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Elõszó

Legsikeresebb könyvem az 1996-ban kiadott Ábrakönyv, az
„Egészségügyi ábragyûjtemény” volt. Sikerét utólag két dologra
vezetem vissza: egyrészt már a ’90-es években megindult az a
tendencia, hogy az emberek szeretnének gyorsan, könnyen
strukturált és nem túlbonyolított információkhoz jutni, másrészt a
könyv grafikai megoldása miatt a tiszteletpéldányok kiválóan
alkalmasak voltak kifestõkönyvként való utóhasznosításra. Így
könyvem kicsiknek és nagyoknak egyaránt örömet okozott.

Az eltelt közel 15 évben sokat változott a világ, fejlõdött a
közgondolkodás, és saját tudásom, szemléletem is ezzel együtt
alakult. Egyszóval: a könyv megérett egy új, teljesen átdolgozott
kiadásra.

Az új könyv tematikájában egyszerre bõvült és szûkült.
Természetesen az egészségpolitika fejlõdésével újabb – és újabb
területek kerülnek be a kötetbe (bár a teljesség igényével még a
tematika szintjén sem lehet leírni az összes lényeges területet),
másrészt a tartalom szûkebb: ez a könyv – reményeim szerint
elsõ kötetként – csak az általános egészségpolitikai
megfontolásokkal foglalkozik, a magyar lakosság egészségi
állapotának, a magyar egészségügy leírásának nem kis feladatát
a második kötetre hagyja.

2010-tõl vélhetõen újabb érdemi átalakulások indulnak az
egészségügyben, új szereplõk lépnek színre, és reményeim szerint
új viták, új párbeszédek keletkeznek. Ez a könyv az ESKI egyik
fontos termékével, az Egészségügyi Fogalomtárral kiegészülve
ezekhez a vitákhoz, újragondolásokhoz kíván egy egységes
nyelvezet, fogalomrendszer kialakításának segítésével hozzájárulni.
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A könyv tekinthetõ az elmúlt húsz év elõadásainak, jelentõsebb
kutatásainak egyfajta tematikus összefoglalásaként is, így külön
köszönetet kell mondanom az ESKI Egészségügyi
Rendszertudományi Iroda munkatársainak, kiemelten Borbás
Ilonának és Mihalicza Péternek.

Az elsõ ábrakönyv mottójául Sövényiné Klári örökbecsû
mondata szolgált: „Amit nem tudok lerajzolni, az nem is mûködik”.
Az eltelt 15 év bebizonyította azt is, hogy attól, hogy le tudok
valamit rajzolni, még nem biztos, hogy mûködik…

                                                                Dr. Kincses Gyula

Budapest, 2010. április.
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Az egészség és

meghatározói

1. fejezet
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1.1 Az egészség és meghatározói
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Hagyományos, redukált értelmezés:
A betegség hiánya.
Maximalista-idealista (WHO):
A teljes testi, lelki, szociális jól-lét állapota.
Realista (Kincses 1999):

Az egészség az egyén biológiai mûködése, valamint
a kora és neme szerint elérhetõ és/vagy a társadalom által
elvárt biológiai mûködése közötti megfelelés.

(Egészség = teljes önkompetencia [Kozák, 2008.])
Az egészség megítélése

a funkciók mûködésén (képességek,
korlátozottságok),
a fájdalom létén, jellegén,
és mindennek az egyén általi mentális feldolgozásán
(elfogadásán) alapul.

Az egészségkép – és annak szubjektív megítélése –
szubjektív, koronként, kultúránként változik.

Az egészség meghatározása

Az egészség - betegség

A betegség meghatározása

A betegség a társadalmilag elfogadott
egészségképtõl való eltérés,

ami csökkenti
az élettartamot, és/vagy
az életminõséget,
(funkciózavart vagy fájdalmat okoz),

és amit az egyén, vagy a környezete észlel.
(Beleértve az ellátórendszer, a diagnosztikai
eszközök észlelését is.)
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Az egészség színterei és
társadalmi beágyazottsága
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Egészségnyereség

Az egészségi állapot beavatkozás szerinti változása, ami
az élettartam meghosszabbodását, és/vagy
az életminõség javulását okozza.

Az életminõség javulása:
képességek (önellátás, mozgás, kommunikáció,
munkaképesség stb.) javulása, ezek romlásának
lelassulása,
a fájdalom megszûnése, csökkenése,
az állapottal való megbékélés, együttéléséi képesség
kialakulása.

Az egészség,
mint felértékelõdõ érték

Az egészség, mint közösségi érték:
a humán erõforrás felértékelõdése a tudás-alapú
társadalomban,
az egészségügyi szolgáltató-rendszer, ami a társadalmi
infrastruktúra fontos része,
innovatív húzóágazat, jelentõs K+F igényû háttér-
szolgáltatási iparral és hatalmas foglalkoztatási
potenciállal.

Egyéni érték: az egészség érték-szerepének változása
élvezeti érték
jövedelemszerzõ érték (munkaképesség).

Az egészség az az érték, ami minden más érték
élvezhetõségének feltétele!
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Az egészségügy szerepe az egészségi
állapotban

Min múlik az egészség?

A hagyományos megközelítés: az egészségért az
egészségügy felelõs (biomedikális szemlélet).

Az áttörés: Towards a New Perspective on Health
Policy: The Lalonde Report. (1975). Az egészségi
állapotban az egészségügy szerepét csak 11%-ra tették
ez alapján.

Az egészségügy szerepének ilyen értékelése populációs
szinten igaz, a beteg ember számára természetesen az
egészségügyi ellátás fejlettsége és hozzáférhetõsége a
meghatározó.

Az egészségi állapotot meghatározó
tényezõk szerepe*

Az egészség meghatározói

befolyásolhatóak
elsõsorban az ellátórendszeren kívül esõk

*Lalonde Report alapján.

