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 » B. E.

Romániában csaknem 120 ezer 
kórházi ágy található az állami 

egészségügyi intézményekben, illet-
ve az egészségbiztosítási pénztárral 
szerződésben álló magánszolgálta-
tóknál, Bukarest a listavezető több 
mint 20 ezer ággyal, Erdélyben Ko-
lozs megye áll az élen.

A számokat Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter rendeletére hoz-
ták nyilvánosságra a Hivatalos Köz-
lönyben. Mint kiderült, a 119 579 
kórházi ágyból 20 331 található a 
fővárosban, majd Iași megye és Ko-
lozs megye következik 6859, illetve 
6237 ággyal. Temes megye a negye-
dik 4953 ággyal.

Jó hír ugyanakkor, hogy az el-
lenkező póluson, a legkevesebb 
kórházi ággyal rendelkező három 
megye egyike sem erdélyi, holott 
a legkisebb romániai megyék kö-
zött több, magyarok által jelentős 
számban lakott megyét találunk. A 
legkevesebb ágy az amúgy csaknem 
430 ezres lakosságú Ilfov megyében 
van – ez talán azzal magyarázha-
tó, hogy Bukarest közelsége miatt 
a betegek többnyire amúgy is a fő-
városi orvosokhoz fordulnak. A la-
kosság számát tekintve a 37. helyen 
álló Giurgiu megyében 683 kórházi 
ágyat tartanak nyilván, a 38. Ialo-
mița megyében pedig 775 ágy áll a 
betegek rendelkezésére. Mint lát-
hattuk, a tágabb értelemben vett Er-

délyben Kolozs és Temes megye áll 
az élen, amelyek amúgy a lakosság 
számát tekintve is a legnagyobbak, 
ráadásul gazdaságilag is a legin-
kább fejlettek. A harmadik Maros 
megye 3906 kórházi ággyal, amivel 
megelőzi a nagyobb lakossággal 
rendelkező Bihar megyét, ahol 3525 
ágy van. A partiumi megye ezzel a 
negyedik a tágabb értelemben vett 
erdélyi rangsorban.

Az erdélyi lista végén a négy leg-
kisebb megyét találjuk, érdekesség 
viszont, hogy a Románia legkisebb 
megyéjének számító Kovászna me-
gye hátulról a harmadik az 1453 kór-
házi ágyával, a legkevesebb ágy pe-
dig Beszterce-Naszód (1282), illetve 
Szilágy megyében (1055) van.

Kolozs, Temes és Maros megyében van a legtöbb kórházi ágy
MEGYE

KÓRHÁZI
ÁGYAK
SZÁMA

1.Kolozs megye6237
2.Temes megye4953
3.Maros megye3906
4.Bihar megye3525
5.Brassó megye3438
6.Hunyad megye2872
7.Szeben megye2527
8.Máramaros megye2516
9.Arad megye2189
10Fehér megye1802
11.Hargita megye1724
12.Szatmár megye1605
13.Krassó-Szörény megye1471
14.Kovászna megye1453
15.Beszterce-Naszód megye1282
16.Szilágy megye1055

 » Jó hír ugyan-
akkor, hogy 
az ellenkező 
póluson, a legke-
vesebb kórházi 
ággyal rendelke-
ző három megye 
egyike sem erdé-
lyi, holott a leg-
kisebb romániai 
megyék között 
több, magyarok 
által jelentős 
számban lakott 
megyét találunk. 

Felépülési terv elkészítésére 
kötelezik immár az orvosokat 
betegszabadságon lévő pácien-
seik számára. Az augusztustól 
hatályba lépő új szabály kap-
csán az orvosi kamara lapunk 
által megszólaltatott képviselője 
hangsúlyozta: pusztán újabb 
bürokratikus lépcsőt iktatnak 
be a papírmunkával amúgy is 
leterhelt rendszerben.

