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Akut gyógyszerhiányra hívták 
fel a fi gyelmet a krónikus be-
tegek. Szabó Péter, a Kovászna 
Megyei Gyógyszerészkamara 
elnöke lapunknak  árnyalta a 
képet, szerinte nem az a gond, 
hogy sok orvosság nem szerez-
hető be Romániában, hanem 
az, hogy különböző termékek 
minden magyarázat nélkül 
hónapokra eltűnnek, majd újra 
megjelennek  a piacon, ez pedig 
esetlegessé, kiszámíthatatlanná 
teszi az ellátást.

 » BÍRÓ BLANKA

A z európai országokban meg-
vásárolható gyógyszerek alig 
fele kapható meg Romániá-

ban – hívta fel a fi gyelmet tegnap 
a Krónikus Betegek Szövetsége. A 
szervezet nyílt levelében úgy fogal-
mazott, a hazai betegek kénytelenek 
„külföldről, szatyrokban behozni az 
orvosságot”, ami nem elég, hogy 
sokkal drágább az itthoni árakhoz 
képest, de ilyen módon még álla-
mi támogatásban sem részesülnek. 
A Krónikus Betegek Szövetsége a 
probléma gyökerére is rámutatott: 
mint a nyílt levélben aláhúzták, az 
elmúlt években regnáló egészség-
ügyi miniszterek nyilatkozataival 
ellentétben folyamatosan vonnak 
ki gyógyszereket a romániai piacról. 
Magyarázatuk szerint ennek a hát-
terében az áll, hogy az Európai Unió 
tagországai közül Románia fordítja 
a legkevesebb pénzt az egészség-
ügyre, az uniós szinten legkisebb 
gyógyszerár politikáját folytatja, 
ezen felül még ráteszik a gyógysze-
rekre a clawback adót, ami az orvos-
ságok eladási árának több mint 20 
százalékát teszi ki. 

Elengedhetetlen a reform
Cezar Irimia, a Krónikus Betegek 
Szövetségének elnöke és Rozalina 
Lăpădatu alelnök úgy fogalmaz, az 
egészségügyi rendszer valós reform-

jára lenne szükség, hogy ezeket a 
gondokat orvosolni lehessen.

A szövetség a betegek és a keze-
lőorvosok visszajelzései alapján 
össze is állított egy listát a hiányzó 
gyógyszerekről, ezeken legalább 25 
termék szerepel. A nyílt levélben 
arra is kitérnek, hogy évek óta vár-
ják, hogy a döntéshozók napirend-
re tűzzék a hiányzó gyógyszerek 
problémáját, és megoldják a gyógy-
szerkrízist.

„Az nem megoldás, hogy össze-
állítják az alapvető gyógyszerek lis-
táját, hogy az Európai Unióban al-
kalmazott három legalacsonyabb ár 
átlagát alkalmazzák, vagy a speciális 
igények szerinti importot javasolják” 
– húzzák alá a krónikus betegek, 
akik szerint az elmúlt években be-
bizonyosodott, hogy ezek az intéz-
kedések nem eredményezték a várt 
hatást, hanem épp ellenkezőleg, 
csak tovább mélyítették a gyógyszer-
krízist, és sok hazai beteget létfon-
tosságú kezelés nélkül hagytak.

A nyílt levélben az érintettek to-
vábbá megfogalmazzák, készek 

minden egyeztetésre, munkacso-
portban való részvételre, hogy ezt a 
válságot megoldják.   