  Magyarországi adat szerint (Józan P.) eü. ellátás szerepe =18%

11%

19%27%

43%

egészségügyi ellátás

környezeti hatások

genetikai tényezõk

életmód
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Az egészségügyi kapacitás
 és a születéskor várható élettartam

változása Magyarországon
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orvosok száma
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orvosi körzetek száma

ambuláns forgalom (fõ/év)

kórházi ágyszám

100 ágyra jutó orvosszám

sz. várható átl. élettart. férfi

Az egészségi állapot determinánsai

Az egyén genetikai állománya.
Az életmód, illetve az életmódot elsõdlegesen meghatározó
tényezõk:

a gazdaság fejlettsége (GDP/capita),
a társadalmi egyenlõtlenségek mértéke,
környezeti káros hatások mértéke,
társadalmi minták, elvárások, és ezek leképezõdése a
szokásokban.

Az egészségügyi ellátás:
hozzáférésének egyenletessége (equity, a rendszer
igazságossága),
az egészségügyi ellátás fejlettsége, minõsége.

Az egyén problémakezelõ-képessége, informáltsági
pozíciója.
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A 100.000 fõre jutó elvesztett életévek
és a munkanélküliségi ráta alakulása

*: A nyers halálozás alapján
Forrás: ESKI IMEA, 2007-es 2008-as
adatok alapján
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A 100.000 fõre jutó elvesztett életévek
és a háztartások egy fõre jutó Nettó

jövedelmének alakulása

*: A nyers halálozás alapján
Forrás: ESKI IMEA, 2004-es adatok alapján
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korcsoport szerint*, 2001.

*: a felsõfokú végzettségûek egészségi állapot önértékeléséhez viszonyítva
Forrás: Kovács Katalin: Egészség-esélyek, Népességtudományi Kutatóintézet
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A roma népesség kormegoszlása

„A roma népesség rövidebb átlagos élettartama, ezen belül az idõsebb korosztályoknak a
többségi társadalomhoz képest alacsonyabb aránya, közvetlen függvénye a romák
egészségi állapotbeli mutatóinak.”
Forrás: http://www.delphoi.hu

30 éves korban várható további
élettartam 2000-2004 között

30

35

40

45

50

55

60

Buda
pes

t
Pest Fej

ér

Kom
áro

m-Eszt
erg

om
Vesz

pré
m

Győr
-Moso

n-S
opr

on Vas Zala
Bara

nyaSom
ogy

Toln
a

Bors
od-

Abaú
j-Zem

plé
n

Heve
s

Nógr
ád

Hajd
ú-B

iha
r

Jás
z-N

agy
kun

-Szol
nok

Szab
olc

s-S
zat

már-
Bere

g
Bács

-Kisk
un

Béké
s

Cson
grá

d
Orsz

ág 
öss

zes
en

Megyék

Él
eté

v

30

35

40

45

50

55

60

Buda
pes

t
Pest Fej

ér

Kom
áro

m-Eszt
erg

om
Vesz

pré
m

Győr
-Moso

n-S
opr

on Vas Zala
Bara

nyaSom
ogy

Toln
a

Bors
od-

Abaú
j-Zem

plé
n

Heve
s

Nógr
ád

Hajd
ú-B

iha
r

Jás
z-N

agy
kun

-Szol
nok

Szab
olc

s-S
zat

már-
Bere

g
Bács

-Kisk
un

Béké
s

Cson
grá

d
Orsz

ág 
öss

zes
en

Megyék

Él
eté

v

Legfeljebb
alapfok, férfi
Legalább
középfok, férfi

Legfeljebb
alapfok, nő
Legalább
középfok, nő

Legfeljebb
alapfok, férfi
Legalább
középfok, férfi

Legfeljebb
alapfok, nő
Legalább
középfok, nő

Forrás: Iskolázottság és halandóság
Kovács Katalin és Hablicsek László tanulmánya

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 és több

5 % 10 %

Teljes népesség roma népesség

5%10%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 és több

5 % 10 %

Teljes népesség roma népesség

5%10%



19

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

D
r. K

in
c
s
e
s
 G

y
u

la

Az elõzõ grafikonok konzekvenciája I.

A leginkább egészség-barát politika a gazdasági
növekedésre alapozott politika, amely a társadalmi
egyenlõtlenségek csökkentése mellett az alsó kvintilis
életminõségének javítására koncentrál.

A gazdasági növekedés feltétele a verseny-képesség
növelése, ami a közterhek csökkentését igényli.

Az alsó kvintilis életminõségének javítása ugyanakkor
költségvetési forrásokat igényel.

A politika legfontosabb kihívása ezért a helyes arányok
(gazdasági növekedés támogatása versus rászorultság elvû
szociálpolitika) megtalálása.

A meghaltak átlagos kora

59,6

68,1

58,0

75,9

58,8

72,0

50

55

60

65

70

75

80

roma lakosság összlakosság
Férfi Nő Összesen

év

Forrás: Eduinvest, 2009. KSH-ELEF, 2009.
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1.1 Az egészség és meghatározói

Az elõzõ grafikonok konzekvenciája II.

A szükségletek forrásigény-növekedését nem tudja követni
a gazdasági növekedés, ezért elengedhetetlen
forrásfelhasználás átalakítására.

Az egészségügyön kívüli eszközök tudatos felértékelése
szükséges

egyenlõtlenségek csökkentése, roma integráció,
az egészséget támogató ipar, környezet-és
közlekedéspolitika megvalósítása,
szervezet segítség és a személyes ösztönzés az
egészségtudatosságban.

A prevenció (beleértve az egészség feltételeinek
biztosítását) és a kuráció optimálisabb arányának
megtalálása.

Az elõzõ grafikonok konzekvenciája III.

Az ellátórendszer szerkezeti átalakítása
tovább kell növelni a lakosság-közeli ellátások arányát,
rövid távon szerkezetátalakítás mellett globális
kapacitás-csökkentés is indokolt,
távfelügyeleti, informatikai eszközök alkalmazása a HJR
igény csökkentése érdekében.

