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„Várólistás” szakrendelések
Kórházanként két-három szakterületen van komoly orvoshiány

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Átlagban két-három olyan or-
vosi szakterület van a Har-
gita megyében működő kór-

házak járóbeteg-szakrendelésein, 
ahol a szükséges normák teljesítésé-
hez nincs elegendő szakorvos – de-
rül ki a Hargita Megyei Egészségbiz-
tosítási Pénztár friss kimutatásából, 
amely a járóbeteg-szakrendelés 
helyzetét elemzi. Nincs elegendő 
szakorvos a csíkszeredai megyei 

kórház, illetve a székelyud-
varhelyi kórház általános 
sebészeti, illetve szemészeti 
járóbeteg-ellátási rendszeré-
ben, továbbá a csíkszeredai 
kórház ortopédiai-trauma-
tológiai szakrendelésén, a 
gyergyószentmiklósi kórház 

járóbeteg-ellátó rendsze-
rében kardiológusból, belgyó-

gyászból, illetve szemészből nincs 
elegendő, Maroshévízen pedig szin-
tén a kardiológia számít hiányszak-
mának, de ideggyógyászra és tüdő-
gyógyászra is szükség lenne még a 
helyi kórház járóbeteg-rendelésén.

Nem az ideális helyzet
alapján számolnak

Nehéz lenne kiszámolni, hogy 
megyeszerte vagy kórházanként 
hány szakorvosra volna még szük-
ség, hiszen ez attól is függ, hogy 
a kórházi osztályokon dolgozó or-
vosok mennyi munkát vállalnak a 
szakrendeléseken, továbbá attól is, 
hogy hány betegnek van szüksége 
ezekre a szolgáltatásokra. A pil-
lanatnyi helyzet alapján csak azt 
tudják kiszámolni, hogy hány tö-
redék- vagy teljes norma lefedésére 
volna még szükség az adott szak-
területen kórházanként – mondta 
el kérdésünkre Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója. Egy teljes 
norma heti 35 órányi rendelési időt 
jelent, azt pedig, hogy hány norma 
teljesítésére lenne szükség az adott 
szakrendelésen, az egészségbizto-
sítási pénztár, a népegészségügyi 
igazgatóság, illetve az orvosi ka-
mara képviselőiből álló bizottság 
állapítja meg. „A szükséges nor-
mák számát nem az ideális állapot 
határozza meg, hanem azok a le-
hetőségek, amelyek adottak a me-
gyében. Szeretnénk mi két normát 
mondjuk a nőgyógyászati járóbe-
teg-szakrendelésen Székelyudvar-
helyen vagy Csíkszeredában, de 
a hét nőgyógyásszal ezt biztosan 

nem tudjuk megvalósítani. Reáli-
san kell kezelnünk a helyzetet. Két 
dolognak kellene történnie: egy-
részt kellene még jönniük új szak-
orvosoknak bizonyos területeken, 
a másik dolog pedig, ami nagyon 
fontos, hogy azoknak az orvosok-
nak, akik már a kórházban dolgoz-
nak – itt nagyobb szerep hárul a 
menedzsmentre – több munkát kel-
lene vállalniuk a járóbeteg-szak-
rendelésen. Ezt természetesen min-

dig a racionális keretek között kell 
érteni, azaz ott, ahol adott a megfe-
lelő orvoslétszám, ki kell használni 
a lehetőséget” – fogalmazott Duda 
Tihamér, megjegyezve, számukra 
az a legfontosabb, hogy az adott 
orvoslétszámnak megfelelően 
minél nagyobb hozzáférést kap-
janak a biztosítottak a szakorvosi 
ellátáshoz, hiszen nem mindenki 
engedheti meg magának azt, hogy 
magánrendelésre menjen. 

Az említett hiányszakmákban 
többnyire töredéknormák maradtak 
lefedetlenül a járóbeteg-szakrende-
léseken, de van olyan szakterület, 
ahol ez heti több mint 30 órányi ren-
delésiidő-hiányt jelent. Az egész-
ségbiztosítási pénztár kimutatása 
szerint megyeszerte a legnagyobb 
hiány (0,9 norma, azaz heti 31,5 órá-
nyi rendelési idő) a gyergyószent-
miklósi kórház belgyógyászati járó-
beteg-szakrendelésén van.

Sokat javult a helyzet

„A helyzet mindenképp javult 
az elmúlt években. Én több mint 
tíz éve követem már ezt a folya-
matot, és fokozatosan javuló 
tendenciát mutat. Egyre jobban 
tükröződik ebben a kórházak me-
nedzsmentjének, az egészségügyi 
szakhatóságok és az önkormány-
zatok ez irányú tevékenysége, az, 
hogy vonzzunk ide új szakorvoso-

kat, másrészt pedig pozitív hatás-
sal volt erre a folyamatra az, hogy 
néhány éve béremelés történt az 
egészségügyben, ami Hargita me-
gyében majdnem teljes mértékben 
megállította az elvándorlást, és 
elindult egy fordított folyamat” – 
értékelte a Hargita megyei járóbe-
teg-szakrendelés helyzetét Duda 
Tihamér. Elmondta viszont azt is, 
hogy az ideális helyzet eléréséhez 
az említett szakterületek mellett 
még számos másikban lenne szük-
ség új szakemberekre, de meggyő-
ződése szerint ez a hiány lassan 
megszűnik, sőt új szakokkal bő-
vülhet majd a szakorvosi ellátás a 
megyében. Július elsejétől egyéb-
ként a járóbeteg-szakrendelés 
fi nanszírozásának egyik együtt-
hatója, az orvosi szolgáltatás pont-
értéke is nőtt, 2,8-ról 4 lejre.

