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A bíróság kampánycsendsértés miatt
elrendelte a bajai voksolás ismétlését
O Teket Melinda reméli, hogy ellenfelei ezúttal tisztán küzdenek majd.
O Az ellenzék szerint a Fidesz papírt kapott arról, hogy csalt. Az ügy e4

Kórházak Az OEP büntet és átalakít

Az újraválasztott pártelnök háborút hirdetett

Torz és hibás
várólisták
Súlyosan torzak a kórházak műtéti
várólistái, derül ki egy most befejeződött vizsgálatból, ezért az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
megkezdi a hibás információkat szolgáltató egészségügyi intézmények
bírságolását – értesült lapunk.
Az OEP novembertől bünteti a
pontatlan adatokat közlő és a hibás
várólisták korrekcióját szabotáló kórházakat. Az egészségpénztár minden
egyes hibáért 30 ezer forintos büntetést ró ki, és az eset ellátásáért járó
finanszírozást sem utalja mindaddig,
míg az adott intézmény nem korrigálja a hibáját. Emiatt egyes nagy kórházak akár ötvenmillió forint havi bevételtől is eleshetnek.
A kórházak központosított internetes várólistáját egy éve már a betegek is megtekinthetik az egészségbiztosító honlapján. Ennek segítségével elvben bárki megtudhatná, hogy
az adott kórházban mikor kerül sorra, ennek a listának azonban nincs
túl sok köze a valósághoz. Az egészségbiztosító legutóbbi belső vizsgálatából kiderült, hogy az adatok több
mint húsz százaléka hibás. A listára
sorolt 62 ezer beteg helyett a valóságban csak 54 ezren várakoznak műtétre. A várólista nyilvános vezetése óta
megoperáltak közül nyolcezer esetet
pedig egyáltalán nem töröltek a rendszerből az intézmények.
Azt is megállapították, hogy a köztudatban élő többéves várakozási idővel szemben jelenleg egyetlen olyan
beavatkozás sincs Magyarországon,
amelyre egy évnél hosszabban kellene várni. Miközben a listán például
368 nap az átlagos várakozási idő a
szürkehályog-műtétre, a gyakorlatban szinte egyetlen beteg sem várt 86
napnál többet. Ennél is nagyobb az eltérés a gerincstabilizáló műtéteknél,
ahol a betegek „papíron” két-három
év múlva kerülnek sorra. Az OEPnek benyújtott kórházi elszámolás
alapján viszont az érintettek háromnégy hónap alatt műtőbe kerülnek. A
vizsgálat szerint miközben a nyilvános várólista szerint a leghosszabb a
csípő- és térdprotézisre várók sora –
három-öt év –, a betegeket maximum
nyolc-kilenc hónapon belül ellátják.

Lapunk információi szerint az egészségbiztosító a vizsgálat eredményeivel egy belső értekezleten szembesítette a kórházigazgatókat. Ezen a fórumon elhangzott: az ellátórendszer
képes arra, hogy akár fél éven belül a
teljes várólistát felszámolja.
A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint főként az a probléma, hogy a betegek a saját orvosukkal akarják megműttetni magukat,
az orvosok pedig ragaszkodnak a saját betegeikhez. Ha a térségi kórházak egymás közt vagy az adott intézmény menedzsmentje arányosabban
osztaná szét a műtéteket, akkor sokkal kevesebbet kellene várniuk a betegeknek. Előfordul, hogy bár lenne
korábbi időpont, de a betegeket azért
teszik jóval hátrébb, mert az orvosuk
úgy véli, addigra romlik annyit az állapotuk, hogy biztosan szükségük
lesz a műtétre. Emiatt most arra is
köteleznék az intézményeket: válas�szák külön az előjegyzési és a valódi
várólistás betegeket.
A várólistát vezető intézmények
főigazgatói szerint az egészségbiztosító javaslatai erősen leegyszerűsítik
a problémákat. Azt mondják, a hibás
várólisták oka több minden lehet: orvosi nemtörődömség vagy akár informatikai probléma. Lapunknak többen azt mondták: most, amikor bármelyik orvosuk – akár egyetlen ferde pillantás miatt – elmegy külföldre dolgozni, senki nem merné megkockáztatni, hogy egy magasabb rangú orvos hálapénzes betegeit egyszerűen átsorolja máshoz. Afelől is erősek a kétségeik – mondták –, hogy
a betegek örömmel és együttműkö
dően fogadnák, ha közölnék velük:
X. doktor helyett Y. fogja a műtétet
elvégezni. Az már nagyobb baj – állították –, hogy az OEP által vázolt
modell legszűkebb keresztmetszete éppen a pénz. Ha feloldanák is a
most szűkre szabott műtéti kvótákat,
műtőből nem lenne elég. Az intézmények többsége az elmúlt években takarékossági okokból kénytelen volt a
műtéti tömbök egy részét lezárni, az
ott dolgozókat szélnek ereszteni.
Nagy-Britanniában 2006-ban indítottak akciót a várólista rövidíté
sére. Ott öt évig tartott, a célra külön
intézményeket hoztak létre és külön
személyzetet toboroztak.

