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Az utóbbi három évben 71-ről 55-
re csökkent azoknak a gyógy-
szertárakat, gyógyszertárlán-

cokat működtető szolgáltatóknak a 
száma, amelyek szerződést kötöttek 
a Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral. A három évvel korábbi 
121-hez képest jelenleg 105 olyan pa-
tika működik a megyében, amelynek 
az ingyenes- és kedvezményesgyógy-
szer-forgalmát az egészségbiztosítási 
pénztár fi nanszírozza. Ez azonban a 
valóságban mégsem jelent csökke-
nést, tudtuk meg Duda Tihamértól. 
A Hargita Megyei Egészségbiztosítá-

si Pénztár vezérigazgatója 
a számokat magyarázva 
elmondta, a gyógyszertár-
láncok felvásárolják a kis 
patikákat, így azok a há-
lózat részeként működnek 
tovább, részben ezért csök-
ken a szerződések száma. A 
másik ok az, hogy a gyógy-

szertárak tavaly óta csak az 
egyik egészségbiztosítási pénztárral 
köthetnek szerződést, mindkettővel 
nem, és két patikahálózat működ-
tetője, amelyeknek nagyjából húsz 
gyógyszertáruk van a megyében, a 
belügyminisztérium alárendeltsé-
gében működő Védelmi, Közrendi, 
Nemzetbiztonsági és Igazságszolgál-
tatási Egészségbiztosító Pénztárral 
(CASAOPSNAJ) kötött szerződést. 
A páciensekre nézve azonban en-
nek nincs jelentősége, ők bármelyik 
egészségbiztosítási pénztárral szer-
ződéses viszonyban álló patikában 
kiválthatják azokat az ártámogatott 
gyógyszereket, amelyekre jogosultak. 

A gyógyszerellátás azon kevés 
részterületek egyike az egészségügyi 
rendszerben, ahol nincs előre meg-
határozott felső értéke a biztosító 
által havonta elszámolt gyógyszer-
költségeknek, vagyis annyit fi zetnek 

a gyógyszertáraknak, amennyi ked-
vezményes és ingyenes gyógyszert 
kiadtak azok az adott hónapban. Az 
ártámogatott receptre kiadott készít-
mények ellenértékét 60 napon belül 
kell kifi zesse az egészségbiztosítási 
pénztár a patikáknak.

60 ezerrel kevesebb 
ártámogatott vény

Az elszámolásokra vonatkozó tavalyi 
adatokban is jól látható a koronaví-
rus-járványhelyzet hatása. Ugyanis 
2019-hez képest több mint tízezerrel 
– 146 ezerről mintegy 133 ezerre – 
csökkent azoknak a személyeknek 

a száma tavaly, akik ingyenes vagy 
kedvezményes gyógyszerreceptet 
váltottak ki a megyében, a kiállított 
ártámogatott vények száma pedig bő 
hatvanezerrel volt kevesebb tavaly, 
mint egy évvel korábban (2019-ben 
687 ezer, 2020-ban 626 ezer). „A 2020-

as visszaesés azzal magyarázható, 
hogy a pandémia miatt valójában 
csak az ment orvoshoz, aki tényleg 
rosszul volt. Aki halaszthatta, az ad-
dig húzta, ameddig csak lehetett” – 
fogalmazott Duda Tihamér. Szerinte 
egyébként az idei év végére visszatér-
nek az említett számok a megszokott 
szintre, hiszen szeptember végéig 
megyeszerte már több mint 113 ezren 
váltottak ki ártámogatott gyógyszer-
receptet, összesen 455 ezret.

A lakosság fele évente kivált 
egy receptet

Az ártámogatott gyógyszerreceptek 
elszámolására vonatkozó adatokból 
egyébként az is kitűnik, hogy átlag-
ban a Hargita megyei lakosságnak 
majdnem a fele évente legalább 
egyszer gyógyszeres kezelésre szo-
rul. De fi gyelembe véve azt, hogy 
az itt élők valós száma kisebb, mint 
ami a népszámlálási adatokban 
szerepel (310 ezer), a gyógyszeres 
kezelésre szorulók éves aránya még 
magasabb. Az egészségbiztosítot-
ti státusszal rendelkezők számára 
kivetítve pedig meghaladja az 56 

százalékot azoknak az aránya, akik 
– akut vagy krónikus megbetege-
dés miatt – évente legalább egyszer 
kiváltanak a patikában valami-
lyen kedvezményes vagy ingyenes 
gyógyszerreceptet.

