
Erdélyi tudósítások2021. július 22.
csütörtök2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Deák Szidónia (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő:  Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Jogos a krónikus betegek elé-
gedetlensége az egészségügyi 
minisztérium szerint, a szaktár-
ca éppen ezért arra törekszik, 
hogy fokozatosan megoldásokat 
találjon – jelentette ki a Króniká-
nak Vass Levente egészségügyi 
államtitkár, akit az elmúlt napok 
elégedetlenségi hullámáról kér-
deztük. Az illetékes azt mond-
ja, elkezdődött egy folyamat, 
amelynek célja a gyógyszerhi-
ány, illetve az ellátás kiszámít-
hatatlanságának orvoslása.

 » BÍRÓ BLANKA

M ost már személyesen Ioana 
Mihăilă egészségügyi mi-
niszter beperelését is kilá-

tásba helyezte a Krónikus Betegek 
Szövetségének elnöke, Cezar Irimia 
amiatt, hogy – mint mondja – a fenn-
álló gyógyszerhiánnyal veszélyezteti 
a páciensek életét azzal, hogy élet-
mentő orvosságokhoz nem jutnak 
hozzá. A szervezet vezetője a Realita-
tea Plus hírtelevíziónak nyilatkozva 
elmondta, több százezer krónikus 
beteg nem jut hozzá a kezeléshez, sőt 
szerinte a 2020. november–december 
időszakban tízezerrel több, nem ko-
ronavírussal fertőzött beteg halt meg, 
mint az előző év azonos időszakában. 
„Több mint ezer, a leukémia egy for-
májában szenvedő beteget ítélt ha-
lálra az egészségügyi minisztérium, 
mert január óta nem jutnak hozzá a 
kezeléshez, nem érhető el Romániá-
ban a számukra életmentő Vesanoid 
gyógyszer. Elegem van az egészség-
ügyi minisztérium vezetőinek ciniz-
musából, az ígéretekből, a felelőt-
lenségből, bepereljük személyesen a 
minisztert, mert más kiutat nem lá-
tunk” – szögezte le Cezar Irimia.

Magasabb árral ösztönzik
a beszállítókat
„A gyógyszerellátás folytonosságát 
igyekszik biztosítani az egészségügyi 
minisztérium, átlátva, hogy milyen 
helyzetből indulunk” – reagált az el-
múlt napokban több ízben is felrótt 
gondokra Vass Levente. Az egész-
ségügyi tárca államtitkára a Krónika 
megkeresésére aláhúzta, több ren-
deletet fogadtak már el, illetve ké-
szítenek elő, hogy a több összetevős 

probléma minden vetületére megol-
dást találjanak. „A romániai gyógy-
szerpiacon több olyan készítmény 
hiányzik, ami más országokban elér-
hető, ám ennek anyagi okai vannak, 
az ország a jelenleg rendelkezésére 
álló költségvetésből nem tudja a leg-
újabb innovációk egy részét megvá-
sárolni. Viszont vannak olyan gyógy-
szerek, melyek azért nem érhetők el, 
mert nincsenek még engedélyeztetve 
az országban, vagy más orvosságok 
esetében esetleges az ellátás, mert a 
gyártóknak, beszállítóknak nem éri 
meg forgalmazni, ezek hónapokra 
eltűnnek, majd újra megjelennek” – 
sorolta az államtitkár.

Elmondása szerint abból az alap-
helyzetből indultak, hogy az or-
szágban évente 6–8 milliárd lejre 
kompenzálnak gyógyszereket. Az 
egészségügyi minisztérium és az 
Országos Egészségbiztosító Pénztár 
(CNAS) napokban megjelent közös 
rendelete még hozzávetőleg havi 30 
millió lejjel növelte meg a kompen-
zálható gyógyszerekre szánt keretet 
azáltal, hogy 150 hatóanyag esetében 
– ami mintegy 1000 gyógyszert jelent 
– 100 százalékos ártámogatást bizto-
sítanak. Erről Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter is beszámolt kedd 
délután a Facebook-oldalán. Vass 
Levente kifejtette, a lista az Egészség-
ügyi Világszervezet ajánlása alapján 
készült, onkológiai, diabetológiai, 
immun- és hormonális készítménye-
ket tartalmaz, köztük van például a 
hosszú ideig hiánycikknek számító, 
a pajzsmirigy-elégtelenség kezelésé-
ben használt Euthyrox is. A szakpo-
litikus felhívta a fi gyelmet, a rendelet 
fontos eleme, hogy az áralkotás során 
már nem az uniós tagállamokban al-
kalmazott legkisebb árat használják, 
hanem a lista végén található három 
országban alkalmazott árak átlagát.

