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Előbb a pácienseik korona-
vírus elleni oltásáról szóló 
szerződést szeretnék látni a 
háziorvosok, akik azt mond-
ják, velük még nem tárgyaltak 
a kormány illetékesei.

 » HAJNAL CSILLA

B ár a Covid–19 elleni oltási 
kampányt koordináló orszá-
gos bizottság (CNCAV) elnö-

ke, Valeriu Gheorghiţă bejelentet-
te, hogy április végétől a háziorvosi 
rendelőkben is elkezdik a beoltá-
sokat, az egészségügyi minisztéri-
um részéről még senki nem ült le 
tárgyalni az érintettekkel a témá-
ban. Tehát szerződést sem kötöttek 
még velük, a háziorvosok így nem 
tudják, milyen feltételeknek kell 
megfelelniük a rendelőknek.

Mint ismeretes, Valeriu Gheorg-
hiţă bejelentése szerint a házior-
vosok az AstraZeneca és a Johnson 
& Johnson által kifejlesztett vakci-
nával oltanak majd április végétől. 
A háziorvos maga dönti el, hogy a 
hozzá tartozó személyeket milyen 
sorrendben oltja. A megyei köz-
egészségügyi igazgatóságok már-
cius végéig összesítik, hogy hány 
háziorvos hajlandó részt venni a 
kampányban.

Infrastruktúra-
és szakemberhiány
Erről a tervről azonban még egyál-
talán nem tárgyaltak az érintettek-
kel, azaz a háziorvosokkal, akik 
nem a kormány vagy a minisz-
térium beosztottai, hanem ma-
gánpraxisban dolgozó orvosok. 
„Amennyiben a kormánynak vagy 
az egészségügyi minisztériumnak 
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Szerződést várnak oltás előtt a háziorvosok

Eddig még senki nem tárgyalt a háziorvosokkal a koronavírus elleni vakcina beadásának feltételeiről

 »  „Eddig a 
legtöbb felté-
telt nem tudjuk 
teljesíteni, mert 
az infrastruktú-
ránk nem enge-
di meg, tehát 
előbb világosan, 
egyértelműen 
megfogalmazott 
szerződésre van 
szükség” – fo-
galmazta meg 
véleményét Sza-
bó Soós Klára.

az az óhaja, hogy az oltásban részt 
vegyünk, akkor már elő kellett vol-
na állniuk a szerződésjavaslattal, 
hiszen mi nem vagyunk alkalmazot-
tak, beosztottak, nem lehet hatalmi 
pozícióból feladatokat osztogatni 
nekünk, mert az törvénytelen. Mi 
törvényes alapon szeretnénk mű-
ködni, tehát ha pluszszolgáltatást 
akarnak tőlünk, akkor álljanak elő 
a szerződéssel, hisz rengeteg jogász 
és közgazdász is dolgozik az egész-
ségügyi minisztériumban. Miért 
olyan nagy dolog egy szerződést 
megírni?” – tette fel a költői kérdést 
Szabó Soós Klára, a háziorvosok 
Hargita megyei szövetségének elnö-
ke. Hozzátette, az oltási központok-

ban is eltelt két hónap, amíg előáll-
tak a szerződéssel.

A csíkszeredai háziorvos kifejtet-
te, óriási humánerőforrás-hiánnyal 
küszködnek, kevés a háziorvos, egy 
asszisztenssel tudnak dolgozni, orvo-
si írnok alkalmazása szóba sem jöhet, 
és naponta 25–40 beteget kell ellátni-
uk, hiszen nemcsak koronavírus van, 
hanem továbbra is léteznek például 
magas vérnyomásos betegek, szívbe-
tegek, cukorbetegek. Ezért egyszer 
szeretnék látni a szerződést, hogy 
világosan kiderüljön belőle, milyen 
feltételeknek kell eleget tenniük, hisz 
a háziorvosi rendelők nem rendelkez-
nek fektetőkkel például. „Eddig a leg-
több feltételt nem tudjuk teljesíteni, 

mert az infrastruktúránk nem engedi 
meg, tehát előbb világosan, egyértel-
műen megfogalmazott szerződésre 
van szükség” – fogalmazta meg véle-
ményét Szabó Soós Klára.

