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Ma lép érvénybe a számos 
újdonságot tartalmazó új 
keretszerződés, amely az 

egészségügyi ellátás kritériumait 
határozza meg az elkövetkező egy 
évre. Az új szabályozás fő irányelvei 
között a betegségmegelőzés, a bü-
rokráciacsökkentés áll, ugyanakkor 
előtérbe kerül azoknak az intézkedé-
seknek a bevezetése is, amelyek ré-
vén hosszabb távon csökkenthető az 
indokolatlan kórházi beutalások ará-
nya és növelhető az alapellátásban, 
illetve a járóbeteg-ellátásban nyúj-
tott szolgáltatások száma – vázolta 
a célokat lapunknak Duda Tihamér. 
A Hargita Megyei Egészségbiztosítá-
si Pénztár vezérigazgatója az utóbb 
említett szolgáltatások összetételét 
egy piramishoz hasonlította, ame-
lyet hosszú távon meg kell fordítani, 
hogy a kórház ne az alapja, hanem 

a kiegészítő eleme legyen az 
ellátásnak. Ehhez persze 
nagyon meg kell erősíteni a 
járóbeteg-ellátást, azaz a há-
ziorvosi és szakorvosi, illet-
ve a klinikai szolgáltatások 
rendszerét – mondta. A pira-
mis megfordítására azért van 

szükség, mert számos szolgálta-
tást, amely korábban beutalást tett 
szükségessé, már el tudnak végezni 
az alapellátásban, a kórházi benn-
fekvés traumát jelent a betegek szá-
mára, a rendszernek pedig nagy költ-
ségeket. Az új szolgáltatások egyikét 
hozva fel példaként Duda Tihamér 
elmondta, a 24 órás ambuláns vér-
nyomásmérés érdekében a betegek-
nek eddig szakorvoshoz kellett men-
niük, de voltak olyan idők, amikor 
ezt csak kórházban tudták elvégezni. 
Az új keretszerződés viszont már a 
háziorvosok számára is engedélyezi 
a szolgáltatás elvégzését, hiszen már 
léteznek olyan műszerek, amelyeket 
a páciens magán visel 24 órán ke-
resztül, és azok elvégzik a szükséges 
méréseket. A cél az, hogy kórházba 
csak azok kerüljenek, akiknek való-
ban kórházi ellátásra van szükségük 
– magyarázta a hosszú távú irányel-
vet Duda Tihamér.

Új, de nem kötelező 
szolgáltatások

Az említett szolgáltatás mellett az 
új keretszerződés lehetőséget ad 
a háziorvosoknak légzésfunkciós 
vizsgálatok (spirometria) elvég-
zésére, érszűkületmérésre, illetve 
diagnosztizált szív-érrendszeri 
megbetegedések esetén a páciens 

állapotának EKG-vizsgálatokkal 
történő monitorozására is. Du-
da Tihamér ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozta, ez csak lehetőség, 
nem kötelezettség a háziorvosok 
számára: ha rendelkeznek ilyen 
műszerekkel, végezhetnek ilyen 
szolgáltatásokat a biztosítási 
rendszeren belül, de senki nem 
kényszeríti őket eszközbeszerzés-
re, tehát nem kötelező számukra 

ilyen szolgáltatásokat végezni. 
Az új keretszerződés növeli a 

háziorvos által elvégezhető ott-
honi konzultációk számát is. A 
korábbi szerződés évente négy 
ilyen konzultációt engedélyezett 
minden krónikus beteg esetében, 
az új havonta ad lehetőséget egy 
otthoni konzultációra. Ezzel egy-

idejűleg a kismamák esetében – a 
meglévők mellett – egy újabb ott-
honi konzultációt vezettek be a 
szülés után 4 héttel.

Átfogó prevenciós csomag 
a 40 év felettieknek

Az új keretszerződés a megelőző 
egészségügyi szolgáltatásokhoz is 
nagyobb hozzáférést ad a biztosí-

tottaknak. A tünetmentes 40 év fe-
lettiek számára egy átfogó preven-
ciós csomagot biztosít. Ez három 
konzultációt tartalmaz, amelyek 
része a kockázatértékelés, a páci-
ens egészségét veszélyeztető rizi-
kófaktorok és az éltmódból fakadó 
kockázati tényezők megállapítá-
sa, illetve a páciens állapotának 

utánkövetése. Azért, hogy az em-
lített kategóriába tartozók hozzá-
férjenek a háziorvos által javasolt 
kivizsgálásokhoz, az egészségbiz-
tosítási pénztárral szerződéses 
viszonyban álló szolgáltatók a 
szerződés értékét túllépve is elvé-
gezhetik ezeket. 

