Tiszteletet az egészségügyben dolgozóknak és betegeknek!
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Május elsejével Romániában kötelezővé vált az egészségügyi kártyák használata, a szakhatóságok
mulasztása miatt azonban súlyos fennakadások tapasztalhatóak.
Az Erdélyi Magyar Néppárt több képviselője is felszólítja Nicolae Bănicioiu egészségügyi minisztert,
valamint az Országos Biztosítási Pénztár illetékeseit, hogy a lehető legrövidebb időn belül
teremtsék meg a betegellátás megfelelő körülményeit, oldják meg az egészségügyi kártyák
használatakor felmerülő technikai problémákat, és tegyék világossá a kialakult helyzetben
követendő irányelveket! Ugyanakkor a Néppárt felhívja a közvélemény figyelmét arra, hogy egy
valódi demokráciában az elhibázott politikai- és államigazgatási döntéseknek következményeik
vannak, és a felelősök a lehető legrövidebb időn belül lemondanak betöltött tisztségeikről.
Dr. Balogh Árpád, háziorvos, a Néppárt nagyváradi szervezetének elnökségi tagja elmondta: immár
hét éve húzódik az egészségügyi kártyák ügye, mostani bevezetése mégis szervezetlen és
elhamarkodott volt. „Akkor lehetne sikeresen bevezetni az egészségügyi kártyák rendszerét, ha
Romániában létezne egy, a krónikus betegeket nyilvántartó adatbázis. A most bevezetett kártyák
nyomtatása, kiszórása és a hozzá rendelt informatikai rendszer több tízmillió euróba került, mégis
megbízhatatlan, és nem bírja a terhelést” – nyilatkozta Dr. Balogh Árpád. A nagyváradi Néppárt
elnökségi tagja rámutatott: az egészségügyi minisztérium és az Országos Biztosítási Pénztár nem
megfelelően kommunikálta a kártyák felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat, és sokszor
egymásnak ellentmondó nyilatkozatok is napvilágot láttak, így a háziorvosokra hárult a feladat,
hogy tájékoztassák a betegeket a szükséges teendőkről. „Az informatikai rendszer számtalanszor
elérhetetlenné és használhatatlanná válik, így a betegek várakozási ideje jelentősen megnőtt.
Szeretném, ha mindenki számára világos lenne, mindezért nem a háziorvosok a felelősek, így
határozottan visszautasítható Nicolae Bănicioiu egészségügyi miniszter nyilatkozata, aki szerint az
orvosok direkt akadályoztatják a kártyás rendszer beindulását” – mondta Dr. Balogh Árpád.
Dr. Soós Szabó Klára, háziorvos, a Néppárt csíkszeredai szervezetének elnöke szintén
kihangsúlyozta, hogy az egészségügyi kártyák bevezetése nem volt előkészített, a szakmaiatlanság
árát pedig az egészségügyben dolgozókkal és a betegekkel fizettetik meg. „Jelentős összeget
fordítottak az új rendszer kiépítésére, így elvárható lenne, hogy zavartalan legyen a működés. Az
inkompetens hozzáállás veszélyezteti a betegellátást, ezért arra kérjük az illetékeseket, hogy ne
akadályozzák az egészségügyi szolgáltatók munkáját és a biztosítottak gyógyítását” – mondta Dr.
Soós Szabó Klára. A Néppárt csíkszeredai elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségügyi
kártyák használatát nem lett volna szabad PIN-kódhoz kötni, hiszen sokan – főleg az idősebb, falusi
biztosítottak – nincsenek tisztában a négy számjegyű kód fontosságával, gyakran elfelejtik, s így
lehetetlenné válik – a törvényes kereteket figyelembe véve – ellátásuk. „Bár napvilágot látott egy
olyan kormányrendelet, mely kimondta, egészségügyi kártya hiányában is biztosítható ellátás, a
háziorvosok és a biztosító közti szerződés értelmében csak az ilyen kártyával rendelkező betegek
után fizetnek. Amennyiben egy háziorvos a kártya hiányában is ellátja a beteget, vagy receptet ír,
megtörténhet, hogy ennek költségeit a későbbiekben az orvossal fizettetik meg” – mondta Dr. Soós
Szabó Klára. A néppárt helyi vezetője szerint elvárható lenne, hogy a hatóságok egyértelműen
kommunikáljanak a kialakult helyzetben és legyenek következetesek. „Adják meg a tiszteletet a

betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak egyaránt! Ne lehetetlenítsék el a munkánkat és a
technikai problémák miatt senkitől se vonják meg az orvosi ellátáshoz való jogot” – mondta Dr.
Soós Szabó Klára.
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