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Röntgen alatt a rendszer
30%-kal csökkent a szolgáltatásokra felhasznált összegek értéke

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az már eddig is tudott do-
log volt, hogy a koronaví-
rus-járvány megjelenése, 

az ennek következtében megho-
zott óvintézkedések, a kórházak 
múlt év márciusában történt ki-
ürítése és a szükségállapot beve-
zetése, valamint az ezzel együtt 
járó korlátozások miatt kevesebb 
beteg jutott egészségügyi ellátás-
hoz, mint más években, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár vaskos éves jelentése azonban 
lényegesen pontosabb képet ad az 
egyes területeken mért csökkenés-
ről. Ugyanakkor a rendkívüli hely-
zet következtében megváltozott 
költségelszámolások miatt egyes 
negatív hatásokat elfednek a szá-
mok, de a magyarázat által látha-
tóvá válnak.

Mik csökkentek?

Az intézmény jelentésének a 2020-
as, illetve 2019-es esztendő költ-
ségelszámolási összehasonlításá-
ból kiderül, hogy az ingyenes és 
ártámogatott gyógyszerreceptek, 
a gyógyászati segédeszközök, il-
letve a fogászati ellátás költségei 

csökkentek a legnagyobb 
mértékben az elmúlt évben, 
sorrendben 11, 14, illetve 27 
százalékkal. A gyógysze-
rek esetében – ahol az ár-
támogatás összértéke 45,7 
millió lejre csökkent tavaly, 
az előző évi 51,2 millió lej-

hez képest – ez azt jelenti, 
hogy kevesebb beteg került kór-
házba, de orvoshoz is kevesebben 
mehettek, illetve mertek elmenni. 
A már diagnosztizált és beállított 
kezeléssel rendelkező krónikus be-
tegek esetében kisebb volt a gond, 
ők megkaphatták és kiválthat-
ták gyógyszerreceptjeiket – akár 
távkonzultációk során is –, más 
évekhez képest viszont keveseb-
ben fordultak orvoshoz azok kö-
zül, akiknek kivizsgálásokra lett 
volna szükségük, tehát kevesebb 
akut és krónikus beteget diagnosz-
tizáltak tavaly, mint más években. 
„Aki úgy érezte, hogy még bírja, 
nem ment el az orvoshoz. Sajnos 

van egy ilyen jelenség, aminek 
idővel egyértelműen lesznek ne-
gatív hatásai, hiszen például egy 
nem idejében kezelt akut beteg-
ség krónikussá válhat” – mondta 
a problémával kapcsolatban Duda 

Tihamér, a Hargita Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár vezérigazga-
tója lapunknak.

Még a várólisták is 
megszűntek

A fogászati ellátás esetében egyér-
telműen az a költségcsökkenés fő 
oka, hogy tavaly tavasszal, a szük-
ségállapot idején három hónapig ki 
sem nyithattak. Az egészségbiztosí-
tási rendszerben elvégzett fogászati 
ellátás tavaly 1,7 millió lejt emész-
tett fel a megyében, 2019-ben ez az 
érték 2,3 millió lej volt. A gyógyá-
szati segédeszközökre – a járókere-
tektől a végtagprotéziseken át a hal-
lókészülékekig és szemkristályokig 
– fordított éves összeg csökkenése 
szintén a korlátozásokkal áll össze-
függésben. Az egészségbiztosítási 
pénztár hónapokra lebontott kimu-
tatásában jól követhető a képalkotó 

diagnosztikai eljárásokra (például 
röntgen-, CT-vizsgálatok) elszámolt 
összegek tavaly tavaszi drasztikus 
csökkenése, majd a nyári növeke-
dése is. Tavasszal egyébként még 
a várólisták is megszűntek, amire 
korábban soha nem volt példa.

A számok mögött

Dacára annak, hogy az intézmény 
az adatokkal kapcsolatos követ-
keztetésként is megállapítja, hogy 
a múlt évben egyes intézkedések 
nagymértékben akadályozták a 
krónikus, de még az akut betegek 
hozzáférését is a kórházi ellátáshoz, 
a költségelszámolási adatok ezt 
nem tükrözik. A magyarázat erre az 
– mint Duda Tihamértól megtudtuk 
–, hogy bizonyos költségek részará-

nya és az elszámolás módja is telje-
sen megváltozott tavaly. 2020-ban 
a kórházak által felhasznált össz-
költségnek a 15,9 százalékát tette ki 
a szolgáltatásokra fordított kiadás, 
a fennmaradó rész teljes egészében 
bér jellegű költség. Más években a 
szolgáltatások költsége – amelynek 
a gyógyszerek, élelmezés, jármű-
park- és épületfenntartási költségek 
stb. is a részét képezik – 30 százalék 
körüli. Ezek a részarányok tolódtak 
el tavaly: a kórházi szolgáltatások 
száma és költségértéke lecsökkent, 
viszont számos, az elvégzett munka 
mennyiségéhez közvetlenül nem 
kötődő egyéb költséget, például 
különböző veszélyességi és egyéb 
pótlékokat fi zetett ki a kórházak-
nak az egészségbiztosítási pénztár 
– tudtuk meg Duda Tihamértól. Így 
a felhasznált költségvetési összegek 
értéke más évekhez viszonyítva alig 
változott, amihez hozzájárult az is, 

hogy kezdetben akkor is megkapták 
a kórházak a pénztárral leszerző-
dött összegeket, ha kevesebbet tel-
jesítettek, majd pedig a leszerződött 
érték fölött megvalósított értéket is 
megkapták, nem kellett várniuk a 
költségvetés-kiegészítésre.