Az egészségügyi rendszerben 
egyes szolgáltatások esetében ál-
landósítják a járványhelyzet miatt 
bevezetett távkonzultációs lehe-
tőségeket is. A krónikus betegek 

számára a háziorvosok és a szakor-
vosok is biztosíthatnak távkonzul-
tációkat, ugyanakkor ez érvényes 
a pszichiátriai konzultációkra és 
a logopédiai szolgáltatásokra is. 
A koronavírus-fertőzésen átesett 
páciensek egy részénél tapasz-
talt hosszú távú – főként a tüdőt 
és a szívet érintő – hatások miatt 
a tüdőgyógyász és kardiológus 
szakorvosok felírhatnak a pácien-
seknek gyógytornászok és pszi-
chológusok által nyújtott orvosi 
szolgáltatásokat is. Az új keretszer-
ződés ugyanakkor lehetővé teszi 
minden biztosított számára azt is, 
hogy az egészségbiztosítási pénz-
tárral szerződéses viszonyban álló 
magánklinikán kezeltesse magát 
úgy, hogy a költségek egy részét 
megtéríti az egészségbiztosító.

A háziorvosok több olyan 
vizs gálatot elvégezhetnek, 
amelyekért eddig szakorvoshoz 
kellett fordulni
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Pálinkavásár és 
koncertek a parkban
Mától szombatig naponta 9–21 
óra között pálinka, illetve helyi 
és kézműves termékek vására, 
sajtkóstolás, párlatkósto-
lás, látványpékség várja az 
érdeklődőket Csíkszeredában a 
központi parkban zajló Ákovita 
Párlat- és Pálinkavásáron. Ma 
17 órától a csíkszentsimoni 
Ifjúsági Fúvós Zenekar, 19 órá-
tól a Codex Régizene Együttes, 
20.30-tól a 4SStreet zenekar 
koncertezik. Pénteken 18 órától 
Mihó Attila és zenekara, 18.30-
tól a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, 20.30-tól a 
Heveder Zenekar muzsikál.

Újranyit az ócskapiac 
Marosvásárhelyen
Egy év kihagyás után július 
4-én újra megnyitja kapuit a 
marosvásárhelyi ócskapiac 
a Lovasság (Călărașilor) utca 
107. szám alatt (a volt kaszár-
nya udvarán). Újdonság, hogy 
az ócskapiac mostantól heten-
te két nap: vasárnap és kedden  

várja az eladókat és vásárlókat 
7.30 és 15 óra között.

Fejes Krisztina  
hangversenye
Fejes Krisztina zongoraművész 
rendkívüli hangversenyére kerül 
sor július 3-án, szombaton 19 
órától a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermében. Műsoron: 
Chopin, Kodály, Bartók, Liszt 
művei. Ráadás: Kodály Székely 
keservese. A koncertre a belépő 
10 lej, az összeget jótékonysági 
célra fordítja a Fejes Akadémia 
Egyesület.

Festészeti kiállítás
Tündérkert Erdélyben címmel 
mutatja be a Kaszás Attila 
Hagyatékőrző Egyesület 
Hegedüs Endre festőművész 
kiállítását a marosvásárhe-
lyi vár Kádárok bástyájában 
július 2-án, pénteken 18.30 
órakor. A tárlatot Szarvas Jó-
zsef Kossuth-díjas színművész 
nyitja meg. Társszervező a 
Hagyományok Háza, az Erdélyi 
Hagyományok Háza Alapít-
vány, a Maros Művészegyüttes 
és a Spectrum Színház.

Megemlékezés 
a pozsonyi csatáról
Csíkpálfalva Polgármesteri 
Hivatala, a Csomortányért 
Egyesület, valamint az Aracs 
Közbirtokosság szervezésé-
ben idén is megemlékeznek a 
907. július 3–7. között zajlott 
pozsonyi csatáról Csíkcsomor-
tánban. Július 2-án 17 órától 
a Kárpátok őre emlékműnél 
a Himnusz elhangzása után 
ünnepi beszédek, egyházi 
áldás, ünnepi műsor követke-
zik, majd elhelyezik a kegyelet 
koszorúit.

• RÖVIDEN 

• Az egészségügyi szolgáltatások piramisának megfordítását elősegítő 
intézkedéseket is tartalmaznak a ma érvénybe lépő éves egészségügyi 
keretszerződés újdonságai. Az irányelv ugyanis az, hogy hosszú távon az 
alapellátásban és a járóbeteg-ellátásban nyújtott szolgáltatások arányát 
növelni kell, az indokolatlan kórházi ápolások számát pedig csökkenteni.

„ Nagyon meg kell erősíteni 
a járóbeteg-ellátást, azaz 
a háziorvosi és szakorvo-
si, illetve a klinikai szol-
gáltatások rendszerét.

Újdonságok az alapellátásban
Prevenciós csomag, távkonzultációk, új szolgáltatások




