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Távkonzultációk 2021-ben is
Március végéig érvényesek az ellátásra vonatkozó intézkedések és a keretszerződés is

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

2021 első negyedévének végéig, az-
az március 31-éig érvényben marad 
az egészségbiztosítási rendszerben 
elvégezhető szolgáltatásokat és 
azok fi nanszírozását szabályozó 
éves keretszerződés. A dokumen-
tum érvényességének meghosz-
szabbításáról a kormány döntött, az 
egészségbiztosítási pénztár, illetve 

az egészségügyi minisztéri-
um pedig közös rendelet-
ben hosszabbította meg a 
keretszerződés alkalmazási 
normáinak érvényességét, 
ugyancsak az első negyed-
év végéig. Az egészségügyi 
szolgáltatók, illetve az 
egészségbiztosítási pénztár 
között megkötendő kiegészí-

tő szerződések révén ugyanak-
kor biztosítják az új esztendő első 
negyedévére szerződött egészség-
ügyi szolgáltatások, gyógyszerek 
és orvostechnikai eszközök költsé-
gének elszámolását is. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy az egészség-
biztosítással rendelkező páciensek 
2021 első negyedévében is ugyan-
azokra az egészségügyi szolgálta-
tásokra jogosultak, mint az elmúlt 
évben. Egy fontos újdonság van, 
amely a múlt év nagy részében nem 
volt elérhető és csak alig több mint 
egy hónapja került bevezetésre: az 
intézkedés értelmében az ország te-

rületén bárhol elvégeztethetők már 
a paraklinikai vizsgálatok, nem 
csak abban a megyében, amelyben 
az orvos kiállította a küldőpapírt.

Fellazított korlátozások 
továbbra is

Mint arról a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár, illetve az 
intézmény vezérigazgatója, Duda 
Tihamér tájékoztatta lapunkat, a 

koronavírus-járvány miatt tavasz 
óta bevezetett, különböző egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz való 
könnyített hozzáférést biztosító 
intézkedések érvényességét is meg-
hosszabbították március 31-éig. Így 
továbbra is lehetőség van távkon-
zultációk elvégzésére azon betegek 
esetében, akiknél a konzultáció 
nem igényel személyes jelenlétet. 
Távkonzultációkra az egészségügyi 
alapellátásban, tehát a háziorvo-

si rendszerben, továbbá a járóbe-
teg-szakrendelőkben, illetve a reha-
bilitációs szakterületen is lehetőség 
van március végéig, és ezek a szol-
gáltatások a páciens egészségügyi 
kártyája nélkül is hitelesíthetők, 
ugyanis offl  ine konzultációnak mi-
nősülnek. Ugyanez érvényes a já-
róbeteg-szakellátásban az alapszol-
gáltatások csomagjában biztosított 
pszichológusi és logopédusi szolgál-
tatásokra is. A járóbeteg-szakren-
delőkben, a rehabilitációs szakte-
rületen, valamint a palliatív ellátás 
esetében küldőpapírra sincs szük-
ség a szolgáltatás biztosításához. A 
koronavírusra utaló tüneteket mu-
tató betegek továbbra is ellátásban 
részesülnek – egészségbiztosítotti 
státuszuktól függetlenül –, beleért-
ve a távkonzultációkat is. Utóbbi 

esetben az egészségügyi alapellá-
tásban, illetve a járóbeteg-szakellá-
tásban dolgozó orvosok bármilyen 
távközlési formát használhatnak, 
és óránként legfeljebb 8 konzultá-
ciót végezhetnek el. A háziorvosok 
a krónikus betegek számára havon-
ta két konzultációt biztosíthatnak. 
Ugyanakkor a speciális kezelés 
megkezdésének részeként kiállít-
hatnak betegeik számára olyan in-
gyenes és ártámogatott gyógyszer-
recepteket is, amelyekhez korábban 
elengedhetetlen volt a szakorvosi 
javaslat. Azon krónikus betegek 
számára pedig, akiknek a kezelését 
korábban már beállította a szak-
orvos, a háziorvosok kiállíthatnak 
gyógyszerrecepteket anélkül, hogy 
a páciensnek újbóli szakorvosi kon-
zultációra kellenen mennie.