Javítani kell az egyének és szervezetek költségtudatosságát
és költség-érzékenységét

normatív és eredményorientált finanszírozási technikák
az elosztásban,
a betegek terápiás együttmûködésének javítása,
ösztönzése.
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2. fejezet

Egészségpolitika
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Az egészségpolitika fogalma

Az egészségpolitika azon szervezeti cselekedetek
összessége, amelynek célja:

az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek
biztosítása,
az egyének és közösségek egészség-magatartásának
befolyásolása,
az egészségügyi rendszer mûködtetése és
szabályozása:

gyógyító ellátórendszer területén,
a finanszírozási rendszer területén.

Az egészségpolitika két fõ területe:
egészséget támogató politikák,
egészségügy-politika.

A szemléletbeli különbség

Éles különbséget kell tenni:
az egészségpolitika, és
az egészségügy-politika között.

Az egészségpolitika:
célja a populációs szintû egészségi állapot javítása,
össz-kormányzati, ágazatközi feladat,
lényege: az egészség feltételeinek biztosítása.

Egészségügy-politika:
az egészségügyi szaktárca (jelenleg NEFMI) feladata,
feladata az egészségügy  mûködõképességének,
minõségének és hatékonyságának biztosítása.

Az EU eddig inkább az egészségpolitikára koncentrált.
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1.2 Egészségpolitika

Az egészségfejlesztés meghatározása

Az egészségfejlesztés mindazon közösségi és egyéni
cselekedetek összessége, amelyek célja:

az egészség megõrzése, betegségek megelõzése,
a természetes „egészségvesztés” lassítása,
az egészségi állapot javítása/stabilizálása,
az elveszett képességek újrafejlesztése, pótlása.

Az egészségtudatos magatartás

Olyan életvitel, amelynek során az egyén:

döntéseiben fontosnak tartja egészség szempontjait saját
maga és –szûkebb és tágabb– környezete érdekében,

szokásainak tudatos kontrolálásával (helyes táplálkozás,
testmozgás, egészségkárosító magatartások kerülése)
tevékenyen részt vesz  egészségénekének fejlesztésében,

elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit,

az ellátórendszerrel kapcsolatban kialakítja és alkalmazza a
tájékozott fogyasztói magatartást:

Betegségének természete, lehetséges kimeneteinek
ismerete,
az ellátórendszerrel és igénybevételi lehetõségekkel
kapcsolatos ismeretek,
a betegjogok ismerete,
egészségügyi fogyasztóvédelmi ismeretek.
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Egészségügy-politika

Az egészségügy-politika azon szabályok és (felülrõl)
szervezett  cselekedetek összessége, amelyek:

az ellátórendszer szerkezetére,
az ellátórendszer mûködésére (szabályozottság,
hatékonyság),
az ellátás minõségére,
az ellátás igénybevehetõségére, hozzáférésére,
az ellátás hatékonyságára hatnak.

Fõ eszközei:
szabályozás az ellátórendszer irányába (jogszabályok és
tulajdonosi eszközök),
a fejlesztéspolitika eszközei,
a finanszírozás (forrásképzési és elosztási prioritások,
szabályok).

Az egészségügyi ellátás céljai

Az élet meghosszabbítása:
a betegségek kiküszöbölése (prevenció),
a betegségek meggyógyítása (kuráció),
az  állapot stabilizálása (kuráció).

Az életminõség javítása:
az egészségben töltött életévek számának növelése
(prevenció),
a betegségben, egészség-károsodásban eltöltött
életévek minõségének javítása:

a fájdalom csillapítása (kuráció),
az elveszett funkciók pótlása, fejlesztése vagy
helyettesítése (rehabilitáció és habilitáció),
testi - lelki alkalmazkodás segítése a kialakult
állapotokban.

A populációs érdekek érvényesítése (a reprodukciós
folyamatok és képesség biztosítása, a közegészségügyi és
járványügyi helyzet javítása).
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Az egészségügyi ellátás rendszerét,
minõségét meghatározó értékek

Az emberi méltóság;
Equity (méltányosság, igazságosság);
Szubszidiaritás;
Hatékonyság, finanszírozhatóság;
Nyilvánosság, elszámoltathatóság, átláthatóság;
Minõség;
Választás szabadsága.

A 2001.-es konszenzus konferencia definíciója

Az egészségügyi rendszerek fejlesztési
feladatai

A populációs szinten elérhetõ egészségnyereség
maximalizálása (a rendszer hatékonyságának a javítása);
Az equity (hozzáférési esélyegyenlõség) javítása;
A makroszintû költségkontroll (FENNTARTHATÓSÁG)
biztosíthatósága.

Az egészségpolitika mûvészete a három komponens
ideális arányának megtalálása.

Az egészségpolitika alapvetõ feladata

Az egészségpolitika feladata:
a rendelkezésre álló források optimális kihasználásával
a legnagyobb egészségnyereség elérése:

legtöbb élettartam-növekedés,
legtöbb életminõség-javulás,

a szereplõk elérhetõ legnagyobb elégedettsége,

és a társadalmi igazságosság fenntartása mellett.
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A hippokratészi eskü értelmezése

Hagyományos:
Az orvos köteles a betegnek a beteg javát szolgáló legjobb
ellátást nyújtani. (hatásosság elve, az adott beteg
gyógyítása a viszonyulási alap)

Mai:
Az orvos köteles a rendelkezésre álló forrásokkal az
egészség szempontjai szerint gazdálkodni, azaz mér-legelnie
kell, hogy az adott erõforrásból hogyan lehet az egyén és a
populáció szintjén a legnagyobb egészség-nyereséget
elérni. (hatékonyság elve, populációs egészségnyereség a
cél)

A minõség-szabályozás
paradigmaváltása

EEEEEvidence BBBBBased MMMMMedicine

=

EEEEEthic BBBBBased MMMMMedicine
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A betegjogok területei I.

A megfelelõ ellátáshoz való hozzáférés:

térben (ésszerû távolságon, idõn belül),

minõségben (ellenõrizhetõ, számonkérhetõ minõség),

finanszírozási gát nélkül (a lakossági terhek –out of

pocket díj–  nem akadályozhatja az ellátást).

