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• Noha szerdától 
bizonyos egészség-
ügyi szolgáltatások 
esetében visszave-
zették a megszokott 
ügyintézési gyakorla-
tot, általános érvényű 
szabály maradt, hogy 
ami nem feltétlenül 
kívánja meg a páciens 
és az egészségügyi 
szolgáltatók szemé-
lyes találkozását, azt 
továbbra is a távközlé-
si lehetőségekkel élve 
kell megoldani – hívta 
fel a figyelmet a Har-
gita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár 
vezetője, egyszers-
mind részletezve azt, 
hogy miként történik 
az egészségügyi szol-
gáltatások igénylése 
júliustól.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az egészségügyi szolgáltatók, 
illetve az egészségbiztosítá-
si pénztár esetében is egya-

ránt érvényes – és szeptember vé-
géig egészen biztosan így is marad 
–, hogy a lazítások ellenére mellőz-
ni kell a személyes találkozást a pá-
ciensekkel azon szolgáltatások ese-
tében, amelyek ezt lehetővé teszik 
– hangsúlyozta Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója. „Az em-
berekben benne van, hogy amint 
egy kicsit fellazultak a szabályok, 
jönnek és inkább sorban állnak” – 

fogalmazott az általános tapaszta-
lattal kapcsolatban. Az intézmény 
vezetője éppen az említettek miatt 
átfogó tájékoztatást adott a követ-
kező három hónapban érvényes 
előírásokról az egészségügyi szol-
gáltatások igénylését illetően. 

Távkonzultáció továbbra is

Az egészségügyi alapellátási 
rendszerben és a járóbeteg-szak-
rendelőkben – ide értve a társult 
pszichológiai, logopédiai szolgál-
tatásokat is – szeptember végéig 
továbbra is alkalmazhatják a táv-
konzultációs lehetőségeket, bármi-
lyen távközlési formát használva, 
óránként legfeljebb 8 konzultációt 

elvégezve. A pácienseknek tovább-
ra sincs szükségük küldőpapírra, 
amikor szakorvosi konzultációt 
vesznek igénybe a járóbeteg-szak-
rendeléseken. Ugyanakkor a táv-
konzultációk során a háziorvos 
vagy szakorvos által kiállított orvo-
si igazolásért, gyógyszerreceptért 
és más dokumentumokért sem kell 
személyesen bemenniük a rendelő-
be, ezt elektronikus formában is 

elküldheti nekik az orvos. Ez érvé-
nyes az egészségbiztosítási pénztár 
esetében is: a biztosított által igé-
nyelt dokumentumot elektronikus 
formában küldik el, ugyanakkor 
ha a biztosítottnak kell bemutatnia 
valamilyen iratot az intézménynél, 
ezt megteheti online formában is, 
beszkennelve és elküldve a pénz-
tárnak (az elérhetőségek listája 
megtalálható a www.cnas.ro/
cashr/page/relatii-publice.html 
címen). Szintén érvényben marad 
szeptember 30-áig az az előírás, 
amelynek értelmében a kórházi 
ellátás végén a beteg orvosa szük-
ség esetén kiállíthat akár 90 na-
pig érvényes kedvezményes és ár-
támogatott gyógyszerrecepteket.

Érvényesek maradnak 
a küldőpapírok

Hasznos tudni ugyanakkor, hogy 
néhány dokumentum érvényességét 
kiterjesztették egészen szeptember 
30-áig. Ezek közé tartoznak a küldő-
papírok a szakrendelések esetében, 
ide értve a fi zioterápiás és rehabili-
tációs szakrendeléseket is, és a pa-
raklinikai – például laboratóriumi 

– szolgáltatásokra vonatkozó küldő-
papírok is. Szeptember végéig érvé-
nyesek ugyanakkor a gyógyászati 
eszközök, segédeszközök, készülé-
kek igénylésére kiállított orvosi ja-
vaslatok, illetve az ezek beszerzését 
jóváhagyó igazolások, valamint az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár szakbizottsága által kiállított, 
PET-CT kivizsgálások jóváhagyásá-
ra vonatkozó határozatok is. A há-
ziorvosok továbbra is kiállíthatnak 
betegeiknek krónikus betegségekre 
gyógyszerrecepteket, felírhatnak or-
vosságokat az országos egészségügyi 
programokba tartozó ingyenes és ár-
támogatott gyógyszerlistákról, azzal 
a kikötéssel, hogy a terápiás proto-
kollok vagy speciális nyomtatvány 

alapján igényelhető gyógyszerek 
esetében a beteg szakorvosa periodi-
kusan felül kell vizsgálja és megerő-
sítse, illetve szükség esetén módosít-
sa a kezelés folytatását. Az előírások 
értelmében továbbra is betegszabad-
ságra és táppénzre jogosultak azok, 
akiknek esetében lakhelyi elkülö-
nítést vagy karantént rendelt el az 
egészségügyi szakhatóság a korona-
vírus-fertőzés gyanúja miatt.

