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Szakemberek örvendetesnek 
tartják, hogy az új egészség-
ügyi keretszerződés betegség-
megelőzési csomagot biztosít 
40 év fölötti tünetmentes fel-
nőttek számára, amely révén 
többletösszegekkel fi nan-
szírozzák a kivizsgálásokat, 
ám háziorvosok szerint jóval 
nagyobb problémát jelent, 
hogy jelenleg még a betegek 
sem férnek hozzá az ingyenes 
szolgáltatásokhoz.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú gynevezett betegségmegelő-
zési csomagot biztosít 40 év 
feletti tünetmentes felnőttek 

számára a 2021–2022 évi egészség-
ügyi keretszerződés. A vonatkozó 
rendelkezés a kockázati tényezők 
megállapítására irányuló három 
konzultációt, valamint a páciensek 
monitorozását is magában foglalja. 
A kormányhatározat július elsején 
hatályba lépett, ám tapasztalatok 
szerint a páciensek többsége nem 
teljesíti a feltételrendszert, tehát 
nem élhet a lehetőséggel, a házi-
orvosok pedig szkeptikusak a cso-
mag fi nanszírozását illetően. Vass 
Levente, az egészségügyi minisz-
térium államtitkára a Krónikának 
úgy fogalmazott, a megelőzés te-
rén minden előrelépés örvendetes, 
ám a jelenlegi csomagnál sokkal 
többre van szükség; másrészt nél-
külözhetetlen az optimális szerve-
zés is, hogy ki lehessen használni 
a meglevő lehetőségeket.

Pluszpénzt ígérnek a háziorvos 
által felírt vizsgálatokra
A megelőzési csomag egyik leg-
fontosabb célcsoportja a 40 év fe-
lettiek – közölte Adrian Gheorghe. 
Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (CNAS) elnöke az Agerpres 
hírügynökség szerint hangsúlyoz-
ta: a rendelkezésre álló összegeket 
olyan módon fogják kiegészíteni, 
hogy a páciensek ne ütközzenek 
akadályba, amikor az orvos által ja-
vasolt vizsgálatokat kell elvégezni. 
Ha a háziorvos a kockázatfelmérés 

TÖBB PÉNZT ÍGÉRNEK A 40 ÉV FÖLÖTTI TÜNETMENTESEK KIVIZSGÁLÁSAIRA, ÁM JELENLEG MÉG A BETEGEK SEM JUTNAK INGYEN HOZZÁ

Szemfényvesztés a betegségmegelőzési csomag?

Lesz kinek? Több laboratóriumi vizsgálatot fi nanszírozhat az egészségbiztosítási pénztár

 » Az elmúlt 
egy hónapban, 
amióta érvény-
ben van a meg-
előzési csomag, 
egyetlen páciens 
sem felelt meg a 
feltételeknek – 
mutatott rá az or-
vos. Ezért Seres 
Lucia úgy véli, 
fontosabb lenne, 
hogy a betegek 
jussanak hozzá 
az ingyenes vizs-
gálatokhoz. 

során laboratóriumi vizsgálatokat 
kér, azt a laborok által leszerződött 
keretösszegen felül fi nanszírozza az 
egészségbiztosítási pénztár. „Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy kiegé-
szítjük az összegeket, hogy a megelő-
ző csomag részeként felírt vizsgála-
tokat akadálytalanul elvégezhessék” 
– mondta a CNAS elnöke.

A keretszerződés a krónikus bete-
gek számára havi egy otthoni vizs-
gálatot tesz lehetővé a korábbi évi 
néggyel szemben. A veszélyhelyzet 
alatt havi két konzultációt számol el 
a krónikus betegek esetében. A kis-
mamák számára egy plusz otthoni 
vizsgálatot tartalmaz a keretszerző-
dés a szülés utáni első négy hétben. 
A háziorvosoknak új szolgáltatáso-
kat is elszámolnak: a légzésfunkciós 
vizsgálatot (spirometria), EKG készí-
tését és kiértékelését, a boka-kar in-
dex mérését, amellyel kimutatható a 
perifériás érbetegség, valamint a 24 
órás ambuláns vérnyomásmérést. 
Továbbra is lehetővé teszik a táv-
konzultációt, a pszichiátriai ellátás, 
a pszichológiai, logopédiai rendelé-
sek is megvalósíthatók online. Ilyen 
esetben nem kell használni az egész-
ségügyi kártyát. A koronavírus-fer-
tőzésen átesett páciensek esetében 
a tüdőgyógyászok és kardiológusok 
fi zikoterápiás kezeléseket és pszi-
choterápiát is javasolhatnak. Adrian 
Gheorghe ugyanakkor bejelentette, 

hogy a következőkben konzultálni 
fognak az érintettekkel a következő 
évek keretszerződéséről.