Az önrendelkezés joga:

döntés a kezelésrõl, annak elfogadásáról, elutasításáról,

információs önrendelkezési jog (ki mit ismerhet meg a

leleteimbõl, adataimból).

A betegjogok területei II.

Az információhoz való hozzáférés joga. Információ:

a betegség természetérõl,

a kezelési lehetõségekrõl,

az állapotról,

a betegjogokról (beleértve a jogorvoslási lehetõségeket

is).

Az emberi méltóság megõrzése:

a „privacy” a magánélet, intimitás, szeparáltság

lehetõség szerinti biztosítása,

a külvilággal való kapcsolattartás lehetõsége,

a hitélet gyakorlásának lehetõsége.
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3. fejezet

Az egészségügy

közgazdasági

sajátosságai
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Az egészségügyi piac jellemzõi

Az egészségügyben a klasszikus közgazdasági szabályok csak
igen korlátozottan érvényesülnek.
Ennek fõ okai:

Az egészségügyi fogyasztás irracionális (nem az általános
priorálás és költséganalízis metódus szerint történik a
vásárlás),
A piacot a „közvásárlás” dominálja eltérített árakon, és a
piaci szokásoktól eltérõ kínálat- és fogyasztás-
szabályozással,
Az aktuális szükségletet a szolgáltatást nyújtó határozza
meg, a szükségletet a fogyasztó (a beteg) nem tudja
megítélni, ellenõrizni;
A köz-vásárlás sem lehet pontosan tervezett, mert a
globális szükséglet mértéke társadalmi szinten
objektíven nem határozható meg;
Akár a szükséglet, akár az ár- és a minõség
tekintetében informálatlan a fogyasztó (információs
aszimmetria a szolgáltató és igénybevevõ között).

Az egészségügyi fogyasztás
irracionálisa

Mással nem helyettesíthetõ, alapvetõ fontosságú
szolgáltatásról  van szó, ezért a fogyasztásban hiányzik a
komparatív költség-hatékonysági mérlegelés az egyén részérõl.
Kiszolgáltatottság (érzés) visszafogja a klasszikus fogyasztói
érdekérvényesítési technikák alkalmazását.
A beteg nem tartalmi, hanem felületi  jegyek alapján ítéli meg
az ellátást (információs aszimmetria).
Az orvos – beteg viszony sohasem klasszikus szolgáltató –
igénybevevõ viszony, a bizalmi és emocionális motivációk (a
félelem is!) szerepe erõs.
Ezért az egészségügyben nem mûködik a komparatív
elõnyökön alapuló fogyasztói szelekció és korlátozott a verseny
piactisztító hatása is.
Miután az egészségügyi fogyasztásban az európai kultúrkörben
a közfinanszírozás a meghatározó, kiesik a költségérzékenység
racionalizáló hatása.
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1.3 Az egészségügy közgazdasági sajátosságai

Az egészségügyi piac sajátosságainak
következményei

Az egészségügy meghatározó attribútuma a költség-
növekedés.

A piac, és a szereplõk költség-érzékenységének
racionalizáló hatása nem érvényesül megfelelõen az
egészségügyben.

Sem az igénybevevõk, sem a szolgáltatók nem
költség-tudatosak, különösen igaz ez a közfinanszírozási
rendszerekben.

Az igénybevétel nem minden esetben adequat.

A betegek választása (orvos/intézmény) sok esetben
irracionális, másodlagos értékeken alapul.

A keresletet alapvetõen a kínálat, és nem a szükséglet
szabja meg. (egészséges ember nincs, csak rosszul
kivizsgált beteg…)

Ezért az egészségügyi rendszerek hatékonysága és
minõsége nagyban függ a szabályozóktól és a
piacfelügyelettõl. A piac, a „láthatatlan kéz”
önmagában nem tesz rendet. (Ez  nem jelenti a piaci
elemek alkalmazásának szükségtelenségét!!!)
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Az információs aszimmetria jelentõsége

Tradicionális hatás, amit az orvos-szakma attitûdje is
konzervál (feltétel nélkül hinni kell a gyógyulásban, tehát az
orvosban is!).

Az információs aszimmetria jelentõségét mára már az
ortodox egészségügyi közgazdaságtan túldimenzionálja.
Ma már:

az Internet terjedésével kialakulóban van a tájékozott
fogyasztói magatartás,
növekszik a költségérzékenység és a költség-
tudatosság, és az ezzel kapcsolatos információ igény,
más ágazatok technológiái is zárttá váltak, ezzel
csökken az egészségügy „különös” jellege. (ma már az
autószervizben ugyanúgy nem tudom kontrolálni a
folyamatokat, mint az egészségügyben)

Az egészségügyi fogyasztás folyamata

a standardoktól
való negatív 
eltérés,
az egészségi 
állapot
rendellenességei
(a társadalmi-
kulturális 
folyamatok
alapján változó,
nem objektív 
kategória)

a felismert,
megélt szükséglet
(szubjektív 
kategória,
nem feltétlenül 
szükséglet alapú) 

az az igény,
amihez vásárló-
erő is társul
(fizető-eszköz, vagy
igénybevételi 
jogosultság)

kereslet és 
megfelelő szabad
egészségügyi
kapacitás esetén
kielégített kereslet

Lehet saját, vagy
generált

Feltétel: a szükséglet
felismerése

hozzáférhetőség
a beteg oldaláról

hozzáférhetőség
az ellátórendszer

oldaláról

szükséglet igény kereslet igénybevétel
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Az egészségügyi fogyasztás dimenziói

Az egészségügyi költségek és az
egészségi állapot összefüggései

Az egészségi állapot nem az egészségügy outputja,

ezért elsõdlegesen nem az egészségügyi kiadások szintjétõl

függ.

A fordítottja ugyanakkor igaz:

az egészségi állapot inputja az egészségügynek, azaz a

lakosság egészségi állapota megszabja az ellátási

szükségletet, és ez a finanszírozási rendszer függvényében

hatással van a kapacitásokra, ami viszont meghatározó a

költségek tekintetében.

kereslet

szükséglet kapacitás

igény fogyasztás

f o g y a s z t á sf o g y a s z t á s
szükséglet

kapacitás

kereslet

igény

fogyasztás
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Az egészségügy alap problémája

Az egészségügy jellemzõ, meghatározó és súlyosbodó
problémája a forráshiány.