Évtizedek óta akadozik
az ellátás
„Harminc éve nem sikerült meg-
oldani a kiszámítható, folyamatos 
gyógyszerellátást” – nyilatkozta 
hasonlóképpen tegnapi megkere-
sésünkre Szabó Péter, a Kovászna 
Megyei Gyógyszerészkamara elnö-
ke. Felidézte, a kilencvenes évek 
óta azzal küzdenek a gyógyszertá-
rak és a betegek, hogy időszakosan 
eltűnnek bizonyos gyógyszerek, 
majd újra megjelennek, de ez eset-
legessé teszi a kezeléseket. „Másfél 
évig volt hiánycikk az Eurothyrox, 
a pajzsmirigy-elégtelenség kezelé-
sére használt gyógyszer, egy ideje  
megoldódott az ellátás. Két-három 
hónapja a cukorbetegség kezelésé-
ben használt Siofor hiopoglikémiás 
gyógyszer szerezhető be nehezen, 
de a reumás fájdalmak kezelésében 
használt egyik tabletta, egy szem-
csepp, és egy hormonkészítmény is 
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Szatyrokban kell „importálni” egyes orvosságokat

 Hiába keresi, nincs. Időnkét el-eltűnnek bizonyos gyógyszerek a patikák raktáraiból
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hiánycikknek számít” – sorolta a 
gyógyszerész.

Rámutatott, néhány esetben 
körlevélben értesítik a lerakatok 
a gyógyszertárakat, ha valamelyik 
készítmény eltűnik, de gyakori, 
hogy csak akkor szembesülnek a 
helyzettel, amikor a betegek két-
ségbeesetten keresik patikáról 
patikára járva valamelyik orvos-
ságot. A gyógyszerészek ilyenkor a 
belső fórumaikon egymást kérdez-
getik, hogy raktáron maradt meg 
valakinek az adott gyógyszerből, 
hogy segítsenek a betegeken, de 
ez a megoldás csak néhány hétig 
működik, amíg minden patikából 
el nem fogynak a tartalékok. „Is-
merjük a krónikus betegeinket, 
tudjuk, milyen gyógyszerre van 
szükségük, próbáljuk beszerezni, 
de tehetetlenek vagyunk, ha az 
ügynök azt válaszolja, nincs a le-
rakatban” – húzta alá Szabó Péter. 
Hozzátette, az orvosokkal is gyak-
ran konzultálnak, de ők is nehe-
zen cserélik le a bevált orvosságot, 
a gyógyszertárakra, a betegekre 
bízzák, hogy szerezze be a megfe-
lelő készítményt. Így valóban sok 
beteg külföldről háromszoros-öt-
szörös áron szerzi be a szükséges 
orvosságot.

„Még ha a pénz nem is lenne 
akadály, nincs mindenkinek is-
merőse, hogy ezt megoldja, hiszen 
elvileg az uniós országokban fel-
írt receptekre pénzért ki kellene 
adni bárhol az orvosságot, ám ez 
a gyakorlatban nem mindig mű-
ködik, kérik az adott országban 
felírt vényt” – osztotta meg velünk 
tapasztalatait a gyógyszerészka-
mara elnöke.  Emlékeztetett, hogy 
a Romániában 10 lejért kapható 
Euthyrox tablettát 250 lejért hoz-
ták be külföldről, amikor az or-
szágban nem volt elérhető. Szabó 
Péter szerint a gyártókkal egyez-
tetve kormányzati szinten kellene 
megoldást találni, hogy kiszámít-
ható legyen a gyógyszer ellátás. 

A témában kerestük Vass Le-
ventét, a bukaresti egészségügyi 
minisztérium államtitkárát, aki 
későbbre ígért tájékoztatást.

 »  „Még ha a 
pénz nem is len-
ne akadály, nincs 
mindenkinek is-
merőse, hogy ezt 
megoldja, hiszen 
elvileg az uniós 
országokban 
felírt receptekre 
pénzért ki kelle-
ne adni bárhol az 
orvosságot, ám 
ez a gyakorlat-
ban nem mindig 
működik, kérik 
az adott ország-
ban felírt vényt” 
– osztotta meg 
velünk tapasz-
talatait a gyógy-
szerészkamara 
elnöke.  