Ez viszont azt jelenti, hogy a ro-
mán állam az eddiginél magasabb 
áron vásárolja meg ezeket a gyógy-
szereket, hogy motiválja a beszállí-
tókat, a vállalkozókat a folyamatos 
ellátásra, részletezte az államtitkár. 
Hangsúlyozta, a jogszabály lehetővé 
teszi, hogy magasabb árat fi zessen 
az állam, ezzel reményeik szerint ki-
küszöbölik az időszakos hiányokat, 
a beszállítási gondokat. „Ezt a köztes 
megoldást találtuk, hogy felpörges-
sük, motiváltabbá tegyük az ellátást, 
az orvosok szempontjából is legyen 
kiszámíthatóság a kezelésekben, a 

betegeket pedig megkíméljük az ag-
godalmaskodástól, hogy a következő 
hónapban elérhető lesz vagy sem a 
gyógyszer” – fogalmazta meg Vass 
Levente, aki abban bízik, hogy az 
áremelés meghozza a várt eredményt. 
Arra kérte egyúttal a betegeket, hogy 
ne halmozzanak fel készleteket, ne 
vásároljanak több gyógyszert, mint 
amennyire szükségük van, mert ezál-
tal is kiszámíthatóbbá válik az ellátás.

A speciális gyógyszerek
behozatalát is pörgetnék
Egy másik rendelet, amelyet tegnap 
adtak ki, a speciális rendeléssel be-
hozható gyógyszerekre vonatkozik, 
ezt az ellátást szabályozza. „Eddig 
ez az Unifarm, az állami gyógyszer 
nagykereskedő privilégiuma volt. 
Ha valamilyen okból nem tudta be-
szállítani az igényelt gyógyszert, más 
kereskedő engedéllyel tehette meg, 
vállalva, hogy hat hónapig biztosítja 
a vállalt mennyiséget. Ennek a rend-
szernek több hiányossága is volt, 
egyrészt előfordult, hogy az Unifarm 
verseny hiányában drágán hozta a 
készítményt, vagy ha más beszállító-
ra bízták, nem szavatolta a folyama-
tos ellátást” – részletezte Vass Leven-
te. Rámutatott, a tegnap elfogadott 
rendeletben, amelynek még meg 
kell jelennie a Hivatalos Közlöny-
ben, azt szabályozzák, hogy azoktól 
a cégektől, melyek nem hozzák be a 
rendelt mennyiséget, öt napon belül 
visszavonhatják az engedélyt, ezzel 
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Orvosolnák a krónikus gyógyszerhiányt

Több lépcsőben. A kormány a kialakult gyógyszerválság rendezését ígéri
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mintegy kötelezve, hogy a piacon 
folyamatosan biztosítsa a gyógy-
szert. A másik módosítás – tette 
hozzá az államtitkár –, hogy átlát-
ható módon minden cég számára 
biztosítják ezt a lehetőséget, így 
kialakul a versenyhelyzet, és re-
ményeik szerint olcsóbban jutnak 
be a gyógyszerek az országba. Vass 
Levente közölte, ez a rendelet jelent 
megoldást a leukémia egyik fajtájá-
nak kezelésében használt Vesanoid 
gyógyszer biztosítására is.

Újabb rendelet készül
Jelezte egyúttal: előkészületben 
van egy harmadik rendelet, a Ro-
mániában be nem jegyzett gyógy-
szerek forgalmazására vonatkozó-
an. „Az uniós irányelvek lehetővé 
teszik, hogy a tagállamok elfogad-
ják egy másik ország gyógyszer-en-
gedélyeztetési folyamatát, ezt a 
lehetőséget szeretnénk beültetni 
a hazai szabályozásba” – ecsetelte 
az államtitkár. Mint mondta, nem 
alkalmaznák minden gyógyszerre, 
de kiemelt esetekben, amikor az 
orvosság életet menthet, vagy egy 
gyermek kilátásait, életminőségét 
határozza meg, gyorsított folya-
mat révén elfogadnák egy másik 
ország engedélyeztetését, hogy a 
készítményt bevezethessék a ro-
mániai piacra. „Ezek a rendeletek 
egy sorozat első lépései, próbáljuk 
megoldani a gyógyszerhiányt” – 
összegzett Vass Levente.

 »  Vass Levente 
kifejtette, a lista 
az Egészségügyi 
Világszervezet 
ajánlása alapján 
készült, onkoló-
giai, diabetoló-
giai, immun- és 
hormonális 
készítményeket 
tartalmaz, köz-
tük van például 
a hosszú ideig 
hiánycikknek 
számító, a pajzs-
mirigy elégtelen-
ség kezelésében 
használt Euthy-
rox is. 