A forráshiány a rendszer lényegébõl fakadó probléma
(a demográfiai folyamatokból és a technológiai fejlõdésbõl
fakadó szükséglet- és az igény-növekedés meghaladja a
gazdasági növekedés ütemét).

Ezért a jelen finanszírozási gondja nem átmeneti, nem helyi
probléma, és spontán késõbb sem oldódik.

Az egészségügyi kiadások
meghatározói

Az egészségügyi kiadások szintjét – rövid távon – nem a

szükségletek határozzák meg, hanem:

az egészségügyi kapacitások nagysága

(az adott ellátórendszer mûködését biztosítani kell),

a befogadott technológiák spektruma,

az igénybevétel szabályozottsága,

az egészségügyi rendszer összetettsége,

a köz- és magánfinanszírozás aránya, területei.



36

1.3 Az egészségügy közgazdasági sajátosságai

Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya

Jávor A. munkájának felhasználásával

Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya
II.

Jávor A. munkájának felhasználásával

Az egyensúlyi helyzet

Finanszírozhatóság/
fenntarthatóság

Minőség/
innovatibilitásHozzáférés 

(equity)

Finanszírozhatóság/
fenntarthatóság

Hozzáférés 
(equity)

Minőség/
innovatibilitás

a tengelyek
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Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya
III.

Jávor A. munkájának felhasználásával

Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya
IV.

Jávor A. munkájának felhasználásával

A maximalizmus hatása I.

Finanszírozhatóság/
fenntarthatóság

Minőség/
innovatibilitásHozzáférés 

(equity)

Minőség/
innovatibilitás

Hozzáférés 
(equity)

A maximalizmus hatása III.

Finanszírozhatóság/
fenntarthatóság
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Az eü. ellátás vektorainak egyensúlya
V.

Jávor A. munkájának felhasználásával

A vektor elv konzekvenciái

Az egészségügyi ellátás alapelvei csak egymás rovására

maximalizálhatók, adott teherbíró-képességû gazdaság

mellett.

A legnagyobb eredmény (legkisebb károsodás) az egyenlõ

megosztás (arányosság) esetén érhetõ el.

A fenntarthatóság olyan feltétel, ami nem kerülhetõ meg.

Minőség/
innovatibilitás

Hozzáférés 
(equity)

A maximalizmus hatása IV.

Finanszírozhatóság/
fenntarthatóság
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Közös problémák Európában

Egész Európa a szerzett jogok csapdájában vergõdik.

A jövõ meghatározó kérdése, hogy hogyan lehet

összeegyeztetni:

a versenyképesség megõrzését és javítását az

egyre inkább globalizálódó piacon, és

az örökölt jóléti rendszerek fenntarthatóságát.

A tét a mindannyiunk által elfogadott európai érték-rend

gazdasági fedezetének a biztosíthatósága, mely

szükségszerûen mindenütt a jóléti rendszerek

felülvizsgálatát fogja eredményezni.

A fenntartható fejlõdés kérdése
Európában

Európa meghatározó kérdése a fenntartható fejlõdés
biztosítása.

A fenntartható fejlõdés kérdése nem egyszerûsíthetõ a
környezeti kérdésekre,
vagy önmagában a gazdasági versenyképesség kérdésére.

A fenntarthatóság meghatározó kérdése a jóléti
rendszerek fenntarthatóságának problémája, beleértve
a társadalmi koherenciát (szegregáció + az etnikai
kérdések) is.

Az egészségügyi rendszerek
fenntarthatósága
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Az egészségügyi ellátás
fenntarthatóságának alap problémája

Az egészségügyi finanszírozás
 egyensúlytalanságának okai I.

A szükséglet növekedése:
az átlagos élettartam növekedése, a korösszetétel
változása,
a fogyatékkal, tartós egészség-károsodással élõk
arányának növekedése (egyre több betegség válik
tartósan kezelhetõvé, de nem gyógyíthatóvá!).

Az igények növekedése:
az egészség felértékelõdése,  az egészség-elvárások
növekedése,
a szociális biztonság növekedése,
a szolgáltatokkal támasztott igények általános
növekedése.

A gazdaság növekedése -a kialakult hozzáférési egyenlõség
mellett- nem képes fedezni az egészségügy mûszaki-
tudományos fejlõdésének költségigényét.
Oka: a tudomány és a technika fejlõdése exponenciális, a
gazdaságé jó esetben lineáris.
A következmény:
“a technikailag lehetséges       gazdaságilag megengedhetõ”
konfliktusa:

a társadalmi igazságosság érdekében etikai kényszerré
válik priorálás, a költségkontroll és a hatékonyság
növelése,
a szerzett jogok átértékelésének kényszere
(korlátozások a szolgáltatásokban, az ingyenességben
és a szabadságban).

≠
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Az egészségügyi finanszírozás
 egyensúlytalanságának okai II.

A kínálat növekedése (a gyógyítási lehetõségek
növekedése):

az orvostudomány és az orvostechnika fejlõdése.

A gazdaságilag aktív és inaktív (finanszírozók és
ellátottak) arányának a felborulása:

korstruktúra átalakulása,
a károsodással élõk arányának növekedése.

Az élõmunka/foglalkoztatási igény növekedése:
az egészségügyi technológiák fejlõdése az
egészségügyben nem vált ki élõmunkát, tehát a
technológiai fejlõdés kizárólag költségnövelõ.

Az egyensúly-teremtés eszközei I.

Bevételi oldal (források) növelése:
járulékfizetõk számának növelés és/vagy a járulék-alap
kiszélesítése,
az állami hozzájárulás  növelése,
lakossági térítés növelése/kiterjesztése (Co-payment),
kiegészítõ források bevonása (gyógyturizmusból külsõ
források, és a gyártók hozzájárulása).

