
A háziorvosokra nagy szükség van, 
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B ár ez a probléma többnyire 
az Erdélyen kívüli régiókat, 
Moldvát, Havasalföldet és 

Dobrudzsa egy részét érinti, Szé-
kelyföldön is gondot fog okozni, ha 
nem változtatnak a rendszeren – 
vallják többen is a Maros és Hargita 
megyei háziorvosok közül.

Helyzetkép Maros megyében

A Maros megyei egészségbiztosítá-
si pénztár szóvivője, Alina Aldea 
lapunk érdeklődésére elmondta, 
hogy Maros megyében nincsenek 
nagy gondok, az állampolgárok, ha 
saját településükön nem is, de egy 
közeli faluban vagy városban hoz-
zájutnak a háziorvosi ellátáshoz. 
A pénztár adatai szerint Apoldon, 
Zágorban, Kutyfalván, Székelyho-
doson, Alsóköhéren, Magyarbük-
kösön és Mikházán nincs jelenleg 
háziorvos. Finna Judit, a Maros 
megyei háziorvosok szövetségének 
alelnöke a Székelyhonnak elmond-
ta, tudomása szerint Mikházán 
megoldódott a helyzet, új házi-
orvos került a faluba. De ez még 
nem jelenti azt, hogy nem lesznek 
nehézségek a megyében, hiszen a 
családorvosok jó része a nyugdíj-
korhatárhoz közelít, a fi ataloknak 

pedig az alulfi nanszírozás miatt 
nem éri meg vállalni ezt a szakot. 
„Ha egy rezidens orvos befejezi a 
képzést, inkább újabb szakot vá-
laszt és tovább folytatja a képzést, 
mint hogy háziorvosnak álljon 
valamelyik településen, hiszen el-
sőéves rezidensként is jobb fi zetést 
kap” – magyarázta Finna Judit, 

hozzátéve, hogy a biztosítópénztár 
napi 20 konzultációt fi zet, hiába 
van valakinek 3–4 ezer páciense.

Orvos nélkül maradhatnak

Hargita megyében 13 településen 
érik el a nyugdíjkorhatárt a prak-
tizáló háziorvosok öt éven belül, 
és amennyiben nem kerül új orvos 
a helyükbe, Etéd, Csíkkarcfalva, 
Csíkkozmás, Felsőboldogfalva, 
Szépvíz, Galócás, Csíkmadaras, 
Homoródalmás, Kászonaltíz, Csík-
szentimre, Máréfalva, Gyergyóvár-
hegy és Gyergyóújfalu községek 
falvaiban több mint 35 ezer ember 
maradhat háziorvosi ellátás nélkül. 
Soós Szabó Klára, a Hargita megyei 
háziorvosok szövetségének elnöke 

a Székelyhonnak kifejtette, hogy ha 
valahol megszűnik egy praxis, a be-
tegek szétszóródnak és másik orvos-
hoz iratkoznak fel, de ez nem igazi 
megoldás, hiszen 3–4 ezer személy 
egy háziorvos számára túl sok. Sze-
rinte ezt sokáig nem lehet csinálni, a 
mindenkori kormánynak viszont kö-
telessége az állampolgárok alapvető 
egészségügyi ellátását biztosítani, 
illetve a humán erőforrásokkal meg-
felelően gazdálkodni.

Gondok Háromszéken is

Háromszéken néhány év alatt 110-
ről 93-ra csökkent a háziorvosok 
száma. Tovább súlyosbítja a helyze-
tet, hogy az orvosok több mint fele 
már betöltötte hatvanadik életévét, 

tehát néhány éven belül visszavo-
nul, huszonöten már a 65 évet is 
betöltötték, tehát már nyugdíjba 
vonulhatnának. Aggasztó, hogy 
nincs utánpótlás, nem tudják, ki-
nek adják át a stafétát. Opris Zsolt, 
a Kovászna Megyei Orvosi Kamara 
elnöke lapunknak elmondta, arra 
számítanak, hogy tovább romlik a 
helyzet, a jelenlegi törvénykezés 
ugyanis nem segíti, hanem akadá-
lyozza az alapellátást, egyebek közt 
azzal, hogy vidéken dolgozó orvo-
sok nem nyithatnak munkapontot 
városon. Az orvosi érdekvédelmi 
szervezet évek óta kongatja a vész-
harangot, hogy ha nem növelik az 
alapellátásra szánt költségvetést, 
nem csökkentik a bürokráciát, el-
sorvasztják az ágazatot, hiszen 
egyre kevesebben választják ezt a 
szakot, nem vonzó a fi ataloknak.

Fontos rájuk figyelni

„A biztosítópénztár növelhetné a 
pontértékeket, illetve bevezethetné 
a szolgáltatás alapú fi nanszírozást. 
Mi ezt támogatjuk” – válaszolta 
lapunk érdeklődésére Vass Leven-
te, az egészségügyi minisztérium 
államtitkára, hangsúlyozva, hogy 
kiemelten fontos a háziorvosokra fi -
gyelni, hiszen ők azok, akik a legkö-
zelebb állnak az idős emberekhez, 
akik a leghamarabb észlelik, ha baj 
van. Ahol nincs háziorvosi rende-
lő állandó jelleggel ott tartózkodó 
orvossal, azokon a településeken a 
heti tízórás munkapontok létesítése 
jelent megoldást, bár ez is csak „fol-
tozás” az államtitkár szerint.