Cél az érintkezések mellőzése
Egészségügyi ellátás: továbbra is a távközlési lehetőségekkel kell élni

Maradnak a távkonzultációk. 
A rendelőket csak előzetes 
egyeztetés után, az orvos 
utasítására kell személyesen 
felkeresni

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

Ezer Székely Leány 
Napja
A koronavírus-járvány miatt 
hozott korlátozások betar-
tásával, szerényebb körül-
mények között rendezik meg 
szombaton az Ezer Székely 
Leány Napját a csíksomlyói 
hegynyeregben, ahol a kör-
nyékbeli települések ezúttal 
csak kis küldöttségekkel 
vehetnek részt. A városbeli 
felvonulás elmarad, 11 órakor 
szentmise kezdődik a hely-
színen. A kétórásra terve-
zett eseményen megtartják 
a szokásossá vált közös 
fotózást is, a járvány miatt 
ezúttal a megfelelő távolsági 
szabályok betartásával. A 
rendezvény idei házigazdája 
Csíkdelne. Kérik a részvevő-
ket, hogy lehetőleg székely 
ruhában jelenjenek meg. Az 
esemény élőben követhető 
lesz a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes Face-
book-oldalán.

A Székely 
Népviselet Napja
Ma van a Székely Népvise-
let Napja. A kezdeményező 
Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes arra biztat mindenkit, 
hogy ezen a napon öltsön szé-
kely ruhát. Az együttes péntek 
éjfélig várja a népviseletben 
készült fotókat a hargitanep-
tanc@gmail.com címre vagy 
az együttes Facebook-oldalára 
privát üzenetként. A beküldött 
fotókat megosztják az együttes 
közösségi oldalán.

Megemlékezés 
a pozsonyi csatáról
Csíkpálfalva Polgármesteri 
Hivatala, a Csomortányért 
Egyesület, valamint az Aracs 
Közbirtokosság szervezé-
sében ma 17 órától Csíkcso-
mortánban, a Kárpátok őre 
emlékműnél tartanak szűk 
körű megemlékezést a 907. 
július 3–7-ei pozsonyi csa-
táról. A rendezvény ünnepi 
köszöntővel kezdődik, majd 
az egyházi áldás után helye-
zik el a kegyelet koszorúit az 
emlékműnél.

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

Nincsenek turisták, pontosab-
ban csak nagyon kevesen van-

nak, így emiatt nincs szükség ál-
landó nyitvatartásra sem – mondta 
érdeklődésünkre Simon László, 

a barlangot és védett területnek 
nyilvánított környékét gondozó 
Gyilkostó Adventure Egyesület ve-
zetője. Ez nem azt jelenti, hogy ne 
lehetne meglátogatni a barlangot; 
ez tehát továbbra is lehetséges, de 
csak előzetes bejelentkezés alap-
ján. Aki kíváncsi a cseppkövekre és 
más látványosságokra, az a 0744-

701815-ös számon kérheti, hogy a 
képzett barlangászok végigvezes-
sék a barlang turisták számára lá-
togatható részén. Simon közölte, a 
korábbi években az volt a jellemző, 
hogy már májustól jelentkeztek 
vendégek, és hetente 5–6 csoportot 
fogadtak, júliustól pedig akár napi 
8–10 előzetes időpontfoglalásuk is 
volt (a bejelentkezés nélkül odaér-
kezőkön kívül), most azonban alig 
néhányan keresik őket. Ezért nem 
indítják el a szokásos állandó szol-
gálatot. Ettől függetlenül tovább-
ra is ellátják azokat a feladatokat, 

amelyek a barlang és környéke 
gondnokságához hozzátartoznak. 
Az itt élő állat- és növényfajok azo-
nosításával, élőhelyeik megfigye-
lésével foglalkoznak, vigyáznak a 
rájuk bízott területre. Simon László 
hozzátette: újdonság, hogy a Gyil-
kostó Adventure Egyesület nemrég 
önkéntességi szerződést kötött a 
Természetvédelmi Területek Orszá-
gos Ügynökségének Hargita megyei 
szervezetével, így ezentúl együtt-
működésben fognak dolgozni a Sú-
gó-barlang környéke és más védett 
helyek megóvása érdekében.

Nyitna a barlang, ha lenne kinek

A járvány nem akadály

A járványügyi korlátozások miatt 
pár hete még nem volt lehet-
séges a barlang megnyitása a 
látogatók előtt. Most már fogad-
hatnak érdeklődőket, persze a 
zárt térben érvényes előírások 
betartásával. Egyszerre csak 
kisebb létszámú csoportok lép-
hetnek be, és a maszk viselése 
is kötelező.

• A Súgó-barlangnál más években július elsejétől kez-
dődött a főszezon, amikor állandó ügyelettel és az ott 
dolgozó önkéntesek vezetésével bármikor megtekinthe-
tő a különleges természeti kincs. Idén ez várat magára.




