, 
beutalásukat követően két-három 
vagy négy nappal, újbóli teszteknek 
vetették alá. A negatív eredmény 
alapján mind a harmincegy sze-
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Perelni készül a harmincegy „álvírusos”

Nehezen találtak kiutat. Anyagi és erkölcsi kártérítést követelnek a gyermekvédelem munkatársai
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mélyt gyógyultnak nyilvánították. 
Doru Constantin sajtószóvivő el-
mondta, az igazgatóság mind a 
harmincegy alkalmazottja legtöbb 
négy nap után visszatért munka-
helyére. Lucian Puiu, az Acord 
szakszervezet elnöke szerint en-
nek ellenére a kórházba utalt sze-
mélyeket és családjukat nemcsak 
lelkileg viselték meg a történtek, 
hanem anyagilag is érintették. Az 
idő alatt, ameddig otthonukban 
vagy a kórházban voltak elzárva, 
fi zetésüknek csak a 75 százaléká-
ban részesültek.

Kérdésünkre, hogy a szociális 
gondozási és gyermekvédelmi 
igazgatóság intézményileg csat-
lakozik-e a perhez mint érintett 
fél, Doru Constantin nem tudott 
választ adni. Mint mondta, a ve-
zetőségben még nem tárgyaltak 
ennek lehetőségéről és szüksé-
gességéről. Hozzátette: ő maga 
sem tudja, jogilag mit fed az ál-
lam beperelése, amit kissé tág fo-
galomnak tart. Ettől függetlenül 
egyetért a szakszervezet lépésével. 
Miklea Hajnal igazgató szerint a 
furcsa teszteredményektől függet-
lenül, a DGASPC nem kérdőjelez-
heti meg az egészségügyi szervek 
munkáját. „Nagyon sajnáljuk, 
ami a munkatársainkkal történt, 
de mi nem perelhetünk. Mi nem 
tudhatjuk, hogy vírusosak voltak, 
vagy sem. Ezt derítse ki majd a bí-
róság!” – vélekedett a gyermekvé-
delmi igazgatóság vezetője.

 » A kórházba 
utalt személye-
ket és család-
jukat nemcsak 
lelkileg viselték 
meg a történtek, 
hanem anyagilag 
is érintették.

 » BÍRÓ BLANKA

Egy év után kénytelen otthagyni a 
háromszéki Mikóújfaluban foly-

tatott praxisát a Brassóból tavaly 
odaszerződött háziorvos, mert a 750 
beiratkozott páciens nem elég arra, 
hogy fenntarthassa a rendelőt. „Az 
eset újabb bizonyíték arra, hogy a 
román állam nem tesz semmit, hogy 
a sorvadó egészségügyi alapellátást 
megmentse” – szögezte le megke-
resésünkre Seres Lucia, a Kovászna 
megyei háziorvosok szövetségének 
elnöke. Mint hangsúlyozta, egyre 
több vidéki rendelő marad orvos nél-
kül országszerte, közben az egész-
ségbiztosítási pénztárral megkötött 
keretszerződésben az szerepel, hogy 
legkevesebb 800 feliratkozott bizto-
sított esetében kötnek szerződést a 
rendelővel.

A nyugati országokban 500-750 
feliratkozott beteg az ideális, az or-
vos mindegyik páciensét jól ismeri, 
ami növeli az ellátás színvonalát, 
közben pedig nincsenek anyagi 
gondjai – részletezte a szakmai szö-
vetség elnöke.

Elmondta, ha nem változtatnak a 
fi nanszírozás módján, a szabályo-
kon, teljesen ellehetetlenítik az alap-
ellátást. Évek óta hiába kérik a min-
denkori kormányt, hogy változtassa 
meg egészségpolitikáját, közben a 
szakma elöregedett, nincs utánpót-
lás, hiszen a háziorvosi hivatás már 

nem vonzó a fi atalok számára. Seres 
Lucia kiemelte, Kovászna megyében 
110-ről 95-re csökkent a háziorvosok 
száma az utóbbi években, ám a leg-
inkább aggasztó, hogy a még dolgo-
zók közül 70 már betöltötte hatvana-
dik életévét, tehát néhány éven belül 
visszavonul, de nem lesz akinek át-
adnia a stafétát.

Rámutatott, a mikóújfalusi hely-
zet pontosan tükrözi a hazai való-
ságot: évekig orvos nélkül maradt 
a község, majd miután mégis került 

szakember, az állam nem biztosí-
totta a feltételeket, hogy működ-
tethesse a rendelőt, és megéljen. 
„Sürgősen lépni kell az alapellátás 
megmentése érdekében, mert orszá-
gos szinten falvak százai maradnak 
orvos nélkül. Az alapellátásra egyre 
több feladat hárul, miközben vidé-
ken az sincs, akihez forduljanak a 
betegek. A döntéshozók teljesen el-
szakadtak a valóságtól” – fakadt ki 
a szövetség elnöke. Demeter Ferenc, 
Mikóújfalu polgármestere lapunk-

nak elmondta, azt próbálja megol-
dani, hogy egy működő praxissal 
rendelkező háziorvos tartson fenn 
munkapontot Mikóújfaluban, és he-
tente legalább egy-két alkalommal 
fogadja a helyieket.

Belátom, hogy 750 beiratkozott pá-
cienssel nem lehet fenntartani a ren-
delőt, de meg kell oldanunk, hogy 
a község ne maradjon orvos nélkül, 
hiszen az idősek nem utazhatnak 
minden receptért, küldőpapírért a 
városba – részletezte a polgármester. 

Ellehetetlenített egészségügyi alapellátás, gondban a háziorvosok

 » A nyugati 
országokban 500-
750 feliratkozott 
beteg az ideális, 
az orvos minde-
gyik páciensét jól 
ismeri, ami növeli 
az ellátás szín-
vonalát, közben 
pedig nincsenek 
anyagi gondjai.

A háziorvosi szakma nem vonzó a fi atalok számára, egyre több az idős gyógyító