A betegek sem jutnak hozzá, 
nemhogy a tünetmentesek
A 40 év felettiek esetében a megelő-
zési csomag „érzékeny pontja”, hogy 
csak a tünetmentesekre érvényes – 
hívta fel a fi gyelmet Seres Lucia. A 
Kovászna megyei háziorvosok szövet-
ségének elnöke kifejtette, 40 év felett 
a többségnek már van valamilyen 
tünete, betegsége, akinek meg nincs, 
túlnyomórészt nem jelentkezik orvo-
sánál. Aki 40 év felett teljesen egész-
séges, nincs semmilyen kórelőzmé-
nye, általában külföldön tartózkodik, 
vagy multinacionális cégnél dolgozik, 
ahol bónuszként évi egy szűrővizs-
gálaton vehet részt, mert a vállalat 
szerződést kötött egy magánkliniká-
val. Az elmúlt egy hónapban, amióta 
érvényben van a megelőzési csomag, 
egyetlen páciens sem felelt meg a 
feltételeknek – mutatott rá az orvos. 
Ezért Seres Lucia úgy véli, fontosabb 
lenne, hogy a betegek jussanak hozzá 
az ingyenes vizsgálatokhoz. „Felírjuk 
a betegeknek a laboratóriumi vizsgá-
latokat, ám ha éppen kimerült az erre 
a célra leszerződött keret, akkor vagy 
vár egy hónapot, vagy kifi zeti azok ér-
tékét” – mondta Seres Lucia.

Hasonlóképpen vélekedik Szabó 
Soós Klára, a Hargita megyei há-

ziorvosok szövetségének elnöke, 
hangsúlyozva, a betegek ellátására 
sincs elég pénz. „Köztudott, hány-
szor kényszerülnek rá a betegek, 
hogy fi zessenek azért, hogy időben 
hozzáférjenek a paraklinikai vizsgá-
latokhoz. Az egészségügy fi nanszíro-
zása nem javult, kérdés, hogy miből 
fogják fi nanszírozni a megelőző vizs-
gálatokat. Azt hangoztatják, pótolni 
fogják az alapot, de nem tudjuk, mi-
kor, miből és mennyivel, ezért félő, 
hogy továbbra is az lesz az alapelv, 
hogy jár, de nem jut” – fogalmazta 
meg fenntartásait Szabó Soós Klára.

Fontos bármilyen megelőzés 
Eközben Vass Levente előrelépésnek 
tekint valamennyi, megelőzést előse-
gítő intézkedést. Az egészségügyi ál-
lamtitkár a Krónikának emlékeztetett, 
a betegjogok törvényébe másfél évvel 
az RMDSZ kezdeményezésére került 
be, hogy egészséges embereknél is 
lehet kivizsgálásokat végezni, hiszen 
megtörténhet, hogy csak látszólag 
egészségesek, és korai stádiumban 
kiszűrhető esetükben a megbetege-
dés. Hangsúlyozta, az egészségbiz-
tosítási pénztár szintjén a megelőzés 
legegyszerűbb, legkézenfekvőbb 
módját ültették gyakorlatba: a házi-
orvosi konzultációt, ám ennél sok-
kal többre van szükség. A kockázati 
csoportok szűrése a leghatékonyabb, 
például veszélyeztetett korcsoportok 
esetében, vagy ahol a családban ge-
netikai halmozódás van, ott mellrák-, 
méhnyakrák-, vastagbélrák-szűrés, 
endoszkópos, komputertomográfi ás 
vizsgálatok szükségeltetnek.