Nem vonzó a háziorvoslás
Kiöregedőben a szakma, veszélybe kerül az ellátás

B Í R Ó  B L A N K A

Veszélyesen növekszik a med-
vék száma, a populációt egyre 

nehezebb kordában tartani – szö-
gezte le Gheorghe Neagu, a Ko-
vászna Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség vezetője. A prefektú-
rán tegnap tartott sajtótájékozta-
tón kifejtette, várható volt, hogy 
súlyosbodni fog a helyzet, hiszen 
utoljára 2015-ben hagyott jóvá a 

környezetvédelmi minisztérium 
megelőzési kvótát, akkor országos 
szinten mintegy 400 medve kilövé-
sét engedélyezték. Azóta két alka-
lommal – 2017-ben és 2019-ben – a 
problémás, településekre bejáró 
medvék kilövésére hagytak jóvá 
beavatkozási kvótát, kétszer 140 
példányra. Felidézte, a Kovászna 
megyei vadásztársaságok az el-
múlt években több veszélyes med-
ve kilövésére kértek engedélyt, ám 
ezeknek csak a felét hagyta jóvá a 
minisztérium.

Elutasított kérések

Nem egyértelmű, miért utasítják el 
a kéréseket, általában arra hivat-
koznak, hogy a medve nem okozott 
jelentős kárt, nincs elég bizonyító 
okirat – mondta Neagu. Rámutatott, 
közben évről évre szaporodnak a 
vadkárok, miközben 2016-ban Ko-
vászna megyében még 120, medve 
által okozott kárt jelentettek, egy 
évvel később megkétszereződött a 
számuk, elérte a 248-at. Tavaly or-
szágos szinten 140 millió lej értékben 
kellett volna kárpótlást kifi zetni, 
ám a környezetvédelmi minisztéri-
um csak akkor fi zet, ha éppen van 
pénze, még a 2019-es károkat sem 
térítették meg maradéktalanul. Az 
igazgató felhívta a fi gyelmet, hogy a 
jelenlegi jogszabály értelmében csak 
a mezőgazdaságban okozott károkat 
és az elpusztított háziállatok értékét 

térítik meg, miközben a medvék más 
javakban is kárt tesznek. Felidézte, 
hogy tavaly Kommandón egy házba 
tört be a medve, megvágta magát 
egy befőttesüveggel, mindent ösz-
szetört, összevérezett, tönkrement 
a teljes berendezés, ám a tulajdo-
nosnak nem fi zet senki kárpótlást. 
Idén vendéglőbe, panziókba tört be, 
felfeszegette a hűtőszekrényeket, a 
tulajdonosok pedig maradnak a kár-
ral. Mikóújfaluban házakba tört be 
a medve, Előpatakon az elmúlt na-
pokban 13 riasztás történt a RoAlert 
rendszeren medve miatt, szarvas-
marhákat ölt meg, méhkaptárakat, 
krumpliültetvényeket tett tönkre. 
„Hargita, Kovászna, Brassó, Argeș és 
Prahova megye Románia állatkertje 
lett, az ország pedig Európáé. A tör-
vénykezés nem elég koherens, nincs 
kvóta, hogy kordában lehessen tar-
tani a nagyvad-populációt” – mond-

ta Neagu. Rámutatott, nincsenek 
pontos adatok, az állomány felméré-
sére elavult, 30–40 éves módszereket 
használnak, de a becslések szerint a 
háromszéki erdőkben 2016-ban 1200 
medve élt, tavalyra a számuk 1670-re 
növekedett. Kérdésünkre az igazgató 
kifejtette, tavaly azért nem jártak be 
nagy számban a medvék a 
településekre, mert meg-
ették a sertéspestisben el-
hullt vaddisznók tetemét, 
a makktermés is bőséges 
volt. Idén azonban megké-
sett a tavasz, későn nőtt ki 
a táplálékuk egyik alapját 
jelentő fű, így egyre nagyobb 
számban jelennek meg a falvakban 
eledel után kutatva. Az országutak 
mentén felelőtlen emberek a gépko-
csiból etetik a medvét, holott ezzel a 
vadnak ártanak, hiszen odaszoktat-
ják, fejtette ki Gheorghe Neagu.

Néhány megye Románia, az ország pedig Európa állatkertje
• Egyre több a medve, a környezetvédelmi minisz-
térium pedig csak akkor fizeti ki a nagyvadak okozta 
károkat, ha éppen van pénze. A populációra vonatkozó-
an nincsenek pontos adatok, a felmérésre elavult mód-
szereket használnak – mondta el tegnap a Kovászna 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője.

• Másfél orvosi fizetésből kell fenntartani az orvosi 
rendelőt, az egészségbiztosítási pénztár átlagban csak 
napi húsz konzultációt fizet, kevesebb lett a fejpénz, 
ugyanakkor csökkent a társadalmi megbecsültség – 
csak néhány ok, amiért még most sem vonzó a házior-
voslást választani a fiatal orvosok számára. Romániá-
ban hétszáz olyan település van, ahol a helybéliek nem 
jutnak hozzá a háziorvosi ellátáshoz.