Megduplázódtak az otthoni 
betegellátás költségei 

Az egyetlen érték, ami jelentősen 
nőtt, lényegében megduplázódott 
tavaly, az az otthoni beteggondo-
zás éves költsége. 2019-hez képest 
a növekedés meghaladja a 197 szá-
zalékot: 678 800 lejről 1 340 780-ra 
nőtt. Ennek legfőbb okáról Duda 
Tihamér elmondta, hogy a kórhá-
zakban tavaly tavasszal bevezetett 
korlátozások miatt sokkal többen 

kaptak otthon szakellátást, mint 
korábban, ugyanakkor részben 
azért is növekedett az otthoni be-
teggondozás összköltsége, mert – 
akárcsak az egészségügyi rendszer 
más területein – minden hónapban 
a megvalósított költséget fi zethette 
ki az egészségbiztosítási pénztár, 
nem a leszerződött összeget, ami 
mindig alacsonyabb. 

Egyébként dacára annak, hogy 
kevesebben jutottak orvosi szol-
gáltatásokhoz tavaly, Hargita 
megyében az országos átlaghoz 
képest jobb volt a helyzet e tekintet-
ben. Mint arról Lorenzovici László 
egészségügyi közgazdász korábban 
beszélt lapunknak, a betegszámok 
összehasonlítása alapján Hargita 
megye az országos átlag felett van.

Még nem mérhető, pontosan 
mekkora negatív hatása volt 
annak, hogy tavaly sokan nem 
fordultak, fordulhattak orvoshoz
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Emlékművet avatnak 
Az 1990-ben történt tragikus 
események áldozatai, sebesült-
jei, meghurcoltjai tiszteletére 
emlékművet avatnak szom-
baton Marosszentgyörgyön. 
A Fekete Március elnevezésű 
alkotás, amelyet Máthé Mihály 
helyi fiatal szobrász készített, 
magyar és roma szimbólumokat 
is tartalmaz. Az akkori maros-
vásárhelyi román–magyar 
összecsapások után a békésen 
tüntető vagy településüket 
megvédeni szándékozó magyar 
és roma személyeket, köztük 
sok marosszentgyörgyit is, meg-
hurcolták, megfenyegették, sőt 
be is börtönözték. A talapzaton 
egy Sütő András-idézet áll: „az 
én reményem a szót értésé!” Az 
emlékműavatásra, amelynek 
megvalósítását Magyarország 
Kormánya is támogatta, a 
marosszentgyörgyi Temető ut-
cában, a református és a római 
katolikus temető találkozási 
pontjánál kerül sor, március 27-
én, szombaton délben 12 órakor.

Együttműködnének 
a megyei tanáccsal
A Maros megyei önkormányzat 
támogatását kéri a Maros-
széki Közösségi Alapítvány a 
biztonságos közlekedés és a 
bűnmegelőzés tudnivalóinak 
átadásában. Az alapítvány több 
ilyen akciót is kezdeményezett, 
de egy jól összeállított stratégia 
nélkül nehéz ezt sokáig végez-
nie, ezért van szüksége az egész 
megyét átfogó tervre. A Maros és 
a Hargita megyei rendőrségnek 
közösen van egy kéttagú csapa-
ta Marosvásárhely székhellyel, 
amely az emberkereskedelem-
mel kapcsolatos problémákkal 
foglalkozik, a drogokról, azok 
káros hatásáról szintén 2–3 
személy tart felvilágosítást, de 
a biztonságos közlekedésről, a 
baleset-megelőzésről is csak két 
személy oktatja a fiatalokat, ha 
szükséges. Ezen szeretne vál-
toztatni a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány, oly módon, hogy ne 
csak a rendőrség feladata legyen 
mindez, de a pedagógusokat is 
képezzék ki, és vezessék be az 
iskolákba választható tantárgy-
ként a bűnmegelőzés tudniva-
lóit. Gál Sándor, az alapítvány 
ügyvezetője a Székelyhonnak 
elmondta, azt szeretnék, ha 
létrejönne egy hosszú távú 
megyei stratégia, Maros megye 
öt városában egy jól kidolgo-
zott terv szerint tartanának az 
iskolásoknak felvilágosítást, 
rendszeres konzultációt arról, 
hogy mire figyeljenek, mit jelent 
az emberkereskedelem, a kábí-
tószer, az utakon a biztonságos 
közlekedés, mit tehetnek a 
fiatalok a megelőzés érdekében, 
hogy ne kerüljenek bajba. A Ma-
ros Megyei Tanács határozatter-
vezetet készített elő, amelyben 
partnerségi szerződést kötne a 
Marosszéki Közösségi Alapít-
vánnyal. (Antal Erika)

• RÖVIDEN 

• Az egészségügyi rendszer egyes területein jelen-
tősen csökkent a felhasznált költségvetési összegek 
értéke, azaz lényegesen kevesebb beteg kerül be 
az ellátórendszerbe, mint a járvány előtti években – 
derül ki a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
éves tevékenységi jelentéséből. Ebben következte-
tésként is megállapítják, hogy a múlt évben egyes 
intézkedések nagymértékben akadályozták a króni-
kus, de még az akut betegek hozzáférését is a kórházi 
ellátáshoz, aminek a betegek egészségére gyakorolt 
hatása még nem ismert.




