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Koronavírusos édesanyjukkal 
maradhatnak ezután a kisba-
bák a romániai szülészetek 
Covid-osztályain, miután az 
egészségügyi minisztérium 
újabb rendelettel írta felül a 
korábbi jogszabályt. Eddig 
szülés után elvették a kisba-
bát édesanyjától, ami nem kis 
fájdalmat és felháborodást 
okozott az anyukáknak, csa-
ládtagjaiknak.  

 » PAP MELINDA

Módosította a román egészség-
ügyi minisztérium a szülészetek 

Covid-osztályain eddig alkalmazott, 
sokak által bírált kórházi protokollt, 
miszerint a fertőzött édesanyák szü-
lés után nem találkozhattak csecse-
mőikkel. Az új miniszteri rendelet 
szerint a babák édesanyjuk mellett 
lehetnek a szobában, és szoptathat-
ják is őket.

A Hivatalos Közlönyben március 
26-án megjelent, 431-es számú mi-
niszteri rendelet a szaktárca által ta-
valy kibocsátott rendeletét írja felül, 
amely úgy írja elő a szülészetek Co-
vid-osztályainak megszervezését, 
hogy a fertőzött édesanyát a szülés 
után elszigetelték csecsemőjétől, és 
amíg nem lett negatív a tesztered-
ménye, nem szoptathatta, sőt nem 
is láthatta gyerekét. Az előírás nem 
kis fájdalmat és felháborodást oko-
zott a friss anyukák számára, de a 

szakemberek is kritizálták, rámutat-
va: az anya és gyereke közötti korai 
kapcsolat kulcsfontosságú, a ren-
delkezés árt a gyerek fejlődésének. 
Ráadásul az eddigi szabályozás 
szerint a kisbabát nem az édesany-
jával egyszerre engedték ki a kór-
házból, hanem egy másik családtag 
vitte haza. Dr. Răzvan Socolov, a 
jászvásári szülészet osztályvezető 
főorvosa a Szabad Európa Rádiónak 
korábban úgy nyilatkozott, hogy az 
óvatosságból bevezetett rendelke-

zés nem kis frusztrációt okozott a 
kismamák, családtagjaik számára, 
de elmondása szerint azért volt rá 
szükség, mivel nem létezett elegen-
dő információ arra vonatkozóan, 
hogy a fertőzött édesanya mennyire 
lehet veszélyes kisgyerekére.

Mivel az újabb tanulmányok fé-
nyében kicsi az esélye annak, hogy 
az újszülött elkapja anyjától a Sars-
Cov-2 vírust, a bukaresti egészség-
ügyi minisztérium is korrigálta az 
eddigi, sokak által drámaként meg-

MÓDOSÍTOTTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM A BABA-MAMA KAPCSOLATNAK ÁRTÓ KÓRHÁZI COVID-PROTOKOLLT 

Láthatják csecsemőjüket a fertőzött kismamák

Együtt. Immár a kórházban is együtt lehet gyerekével a pozitív kismama 
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élt előírást. Az új rendelet kimond-
ja: a szülés után a kisbaba azonos 
kórteremben lehet anyukájával, 
aki egészséges társaihoz hasonló-
an szoptathatja csecsemőjét, bizo-
nyos óvintézkedések betartásával. 
A baba és mama felügyeletéről a 
kezelőorvos és egy egészségügyi 
asszisztens gondoskodik. A rende-
let szerint a fertőzött anya és a szin-
tén fertőzöttnek tekintett kisbaba 
ellátása, kezelése minél kisebb szá-
mú egészségügyi személyzet által 
történik, és ezeknek úgy kell meg-
szervezniük a munkát, hogy minél 
kevesebb legyen az interakció. Az 
orvosoknak, asszisztenseknek tel-
jes védőfelszerelést kell ölteniük, 
és be kell tartaniuk a Covid-osz-
tályokon alkalmazott előírást, a 
felszerelések rendszeres fertőtlení-
tésére vonatkozót is. A kórházból 
való távozásukkor az anyát és gye-
rekét ugyanazon mentővel szállít-
ják haza – szerepel a 431-es számú 
miniszteri rendeletben. Azt, hogy 
egy nő terhessége idején mennyire 
adhatja át kisbabájának az új tí-
pusú koronavírust, még vizsgálják 
a szakemberek, az eddigi eredmé-
nyek szerint kicsi a megfertőződés 
esélye. Eddig nem sikerült kimu-
tatni a vírust sem a magzatvízben, 
sem az anyatejben, ugyanakkor 
Szingapúrból jeleztek egy olyan 
esetet, amikor a Covid–19 enyhe 
formájával diagnosztizált kismama 
csecsemőjénél antitesteket mutat-
tak ki a szakemberek, melyeket a 
terhesség alatt „kaphatott” anyu-
kájától.

