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Covid-hatás a statisztikában
Nő az oxigénterápiás kezelésre szoruló páciensek száma Hargita megyében

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Az egészségbiztosítással ren-
delkezőknek jóváhagyott 
gyógyászati segédeszközök 

számában is megmutatkozik az, 
hogy tavaly, a koronavírus-járvány 
kezdetétől nehezebbé vált az egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférés, 
illetve az, hogy sok beteg nem mert 
orvoshoz menni. A Hargita Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár rész-
letes kimutatásából kitűnik, hogy 
tavaly a korábbi években mértnél 

jóval kevesebb gyógyászati 
segédeszközt hagytak jóvá 
a biztosítottak számára, 
egyes eszközök esetében 
harmadára csökkent ez a 
szám. Az oxigénterápiás ké-
szülékek esetében azonban 
növekedés tapasztalható, 

ennek pedig jórészt az az 
oka, hogy a koronavírus-fertőzés-
ből kigyógyult páciensek egy része 
oxigénkoncentrátorral megy haza a 
kórházból. Ők a fertőzésből ugyan 
kigyógyultak, de a betegségből 
való felépülésük a kórházból való 
hazatérésük után még akár hóna-
pokig is eltarthat, és olyanok is 
vannak köztük, akik később sem 
tudják nélkülözni az oxigénterápi-
ás berendezést.

„A Covid-utókezelés esetében 
is szükség van ezekre a készülé-
kekre, ezért nő folyamatosan a 

jóváhagyások, illetve a jogosult 
személyek száma is. Idén szeptem-
ber végére már majdnem elértük 
azt a szintet, amit tavaly egész év-
ben, év végére biztos, hogy még a 
tavalyinál is jóval magasabb lesz 
ez a szám. Ezek prioritásnak szá-
mítanak, a jóváhagyást azonnal 
megadjuk. Sajnos ez egy folyama-
tosan növekvő tendenciát mutat. A 
jóváhagyások három hónapra vagy 
hosszabb időre szólnak, attól füg-
gően, hogy milyen a beteg állapo-
ta. Azon betegek esetében, akiknél 
nem várható lényeges állapotjavu-
lás, hosszabb időre adjuk a jóvá-
hagyást, mert tudjuk, hogy ők a 
berendezés nélkül most sem és fél 
év múlva sem fognak tudni létez-
ni” – tájékoztatott Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár vezérigazgatója.

A többi kategóriában 
csökkenés látható

Az intézmény kimutatásából ki-
derül, hogy a 2019-ben feljegyzett 
693-ról 730-ra nőtt az oxigénterá-
piás készülékre szoruló páciensek 
száma, a jóváhagyások száma pe-
dig mintegy százzal nőtt, ugyanis 
voltak olyanok, akiknek a kezelőor-
vosa három hónap után indokolt-
nak látta a készülék további hasz-
nálatát, így ők újabb jóváhagyást 
kaptak. Idén szeptember végéig az 
oxigénkoncentrátorra szoruló biz-
tosítottak száma elérte a 702-t. Ez 

a szám nemcsak a koronavírus-fer-
tőzésből kigyógyult, de oxigénterá-
piás kezelésre szoruló betegeket 
foglalja magában, hiszen számos 
más betegségben – pl. súlyos szív-
elégtelenségben – szenvedő páci-
ensnek is szüksége van oxigéntá-
mogatásra. Ezen eszközök esetében 
a bérlést fi nanszírozza az egészség-
biztosítási pénztár.

Az összes többi gyógyászati 
segédeszköz-kategóriában – ösz-
szesen 14 van – csökkenés látható 
2020-ban a korábbi évekhez ké-
pest. 2019-ben összesen 3447 Har-
gita megyei biztosított kapott jó-
váhagyást valamilyen gyógyászati 
segédeszközre, 2020-ban viszont 
2271-re csökkent ez a szám – de-
rül ki a megyei egészségbiztosítási 
pénztár kimutatásából.

Szűkös finanszírozás

A gyógyászati segédeszközök kategó-
riája is egy olyan területe az egészség-
ügyi rendszernek, ahol a havi állami 
fi nanszírozási keret nem fedezi teljes 
mértékben a szükségleteket. Abban 
az esetben, ha az eszközigénylés 
meghaladja a jóváhagyott havi kere-
tet, készülékkategóriánként prioritási 
sorrendben jutnak hozzá a szükséges 
eszközhöz a páciensek. Abszolút pri-
oritást élveznek a légzésterápiára szo-
rulók és a sztómával élők. „Amennyi-
ben a többi gyógyászati segédeszközt 
– amelyek fontos szerepet játszanak 
a javulás folyamatában vagy egy bi-
zonyos életminőség megtartásában 
– nem tudjuk azonnal jóváhagyni, és 
általában ez a helyzet áll elő, akkor 
egy meglévő kritériumrendszer sze-

rint prioritizáljuk. Prioritást élveznek 
a gyerekek, mozgássérültek, aktív 
személyek, majd a többi kategória” 
– fogalmazott Duda Tihamér, meg-
jegyezve, hogy bizonyos esetekben 
két-három hónapos várólisták is ki-
alakulhatnak.

