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Három hétig kell várakoznia orvosságaira

Gyógyszer nélkül
IlluSzrtácIó

Szerkesztőségünkhöz
fordult panaszával egy
székelyudvarhelyi nyugdíjas férfi, aki az egészségügyi
rendszer működésének sajátosságai miatt három hétig
kell várakozzon egy gyógyszerreceptre.

Széchely IStván

A

há zior vosok nyá ri szabadsá
golása és a helyettesítés sajá
tosságai miatt három hetet kell
vá rjon eg y g yóg yszerreceptre eg y
székelyudvarhelyi nyugdíjas. A 64 éves
férfi szerkesztőségünket kereste fel pa
naszával, elmesélve, hogy marosvásár
helyi kivizsgálása után, múlt hónap vé
gén elment háziorvosához, hogy vég
re gyógyszert kaphasson gyomorbán
talmaira – görcseire és hasfájására –,
ám az orvos szabadságon volt. Így el
ment a háziorvosát helyettesítő csa
ládorvoshoz, ám ott azt mondták ne
ki, hogy mivel magánrendelésen vizs
gálták ki, a helyettes orvos nem írhat
fel neki gyógyszerreceptet, a számító
gépes rendszerbe csak saját orvosa ve
zetheti be az adatokat. Múlt hét végén
ismét visszament háziorvosához, ám ő
még szabadságon volt, asszisztense vi
szont azt közölte, augusztus huszadika
után menjen vissza, mert csak akkor
ra tud időpontot adni. Az idős férfi neve
elhallgatását kérte, mert nem akar kel
lemetlenségeket, igazából a rendszer
működése dühíti – mint mondja –, azé
az egészségügyi rendszeré, amelyben ő
negyvenöt éve egészségügyi hozzájáru
lást fizet, és nyugdíjazása óta is havonta
vonják tőle ezt, de egy kivizsgálás során
mégis mindenért fizetnie kell, ráadásul
már több mint tíz napja kezében vannak
az orvosi papírok, gyomorbántalmaira

A háziorvosok kell tájékoztassák betegeiket arról, ki helyettesíti őket szabadságuk idején
mégsem kaphatja meg a gyógyszert. „A
betegből bolondot csinálnak” – fogalma
zott panaszosan.

Nem miNdegy: króNikus vagy akut
Nem szabálytalan az, ha egy beteg
nek nem írnak azonnal gyógyszerre
ceptet, hanem későbbre adnak időpon
tot – mondta el kérdésünkre Duda Tiha
mér, az egészségügyi hálózat működé
sét felügyelő egészségbiztosítási pénz
tár Hargita megyei ügyvezető igazgató
ja. Különbséget kell viszont tenni a kró
nikus és az akut, sürgősségi esetek kö
zött, hangsúlyozta az igazgató, példa
ként egy magas vérnyomásos beteget

említve, akinek feltételezhetően nem
változik állapota, illetve egy olyan páci
enst, aki negyven fokos lázzal érkezik a
rendelőbe. Utóbbit azonnal el kell látni,
ha ezt nem teszi meg a háziorvos, mu
lasztást követ el – magyarázta az akut,
illetve sürgősségi esetekkel kapcsolat
ban Duda Tihamér, hozzáfűzve, hogy az
új egészségügyi keretszerződés értel
mében a magas vérnyomásos betegnek
akár három hónapra előre is fel lehet ír
ni a gyógyszert, elkerülve így a szabad
ságoláskor előforduló esetleges kelle
metlenségeket.
A Hargita Megyei Egészségbiztosítá
si Pénztár vezetője ugyanakkor elmond
ta azt is, hogy a háziorvosok kötelezően

kell gondoskodjanak helyettesítő család
orvosról szabadságuk idejére, és betege
iknek is tudniuk kell róla, kihez fordul
hatnak ilyenkor. A háziorvosok együtt
működési szerződést kötnek egymással
ezekre az időszakokra, ezek a párosok
már rég kialakultak.