Kiadási oldal csökkentése:
a betegségek elõfordulásának csökkentése (prevenció),
kapacitás-csökkentés/átrendezés a járóbeteg irányba,
a szolgáltatási csomag csökkentése,
a költségérzékenység javítása (ellátók és ellátottak),
az igénybevétel szabályozása.
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Az egyensúly-teremtés eszközei II.

A forrásfelhasználás javítása a szolgáltatóknál:

a technikai hatékonyság javítása („pazarlás”, – a

tulajdonosi érdek erõsítése),

az allokációs hatékonyság javítása (szerkezetváltás,

prioritás-javítás).

Az egyének attitûdjének és problémakezelõ

képességének javítása:

az egyéni- és közfelelõsség átértelmezése a

közfelelõsség fenntartásával és az egyéni felelõsség és

együttmûködési kötelezettség  felértékelésével,

az egészségtudatos magatartás erõsítése,

az elõtakarékosság, a pénzügyi öngondoskodás

erõsítése.

Tételmondat

Az egészségügy fenntartható fejõdésének alap-feltétele, hogy

összhangba kell hozni az

egészségüggyel kapcsolatos elvárásokat,

és az ezért vállalt

egyéni és

közösségi áldozatokat.
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4. fejezet

Egészségügyi rendszerek
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Az egészségügyi rendszerek
tipizálásának nehézségei

Az egészségügyi rendszerek hihetetlenül sokszínûek, kvázi

egyediek.

Az egészségügyi rendszerek nem rendszer-elméletek szerint

fejlõdnek, hanem az ország történelmi változásai által

befolyásoltan. Ezek a változások sok esetben

rendszeridegen elemeket hoznak, melyek tartósan tovább

élnek.

A klasszikus felosztások kategóriái összemosódnak,

kiürülnek, és nem meghatározó megkülönböztetõ jegyekké

válnak (pl. adó versus járulék alapú finanszírozás).

A tipizálási lehetõségre a tipizáló szemszöge szerint

számtalan lehetõség van, nincs egyetlen, általánosan

elfogadott ”fõnézet”.
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Az egészségügyi rendszerek felosztási
lehetõségei a megfigyelési szempontok

szerint

A fõ paraméterek együttese szerinti alap-beosztás

szempontjai:

forrásképzés (a teherviselõk és a közfinanszírozás

módja),

a szabályozási rendszer és szervezeti formái.

(A kettõ összefügg, és együtt zömmel meghatározza az

alapjellemzõt, de a hozzáférést is, és fontos

csoportképzés a közfinanszírozott rendszer által

kötelezõen ellátottak köre).

Az egészségügy finanszírozása szerint. Fõ megközelítések:

ki fizet (a teherviselõk):

a közfinanszírozás és a magánfinanszírozás aránya

az adó, illetve járulék forrású bevétel aránya

mit fizet (mit fed le a közfinanszírozás):

az ellátási csomag jellemzõ tartalma, szabályozása

egycsatornás vagy többcsatornás finanszírozás   (az

invesztíció és amortizáció kérdése)

mi alapján fizet (az elosztási technikák szerinti

csoportképzés)

Az egészségügyi ellátórendszer szervezete szerint

(pl.: az alapellátás és a szakellátás értelmezése, viszonya)
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Egészségügyi rendszerek komplexitása:
az eszközök és célok rendszere

Egészségügyi rendszerek

Jávor. A. R. Saltman, Casten von Otter 1992-es munkáját felhasználva

W. C. Hsiao, K.T. Li: What is a Health System? Why Should We Care? Harvard School of
Public Health, 2003.alapján

Eg
és

zs
ég

Fogyasztói 
elégedettség, 

betegközpontúság

Pénzügyi kockázat 
elleni védelem, 

korrekt (fair) 
finanszírozás

Finanszírozás: források, forrásallokáció
(csomag), a finanszírozás intézményi 

formái

Kifizetési módok: fogyasztók ösztönzése, 
szolgáltatók ösztönzése

Egészségügyi ellátás makro-szervezete: 
monopólium vs verseny, decentralizáció, 

vertikális integráció, tulajdon

Szabályozás

Befolyásolás

CÉLOK ESZKÖZÖK

- eü. szolgálatok kollektív fenntartása
- központi forrás elosztás
- állami intézményrendszer
- alacsony költség (és színvonal)
- egyintézményes, 
egyszintű ellátás 

- egyéni vásárlás
- költségmegtérítés
- magán intézmények
- magas költség (és színvonal)
- többintézményes,
többszintű ellátás

fully
planned

fully
planned

adaptive 
planning
adaptive 
planning

fully
market

fully
market

regulated
markets

regulated
markets

planned
markets
planned
markets

T  á  r  s  a  d  a  l  o  m     b   i   z   t   o   s   í   t  á   s
Állami Egészségügyi Szolgálat E l l á t á s i    p i a cÁllami Egészségügyi Szolgálat E l l á t á s i    p i a c

közfinanszírozás döntően    közfinanszírozás jelentős magánfinanszírozás
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*minimum az alkalmazottak számára

Az ismert egészségügyi rendszerek
fõ csoportjai

Kényszer-szolidaritás a lakosság egészének vagy nagy
részének*:

adóból fenntartott egészségügyi rendszerek (NHS,
Beveridge)
társadalombiztosítási rendszerek (bismarcki szolidaritás
elvû társadalombiztosítás).

Minimum-biztonság az államtól + piac + önszerve-
zõdés jellegû rendszerek (pl. USA 2010 elõtti modell):

adóból egy alapbiztonság a szegények és idõsek
részére (MEDICARE MEDICAID),
biztosítási/szolgáltatási piac, munkahelyi vagy területi
önszervezõdések mellett (üzleti biztosítások, HMO-k,
Managed Care szervezetek, fogyasztási szövetkezetek
stb.).