Akár az infl uenza elleni vakcinát
Váczy Ida marosvásárhelyi házior-
vos is a szerződést hiányolja, amely-
ből kiderülhetnek az oltáskampány 
részletei, elvárásai. „Semmit nem tu-
dunk még arról, hogy mit vár el a mi-
nisztérium tőlünk, és mit ajánlanak. 
Sok részletet kell tisztázni, például 
oltóanyagtípustól függően kell meg-
oldani a tárolást, hisz szinte mind-
egyiknek különböző tárolási proce-
dúrája van, tisztázni kell az oltási 
szerződés feltételeit, körülményeit. 
A többi kolléga is attól tart, hogy 
nem tudja, milyen elvárásoknak kell 
megfelelnünk, mennyiben támo-
gatnak, hogy majd ha ellenőriznek 
minket, tudjunk megfelelni az elvá-
rásoknak, és ne legyenek sorozatos 
büntetések kommunikációs félreér-
tések miatt, amelyet egy letisztázott 
szerződés kivédhetne” – fogalma-
zott a marosvásárhelyi háziorvos. 
Hozzáfűzte: ha tisztázódnának a 
részletek, akkor azoknak a beteg és 
idős pácienseknek a beoltását időzí-
tené hamarabb, akikről tudja, hogy 
nehezebben viselnék el a koronaví-
rusos fertőzést. Ha pedig van elég 
oltóanyag, és a nem krónikus bete-
gek és fi atalabbak is jelentkeznek, 
akkor őket oltaná be következőként. 
„Az a lényeg, hogy minél nagyobb 
közösség megkaphassa az oltóanya-
got. Ugyanúgy vinném, mint a sima 
infl uenza elleni vakcinát, amelyet 
most már nem csak az idősek kap-
nak, hanem bárki megkaphatja, aki 
jelentkezik” – mondta el Váczy Ida a 
Székelyhon megkeresésére.
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 » KRÓNIKA

B íróság elé állítják a brassói jár-
ványkórház volt vezetőjét, Ramo-

na Ionescut és négy további személyt 
– közölte pénteken a korrupcióelle-
nes ügyészség (DNA). A vád szerint a 
Ionescu által vezetett intézmény sza-
bálytalanul odaítélt szerződésekkel 
túlbecsült áron vásárolt egészségügyi 
felszereléseket, amelyek fölöslegesek 
voltak. Ramona Delia Ionescu ellen 
hivatali visszaélés miatt emelt vádat a 
DNA. Emellett bíróság elé állítják Ma-
rius Andrei Kadas-Iluna volt megyei 
tanácsost, a brassói járványkórház 
egyik igazgatótanácsi tagját, valamint 
Marius Cristian Popa négyfalusi helyi 
tanácsost is. Marius Andrei Kadas-Ilu-
nát befolyással való üzérkedéssel és 
hivatali visszaélésre való felbujtással, 
Marius Cristian Popát pedig befolyás-
sal való üzérkedésben való bűnrészes-
séggel és hivatali visszaélésben való 
bűnrészességgel vádolják. Bíróság 
elé állítják még a Chantel Sante Kft . 
adminisztrátorát befolyás vásárlása 
és hivatali visszaélésben való bűnré-
szesség miatt, valamint Gheorghe Ne-
deleát, a tettek elkövetésének idején a 

brassói járványkórház szakreferensét, 
akit hivatali visszaéléssel vádolnak. A 
szintén megvádolt Chantel Sante céget 
eltiltják ama tevékenységének gyakor-
lásától, amelynek kapcsán a befolyás 
vásárlása és a hivatali visszaélésben 
való bűnrészesség bűntettét elkövette.