 » KRÓNIKA

Szervezett keretek között kell vi-
tát folytatni az Európai Bizottság 

által bemutatott új erdőstratégiáról, 
hogy a tagállamok is kifejthessék 
véleményüket – jelentette ki tegnap 
Tánczos Barna környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti miniszter. Mint 
arról beszámoltunk, számos uniós 
tagállam és a szakma is ellenzi az 
Európai Bizottság erdőgazdálkodási 
stratégiáját, nehezményezve a terve-
zet kiegyensúlyozatlanságát a hosszú 
távú, szerteágazó erdőgazdálkodás 
elismerése tekintetében. Tánczos 
Barna miniszter a Krónikának úgy 
nyilatkozott, a brüsszeli javaslat nem 
közös előkészítés eredménye, továb-
bá szerinte a tagállami jogköröket, a 

szubszidiaritás elvét, az európai er-
dők változatosságát és a fenntartható 
gazdálkodás gyakorlati kérdéseit is fi -
gyelembe kell venni, amikor egy ilyen 
tervezetet előkészítenek.

A tárcavezető hétfői bukaresti 
sajtótájékoztatóján megerősítette: 
Románia is csatlakozott ahhoz az 
Ausztria által kezdeményezett nyílt 
levélhez, amelyben tizenegy tagál-
lam részletes vitát kért az Európai 
Bizottság által pénteken elfogadott 
új erdőstratégiáról. Tánczos kifejtet-
te, Románia általában támogatja az 
Unió által meghatározott klímavé-
delmi és környezetvédelmi célokat, 
de azt szeretné, hogy az új stratégi-
áról részletes vita legyen, amelyben 
a tagállamok is kifejthetik vélemé-
nyüket. Az MTI által idézett RMDSZ-

es tárcavezető elmondta, az Európai 
Bizottság többnyire az uniós polgá-
rokat kérdezte meg arról, hogy mit 
tartalmazzon az új stratégia, amely 
csak pénteken jutott el hivatalos 
úton a tagállamokhoz.

Tánczos Barna leszögezte: a vita 
során azt kell tisztázni, hogy a kö-
vetkező évtizedekben egyre növekvő 
erdő- és környezetvédelmi költségek 
pontosan mekkorák lesznek. Az új 
stratégia csak két ponton utal a költ-
ségekre, ami nem elégséges. A mező-
gazdasággal ellentétben, ahol a közös 
uniós agrárpolitikának köszönhetően 
a tagállamok jelentős támogatást kap-
nak az EU-tól, az erdőgazdálkodást 
kizárólag a tagállamok fi nanszíroz-
zák nemzeti hatáskörben, ezért nem 
mindegy, hogy mekkora költségek 

hárulnak rájuk a következő évtize-
dekben. Tánczos szerint amennyiben 
korlátozzák az erdőkitermelést, akkor 
valamilyen módon kárpótolni kell az 
erdőtulajdonosokat.

Az Európai Bizottság pénteken be-
jelentette, hogy az uniós végrehajtó 
szerv elfogadta az európai zöld meg-
állapodás részét képező, 2030-ig tartó 
időszakra szóló új uniós erdőstraté-
giát, amely a természetes és őshonos 
erdők szigorú védelmét, a leromlott 
állapotú erdők helyreállítását, vala-
mint a fenntartható erdőgazdálkodás 
biztosítását tűzte ki célul. Az új erdő-
stratégia hozzájárul ahhoz, hogy az 
Európai Unió 2030-ra legalább 55 szá-
zalékkal csökkentse üvegházhatású 
gázkibocsátását, 2050-re pedig teljes 
klímasemlegességet érjen el.

Uniós erdőstratégia: Tánczos szerint tisztázni kell a költségeket is

 » Románia 
is csatlako-
zott ahhoz, az 
Ausztria által 
kezdeményezett 
nyílt levélhez, 
amelyben tizen-
egy tagállam 
részletes vitát 
kért az Európai 
Bizottság által 
pénteken elfoga-
dott új erdőstra-
tégiáról. 