Az egészségügyi rendszerek alaptípusai

Zömmel magánVegyesVegyesSzolgáltatók

MagasAlacsonyabbAlacsonyabbÖsszköltség

JelentősNem meghat ározóNem meghatározó
Magánfinanszírozás
szerepe

VegyesJárulékAdóForrás (a jellemző)

Erősen sérülJól érvényesülJól érvényesülEquity

Szűk körűMajdnem teljeskörűTeljesk örű
Szolidarit ás 
érvényesülése

Öregek és 
szegények

Kivéve a nagyon 
gazdagok

Minden 
állampolgár

Kötelező
Biztosítottság

USABismarckNHS

Zömmel magánVegyesVegyesSzolgáltatók

MagasAlacsonyabbAlacsonyabbÖsszköltség

JelentősNem meghat ározóNem meghatározó
Magánfinanszírozás
szerepe

VegyesJárulékAdóForrás (a jellemző)

Erősen sérülJól érvényesülJól érvényesülEquity

Szűk körűMajdnem teljeskörűTeljesk örű
Szolidarit ás 
érvényesülése

Öregek és 
szegények

Kivéve a nagyon 
gazdagok

Minden 
állampolgár

Kötelező
Biztosítottság

USABismarckNHS
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Az adó alapú rendszerek fõ csoportjai

Brit (Beveridge) modell:

dekoncentrált állami szervezet által irányított/finanszírozott

(az ÁNTSZ + OEP vadházassága…).

Skandináv modell: területi önkormányzatok által

fenntartott és mûködtetett egészségügy (1989 elõtt

Magyarországon ez volt!).

„Déli modell”: alapvetõen állami rendszer, de egyes

ágazatokban „ágazati biztosító” jelleggel külön párhuzamos

tb jellegû ellátási rendszerek lehetnek.

A szolidaritás elvû és az üzleti
biztosítók különbségei

* a pénzbeni ellátások részben befizetés-arányosak

kivonhatószabályozott 
felhasználásNyereség

részben befizetés-arányosszükséglet-arányos*Juttatás

fix, vagy kockázat-arányosjövedelem-
arányosBefizetés

egyéniközösségiKockázatszámolás

fakultatívadott körbenRészvétel

Kockázati (üzleti)
biztosítás

Társadalom
biztosítás

kivonhatószabályozott 
felhasználásNyereség

részben befizetés-arányosszükséglet-arányos*Juttatás

fix, vagy kockázat-arányosjövedelem-
arányosBefizetés

egyéniközösségiKockázatszámolás

fakultatívadott körbenRészvétel

Kockázati (üzleti)
biztosítás

Társadalom
biztosítás
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Magánbiztosító – magánbiztosítás –
fogalmi különbségtétel

Ma már mindenki tudja, hogy nem az a meghatározó, hogy
az egészségügyi szolgáltatást költségvetési szerv vagy
magánszolgáltató biztosítja, hanem, hogy azt
közszolgáltatásként vagy magánfinanszírozású szolgál-
tatásként nyújtják.

Ugyanez a helyzet a biztosításnál is: a meghatározó az,
hogy a biztosítás milyen típusú (TB vagy üzleti), nem
pedig az, hogy azt nonprofit vagy profit-orientált
szereplõ szervezi.

A „több biztosítós” rendszer

Több biztosító:
Amennyiben a kötelezõ társadalombiztosítás ellátásait több,
önállóan gazdálkodó szervezet szervezi/finanszírozza a
jogosultak számára.

Nem több biztosító:
Egy alapbiztosítás + erõs önkéntes kiegészítõk;
Ágazatonkénti szeparáció (ápolás, baleset stb.), ha a
gyógyító megelõzõ ellátások egyintézményes
rendszerben maradnak.

Vitatott: IBR jellegû ellátás-szervezõk (önálló kvázi-
biztosítók, vagy dekoncentrált management az
egybiztosítón belül?)
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A nemzeti kockázat-közösség fogalma

Olyan szolidaritás elvû kockázat-közösség, amely:
mindenkire kiterjed, azaz teherviselésre képes
állampolgár semmilyen okból nem maradhat ki a
teherviselésbõl,
a kockázatok kezelése biztosítás-matematikailag a
teljes lakosságra kiterjed, azaz:

az egyes ellátás-szervezõ csoportok (biztosítók) nem a
saját bevételükbõl gazdálkodnak (fejkvóta vagy
keresztfinanszírozás),
egyes kiemelt kockázatok az egész populációt terhelik,
nemcsak a szolgáltatás-finanszírozót,
végsõ garancia az állam.

A nemzeti kockázat-közösség nemcsak
egyintézményes (egybiztosítós) modellben
értelmezhetõ.

Nemzetközi kitekintés

Európai tendenciák

A fenti kérdésre nincs egyetlen „európai” vagy „korszerû”
válasz, csak tendenciák vannak:

minden országban erõsödik a nemzeti kockázat-
kiegyenlítés,
a makro szintû költség-kontroll minden országban
erõsödõ szempont, ezért:

a szolgáltatások valamilyen korlátozása jellemzõ
(csomag, co-payment stb.),
vitatott a szolgáltatói verseny megítélése, mert
hatékonyságnövelõ, minõségjavító hatású lehet, de
a szolgálétaás tömeget is növelheti,
az egyéni felelõsség megjelenése várható a
közfinanszírozási rendszerekben.
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A társadalombiztosítási rendszerek az
EU tagállamokban

Európa egészségügyi rendszerei

Ausztria 

Svédország 

Spanyolország 

Szlovákia 

Portugália 
Olaszország 

Németország 

Nagy-Britannia 

Málta 

Luxemburg 

Litvánia 
Lettország 

Lengyelország 

Írország

Hollandia 

Görögország

Franciaország 

Finnország

Észtország 

Dánia 

Csehország 

Ciprus 

Belgium 

Több biztosítós egészségügyi rendszer

Egy biztosítós egészségügyi rendszer

Állami egészségügyi rendszer

Területi önkormányzati rendszerhez kötött 
adóalapú egészségügy
Vegyes egészségügyi rendszer, döntően 
állami költségvetésből finanszírozott, 
kisebb részben társadalombiztosítás 

Szlovénia 

Egészségügyi

S t r a t é g i a i

KutatóintézetKészítette:

Magyarország 
Románia 

Bulgária

Ausztria 

Szlovákia 

Németország 

Luxemburg 

Litvánia 

Lettország 

Lengyelország Hollandia 

Franciaország 

Észtország 

Csehország 
Belgium 

Több biztosítós egészségügyi rendszer, nincs választási szabadság a biztosítók között

Több biztosítós egészségügyi rendszer, a  biztosítók közötti teljesen szabad választással

Egy biztosítós egészségügyi rendszer

Szlovénia 

Egészségügyi

S t r a t é g i a i

KutatóintézetKészítette:

Magyarország 
Románia

Bulgária

 

2007.

