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NEM TETSZIK A HÁZIORVOSOKNAK AZ ÚJ KERETSZERZŐDÉS

Öt év alatt elnéptelenedhet
a romániai alapellátás

Sikertörténetként tálalja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, hogy a 
július 1-én életbe lépő kormányhatározat értelmében a háziorvosok több 
konzultációt végezhetnek a beteg otthonában, elszámolnak nekik egy plusz 
otthoni vizitet a kismamáknál, és új egészségügyi szolgáltatásokat is nyújt-
hatnak. Ám a lapunk által megszólaltatott orvosok szerint ez átverés, az 
„alapellátás megcsúfolása”, hiszen az ágazatra szánt keretösszeget nem 
növelték, tehát nem lesz miből elszámolják a többletszolgáltatásokat. 2.»

Se pénz, se idő. Még jobban leterhelheti a háziorvosokat az új keretszerződés az érintettek szerint

Nekirontott Cioloș
Magyarországnak 
Arra kérte Dacian Cioloș, az Euró-
pai Parlament liberális pártokat 
tömörítő frakciójának vezetője 
az EB elnökét, hogy utasítsa el 
a magyar újjáépítési tervet. A 
volt technokrata miniszterelnök, 
jelenlegi kormánypárti politikus 
szerint Magyarországon nincsenek 
megfelelő garanciák arra, hogy a 
pénz jó helyre kerül, mivel nem 
elég szigorú a korrupció elleni küz-
delem.  5.»

Sokan használnak
kinti illemhelyet
Románia az egyetlen olyan európai 
uniós tagállam, ahol a lakosság kö-
zel negyede nem rendelkezik benti 
illemhellyel, ez a magas arány több 
mint tízszerese az uniós átlagnak. A 
probléma fő forrása a városok és a 
falvak közötti fejlettségi különbség, 
az egyenlőtlenséget az európai uni-
ós alapok nyújtotta támogatásokkal 
jelentősen csökkenteni lehetne a 
következő tíz évben – mondta el 
megkeresésünkre Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő.  

4.»

Megújul a kolozsvári
belváros
Teljes átalakuláson esik át a 
következő két évben Kolozsvár 
belvárosa, várhatóan júliusban el-
kezdődik ugyanis a Farkas utca és 
tíz másik környező utca felújítása. 
A munkálatok tovább béníthatják 
a Magyar utca korszerűsítése miatt 
már most problémás gépkocsifor-
galmat.  3.»

Megtartják az Ezer
Székely Leány Napját
Szerényebb programkínálattal, 
de idén is megszervezik az Ezer 
Székely Leány Napját csíksomlyói 
Nyeregben. A hétvégi találkozóra, 
mely leginkább a népviselet és az 
imádság ünnepe lesz, a járvány-
ügyi korlátozások miatt kevesebb 
látogatót várnak. 12.»

 » „Az alap-
ellátásra szánt 
keretösszeget 
nem növelték, így 
valójában plusz 
szolgáltatásokat 
várnak el ugyan-
annyi pénzért” 
–  mondja Seres 
Lucia.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Sóbálvánnyá dermedt a nagy múltú
görgénysóaknai strand  6.»

Csütörtöktől letölthető az EU-s
védettségi igazolvány  5.»

Nehezen növi ki a gyerekcipőt
az erdélyi lányfoci 
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