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A lakosság csaknem fele beoltatná magát koronavírus ellen 

Érvényben maradnak az új 
év első hónapjaiban is azok a 
koronavírus-járvány miatt el-
rendelt 2020-as intézkedések, 
amelyek könnyített hozzá-
férést biztosítanak bizonyos 
szolgáltatásokhoz – így pél-
dául a távkonzultációs lehető-
ségekhez is – az egészségügyi 
rendszerben.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A z első negyedév végéig, azaz 
március 31-ig érvényben ma-
rad az egészségbiztosítási 

rendszerben elvégezhető szolgál-
tatásokat és azok fi nanszírozását 
szabályozó éves keretszerződés. 
A dokumentum érvényességének 
meghosszabbításáról a kormány 
döntött, az egészségbiztosítási 
pénztár, illetve az egészségügyi 
minisztérium pedig közös rende-
letben hosszabbította meg a keret-
szerződés alkalmazási normáinak 
érvényességét, ugyancsak az első 
negyedév végéig. Az egészségügyi 
szolgáltatók, illetve az egészség-
biztosítási pénztár között megkö-
tendő kiegészítő szerződések ré-
vén ugyanakkor biztosítják az új 
esztendő első negyedévére szerző-
dött egészségügyi szolgáltatások, 
gyógyszerek és orvostechnikai esz-
közök költségének elszámolását is.

A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy az egészségbiztosítással 
rendelkező páciensek 2021 első 
negyedévében is ugyanazokra az 
egészségügyi szolgáltatásokra jo-

gosultak, mint az elmúlt évben. 
Egy fontos újdonság van, amely 
a múlt év nagy részében nem volt 
elérhető és csak alig több mint egy 
hónapja vezették be: az intézkedés 
értelmében az ország területén már 
bárhol elvégeztethetők a paraklini-
kai vizsgálatok, nem csak abban a 
megyében, amelyben az orvos kiál-
lította a küldőpapírt.

Amint arról a Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár, illet-
ve az intézmény vezérigazgatója, 
Duda Tihamér tájékoztatta lapun-

kat, a koronavírus-járvány miatt 
tavasz óta bevezetett, különböző 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való könnyített hozzáférést bizto-
sító intézkedések érvényességét is 
meghosszabbították március 31-
ig. Így továbbra is lehetőség van 
távkonzultációk elvégzésére azon 
betegek esetében, akiknél a kon-
zultáció nem igényel személyes 
jelenlétet. Távkonzultációkra az 
egészségügyi alapellátásban, tehát 
a háziorvosi rendszerben, továbbá 
a járóbeteg szakrendelőkben, illet-

MÁRCIUS VÉGÉIG ÉRVÉNYBEN MARADNAK A „COVID-INTÉZKEDÉSEK” AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERBEN

Idén is igényelhető távkonzultáció

Március végégig mellőzhető a rendelő felkeresése, ha távkonzultáció során is biztosítható az ellátás

A válaszadók 29 százaléka véli úgy, hogy a mostanáig kifejlesztett vakcinák nagyjából hatékonyak
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ve a rehabilitációs szakterületen 
is lehetőség van március végéig, 
és ezek a szolgáltatások a páci-
ens egészségügyi kártyája nélkül 
is hitelesíthetőek, ugyanis offl  ine 
konzultációnak minősülnek.