Írhat receptet a helyettesÍtő
A helyettesítő orvos átveszi a szabad
ságon levő háziorvos teljes jogkörét, így
a receptfelírást is, tehát felírhat ingye
nes és ártámogatott gyógyszereket is a
helyettesítés idején – mondta el a sza
badságolásokra vonatkozó szabályozá
sok alapján Duda Tihamér .

Gyógyították a beteg gyerekeket
Ha rmadszor szer veztek g yóg y í
tó tábort magyarországi terapeuták
Udvarhelyszéken – ezúttal Szé kely
udvarhelyen kezelték a sérült gyereke
ket. Harmadik éve annak, hogy Balla Ti
bor és csapata augusztus elején meg

rendezi a gyógyító tábort. Eddig két al
kalommal Székelyvarságon kezelték a
gyerekeket, azonban idén beköltöztek
a városba. Balla Tibor részben sajnál
ja, hogy a természetből be kellett jön
niük a városba, de elmondása szerint

a kadicsfalvi Hintó panzió is kiváló ott
hont adott a hatnapos kezeléseknek.
Kovászna, Hargita és Maros megyék
ből érkezett tizennégy apróság és szüle
ik. A cranosacralis terapeuta, pránanadi
gyógyítómester és szellemgyógyász ve
zetésével további négy magyarországi
és egy marosvásárhelyi szakember se
gítségével bonyolították le a kezelése
ket. Főként idegrendszeri sérülésekkel
küszködő gyerkőcöket gyógyítottak kü
lönböző módszerekkel, de szüleiket is
bevonták a terápiába. Voltak olyanok,
akiknek egy védőoltás miatt állt le az
agyfejlődésük, de csontvelőtranszplan
táció utáni műtéten átesett csöppséget és
agyvelőgyulladással diagnosztizált gye
reket is kezeltek.

ÖNkéNtesek ha ÖsszefogNak

Abodi Nagy Blanka szórakoztatta a táborlakókat. Nem az első alkalom,
hogy az udvarhelyi előadóművész önkéntesként énekel a gyógyuló gyerekeknek

Hat napon át tartott a tábor, melynek
megszervezéséhez sok önkéntes hozzá
járult. Többek közt a terapeuták is ma
guk jelentkeztek a gyógyításra, de pél
dául az egyik beteg édesapja felvállalta
két rászoruló család támogatását, akik
nek szállását, útiköltségét és étkezteté
sét is állta. Idén tavasszal Magyarorszá
gon neves énekesek jótékonysági kon
certet tartottak, hogy a tábor költsége
inek fedezésébe besegíthessenek. „Na
gyon sok ember önzetlen munkájának

köszönhető, hogy létrejött ez a tábor, há
lás köszönet nekik” – közölte Balla Ti
bor főszervező.

Napról Napra látszott a fejlődés
A székelyudvarhelyi Mónika és sé
rült kisfia, Tamás első alkalommal vet
tek részt a táborban. Az anyuka öröm
mel mesélte, hogy gyereke nagyon so
kat fejlődött a tábor alatt. „Az egész tá
borban családias a hangulat, a terapeu
ták közvetlenek voltak a gyerekhez. Ta
más már az első pillanattól kezdve úgy
viselkedett Tiborékkal, mintha évek óta
ismerné őket. Mindenkivel együttmű
ködött, és napról napra minden keze
lés után látszott rajta a fejlődés” – mesél
te látogatásunkkor Mónika. Ugyanezen a
napon egyébként visszatérő vendégként
egy kis koncertet adott Abodi Nagy Blan
ka székelyudvarhelyi énekes, akit egye
bek közt az XFaktor tehetségkutató mű
sorból is ismerhetünk, de Ráduly Botond
(ugyancsak az XFaktorból ismert előadó
művész) is szórakoztatta a táborlakókat
– mindketten önkéntesen vállalták a fel
lépést. Ezt követően két ruhaneműgyártó
cég jóvoltából ajándékcsomagokat kaptak
a részt vevő gyerekek. Jövőre is minden
képp meg szeretnék szervezni a tábort,
már az időpontot is kitűzték.
Pál Gábor

