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Egy évet kellett volna várnia egy vizsgálatra a krónikus
alvászavarokkal küszködő fér nak, ha nem zet. Az
ellátás ingyenes, csak a VIP-szobáért kellett zetni,
ugyanis a térítésmentes részleg állandóan dugig van.
– Iszonyú koncentrációs zavaraim voltak már az örökös kialvatlanságtól –
meséli a atalember, aki a terápia előtt áll, ezért nem szeretné, ha leírnánk a
nevét. – A háziorvosom utalt be, telefonon kértem időpontot az intézménynél,
ahol rögtön fel is világosítottak, hogy két hónapot kell várnom a konzultációra,
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lassan_atcsuszunk_a_fizetos_egeszsegugybe/2500326/
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de amennyiben van lehetőségem zetni, akkor egy héten belül is sor kerülhet
rám. Akkor úgy döntöttem, hogy kivárom a két hónapot.
A fér túlesett a konzultáción, ekkor derült ki, hogy a térítésmentes
vizsgálathoz egy éjszakát bent kell töltenie az intézményben. Ám a részleg,
ahova ingyen befeküdhetett volna, tele van, ott csak egy év múlva kerülhet rá a
sor.
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Ekkor felajánlották számára az úgynevezett VIP-szobát, ahol akár egyedül is
lehet. A napközben fáradtsággal küszködő fér nem akart egy évet várni, a
középkategóriás szoba mellett döntött, egy éjszakára tizenötezer forintért. A
felső kategóriás elhelyezésért huszonkétezer forintot számláztak volna. A
atalember esete is mutatja, hogy vékony a mezsgye a zetős és nem zetős
ellátás között.

Kisalfold.hu ajánlja

Fizetünk itt is, ott is
Közismerten a legtöbbet a csípőprotézis-műtétekre és az MR-vizsgálatokra kell
várni, akik tehetik, inkább ki zetik a vizsgálatok árát, de ezekben az esetekben
nem a kényelemért, hanem az ellátásért állítják ki a számlát. A végeredmény
ugyanaz, előbb kerülnek sorra.
Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint a térítés
ellenében nyújtott ellátás állami egészségügyi intézményben nagy
körültekintést igényel, mivel az egészségügyi törvény értelmében magyar
biztosított számára köz nanszírozott kórház által csak olyan ellátás nyújtható,
melyet a köz nanszírozás keretében nem nyújt az intézmény.

Nagy baleset Győrben a Fehérvári úti
felüljárón - Négy jármű ütközött - fotók

Szolgáltatások

ELADÓ

A atalember esetében nem is az ellátásért kértek pénzt, hanem a
kényelemért, csak a luxusszobában tudták ugyanis a vizsgálatot belátható időn
belül elvégezni. Egyébként van mód arra is, hogy valaki a szegedi klinikákon az
ellátás költségét megtérítse.
A Szegedi Tudományegyetem, mint minden egészségügyi ellátó rendelkezik
térítési díj szabályzattal. 2012-ben létrehozta az Uni-Med Kft.-t a zetős
ellátások lebonyolítására. A cégen keresztül elsősorban külföldiek veszik
igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, de magyar állampolgárnak is van
erre lehetősége. Fontos, hogy a térítéses ellátás a klinikákon a közellátástól
időben - a fekvőbetegeknél térben is - elkülönítve történik az egyetem
tulajdonában álló Uni-Med Kft. közreműködésével.
Nem azért kell várni, mert mások zetnek
Fendler Judit szerint az, hogy egy csípőprotézis-beavatkozásra 123 napos a
várakozási idő, miközben négyen várnak a műtétre, azért lehetséges, mert
maga a beteg kérheti a későbbi időpontot egyéb elfoglaltságai miatt.
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A kancellár elismerte, hogy az MR-vizsgálatoknál hosszan, akár 3 hónapig is
kell várakozni a vizsgálatra, amennyiben nem sürgős esetről van szó. A helyzet
Fendler szerint hamarosan jelentősen javulni fog, hiszen nemsokára üzembe
helyeznek egy új MR-készüléket, melynek működtetéséhez további
szakemberekre is szükség van.
Széll Kálmán Terv 3.0: magáneltolódás
Szegeden tucatnyi magánklinika nyújt egészségügyi szolgáltatásokat a
vérvételtől kezdve akár éppen az MR-vizsgálatokig. Az egészségügyi
magánszolgáltatók például a laborvizsgálatokat az állami laborokban
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lassan_atcsuszunk_a_fizetos_egeszsegugybe/2500326/
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végeztetik el, tehát amiért zetünk, az például egy vérvétel esetén az
úgynevezett mintavételi díj, a gyorsaság, a kényelem, az udvariasság.

Szegedi programok
2018. 03. 22. | családi

A magánszolgáltatók közül többen szerződést kötöttek önkéntes pénztárakkal,
arra ösztökélve a betegeket, hogy kössenek biztosításokat, így nem feltétlenül
kell mélyen a zsebbe nyúlni, ha a magánrendelést választják. Sok munkáltató is
élt azzal a lehetőséggel, hogy cafeteriában egészségkártyát biztosítson a
dolgozóknak, ezt a jogszabályok megengedték. Januártól azonban kikerül ez a
lehetőség a cafeteriából, így az után majd ötvenszázalékos adót kell
meg zetni. Tehát duplán zethetünk, ha nem akarunk hónapokig várni.
A Víz Világnapja

A sajtóban megszellőztetett harmadik Széll Kálmán Terv, melynek része a
magánszféra bevonása az ellátásba, úgy tűnik, már az életünk része.
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