„Az egészségügyi rendszer még 
mindig alulfi nanszírozott, de opti-
mális szervezéssel elérhető, hogy a 
páciensek minél több szolgáltatáshoz 
férjenek hozzá, a minisztériumnak, 
az egészségbiztosítási pénztárnak a 
lehető legolcsóbban kell szolgáltatá-
sokat vásárolnia” – vélekedett Vass 
Levente. Szerinte a pénztár nem té-
ved, amikor azt ígéri, pótolni fogja a 
kivizsgálásokra szánt keretet, hiszen 
a laboratóriumi vizsgálatok költsége 
csak egy „morzsa” az egészségügy 
költségvetésében. Az államtitkár sze-
rint ugyanakkor a kórházak labora-
tóriumait is be kell vonni a megelőző 
programba, ezzel megoldható a kór-
házi laborok többletfi nanszírozása és 
továbbfejlesztése.
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 » HAJNAL CSILLA

K időlt egy fa a Maros megyei Palo-
tailván, az Ilva völgyében a szom-

bat esti vihar következtében. Egy sá-
torozó nőre és két gyermekre zuhant 
rá, az egyik kiskorú lány pedig olyan 
súlyos fejsérüléseket szenvedett, 
hogy a helyszínen életét vesztette. 
Akkor narancssárga jelzésű viharri-
asztás volt érvényben Maros megyé-
ben, fi gyelmeztető üzenetet is kapott 
a lakosság a Ro-Alert alkalmazáson 
keresztül. Több fát ki is csavart vagy 
ledöntött az erős szél. Egyet Szovátán 
a Rózsák utcájában, amely egy sze-

mélygépkocsira zuhant, egyet pedig 
Palotailván, amely emberáldozatot is 
követelt. A dédai munkapont katonai 
tűzoltói, a marosvásárhelyi hegyi-
mentők, a dédai SMURD rohammen-
tő-szolgálat és két mentőautó sietett 
a helyszínre szombat este, miután 
egy 34 éves nőre, egy ötéves, illetve 
egy hatéves gyerekre zuhant egy vi-
har által kidöntött fa Palotailván, az 
Ilva völgyében. A sátorozó nőt válltö-
réssel, egy öt éves kislányt fejsérülés-
sel szállítottak kórházba, egyik sem 
vesztette el eszméletét. Egy hatéves 
kislány azonban a fa alá szorult, és 
olyan súlyos nyílt fejsérülést szenve-

dett, hogy a helyszínen életét vesztet-
te – közölte a Maros megyei tűzoltó-
ság sajtóosztálya.

Székelyföldön is károkat okozott 
a vihar: villám csapott egy csűrbe 
Csíkvacsárcsiban, fa dőlt az úttestre 
Csíkszentkirály és Büdösfürdő között 
a szombaton késő este érkezett vihar 
következtében. A Csíkszentsimon-
ban tartott Tiltott Fesztiválon a ter-
vezettnél korábban be kellett fejezni 
a Kowalsky meg a Vega koncertjét: a 
közönség által egyik legjobban várt, 
Amilyen hülye vagy, én úgy szeret-
lek című slágerüket a visszatapso-
lás utánra tartogatták, ám már nem 

volt lehetőségük végigjátszani, mivel 
Csíkszentsimont is elérte a Hargita 
megyén végigsöprő vihar. A részve-
vők Ro-Alert-üzeneteket is kaptak.

Jóval nagyobb pusztítást végzett a 
vihar Kolozs megyében, ahol tucat-
nyi településen kértek segítséget a 
hatóságoktól a lakosok. Csak Désen 
több mint száz sürgősségi hívást je-
gyeztek szombaton este, amikor ház-
tetőket tett tönkre, fákat csavart ki a 
szélsőséges időjárás. Nagyiklód és 
Bonchida között a vasúti közlekedés 
is megsínylette ezt: dízelmozdonyt 
kellett bevetni, miután megsérültek a 
magasfeszültségű vezetékek.

Hatéves Maros megyei áldozatot is követeltek a hétvégi viharok

 » A sátorozó 
nőt válltörés-
sel, egy ötéves 
kislányt fejsé-
rüléssel szállí-
tottak kórházba. 
Egy hatéves 
kislány azonban 
a fa alá szorult, a 
helyszínen életét 
vesztette.




