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A hal bűzlő feje

A jelek szerint későn érő típusú az erdélyi magyar szerveze-
ti kultúra, a kolozsvári akadémiai közeg – már ami a meg-
félemlítésre, megalázásra, a hatalommal visszaélésre való 
érzékenységet illeti. Ugyanis több évtizednek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy nyilvánossá, felháborodást keltő hírré, a 
közbeszéd, majd rövidesen petíció tárgyává váljon, amit 
pletykaszinten mindenki tudott, akinek csak érintőlegesen 
is köze lehetett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszi-
chológia és Neveléstudományok Karához. Nevezetesen, 
hogy a kar számos pszichológushallgató-generációt oktató 
professzora, aki több évtizede tanítja a lélek gyógyítására 
(!) az ifjakat, megfélemlítő, az emberi méltóságot sértő, 
alpári hangnemben beszél, nem ritkán megalázó módon 
viselkedik diákjaival, kollégáival. Most, amikor napvilágot 
látott a sajtóban az ezt rögzítő videófelvétel, amikor az er-
délyi magyar egyetemi oktatók, értelmiségiek írásbeli ké-
rést fogalmaznak meg arról, hogy az eff ajta jelenség meg-
engedhetetlen, és amikor a közvélemény felhördül, úgy 
tűnik, végre elérkezett az ideje egy tüzetes tükörbe nézés-
nek. És annak, hogy górcső alá vegyék az illetékesek, hol 
is a hiba a rendszerben, és mikor is bűzlik a fejétől a hal.

Hiszen óhatatlanul felvetődik a kérdés: az értelmiségi, 
egyetemi közeg miért tűri, tolerálja évtizedeken keresztül, 
miért nem veti ki magából a hatalmi pozícióban lévő pro-
fesszorhoz köthető, felháborító jelenséget, amiről most 
„beismerő vallomást” tesz? Amint az egyetemi tanárok ál-
tal aláírt, a jelenség kivizsgálását és megszüntetését sür-
gető petícióban szerepel – és amint a Krónikának nyilatko-
zó, volt és jelenlegi hallgatók is megerősítik –, a professzor 
az óráin, a vizsgákon, a kollégáival való kommunikáció 
során rendszeresen az emberi méltóságot súlyosan sértő 
módon nyilvánult meg, tudatosan rájátszott a társadalmi 
hátrányokra, hierarchiákra stb.

Abba ne is gondoljunk bele – mert az összevetés talán 
naivnak tűnhet –, hogy mondjuk Amerikában már régen 
bíróság elé állítottak volna egy ekképpen viselkedő okta-
tót, míg az erdélyi magyar akadémiai közeg évtizedeken 
keresztül szemet hunyt a „hatalmi pozícióval való vissza-
élés és egy toxikus szervezeti kultúra szimbóluma” fölött. 
Igazuk van azoknak, akik úgy vélekednek, az eff ajta jelen-
ség bizony rossz fényt vet a nagy múltú, tiszteletre méltó, 
számos világszintű egyetemi rangsorban előkelő helyen 
szereplő felsőfokú tanintézet többi oktatójára, az intéz-
mény hitelességére. Romániában hosszú évek óta számos 
más egyetemi ügy vet fel etikai kételyeket. Megvesztege-
tésekről, plágiumokról szóló ügyre derül fény, majd hírek 
érkeznek arról, hogy az eff ajta eseteket kivizsgálják, az 
illetékeseket felelősségre vonják. Vajon a megalázó egye-
temi bánásmód, a hatalommal való visszaélés, a megfé-
lemlítés, az emberi minőség hiánya miért nem számított 
annyira fontosnak az akadémiai közegben, hogy évtizede-
kig csak a pletykák, a „tudjuk, de nem beszélünk róla ér-
demben” viszonyulás szintjén maradhatott? És az a kérdés 
is felvetődik, hogy a Szamosközi-jelenség vajon javára, 
avagy kárára vált-e az elszenvedőknek, azoknak a pszicho-
lógusgenerációknak, amelyeknek tagjai most minden va-
lószínűség szerint sok-sok erdélyi ember lelkét igyekeznek 
gyógyítani? Vajon hol húzódnak meg a törékeny határok 
a lélekrombolás és lélekgyógyítás között? A közvélemény 
kíváncsian várja, hogy Erdélyben vajon mikor, miként va-
lósulhat meg az, aminek horizontját most felvillantják az 
egyetemiek: „az autoriter beidegződésektől mentes szer-
vezeti kultúráét, ahol az értelmiség tudományos és szak-
mai hozzáértése mellett emberi minőségével és társadal-
mi elkötelezettségével is képes lesz példát mutatni.”

VEZÉRCIKK

„Amit az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár egyik kezével 
ad, a másikkal vissza is veszi” 
– összegzett Seres Lucia, a 
Kovászna megyei háziorvosok 
szövetségének elnöke, amikor 
annak kapcsán kérdeztük, hogy 
kiderült, az új keretszerződésbe 
foglalt extra szolgáltatásokat 
nem számolja el a biztosító a há-
ziorvosoknak, ha a vizsgálatra 
munkaidőn belül kerül sor.

» BÍRÓ BLANKA

A z új keretszerződés egyik előre-
lépéseként tálalta az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 

(CNAS), hogy új szolgáltatásokat is 
elszámolnak a háziorvosoknak, így 
kifi zetik a háziorvosi rendelőkben 
elvégzett légzésfunkciós vizsgálatot 
(spirometria), az EKG és az echográf 
készítését és kiértékelését, a boka-kar 
index mérését, amellyel kimutatható 
a perifériás érbetegség, valamint a 24 
órás ambuláns vérnyomásmérést. Az 
új keretszerződés augusztus 1-től lépett 
érvénybe, ám csak hónapok elteltével 
derült ki, hogy van benne egy csavar: 
ezeket a szolgáltatásokat csak akkor 
számolják el, ha munkaidőn kívül vég-
zi el az orvos. 

