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séget tapasztal, vagy maga a 
beteg vesz észre bizonyos elvál-
tozásokat, akkor itt, Érden is 
módunk van elvégezni ezt a 
fontos vizsgálatot.

– Az érdi tüdőgondozóban 
rendszeresen végzik a tüdőszű-
réseket. Ma már a tbc viszony-
lag ritka, ezért az is a vizsgála-
tok célja, hogy az egyéb légúti 
betegségeket, köztük a dagana-
tokat is kiszűrjék. Ugyanakkor 
van még számos olyan vizsgá-
lat, amelynek része a dagana-
tok elleni szűrés. Itt elsősor-
ban a fogászati vizsgálatokra 
gondolok, hiszen a fogorvosnak 
nemcsak a lyukakat kell betöm-
ni, hanem át kell tekintenie az 
egész szájüreget, mert sajnos a 
dohányzás és a rossz szájhigié-
nia miatt elég gyakori a szájban 
a daganatos betegségeknek az 
előfordulása. A bőrgyógyászati 
vizsgálat során a kollégák meg-
vizsgálják a festékes anyajegye-
ket, és ha valamelyik rosszindu-
latú elváltozásra gyanús, akkor 
elrendelik az eltávolítását.

– Az emberek partnerek 
ebben?

– Sajnos, nem mindenki veszi 
komolyan a szűrővizsgálatokon 
való megjelenést, és az utób-
bi időben országos szinten is 
egyre kevesebbet fordítanak az 
egészségügyi felvilágosításra, 
tájékoztatásra. Öntudatos és az 
egészségével törődő társada-
lomra lenne szükség, és ebben 
fontos szerep hárulna a tömeg-
kommunikációra, a népszerűsí-
tő kiadványokra. Mindenkit arra 
biztatok, törődjön az egészségé-
vel, vegye a fáradságot, menjen 
el a háziorvosához, és vegyen 
részt a szűrővizsgálatokon.

– Napi kapcsolatban állnak 
az érdi háziorvosokkal?

– Betegeink révén napi kap-
csolatban állunk, és időnként, 
elsősorban a városi ÁNTSZ 
szervezésében, közös értekez-
leteken értékeljük az időszerű 
feladatokat és tennivalókat. 
Fontos eredménynek tartom, 
hogy a szakrendelő biztosította 
a háziorvosok számára a labo-
ratóriumi leletek számítógépen 
való elérését, mert ez gyorsítja 
és egyszerűsíti a háziorvosok 
munkáját.

– Van elegendő pénz gyógyí-
tásra?

– Eddig nem kellett nagyobb 
finanszírozási problémával 
szembesülnünk az érdi rendelő-
intézetnél, de ez nem azt jelenti, 

hogy bőségesen lett volna pén-
zünk, hanem azt, hogy nagyon 
szoros gazdálkodás mellett egy 
kis tartalékra tudtunk szert 
tenni, és így szerényen hono-
rálni tudtam a dolgozók inten-
zív munkáját. Az idei év első 
felében mintegy 12 százalékkal 
több beteget láttunk el, mint az 
előző év hasonló időszakában, 
és nyolc százalékkal nőtt az egy 
betegnél végzett beavatkozások 
száma is. Április óta viszont 

nagyon rossz tendenciák kezd-
tek érvényesülni a magyar 
egészségügyben. Közismert, 
hogy a Gyurcsány-programban 
szerepelt egy 150-200 milliárd 
forintnyi összeg kivonása az 
egészségügyből, és ez érezteti 
is hatását.

– Eddig egy olyan korláto-
zás volt érvényben, amely 
meghatározta, hogy egy adott 
intézményben hány beteg ellá-
tását finanszírozza az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, az 
OEP. Elláthattak ugyan több 
beteget is, de az OEP azért 
már egy fillért sem fizetett, ez 
pedig nonszensz. Amennyiben 
nekünk ezer beteg ellátására 

van jogosítványunk, de ha törté-
netesen 1200 beteg jelentkezik, 
akkor a beteget nem küldhet-
jük el. A nagy elégedetlenség 
miatt ez év áprilisától megvál-
toztatták a szabályozást. Az új 
rendszer szerint minden beteg 
után fizetnek, de meghatároz-
ták, hogy a korábban ellátott 
betegeknek a 70 százalékát egy 
tíz százalékkal megemelt díjjal 
kifizetik, és az e felett ellátott 
beteglétszám után pedig egy 

A mûködõképesség határán az egészségügy
(Folytatás a 3. oldalról) meghatározott keretet osztanak 

fel az országos szinten össsze-
sített teljesítmény alapján. Ez 
az úgynevezett lebegő pont. Az 
ellátott betegek első 70 százalé-
ka után tehát pontonként 1,60 
Ft a finanszírozás, a maradék 
után pedig 70-80 fillért prog-
nosztizáltak. Ez év áprilisában 
az ígért helyett csak 12 fillér 
lett volna a „lebegő” pont/Ft 
érték, akkor a felháborodás 
hatására az egészségügyi tárca 
a Pénzügyminisztériummal 
közösen kivételesen adott 60 
fillért egy pontra, de májusra 
vonatkozóan már csak hét fil-
lérről van szó. Tudni kell, hogy 
az elvégzett munkáért három 
hónap csúszással fizet az OEP, 
tehát a májusi teljesítményt 
csak augusztusban finanszí-
rozzák. A teljes finanszírozású 
részen felüli hétmillió „lebegő” 
pontért erre a hónapra csak 
500 ezer forintot fogunk kapni. 
Azt hiszem, hogy ehhez nem 
kell kommentárt fűzni. Ez az 
összeg még a fűtés és a világí-
tás arányos részét sem fedezi, 
nemhogy a béreket és a fel-
használt anyagokat. Ha nem 
történik változás, akkor az inté-
zet ebben a fél évben 30 millió 
forint bevételtől esik el.