 » BÍRÓ BLANKA

A beteg állapotának követését, 
felépülését célzó terv össze-
állítására kötelezi a betegsza-

badságot kiíró romániai orvosokat 
a 2021/74-es számú, augusztus 1-től 
életbe lépő sürgősségi kormányren-
delet, amely már megjelent a Hiva-
talos Közlönyben. A jogszabályban 
rögzítik a kivételeket is, nem kell 
összeállítani például a tervet, ha a 
betegszabadságra sürgős műtéti be-
avatkozás után van szüksége a pá-
ciensnek, valamint akkor, ha A cso-
portba tartozó fertőző betegséggel 
diagnosztizálják, amikor kötelező 
módon elkülönítésre van szükség. 
Ilyen betegségek a koronavírus-fer-
tőzés, az akut hepatitisz, a tetanusz 
vagy a fertőző agyhártyagyulladás.

A beteg utánkövetési tervének 
tartalmaznia kell a kezelési javal-

latokat, valamint a higiéniára és 
az étrendre vonatkozó tanácsokat, 
ezeket az átmenetileg munkaképte-
lennek nyilvánított, tehát betegsza-
badságra küldött páciens köteles 
betartani. Az orvosnak meg kell bi-
zonyosodnia arról, hogy az előírá-
sait a beteg követi, ezért vissza kell 
hívnia vizsgálatra a rendelőjébe. Ha 
a páciens nem tudja elhagyni az ott-
honát, akkor az orvosnak kell meg-
látogatnia, de arra is lehetőség van, 

hogy távgyógyászattal bizonyosod-
jon meg arról, hogy a beteg köve-
ti az utasításait. A felépülési terv 
pontos struktúráját a sürgősségi 
kormányrendelet módszertanában 
határozzák meg, ezt az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) 
fogja kidolgozni augusztus 1-ig. Az 
orvosi kamarák többségéhez még 
nem érkeztek visszajelzések a té-
mában, valószínűleg az érintettek 
még nem értesültek a módosításról, 

IMMÁR PAPÍRON IS KÖTELEZIK A BETEGSZABADSÁGON TARTÓZKODÓ PÁCIENSEIK UTÁNKÖVETÉSÉRE A SZAKEMBEREKET

Újabb feladatot kaptak az orvosok

Pluszbürokrácia. Jelenleg is létezik utánkövetés, de most újabb formanyomtatványt is beiktatnak
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emiatt csak a módszertan meg-
jelenése után válik időszerűvé. 
Opris Zsolt, a Kovászna Megyei 
Orvosi Kamara elnöke lapunknak 
elmondta, a kötelezettség újabb 
bürokratikus feladatnak tűnik, 
hiszen az orvosok amúgy is köve-
tik betegeik állapotát, elmondják, 
felírják a javallatokat.

„Egyértelműen létezik után-
követés, a háziorvos például egy 
lázas betegnél felállítja a diagnó-
zist, felírja a kezelést, kiállítja a 
beteglapot. Elmagyarázza, mi a 
teendő, ha például ágynyugalom-
ra, kímélő étrendre van szükség, 
majd visszahívja vizsgálatra. Ha a 
beteg állapota nem javul, tovább-
küldi szakorvoshoz. A szakorvosi 
ellátásban a kórházi bennfekvés 
vagy a járóbeteg-rendelői vizsgá-
lat után a beteg megkapja a kibo-
csátót, az orvosi levelet, amivel a 
háziorvosánál kell jelentkeznie, 
ebben részletesen leírják a javal-
latokat, ami kiterjed az étrendre, 
a kezelésre, az utánkövetésre” 
– sorolta Opris Zsolt. Hozzátet-
te, mindez eddig is működött, 
létezett a visszacsatolás, ezúttal 
a módszertanba valószínűleg be-
iktatnak egy újabb formanyom-
tatványt. „A pluszbürokráciával 
a hetedik bőrt is lenyúzzák az or-
vosokról az amúgy is túlbürokrati-
zált egészségügyi rendszerben” – 
kommentálta az új követelményt a 
kamara vezetője.

 » Az orvosnak 
meg kell bizo-
nyosodnia arról, 
hogy az előírása-
it a beteg követi, 
ezért vissza kell 
hívnia vizsgálat-
ra a rendelőjébe. 