Biztosítotti jogok

Ártámogatott gyógyszerreceptre 
csak az egészségbiztosítotti státusz-
szal rendelkezők jogosultak. Júli-

us elsejétől a már diagnosztizált 
krónikus betegségben szenvedő 
biztosítottak kórházi beutaláskor 
is jogosultak ártámogatott gyógy-
szereikre, még akkor is, ha a kórház 
nem rendelkezik a szóban forgó 
készítményekkel. Szintén idei új-
donság, hogy a kórházak kötelesek 
közzétenni honlapjukon a rendel-
kezésre álló gyógyszerek listáját. 
A betegeknek kedvező lehetőség 
ugyanakkor az is, hogy tavasz óta 
az országban bárhol kiválthatják 
ártámogatott gyógyszereiket a re-
cept alapján, nem csak abban a me-
gyében, ahol a vényt kiállították. 

A vonatkozó előírások értelmé-
ben akut megbetegedések esetén az 
orvosok legfeljebb 7 napra írhatnak 
fel gyógyszert, szubakut egész-
ségügyi problémák esetén 8–10 
napra, krónikus megbetegedés ese-
tén pedig 30–31 napra, de utóbbi 
meghosszabbítható 90–92 napra, 
amennyiben a krónikus betegséget 
már stabilizálták és beállították 
a kezelést. Az akut megbetegedé-
sekre kapott vényt 48 órán belül, 
a krónikus megbetegedésre kapot-
tat 30 napon belül kell kiváltani, 
a 90–92 napig érvényes vények 
pedig három részletben, havonta 
is kiválthatók. Az egészségbizto-
sítási pénztár, attól függően, hogy 
az adott gyógyszer milyen betűvel 
jelölt listán szerepel, 20-tól 100 
százalékig fi nanszírozza a készít-
mény árát: a D listás készítmények 
árának a 20 százalékát, a B listán 
szereplőkének az 50 százalékát, az 
A listás gyógyszerek árának a 90 
százalékát vállalja át az intézmény, 
a C listás készítmények árát pedig 
teljes egészében fi nanszírozza. A 
kisnyugdíjasok a B listás készítmé-
nyek esetében is 90 százalékos ár-
támogatásra jogosultak. 

Hétvégi és munkaprogramon 
kívüli gyógyszertári ügyeletet az 
adott térség számára a megye há-
rom nagyobb városában, Csíksze-
redában, Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson működő 
gyógyszertárak biztosítanak, a 
sürgősségi esetben elérhető pati-
kák listája megtalálható a megyei 
egészségbiztosítási pénztár hon-
lapján (www.casan.ro/cashr/page/
farmacii-de-garda-in-luna.html), de 
a gyógyszertárak bejáratainál is ki 
kell legyen függesztve.

Kevesebb gyógyszer fogyott
A lakosság közel fele évente legalább egyszer gyógyszeres kezelésre szorul
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Ártámogatott gyógyszerreceptre 
csak az egészségbiztosítotti 
státusszal rendelkezők jogosultak

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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• Csökkent a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral szerződéses viszony-
ban álló gyógyszertárak száma, de az ellátás mégsem romlott e tekintetben: nincs 
kevesebb patika a megyében, mint korábban volt. Az ártámogatott vényekre vonatko-
zó adatok arra utalnak, hogy a lakosságnak majdnem a fele évente legalább egyszer 
gyógyszeres kezelésre szorul. Az elmúlt évben azonban csökkent a megyében kiállí-
tott ingyenes és kedvezményes gyógyszerreceptek száma – mint sok más adatban, 
ebben is megmutatkozik a járvány hatása.

Hargita megye




