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Bárhol kiválthatók a receptek
Csütörtöktől érvényét veszti számos meghosszabbított érvényességű küldőpapír

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

C sütörtöktől lehetővé válik a 
betegek számára a receptre 
felírt gyógyszerek más me-

gyékben történő kiváltása is, nem 
csak olyan gyógyszertárban, amely 
azzal a megyei egészségbiztosítási 
pénztárral áll szerződéses viszony-
ban, amellyel a vényt kiállító orvos 
is. Az intézkedés egy évek óta tartó 
halasztást követően kerül beveze-
tésre holnaptól. Az egészségbiztosí-
tási pénztár által személyre szólóan 
jóváhagyott speciális, drága gyógy-
szerekre azonban ez az intézkedés 
nem érvényes, azokat továbbra is 
csak abban a megyében lehet ki-
váltani, amelynek az egészségbiz-
tosítási pénztárjával szerződéses 
viszonyban áll a receptet kiállító or-
vos. A gyógyszertárak és a pénztár 
között létrejött szerződések június 
végéig maradnak érvényben, ezek 
alapján már kiadhatják a patikák 
más megyékből érkező pácien-
seknek is a vényköteles gyógysze-
reket. Az új, éves keretszerződés 
elfogadása után a gyógyszertárak 
új szerződést kötnek majd az egész-
ségbiztosítási pénztárral, ezek a 
szerződések pedig július elsején 
lépnek érvénybe – tájékoztatta la-

punkat a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár.

Számos dokumentum 
érvényessége csökken

Az intézmény ugyanakkor felhívja 
a fi gyelmet, hogy mától érvényét 
veszti számos olyan orvosi doku-
mentum, amelyeknek az érvényes-

ségét többször is meghosszabbítot-
ták a vészhelyzet bevezetése óta. 
Az egészségbiztosítási rendszerben 
az év második negyedében nyúj-
tandó szolgáltatásokra vonatkozó, 
a kormány által március 25-én el-
fogadott szabályozások értelmé-
ben érvényüket vesztik a korábban 
kiállított, majd meghosszabbított 
érvényességű, szakrendelésekre és 
paraklinikai – például laborvizsgá-
latokra – vonatkozó küldőpapírok. 
Ezek érvényessége 30 napos lesz, 
kivéve a krónikus betegségekre, 
illetve ambuláns palliatív ellátásra 
vonatkozó küldőpapírokat: utóbbi 
kettő érvényessége 90 napos lesz, 
akárcsak a háziorvos által bizo-
nyos speciális esetekben kiállítan-
dó küldőpapíré. A rehabilitációs és 
fi zioterápiás szakrendelésekre szó-

ló küldőpapírok érvényessége 60 
napos lesz. A paraklinikai szakren-
delésekre, azaz laborvizsgálatokra 
vonatkozó küldőpapíroké általá-
ban 30 nap, de krónikus betegség 
vagy hisztopatológiai, citológiai 
vizsgálatra szóló küldőpapír esetén 
ez 90 nap, akárcsak a fejlett képal-
kotó diagnosztikai vizsgálatok-
ra – például CT, MRI – feljogosító 
küldőpapírok esetében. Ugyancsak 
30 napos érvényességűek lesznek 
a gyógyászati segédeszközökre vo-
natkozó orvosi ajánlások, illetve 
jóváhagyások, de néhány kivétel 
ezek esetében is lesz.

Bevált „járványintézkedések”

Az új előírások értelmében bizonyos 
korlátozásokat feloldó korábbi in-

tézkedések továbbra is érvényben 
maradnak. Ilyenek például a táv-
konzultációk: az alapellátásban, il-
letve a járóbeteg-szakrendeléseken 
továbbra is élhetnek ezzel a lehe-
tőséggel, beleértve a pszichiátriai, 
pszichológiai, illetve logopédusi 
szakrendeléseket is. Ezeknek a kon-
zultációknak az érvényesítéséhez 
nem lesz szükség a beteg egészség-
ügyi kártyájára. A krónikus betegek 
számára továbbra is felírhatnak 
kedvezményes és ingyenes gyógy-
szereket – akár az országos progra-
mokba tartozó készítményeket is – a 
háziorvosok, de a páciensnek 
időnként a szakorvosát is 
meg kell látogatnia, hogy ál-
lapotát felmérjék és szükség 
esetén módosítsák a keze-
lést. A háziorvosok ugyan-
akkor szakorvosi ajánlás 
hiányában is felírhatják a 
pácienseik kezeléséhez szükséges, 
az országos gyógyszerlistán csillag-
gal jelölt kedvezményes és ingyenes 
gyógyszereket. Azoknak a krónikus 
betegeknek, akiknek a kezelését 
már beállította a szakorvos, a házi-
orvosok továbbra is kiállíthatják a 
korábbi szakorvosi javaslat alapján 
a gyógyszerrecepteket. Érvényben 
marad ugyanakkor az az intézke-
dés is, amelynek értelmében az 
egészségbiztosítási pénztárhoz be-
nyújtandó dokumentumokat elekt-
ronikus úton is el lehet juttatni az 
intézménynek, vagy más személy 
is benyújthatja ezeket az érintett 
helyett. Az elektronikus posta nyúj-
totta lehetőségekkel ugyanakkor az 
egészségbiztosítási pénztár is élhet, 
azaz e-mailben is elküldhetik a biz-
tosítottak számára kiállított doku-
mentumokat a címzettnek.