A gyógyászati segédeszközöket 
az azokra jogosult biztosítottak, 
esetleg házastársuk, első- vagy má-
sodfokú rokonaik vagy jogi képvise-
lőjük igényelheti az egészségbizto-
sítási pénztártól egy kérés alapján, 
amelyhez a személyazonossági iga-
zolvány másolatát, az eszközre vo-
natkozó szakorvosi javaslatot, illet-
ve bizonyos esetekben a rokkantság 
fokára és típusára vonatkozó igazo-
lást kell mellékelni. A dokumentu-
mokat postán és elektronikus úton 
is el lehet küldeni az intézménynek. 

Sok beteg a kórházból kikerülve 

is oxigénterápiára szorul. 

Az ilyen készülékekre megnőtt 

jóváhagyások száma tavaly óta
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• Lényegesen kevesebb gyógyászati segédeszközt 
hagytak jóvá a biztosítottak számára az elmúlt évben 
Hargita megyében, mint a járvány előtti időszakban. 
Egyetlen gyógyászati eszköz esetében tapasztalható 
növekedés tavaly és idén: az oxigénterápiás készülé-
kekre vonatkozó jóváhagyások száma nőtt. 

B A R A B Á S OR S OLYA

Szent Erzsébet és gyermekeinek 
alakja fogadja a belépőt a Szent 

Erzsébet Idősek Otthonában, ahol 
kettős ünnepre készülnek. Az in-
tézmény idén ünnepli működésé-
nek 25. évfordulóját, valamint azt, 
hogy 30 évvel ezelőtt, 1991. október 
5-én tették le az otthon alapkövét. 
„Örömmel készülünk erre az ün-
nepre, mert hálát adunk Istennek, 
amiért megértük a 25 évet, és az a 
csapat, amely annak idején együtt 
elindult ezen az úton, igazán ösz-
szekovácsolódott, és sikerült az 

alapítók elképzelését valóra válta-
ni – hangsúlyozta Magyari Vencel 
intézményigazgató. A Szent Erzsé-
bet Idősek Otthona létrehozásának 
ötlete Vencser Lászlóban, az újra-
indult egyházmegyei Caritas első 
igazgatójában fogalmazódott meg. 
1990 nyarán a Linzi Caritas vezető-
ségével úgy döntöttek, hogy együtt-
működve a Gyulafehérvári Egy-
házmegye Caritas szervezetével, a 
linziek felépítik az idősek otthonát 
Gyergyószentmiklóson. Az intéz-
mény 25 évvel ezelőtt kezdte el mű-
ködését, és azóta 1600 idős ember-
nek adtak otthont. A járványhelyzet 
miatt egy bensőséges ünnep lesz az 
intézményben november 23-án.

Hála a huszonöt esztendőért

A kettős ünnepre három nyelven 
állítottak össze és adtak ki egy ké-
pes albumot, és Hála a 25 eszten-
dőért címmel képkiállítás került a 
falakra, amely sok szép pillanatot 
felidéz az elmúlt évtizedekből. „Ké-

szült egy fényképkiállítás is, amely 
szintén a 25 év életútjainak, ese-
ményeinek, ünnepeinek, olyan al-
kalmaknak a felidézése, amelyek, 
mint Erzsébetnek a rózsakertje, úgy 
foglalják össze ennek a 25 évnek az 

üzenetét” – mondta el Kiss Gabriel-
la, az intézmény szakmai vezetője. 
Kézimunka-kiállítást állított össze 
Scheubeck Szeréna remetei szüle-
tésű, Németországból hazaköltözött 
önkéntes lelki gondozó, aki három 
és fél éve igyekszik mosolyt csalni 
az itt élő idősek arcára. Cél-
ja az volt, hogy a Szent 
Erzsébet hagyományából 
megőrzött örökséget bemu-
tassa, és szeretné, ha télen 
együtt gyönyörködhet-
nének a múltban, nagya-
nyáink örökségében. Az in-
tézményben nagyobb átalakítások, 
felújítások 2013-2015  között történ-
tek egy pályázatnak köszönhető-
en.  Szükség lenne újabb jelentős 
beruházásra, hogy többek között a 
nyílászárókat, melegvíz-hálózatot, 
a konyhai berendezéseket kicserél-
hessék, a fürdőszobákat felújítsák, 
erre szeretnének pályázni. 

Fennállásának negyedszázadát ünnepli a Szent Erzsébet Idősek Otthona
• Kettős ünnep van a gyergyószentmiklósi Szent Erzsé-
bet Idősek Otthonában, hiszen 30 évvel ezelőtt volt az 
intézmény alapkőletétele, illetve 25 évvel ezelőtt adták 
át és kezdte el működését.

Szent Erzsébet gyermekeivel 

együtt „fogadja” a Szent 

Erzsébet Idősek Otthonába 

belépőket
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