A biztosító azzal érvel, hogy ezzel 
nem lehet megrövidíteni a betegek ál-
talános vizsgálatára szánt időt. A szer-
ződésben szerepelő kitétel elkerülte az 
orvosok egy részének a fi gyelmét, így 
előfordult, hogy az elmúlt hónapok-

ban a munkaidőben végzett pluszszol-
gáltatások értékét visszafi zettették az 
orvosokkal.

„Amit az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár egyik kezével ad, a másik-
kal vissza is veszi” – összegezte a hely-
zetet Seres Lucia, a Kovászna megyei 
háziorvosok szövetségének elnöke. Ki-
fejtette, az senkinek sem jó, hogy ha a 
pácienst munkaidő után még egyszer 
visszahívják pluszvizsgálatra. Az or-
vosok nagy része éppen ebből a meg-
fontolásból nem is kötött szerződést a 
biztosítóval ezekre a szolgáltatásokra. 
„Mindent kitalálnak, hogy ne kelljen 
fi zetni, kifogásokat keresnek. Az or-
vosok így is túlterheltek, a vizsgála-
tok mellett koronavírus ellen oltanak, 
monitorozzák a koronavírus-fertőzöt-
teket, szolgálatot vállalnak az oltási 
központokban. Másrészt a beteget 
sem hívhatjuk vissza még egyszer, 

hogy munkaidő után elvégezzünk egy 
echográf vizsgálatot” – részletezte az 
orvos. Hozzátette, ő is már korábban 
megvásárolta az echográf készüléket, 
a kompetenciája is megvan a vizsgálat 
elvégzésére és az eredmény kiértéke-
lésére, ám erre a szolgáltatásra nem 
kötött szerződést az egészségbiztosító-
val. Ha szükségesnek látja a diagnózis 
megerősítéséhez, elvégzi a vizsgálatot, 
de azért a betegtől sem kér pénzt, és el 
sem számolja a biztosítónak, mutatott 
rá Seres Lucia. A visszajelzések szerint 
sok orvos hasonlóképpen jár el.

Ugyanakkor ebben a formában a ke-
retszerződés nem motiválja az orvoso-
kat, hogy befektessenek műszerekbe, 
felszerelésekbe, bár sokan megvásá-
rolták a légzésfunkció vizsgálatához 
szükséges műszert, nem használják, 
mert munkaidőben nem tudják elszá-
molni a szolgáltatást.

» B. K. B.

Bővítették a gyógyszerészeti szol-
gáltatások skáláját, ám ez egye-

lőre még csak lehetőség, a gyakorlat-
ba ültetés előtt még ki kell dolgozni 
annak az útmutatóját – jelentette ki 
megkeresésünkre Szabó Péter, a Ko-
vászna megyei gyógyszerészkamara 
elnöke. A szakembert az egészség-
ügyi minisztérium rendelete kapcsán 
kérdeztük, amely szerint ezentúl 
– térítés ellenében – a patikákban 
is nyújthatnak olyan egészségügyi 
szolgáltatásokat, mint például az 
infl uenza elleni oltás beadása vagy 
vércukorszintmérés.

„Voltak olyan gyógyszertárak, ahol 
eddig is biztosítottak pluszszolgálta-

tást, például vérnyomást mértek, de 
erre nem volt törvényes keret, és nem 
volt egységes módszertan” – szögezte 
le  Anca Crupariu, az Országos Gyógy-
szerészkamara szóvivője. Hozzátette, a 
miniszteri rendelet megjelenése után 
az első lépés, hogy kidolgozzák az 
útmutatót. „Ez nem azt jelenti, hogy 
holnaptól minden patikában be lehet 
adatni az infl uenza elleni oltást, vagy 
kérni lehet a vércukormérést” – szö-
gezte le megkeresésünkre Szabó Péter. 
Kifejtette, a gyógyszerészeknek meg 
kell szerezniük ezekre a szolgáltatá-
sokra a kompetenciát. A tervek szerint 
az egyetemi központokban szerveznek 
képzéseket, a folyamat hetekig elhú-
zódhat. Ugyanakkor minden gyógy-
szertár eldöntheti, kínál-e ilyen jellegű 

szolgáltatást, vagy sem, ha pedig igen, 
akkor el kell végezni a tanfolyamot. 
Hasonlóan működött a koronaví-
rus-tesztelés is, arra is kellett képzés, 
és azt sem végzik minden gyógyszer-
tárban, vont párhuzamot a kamara el-
nöke. Kérdésünkre arra is kitért, hogy 
jelenleg meg lehet vásárolni az infl u-
enza elleni védőoltást a patikákban, 
bár az ellátás akadozik, de néhány 
napos késéssel be tudják szerezni. A 
Kovászna megyei közegészségügyi 
igazgatóságtól megtudtuk, hogy az 
egészségügyi minisztérium a napok-
ban kezdte küldeni az infl uenza elleni 
ingyenes védőoltásokat a megyékbe, 
több szállítmány érkezik, ezeket a na-
pokban osztják szét az előzetes rende-
lések alapján a háziorvosoknak.
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NEM SZÁMOL EL A BIZTOSÍTÓ BIZONYOS SZOLGÁLTATÁSOKAT A HÁZIORVOSOKNAK

Csak ígéret maradt az extra pénz
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Csak a munkaidőn kívüli extra vizsgálatokat számolják el a háziorvosoknak

Oltás, vércukorszintmérés a patikákban is