Holnaptól már nemcsak 
az adott megyében, 
hanem az ország bármely 
patikájában kiválthatók 
a gyógyszerreceptek

▾  FOTÓ: JAKAB MÓNIKA

SIMON VIRÁG

A Maros Megyei Sürgősségi Kór-
ház Erdély egyik legnagyobb 

közegészségügyi egysége, helyi, 
regionális és megyei érde-

keltséggel, amelyben a fé-
rőhelyek száma: 1089 fek-
vőbeteg ágy (939 felnőtt, 
150 gyerek), de a betegek 
rendelkezésére áll 123 ágy 
egynapos befektetésekre 

és 12 ágy a hozzátartozók-
nak. A kórházat az elmúlt hat év-
ben Claudiu Puiac vezette, akinek 

a második hároméves megbízatása 
tavaly decemberben járt le, és akkor 
az egészségügyi miniszter három 
hónapra kinevezte ideiglenes kór-
házmenedzsernek. Azonban múlt 
hét végén ez a megbízatása is lejárt, 
és az érintettek azt várták, hogy az 
egészségügyi minisztérium nevezze 
meg utódját, aki ideiglenesen, a ver-
senyvizsga megszervezéséig vezeti 
a sürgősségi kórházat. Ez azonban 
nem történt meg. Nem hivatalos 
források szerint a helyi, megyei és 
országos, kormányon lévő politikai 
pártok képviselői nem tudtak meg-
egyezni abban, hogy kit nevezze-
nek ki ideiglenes menedzsernek.

A kórház vezetőtanácsának elnö-
ke, Benedek Imre professzor hétfőn 
összehívta a vezetőtanácsot, amely-
nek tagjai arról döntöttek, hogy el-
indítják a folyamatot a kórházme-
nedzseri funkció betöltését célzó 
versenyvizsga megszervezésére. A 
versenyvizsgára május 10-én kerül-
het sor, ennek pontos ütemét utólag 
közlik, és a vizsgabizottság a románi-
ai orvostársadalom elismert szemé-
lyiségeiből áll majd. A döntést a jelen 
lévő igazgatótanácsi tagok többsége 
megszavazta, az egyedüli ellensza-
vazat Szász József Attiláé volt, aki a 
Maros Megyei Tanácsot képviseli a 
sürgősségi kórház vezetőtanácsában.

Korrekt versenyvizsgát 
szeretnének

A Székelyhon megkeresésére Bene-
dek Imre elmondta, hogy jelenleg 
nincs veszélyben a betegek ellátása. 
Mint kiemelte, csak rendkívüli eset-
ben, például tömegbaleset esetén 
vagy fontos egészségügyi gép meg-
vásárlása, átvétele esetén van szük-
ség a kórházmenedzser aláírására. 
Mint tőle megtudtuk, a vezetőtanács 
hatáskörébe tartozik a versenyvizs-
ga megszervezése, ezért élt ő ezzel 
a lehetőséggel, és a tanács tagjai-
val határozatot fogadtak el ennek 
megtartásáról. Megkérdeztük, miért 
nem döntöttek korábban a verseny-
vizsga megszervezéséről, tudva, 
hogy Claudiu Puiacnak mindössze 
három hónapra szóló ideiglenes 
megbízatása van. Benedek Imre azt 
mondta, bevett szokás, hogy a mi-
nisztérium nevezi ki az ideiglenes 
menedzsert, és úgy tűnt, most is ez 
fog történni.

Lesz kinevezés?

A kérdés kapcsán megkérdeztük az 
egészségügyi miniszter államtitká-
rát, Vass Leventét, hogy mire lehet 
számítani a sürgősségi kórház ese-
tében. Az államtitkár kihangsúlyoz-
ta, hogy elsősorban a vezetőtanács 
feladata és kötelessége lett volna 
időben megszervezni a verseny-
vizsgát, tudva, hogy a sürgősségi 
kórháznak ideiglenesen kinevezett 
vezetője van. Vass szerint a vezető-
tanácsnak nem kellett volna meg-
várnia, hogy ez a kinevezés lejár-
jon, hanem időközben intézkednie 
kellett volna. Ugyanakkor szerinte 
helyesen járt el a tanács, amikor 
hétfőn döntést hozott a verseny-
vizsga megszervezéséről. Vass Le-
vente érdeklődésünkre azt mondta, 
hogy ha az egészségügyi miniszter 
úgy értékeli, hogy a betegek érdeké-
ben szükség van egy ideiglenes kór-
házmenedzser kinevezésére, akkor 
ezt meg fogja tenni.

Vezető nélkül a kórház, de nincsenek veszélyben a betegek
• A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházba beutalt betegek ellátása, az egész-
ségügyi szolgáltatás biztosítása nincs veszélyben, hacsak rendkívüli eset nem történik, 
nincs szükség a menedzser aláírására – tudtuk meg, miután kiderült, hogy kórházmene-
dzser nélkül marad Marosvásárhely, illetve Székelyföld legnagyobb kórháza. Előrelátha-
tóan az egészségügyi minisztérium kinevez egy ideiglenes vezetőt, és közben a vezetőta-
nács kijelölte az állás betöltéséhez szükséges versenyvizsga időpontját.

• Évek óta halogatott intézkedést vezet be csütörtöktől, 
azaz április elsejétől az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár: a betegek más megyék gyógyszertáraiban is, 
voltaképpen az országban bárhol kiválthatják vényköte-
les gyógyszereiket. Ugyanakkor fontos változás, hogy 
ma érvényét veszti számos, a szükségállapot idején 
meghosszabbított érvényességű küldőpapír.




