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• Sikertörténetként 
tálalja az Országos 
Egészségbiztosítási 
Pénztár, hogy a július 
1-jén életbe lépő kor-
mányhatározat értel-
mében a háziorvosok 
több konzultációt vé-
gezhetnek a beteg ott-
honában, elszámolnak 
nekik egy plusz otthoni 
vizitet a kismamáknál, 
és új egészségügyi 
szolgáltatásokat is 
nyújthatnak. A lapunk 
által megszólaltatott 
orvosok szerint ez egy 
átverés, az alapellátás 
megcsúfolása, hiszen 
az ágazatra szánt ke-
retösszeget nem nö-
velték, tehát nem lesz 
miből elszámolniuk a 
pluszszolgáltatásokat. 

B Í R Ó  B L A N K A

A kormány szombaton hagyta 
jóvá azt a határozatot, amely-
lyel módosítja a keretszerző-

dést és a szolgáltatáscsomagokat. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár közleményben részletezi a válto-
zásokat, ezek között az alapellátásra 
vonatkozókat. Úgy fogalmaznak, 
hogy az új keretszerződés módosítja 
a háziorvos és a beteg közötti kap-
csolattartást, lehetővé teszi, hogy az 
orvos több vizsgálatot végezzen el a 

páciens otthonában. Ha eddig a kró-
nikus betegek esetében évi négy ott-
honi vizsgálatot számoltak el, most 
ezt havi egy alkalommal kifi zetik. 
Elszámolnak egy plusz otthoni lá-
togatást a kismamáknál, a születés 
utáni negyedik héten. Ugyanakkor 
új szolgáltatásokat is kifi zetnek: 
a légzésfunkciós vizsgálatot (spi-
rometria), EKG-végzést és -kiértéke-
lést, a Boka Kar Index (BKI) mérését, 
amellyel kimutatható a perifériás 
érbetegség, és 24 órás ambuláns vér-
nyomásmérést.

A költségvetés nem változott

Az alapellátásra szánt keretösszeget 
nem növelték, így valójában plusz-
szolgáltatásokat várnak el a házior-
vosoktól ugyanannyi pénzért, hívta 
fel a fi gyelmet Seres Lucia, a Kovász-
na megyei háziorvosok szövetsé-
gének elnöke, aki felháborítónak 
tartja, hogy az egészségbiztosítási 
pénztár győzelemként tálalja, hogy 

ugyanannyi pénzért további terhe-
ket rónak az orvosokra. Az egy beteg 
után számolt pontértéket 0,7 lejjel 
megnövelték ugyan, a szolgáltatá-
sok elszámolását 0,1 lejjel, ám köz-
ben az alapellátásra szánt költség-
vetés, amiből ezt fedezni kell, nem 
növekedett, még az infl ációt sem 
számolták rá. Nem lehet ugyanany-
nyi pénzből több szolgáltatást kifi -
zetni, mutatott rá az ellentmondásra 
az orvos. „Nem értünk egyet ezekkel 
a módosításokkal, de mi mondjuk, 
és mi halljuk. Ez egy csatlakozási 
szerződés, nem a felek közötti meg-
állapodás, de ha nem írjuk alá, nem 
tudunk dolgozni” – részletezte Seres 
Lucia. Hangsúlyozta, már most is a 
vizsgálatok egy részét gyakorlatilag 
ingyen végzik, hiszen az egészség-
biztosító csak meghatározott számú 
konzultációt fi zet ki, közben az or-
vosok sokkal többet végeznek, mert 
nem küldhetik el a betegeiket. Már 
most sincs elég orvos az alapellátás-
ban, a fi ataloknak nem vonzó ez az 

ágazat, így nincs utánpótlás, ilyen 
körülmények között öt év múlva 
teljesen megszűnhet az ágazat. A 
háromszéki orvos arra is kitért, hogy 
az Országos Helyreállítási Tervben 
3000 orvosi rendelő építését, felsze-
relését ígérik, ám ha az orvosok jöve-
delmét nem növelik, nem csökkentik 
a bürokráciát, nem lesz, aki dolgoz-
zon azokban a rendelőkben.