 » Az új ren-
delet kimondja: 
a szülés után a 
kisbaba azonos 
kórteremben le-
het anyukájával, 
aki egészséges 
társaihoz ha-
sonlóan szop-
tathatja csecse-
mőjét, bizonyos 
óvintézkedések 
betartásával. 

 » BÍRÓ BLANKA

Felháborította az orvosokat, hogy az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-

tár mindössze három órát szánt arra, 
hogy az érdekeiket képviselő kamará-
val megtárgyalja a 2021–2022-es keret-
szerződés feltételeit. Az Országos Orvo-
si Kamara közleményében leszögezi, a 
hazai betegellátás jövőjéről nem lehet 
háromórás tárgyalás során dönteni, 
amikor elkeserítő a helyzet: mindössze 
11 ezer háziorvos látja el a hazai 18 mil-
liós lakosságot, és fennáll a veszélye, 
hogy a rendelők 35 százaléka bezár a 
következő fél év során. „Sajnálatos és 
felháborító, ami évtizedek óta zajlik 
Romániában az orvosok és az egész-
ségbiztosítási pénztár közötti keret-
szerződés címén. Ez színjáték, hiszen 
miközben a szerződést két egyenlő 
partner kellene megkösse, mindig csak 
az kerül bele, amit az állam diktál. A 
legfontosabb szempont a költséghaté-
konyság, miközben a spórlás a betegek 
bőrére megy” – szögezte le lapunknak 
Opris Zsolt, az Orvosi Kamara Kovász-
na megyei elnöke. Seres Lucia, a Há-
ziorvosok Szövetségének háromszéki 
elnöke elsősorban azt nehezményezi, 
hogy az egészségbiztosítási pénztár 
még a betegek érdekeit sem képviseli 
a tárgyalások során, holott ők fi zetik 
be a járulékokat, amiből működtetik a 
rendszert.

Az ország 340 településén
nincs háziorvos
Az Országos Orvosi Kamara közlemé-
nyében arról számol be, hogy a hét ele-
jén tárgyalásra hívta őket az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár vezetősé-
ge, ám közölték, hogy a 168 oldalas do-
kumentum átbeszélésére három órát 
szánnak. Ennyi idő alatt kellett volna 
egyeztetni az alapellátás, a járóbeteg- 
rendelés, a kórházak, a sürgősségi el-
látás, az otthoni és palliatív gondozás 
szerződéses feltételeiről. A biztosító-
ház vezetősége még csak érdeklődést 
sem színlelt, minden felvetett prob-
lémára az volt a válasz: „lejegyeztük, 
elemezzük” – számol be az orvosok 
érdekvédelmi szervezete. Jelenleg több 
mint 45 ezer orvost érint a keretszerző-
dés, a dokumentumot mégis előzetes 
egyeztetések nélkül dolgozták ki. A 
háziorvosok több mint 25 százaléka 
hatvan év feletti, az 5 százalékuk 65 év 
feletti, az ország 340 településén nincs 
háziorvos, a rendszerben még lega-
lább kétezer orvosra lenne szükség. 
Kérik a fi nanszírozás újratárgyalását, 
a bírságok, a bürokrácia csökkentését, 
a különböző nyomtatványok, receptek 
egyszerűsítését, az informatikai rend-
szer javítását. Évtizedek óta színjáték 
zajlik a keretszerződéssel, hiszen ez 
nem két egyenlő fél közötti megálla-
podás, hanem az egészségbiztosítási 
pénzek felett egyedül és kizárólago-