– Baj van az egészségügy 
minden területén, mert nem 
lehet azt mondani, hogy csak 
a finanszírozással vagy csak 
az orvosellátással van baj. 
Bármelyik részterületet vizsgál-
juk, mindenütt súlyos problé-
mákkal találkozunk. Az elmúlt 
három-négy évben olyan súlyos 
forráskivonások történtek az 
egészségügyből, amelyek már 
nemcsak a napi működőképes-
séget veszélyeztetik, hanem 
bizonytalanná teszik az egész 
ellátórendszer jövőjét is.

 Papp János

Fontos, hogy megjelenjenek a szûrõvizsgálatokon

A családok – ha egyáltalán meg-
engedhették maguknak – még 
ki sem heverték a nyaralás 
kiadásait, máris a nyakukba 
szakadtak az iskolakezdés tete-
mes költségei. Ha nem lenne 
rá igény, a bankoknak biztosan 
eszébe sem jutna beiskolázási 
hitelajánlatokkal előrukkolni, 
de a mai körülmények és árak 
mellett az is elképzelhető, hogy 
kölcsönt kell felvenni az isko-
lakezdésre. A legtöbbet az első 
osztályba induló apróságok és a 
középiskolát kezdő diákok szü-
leinek kell fizetniük, de mélyre 
kell nyúlniuk a pénztárcájukba 
azoknak is, akik a felsőokta-
tásban részt vevő gyermeküket 
tartják el, hiszen szinte minden 
megdrágult.

Ha több a csemete, a költségek 
hatványozódnak, még akkor is, 
ha segítségképpen a három- és 
többgyermekes családok ingyen 
kaphatják meg a tankönyvcso-
magot, hiszen emellett még oly 
sok egyéb „apróság” kell. Nem 
beszélve arról, hogy a lassan 
őszbe forduló időjárás egyre 
jobban sürgeti a zárt lábbelit és 
meleg öltözéket, és egy állandó 
növésben lévő lurkó esetében 
a tavalyi holmi már számításba 
sem jöhet.

Az érdi iskolákba már a 
napokban megérkeztek a tan-
könyvek, és az első csengetés 
előtt mindenképpen eljutnak a 
diákokhoz. Az idén valamennyi 
évfolyamon többet kell fizetni 
a tankönyvcsomagokért, mint 
tavaly, de ezt már nagyjából 
megszokhatták a családok, 
hiszen semmi nem lett olcsóbb, 
különösen a beiskolázás nem. 
Néhány éve elkezdődött ugyan 
az újrahasznosítható tanköny-
vek alkalmazása, de egyelőre 

nincs belőlük túl sok, pedig a 
használt tankönyv jó megoldás 
lenne a költségek lefaragására, 
de a diákoknak is jobban kel-
lene vigyázniuk az ilyen köny-
vekre.

Egyébként leginkább a szülők 
leleményességén múlik, hogyan 
takarékoskodnak a beiskolázá-
si kiadásokkal. Van, aki a nyár 
folyamán fokozatosan, részletek-
ben vásárolta meg a szükséges 
tanszereket, mások kivárták az 
áruházláncok akciós kínálatait. 
A nagycsaládosok érdi egyesüle-
tében például ruha-csereberével 
enyhítenek az őszi kiadásokon. 
Már az is segítség lehet, ha a 
kinőtt ünneplő- vagy szabadidő-
ruhát nem kell megvásárolni, de 
a cserenapon még ráakadhatnak 
egyéb szükséges holmira is. Az 
áruházak és a kisebb kereskedé-
sek tanszerkínálata is igen szé-
les skálán mozog: a legolcsóbb 
füzetet akár 10-20 forintért is 
meg lehet vásárolni, de pár száz 
forintért is kaphatók. Bárki a 
pénztárcája szerint válogathat 
– mondhatná az, akinek nin-
csenek iskoláskorú gyermekei. 
Akinek azonban vannak, jól 
tudja, hogy nem ilyen egyszerű 
a képlet, hiszen gyakran az is 
számít, hogy a füzet, a tolltar-
tó, az iskolatáska, a tornacsuka, 
meg a többi milyen márkájú és 
elég divatos-e.  

Mindenesetre csak pár nap 
maradt már a vakációból, és 
keddtől ismét benépesülnek, 
gyermekzsivajtól lesznek han-
gosak az iskolák. Bízzunk 
benne, hogy addig minden 
tanulónak sikerül beszereznie 
a legszükségesebbeket ahhoz, 
hogy zavartalanul folytassa a 
tanulmányait.

 B. E.
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