Ugyanez érvényes a járóbe-
teg-szakellátásban az alapszol-
gáltatások csomagjában biztosí-
tott pszichológusi és logopédusi 
szolgáltatásokra is. A járóbeteg 
szakrendelőkben, a rehabilitáci-
ós szakterületen, valamint a pal-
liatív ellátás esetében küldőpa-
pírra sincs szükség a szolgáltatás 
biztosításához. A koronavírusra 
utaló tüneteket mutató betegek 
továbbra is ellátásban része-
sülnek – egészségbiztosítotti 
státuszuktól függetlenül –, be-
leértve a távkonzultációkat is. 
Utóbbi esetben az egészségügyi 
alapellátásban, illetve a járóbe-
teg-szakellátásban dolgozó or-
vosok bármilyen távközlési for-
mát használhatnak, és óránként 
legfeljebb 8 konzultációt végez-
hetnek el. A háziorvosok a kró-
nikus betegek számára havonta 
két konzultációt biztosíthatnak. 
Ugyanakkor a speciális kezelés 
megkezdésének részeként kiál-
líthatnak betegeik számára olyan 
ingyenes és ártámogatott gyógy-
szerrecepteket is, amelyekhez 
korábban elengedhetetlen volt a 
szakorvosi javaslat. Azon króni-
kus betegek számára pedig, akik-
nek a kezelését korábban már 
beállította a szakorvos, a házior-
vosok kiállíthatnak gyógyszerre-
cepteket anélkül, hogy a páciens 
újbóli szakorvosi konzultációra 
menne.

 » Az egész-
ségbiztosítással 
rendelkező páci-
ensek 2021 első 
negyedévében 
is ugyanazokra 
az egészségügyi 
szolgáltatásokra 
jogosultak, mint 
az elmúlt évben. 

 » BÁLINT ESZTER

A romániai lakosság 48 százalé-
ka beoltatná magát koronavírus 

ellen az IMAS legfrissebb felmérése 
szerint. Az Europa FM felkérésére, 
december 8–21. között 1010 személy 
megkérdezésével készült közvéle-
mény-kutatás során a válaszadók 
34,7 százaléka mondta azt, hogy bár-
milyen körülmények között kész be-
oltatni magát, további 13,3 százalék 
pedig közölte, csakis abban az eset-
ben igényli a vakcinát, ha azt ingye-
nesen bocsátják a rendelkezésére. 
45,7 százalékra rúg eközben azoknak 
az aránya, akik ellenzik a Covid-19 
elleni oltást.

A megkérdezettek 59 százaléka 
ugyanakkor úgy gondolja, hogy a 
háziorvosával közösen kellene el-
döntenie, hogy milyen oltást kapjon, 
26 százalék szerint ezt mindenkinek 
magának kell eldönteni, 12 százalék 
szerint pedig a döntés joga a hatósá-
gokat illeti meg.

A válaszadók 29 százaléka véli 
eközben úgy, hogy a mostanáig ki-
fejlesztett vakcinák nagyjából haté-
konyak, 14 százalék pedig nagyon 
bízik ezek hatékonyságában. A 
megkérdezettek 26 százaléka mond-

ta azt, hogy kevéssé bízik az új ol-
tások hatékonyságában, 24 százalék 
szerint pedig csak nagyon kicsit ha-
tékonyak. A felmérés hibaszázaléka 
+/–3,1 százalék.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, egy december 22-én közzé-
tett, az Avangarde által készített 
közvélemény-kutatás eredményei 
még azt mutatták, hogy a romániai 
lakosság mindössze 30 százaléka 
kész kérni a vakcinát az oltási kam-
pány során, 29 százalék visszauta-
sította a vakcinát, 29 százalék pe-
dig azt mondta, még nem döntött a 
témában.

Mint ismeretes, az oltási stratégia 
értelmében a kampány első szaka-
szában csak az állami és magánin-
tézmények alkalmazásában álló 
egészségügyi és szociális dolgozók 
kaphatják meg az oltást. Ezt köve-
tően a második szakaszban oltás-
ra jogosultak is jelentkezhetnek, 
vagyis a veszélyeztetett személyek, 
illetve azok, akik kulcsfontosságú 
ágazatokban dolgoznak. A lakosság 
tömeges oltására csak a harmadik 
szakaszban kerül sor. A polgárok je-
lenleg létrehozhatnak ugyan fi ókot 
a platformon, előjegyzést azonban 
még nem tudnak kérni, erre csak az 

első két szakasz lezárulását követő-
en lesz lehetőségük. 

A BioNTech-Pfi zer vakcinájából 
több mint 12 millió dózisra van szer-

ződése Romániának, a Moderna oltó-
anyagából pedig – amelynek az enge-
délyezését január első hetére várják 
– 3,5 millió adag jár az országnak.