san rendelkező állam döntése alapján 
megszövegezett kormányrendelet – 
fejtette ki lapunknak Opris Zsolt. Az ál-
lamot képviselő Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár eldönti, hogy melyek 
a feltételek, az elsődleges szempont, 
hogy minél kevesebb pénzt költsenek, 
ez tulajdonképpen a betegeknek árt, 
az adófi zetők nem kapják meg a pén-
zükért a megfelelő szolgáltatást. „Fel-
háborító ez a hozzáállás, lenyomják 
a szerződést az orvostársadalom, az 
adófi zetők torkán, hiszen a költség-
hatékonyság mindig a betegek kárára 
van” – mondta Opris Zsolt. Kifejtette, 
a szerződés több pontja is módosítás-
ra szorul, például fájó pont, hogy az 
egészségbiztosítási pénztár az ellenőr-
zést is az orvosok „nyakába varrja”, 
holott a saját apparátusának feladata 
lenne, hogy tisztázza, kinek van bizto-
sított státusza. A háromszéki kamara 
elnöke szerint az orvosválasztáshoz 
való alkotmányos jog sérül, ha nem 
köt a biztosító szerződést egy orvossal, 
hiszen hiába fi zeti a járulékokat, annál 
az orvosnál már csak fi zetés ellenében 
kaphat ellátást. „Ez az áldatlan állapot 
csak akkor szűnik meg, ha az egész-
ségbiztosítási rendszert magánosítják, 
megjelennek a magán egészségbiztosí-
tási pénztárak a pontosan kidolgozott 
ajánlatokkal, ami alapján az állampol-
gár eldöntheti, hova és mennyit fi zet 
be” – szögezte le Opris Zsolt.

Csúfot űznek orvosból, betegből
Már a keretszerződés kidolgozása 
előtt szükség lett volna egyeztetések-
re, az orvosok érdekvédelmi szerveze-
tei megkaptak egy változatot, napokig 
dolgoztak rajta, hogy megfogalmazzák 
módosító javaslataikat, ám még arra 
sem szánnak időt, hogy ezeket meg-
hallgassák – mutatott rá Seres Lucia.
„Három órát szántak a tárgyalásra, 
éppen csak hogy kipipálhassák, ez is 
megvolt. Mivel foglalkoznak, ha nincs 
idejük arra a keretszerződésre, amely 
a következő két évre meghatározza 
a betegellátást alap-, járóbeteg-ren-
delői és kórházi szinten?”– tette fel 
a kérdést. Kifejtette, a tárgyalások 
során az egészségbiztosítónak a bete-
gek, a polgárok érdekeit kellene kép-
viselnie, hiszen az általuk befi zetett 
pénzből gazdálkodik, de ezt sem teszi 
meg. Ha nem változik a helyzet, fenn-
áll a veszély, hogy a szakorvosi ren-
delők egy része nem köt szerződést 
a biztosítóval, ám ennek a betegek 
látják a kárát, hiszen azokban a ren-
delőkben már nem jogosultak ingye-
nes ellátásra. A háziorvosi rendelők 
nem tudnak működni a szerződés 
által biztosított fi nanszírozás nélkül, 
ám ott kevés az orvos, sokan meg-
haltak, kiléptek. „Kiábrándultunk, 
csalódtunk, hiába reménykedtünk, 
minden évben csak rosszabb a hely-
zet” – mondta Seres Lucia.

Kiábrándultak az orvosok: színjáték a tárgyalás a keretszerződésről

 » Az egész-
ségbiztosítónak 
a betegek, a 
polgárok érdeke-
it kellene képvi-
selnie, hiszen az 
általuk befi zetett 
pénzből gazdál-
kodik, de ezt 
sem teszi meg.