Magánrendelőkkel is kötöttek 
szerződést

A Hargita megyei kórházak járó-
beteg-szakrendelésein összesen 
mintegy 270 szakorvos dolgozik, 
a legtöbb, közel 120 a csíkszeredai 
kórházban. Vannak olyan szakor-
vosok is, akik nem vállalnak kór-
házi munkát, csak magánrende-
lőjükben dolgoznak. Most viszont 
már velük is szerződést köthet az 
egészségbiztosítási pénztár, így a 
biztosított szolgáltatásokat ezekben 
a rendelőkben is térítésmentesen 
kapják meg a biztosítottak. A me-
gyei egészségbiztosítási pénztár 
idén 27 szolgáltatóval kötött szer-
ződést járóbeteg-szakrendelés biz-
tosítására, ezek közül 5 kórház, 22 
pedig magán szakorvosi rendelő.

Az egészségbiztosítással ren-
delkezők sürgősségi orvosi ellá-
tásra, akut, illetve krónikus be-
tegség esetén kezelésre és orvosi 
konzultációkra, családtervezési 
szolgáltatásokra, palliatív ellátás-
ra, diagnosztikai és terápiás szol-
gáltatásokra, terhességi és szülés 
utáni felügyeleti szolgáltatásokra, 
illetve diagnosztikai célú orvosi 
szolgáltatásokra jogosultak a já-
róbeteg-szakrendelési rendszer-
ben, utóbbiak egy része 12 óránál 
nem hosszabb, úgynevezett egy-
napos kórházi ellátás keretében is 
történhet. A járványhelyzet miatt 
elrendelt vészhelyzeti állapot meg-
szűnéséig az egészségügyi alap-
csomagba, a minimális csomagba 
(amelyre a biztosítással nem ren-
delkezők jogosultak) tartozó szol-
gáltatásokat távkonzultációként is 
elvégezhetik az orvosok, amennyi-
ben az lehetséges és indokolt.

A Hargita megyei kórházak 
járóbeteg-szakrendelésein 
összesen mintegy 270 
szakorvos dolgozik

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

• Leginkább szemészből és általános sebészből van hiány Hargita megyében a 
járóbeteg- rendelési rendszerben, több kórházban sincs elég szakember ezeken a te-
rületeken. Egyes kórházakban a hiányszakterületek közé tartozik a belgyógyászat, az 
ortopédia- traumatológia, a kardiológia, az ideggyógyászat és a tüdőgyógyászat is. Az 
ideális helyzethez mérve viszont ennél jóval több szakrendelésen nőhetne az orvosok 
száma, még úgy is, hogy az elmúlt években sokat javult a helyzet e téren.

Online is 
megtekinthető
Jocumentar a címe annak a 
dokumentumfilmnek, amelyet 
Rab Zoltán, a Székelyhon mun-
katársa – a Játszma.ro weboldal 
megrendelésére – készített a 
társasjátékokról. Aki a minapi or-
szágos premieren nem vehetett 
részt, az megtekintheti az online 
bemutatót szeptember 19-én 19 
órától a https://bit.ly/3tth0Cb 
linken. A dokumentumfilm ötlete 
egyébként Nagy Gábortól, az 
említett weboldal üzemeltetőjé-
től származik, aki azzal a felké-
réssel kereste meg kollégánkat, 
hogy készítsen egy olyan filmet, 
amelyben megszólalnak a 
játékosok mellett az úgyneve-
zett konkurencia képviselői is, 
ahol a társasjátékok világába 
nyújtanak betekintést, valamint 
hasznos információkkal látják 
el a szülőket, ami a közös játék 
nyújtotta élményt jelenti. 

Zeng a lélek, 
zeng a szó
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes bemutatja a Zeng a lé-
lek, zeng a szó... című előadását 
szeptember 16-án este 7 órától a 
csíkszeredai Városi Művelődési 
Házban. A jegyek elővételben 
megvásárolhatók a www.bilete.
ro oldalon, illetve az együttes 
székhelyén, a Temesvár sugárút 
6. szám alatt, 8 és 16 óra között.

Vízszünet 
A Harvíz Rt. regionális vízszol-
gáltató értesíti ügyfeleit, hogy 
ma előreláthatólag 9-től 11 óráig 
vízvezeték-szerelési munkála-
tok (tűzcsap-meghibásodás) 
miatt szünetel a vízszolgáltatás 
Székely udvarhelyen a Cserehá-
ton, a Csere utcában, a Domb 
utcában és a Serg. Imecs László 
utcában.

Igényelhető 
a fűtéstámogatás 
Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
talának szociális igazgatósága 
szeptember 15-étől kezdve fo-
gadja – elsősorban e-mailen – a 
2021. november 1. és 2022. már-
cius 31. közötti idényre vonatko-
zó fűtéstámogatási kérelmeket. 
A támogatáshoz szükséges 
dokumentumok letölthetők a pol-
gármesteri hivatal honlapjáról 
(www.szereda.ro, a Közérdekű 
információk Szociális Igazgató-
ság nevű menüjének szociális 
juttatások almenüjéből), a 
kitöltött formanyomtatványokat 
és a mellékelt igazoló okiratokat 
pedig szkennelve küldhetik el a 
social@szereda.ro e-mail-címre, 
vagy ha személyes ügyintézést 
igényelnek, akkor a városháza 
28-as irodájában naponta 9–13 
óra között nyújthatják be 2021. 
október 15-éig.Információk a 
0266-315120 / 115-ös telefonszá-
mon, vagy a social@szereda.ro 
e-mail-címen igényelhetők.
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