A korrupcióellenes ügyészek a nyo-
mozati anyagban leszögezik, hogy 
mindez ahhoz az ügyhöz kapcsoló-
dik, amelyben a brassói járványkór-
ház vezetősége szabálytalanul ítélt 
oda közbeszerzési szerződést az egyik 
vádlottnak olyan egészségügyi felsze-
relésekre, amelyek értéke túlbecsült 
volt, ráadásul fölöslegesek is voltak. 
A kórházak vezetőségének tagjai és/
vagy ezek bizalmasai pénzt kaptak a 
szerződésekért cserébe a nyertes cég-
től. Az ügyről korábban már leválasz-
tottak egy másik büntetőjogi ügyet, 
amelyben vádat emeltek a brassói 
különleges műveletek brigádjának 
volt vezetője, valamint egy üzletember 
ellen, aki a Chantel Sante Kft . valós ad-
minisztrátora volt.

A brassói járványkórház polgári fél-
ként kapcsolódik a perbe, és a 949 620 
lej megtérítését követeli. Az ügyet a 
brassói törvényszék tárgyalja.

Bíróság elé áll az igazgató
 »  FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Öt nap alatt mindössze a fele gyűlt 
össze a bírság összegének, ame-

lyet Gálfi  Árpád székelyudvarhelyi pol-
gármesterre szabott ki Hargita megye 
prefektusi hivatala, amiért március 
15-re magyar zászlókkal díszítették fel 
a várost – derült ki a közösségi ado-
mányok pénteki megszámlálásakor. 
Amint arról korábban beszámoltunk, 
noha Venczel Attila városi főjegyző 
lapcsaládunknak úgy nyilatkozott, a 
városháza mindenképp fellebbezni 
fog a bírság ügyében, a Tiszta Kezek-
kel Székelyudvarhelyért Mozgalom 
(TKSZM) vezetősége úgy döntött, hogy 
közösségi gyűjtést szerveznek arra az 
esetre, ha mégis fi zetni kell. Ennek 
érdekében gyűjtődobozt helyeztek ki 
egy, a városközpontban lévő cukrász-
dában, amelynek tartalmát pénteken 
összesítették a polgármester, valamint 
helyi tanácsosok és parlamenti képvi-
selők jelenlétében.

A pénz megszámolása után kide-
rült, hogy az udvarhelyiek 2606 lejt 
adományoztak, ami kevéssel több, 
mint a kiszabott bírság fele. Gálfi  Ár-
pád megköszönte az adományozók 

hozzájárulását, és örömét fejezte 
ki, hogy még vannak olyan embe-
rek, akik számára fontos a hasonló 
ügyekben való összefogás. A plety-
kákat elkerülendő megerősítette, a 
büntetés neki szól, nem lehet köz-
pénzből kifi zetni. Egyébként szá-
mított a bírságra, hiszen meglátása 
szerint ha kitűzik a nemzeti színű 
lobogókat Székelyudvarhelyen, ak-
kor ez elkerülhetetlen. Ember Attila, 
a TKSZM elnöke szintén köszönetet 
mondott az adományozóknak, majd 
rámutatott, hogy az összegyűlt ösz-
szeget egy bankszámlán fogják el-
helyezni, és akkor hasznosítják, ha 
majd valóban ki kell fi zetni a bírsá-
got, ellenkező esetben jótékony célra 
szeretnék felajánlani.

Gálfi  egyébként arról is beszámolt, 
hogy hét hasonló ügyben szabtak 
ki rá bírságot, ám minden esetben 
fellebbeztek, és még nem születtek 
jogerős döntések az ügyekben, te-
hát fi zetnie sem kellett. A résztvevők 
ugyanakkor Ember Attilával egyet-
értve kijelentették, ha minden ügy-
ben fi zetni kell, akkor mindenképp 
szervezni fognak egy nagyobb hord-
erejű gyűjtőakciót.

A zászlóbírság fele gyűlt össze

 » A pénz 
megszámolása 
után kiderült, 
hogy az udvar-
helyiek 2606 lejt 
adományoztak, 
ami kevéssel 
több, mint a 
kiszabott bírság 
fele. Gálfi  Árpád 
megköszönte az 
adományozók 
hozzájárulását 
és örömét fejezte 
ki, hogy még 
vannak olyan 
emberek, akik 
számára fontos a 
hasonló ügyek-
ben való össze-
fogás. 