Sorvadó alapellátás

Hasonló véleményt fogalmazott meg 
Soós Szabó Klára csíkszeredai házi-
orvos is, hangsúlyozva, hogy a több 
szolgáltatást nagyobb költségvetés-
ből lehetne fedezni. Kifejtette, a házi-
orvosok többsége felszerelte a rende-
lőjét, de nem marad idejük arra, hogy 
a műszereket használják. „Naponta 
30–40 beteget vizsgálok meg. Ah-
hoz, hogy például EKG-t végezzek és 

értékeljek, még egy asszisztenst kel-
lene alkalmazzak, pluszhelyiséget 
béreljek, amit a fi nanszírozás nem 
tesz lehetővé. Egy háziorvosi rendelő 
annyi pénzt kap, amennyi egy álla-
mi alkalmazásban lévő orvos fi ze-
tése. Igen ám, de ebből kell fi zetnie 
az alkalmazottakat és fenntartani a 
rendelőt” – részletezte. 

További logikátlan döntés, hogy 
a módosítás értelmében a háziorvo-
sok elvégezhetik a légzésfunkciós 
vizsgálatot, ám hiába diagnoszti-
zálják az asztmát, nem írhatják fel a 
térítéses kezelést, csak ha előtte el-
küldik a beteget tüdőgyógyászhoz. 
Az asztma kezelését Európa-szerte 
bevezethetik és kedvezményesen 
felírhatják a háziorvosok, Románi-
ában csak a tüdőgyógyász teheti 
meg. Ez a megoldás senkinek sem jó, 
hiszen a rendszernek is veszteséget 
generál, ugyanazt a szolgáltatást ki 
kell fi zetni a háziorvosnak és a tüdő-
gyógyásznak, másrészt feleslegesen 
járatják a beteget, aki így hetekkel 
később kapja meg a kezelést. A beteg 
otthonában történő vizsgálatra any-
nyi pénzt szánnak, hogy még taxira 
sem lenne elég – hol marad az 
orvos ideje, munkája, fele-
lőssége, sorolta a szakember. 
„Egyre romlik a helyzet, nem 
veszik észre, hogy elnéptele-
nedik az alapellátás, nincs 
aki dolgozzon. A hazai csa-
ládorvosok több mint 30 szá-
zaléka már nyugdíjas korú, ha 
visszavonulnak, nem lesz aki átve-
gye tőlük a stafétát, hiszen a fi atalok 
nem választják ezt a szakot, mert ke-
vés jövedelemmel, sok munkával és 
nagy felelősséggel jár” – mondta az 
orvos. Már most több száz település 
van orvos nélkül, a kisebb városok-
ban is hiányos az ellátás, nincs or-
vos, akihez az emberek feliratkozza-
nak. Az amúgy is alulfi nanszírozott 
egészségügyi ellátórendszerben az 
alapellátás kapja a legkisebb költ-
ségvetést, a nemtörődömségnek pe-
dig az emberek fi zetik meg az árát.

Már most sincs elég orvos 
az alapellátásban, a fiatalok 
számára nem vonzó

▴  FOTÓ: JAKAB MÓNIKA

Szerencsétlennek bizonyult az 
a kifejezés, amivel a klímavál-

tozást először jellemezték: még ha 
igaz is globálisan, lokálisan néha 
nehezen hihetőnek tűnik felmele-
gedésről beszélni, amikor idén is 

tavasszal és a nyár elején a 
megszokottnál hűvösebb 
volt az időnk. Lehet-e még-
is a klímaváltozás bizonyí-
téka a hideg május és jú-
nius? Több-e Erdélyben a 

szintén a klímaváltozással 
összefüggésbe hozott szélsőséges 
időjárási jelenség manapság? A ha-
tóságok mit tesznek a mezőgazda-
ságban okozott károk megelőzésé-
ért? Mivel jár az, hogy a különböző 
applikációk segítségével ma már 

időjárási „szakértővé” válik bármi-
lyen okostelefon-tulajdonos? Miért 
olyan népszerű manapság az idő-
járás? Erről és hasonlókról beszé-
lünk Nagy István meteorológussal, 
a közel 10 ezer követővel rendelkező 
Szentegyházi Meteo Állomás Face-
book-oldal működtetőjével.

A Krónika Live műsorát kedden 
18.15-től a Krónika Facebook-oldalán 
és a Médiatér Youtube-csatornáján 
lehet követni.

Rédai Attila

Megsülünk vagy megfagyunk? Az erdélyi klímaváltozásról a Krónika Live-ban

Az időjárási viszontagságok egyre 
gyakoribbá váltak térségünkben is

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Egyre csak romlik a helyzet
Elkeseredett háziorvosok: több szolgáltatást nyújthatnak ugyanannyi pénzért