Ausztriában
újból létrejöhet
a vezető pártok
nagykoalíciója

Délibáb tűnt fel
a Hortobágyon:
Hajdu Szabolcs
westernt forgat

A választásokon a szociálde
mokraták megőrizték első he
lyüket, de valószínűleg tovább
ra is együtt kormányoznak
a Néppárttal. A szélsőjobboldal
négy százalékkal erősödött. e7

A most készülő koprodukciós
film irodalmi alapja Tar Sándor
Ház a térkép szélén című novel
lája. A „vadnyugati tanyán”
a francia Isaach De Bankolé
a legnagyobb sztár. e12

Danó Anna

Aba attila
lábak nélkül
is többször
talpra Állt
Arcok e16

ötödik
hasáb

Csatazaj
„Azt nem mondhatom, hogy ez
a rezsiharc lesz a végső, de rezsiharc lesz, a terepe pedig a választás” – mondta a Fidesz kongres�szusán Orbán Viktor, aki 99,9
százalékos megerősítéssel, vezénylő tábornokként indulhat csatába.
Kövér László azonos színpadon
azt mondta, már csak fél év választja el a kormánypártot az
„áttöréstől”. A Fidesz ugyan kétharmaddal kormányoz, a házelnök beszédében mégis csak a
leselkedő veszélyt látta, és a választások tétjeként a nemzet
megmaradását jelölte meg.
Válaszul Bajnai Gordon azt
ígérte tegnap a Szolidaritás megmozdulásán, hogy „a normális
Magyarország hívei megküzdenek
Orbánország zsoldosaival”. Míg
Mesterházy Attila vasárnapi ér
tékelésében úgy fogalmazott:
a Fidesz alaptörvénye „nem éli
túl ezt a küzdelmet”.
Ennyi háborút, a pusztulás
ennyi rémét hozta a hétvége bő
fél évvel a magyar választások
előtt. Közben az osztrák választók
két tucat televíziós vita után voksolhattak vasárnap. Egy hete a
német pártok listavezetői két órával az urnák zárása után teljes
létszámban egy stúdióban ültek,
és szakpolitikai kérdésekről vitáztak. Mindkét ország nagykoalíciós tárgyalások elé néz, mivel
az osztrákok és a németek többsége ezt a konstellációt látná
jelenleg a legszívesebben. Magyarországon ez fel sem vetődik.
A párbeszéd teljes hiánya – ami
ma jellemez minket – elsősorban
a Fidesz felelőssége, a háborús
retorikára persze a baloldali ellenzék is kénytelen reagálni.
Berlinben és Bécsben ezekben
a napokban a pártok azt mondják: a demokratikus formációknak egymással koalícióképesnek
kell lenniük, az pedig tárgyalásokon dől el, hogy az együttműködés szolgálja-e a választói akaratot. Mert ez utóbbi a voksolás
valódi értelme. (A szerk.)

Vélemény
A pozíciójában megerősített Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán
harci mezt öltött és seregszemlét tartott, egyúttal bejelentette: csapatait
2014-ben a választásokon valójában a rezsiharcra vezeti. Az első ütközet
részeként Németh Szilárd kormányzati rezsibiztos benyújtotta az újabb
rezsicsökkentési indítványát a parlamentnek. e5, 8 Fotó: Móricz Simon

Száz ünneplő,
SzÁZ SZÁZALÉK
Két százszázalékos csa
pat vezeti a spanyol fut
ballbajnokságot: a Mes
sit néhány hétre sérülés
miatt elveszítő Barce
lona, valamint a Real
Madridot „idegenben”
fölülmúló Atletico Mad
rid. A királyi gárdát 14
év után győzte le újra
bajnoki meccsen a váro
si rivális a brazil Diego
Costa góljával. e15
Fotó: REUTERS – Juan Medina

Baja súlyos üzenete
Lencsés Károly szerint egy
re nyilvánvalóbb: nagyrészt
a bíróságokon múlhat a jövő
évi választás tisztasága. e9

Az orosz gázfegyver
Miklós Gábor Putyin elnök
nek az ukránokhoz intézett
fenyegetését elemzi. e9
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