2021 első negyedévében 
is mellőzhető a rendelő 
felkeresése, ha távkonzultáció 
során is biztosítható az ellátás

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

• Érvényben maradnak az új év első hónapjaiban is azok a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt 2020-as intézkedések, amelyek könnyített hozzáférést biztosíta-
nak bizonyos szolgáltatásokhoz – így például a távkonzultációs lehetőségek is 
– az egészségügyi rendszerben. Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszerben 
elvégezhető szolgáltatásokat és azok finanszírozását szabályozó éves keretszer-
ződés érvényességét is meghosszabbították.

A N T A L  E R I K A

A Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság 

gondozásában további 188 örök-
be fogadhatóvá nyilvánított 

gyerek várja, hogy szerető 
családra találjon, országos 
viszonylatban legalább 
3500. A képviselőház ál-
tal novemberben megsza-
vazott új örökbefogadási 

törvény megkönnyíti és fel-
gyorsítja az örökbefogadási eljárást. 
Ahogy erről a Székelyhon korábban 

már beszámolt, eddig a gyerek csa-
ládjában a negyedfokú rokonig meg 
kellett keresni a hozzátartozókat, és 
írásos beleegyezésüket kérni, hogy 
lemondanak a gyerekről. Ez meg-
változott: mér nem kell negyedfokig 
megszerezni a lemondást, harmad-
fokig pedig már akkor meg kell ke-
resni a rokonokat, amikor a gyerek 
bekerül az állami rendszerbe. Csép 
Andrea családügyekkel foglalkozó 
parlamenti képviselő elmondta, a 
gyerekjogi törvény előírja, hogy a 
védelmi rendszerben miként védik 
a gyereket, de most már az esetme-
nedzser – aki szociális asszisztens 
vagy pszichológus – követi a gye-

rek fejlődését, és annak érdekeit 
fi gyelembe véve dönt az örökbefo-
gadásról. Ez azt jelenti, hogy ha egy 
gyerek bekerült az állami gondozási 
rendszerbe a szülő hibáján kívül, 
de a szülő egy éven keresztül nem 
működik együtt a hatósággal, nem 
próbálja a kicsit visszaintegrálni a 
családba, nem látogatja, akkor az 
esetmenedzser elrendelheti a gyerek 
örökbe fogadhatóvá nyilvánítását. 
Amennyiben a szülő hibájából ve-
szik el a családtól a gyereket, akkor 
fél év után elkezdődhet az örökbe 
fogadhatóvá nyilvánítási folyamat, 
ha ez idő alatt a szülő nem tesz lépé-
seket a változtatás érdekében és nem 
működik együtt a hatósággal. Ha pe-

dig a szülők mondanak le szülői jo-
gaikról és ezen döntésüket 45 napon 
belül nem vonják vissza, ugyancsak 
örökbe fogadhatóvá válik a gyerek.

Azok a szülők, családok, akik 

gyereket szeretnének örökbe fogad-
ni, a Maros Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság Trébely 
utca 7. szám alatti székhelyén érdek-
lődhetnek a lehetőségekről.

Közel 200 gyerek várja Maros megyében, hogy örökbe fogadják
• Az elmúlt évben 60 kisgyerek került ki az állami 
szociális rendszerből Maros megyében, mivel új, örök-
befogadó családot talált. A legkisebb örökbefogadott 
egyéves, míg a legidősebb 14. Közülük 26-ot az ország 
más-más vidékén élő szülők fogadtak örökbe.

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság hatásköre az örökbeadás 

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  RAB ZOLTÁN