2007.
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Forprofit szereplõk a kötelezõ
egészségbiztosításban

Melyek a legtöbbet hangoztatott célok
a biztosítási rendszer fejlesztésében?

Szolidaritás:
fenn kell maradnia a nemzeti kockázatközösségnek,
senki nem maradhat megfelelõ ellátás nélkül,
nem alakulhatnak ki szegények, illetve gazdagok
elkülönült kockázat-közössége, az ellátás minden
biztosítottnak egyenlõen jár.

Biztonság:
politikától független stabil rendszer,
fokozatos átmenet, evolutív modell.

Verseny:
finanszírozói verseny (vitatott),
minõségi verseny a szolgáltatók között (a szakmai és
gazdasági racionalitás korlátai között).

Ausztria 

Szlovákia 

Németország 

Luxemburg 

Hollandia 

Franciaország 

Csehország Belgium 

Az alapbiztosításban forprofit biztosító nem vesz részt

Az alapbiztosításban forprofit biztosító részt vesz

Egészségügyi

S t r a t é g i a i

KutatóintézetKészítette:

 

2007.
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A több-biztosítós modellek értékelése

A két modell választása alapvetõen értékválasztás kérdése:
az egyik modell a központi ellátás-szervezésbõl fakadó
hatékonyság-javulásra épül,
a másik modell a verseny eredményezte minõség és
hatékonyság-javulásra.

Minden modell kompromisszum, hiszen az értékek egy
része (pl. ár és minõség, vagy verseny és szabályozottság)
konkuráló érték.

Választási lehetõségek a térségben

Erõs, egyintézményes alapbiztosítás, verseny a
kiegészítõ biztosításban:

szûkebb kötelezõ alapbiztosítás, melyet erõs, relatíve
független állami szerv biztosít, emellett kiterjedt
önkéntes biztosítások.

Több biztosítós rendszer területi monopóliumokkal:
a kötelezõ egészségbiztosítást több szervezet nyújtja,
de ezek „ügyfélköre” valamilyen területhez kötõdik, a
lakosok nem választhatnak biztosítót.

A beteg választásán alapuló több biztosítós rendszer:
a kötelezõ társadalombiztosításban egyenlõ feltételek
és kötelességek mellett állami és magánbiztosítók
versenyeznek, amelyek közül a biztosítottak szabadon
választhatnak.

Nem ajánlott, de fenyegetõ opció:
Romló és szûkülõ szolidaritás elvû közellátás, amit csak
a szegényebbek vesznek igénybe + erõs kiegészítõ/
helyettesítõ magánbiztosítási rendszer
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Az európai tendenciák I.

Európában az egészségügyi rendszerek történeti, kulturális
okok miatt igen különbözõek.

Közös pontként csak az európai értékrend, a társadalmi
szintû szolidaritás említhetõ.

A diverz rendszerekben csak a  problémák hasonlóak.
(relatív/abszolut forráshiány + munkaerõ hiány)

Rendszer szintû tendencia nem tapintható ki,
nincs „tuti” modell, vagy megoldás.

Az európai tendenciák II.

Általánosan elterjedt irányok Európában

A hatékonyság javítása
Allokációs:
koncentráció az ellátásban, fõleg a kórházi rendszerben,
a lakosság-közeli ellátások preferálása;
Technikai: a protokollszerû mûködés és az ellenõrzés
erõsödése, az EBM elvek alkalmazása a gyógyításban
és a szakpolitikában.

A költségérzékenység fokozása:
Szolgáltatók: normatív finanszírozás a fee for service
helyett
Betegek: co-payment, bonus -malus.

A magántõke fokozottabb, de kontrollált bevonása,
elsõsorban a szolgáltatói oldalon.

Az e-health eszközök terjedése, beágyazódása, lakossági
oldalon is.
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A társadalombiztosítás

elvi alapjai

5. fejezet
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A szociális biztonság rendszerei

A társadalombiztosítás célja

Az átlagos életvitellel kapcsolatos jóléti kockázatoknak az

érintettek bevonásán is alapuló társadalmi szintû kezelése,

a szociális biztonság garantálása.

Alapelvei:

igazságosság és méltányosság a hozzáférésben,

járulékfizetéssel megalapozott jogosultság,

szolidaritás elv a juttatásokban.

A klasszikus társadalombiztosításoknál ez kiegészül az
önkormányzatiság, a járulékfizetõk kontrolljának elvével.

A jóléti rendszerek fogalma a közoktatással kiegészül

Társadalmi 
önszerveződések

Önsegítés és 
öngondoskodás

Civil szféra

Központi és önkormányzati
szociálpolitika Társadalombiztosítás

Alrendszerei
(ideértve a kötelező egészség-

biztosítás rendszerét is)

Állami köz-
egészségügyi

biztonság
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A társadalombiztosítási rendszer
feladatai és ismert ágazatai

A kötelezõ egészségbiztosítás lényege

Alapvetõ célja a társadalmi szintû szolidaritás-elvû kockázat-

közösség megteremtésével az egyéni egészségügyi

kiadások elviselhetõ szinten tartása.

Feladata, hogy a biztosítottak aktuális jövedelmi

helyzetüktõl függetlenül tudjanak hozzájutni:

a szükséges  és társadalmi méretekben

megengedhetõ,

mennyiségû,

minõségû és szintû

egészségügyi ellátásokhoz.

ápolásbiztosításÖnellátó-képesség tartós csökkenése

balesetbiztosításFoglalkoztatással kapcsolatos 
egészségkárosodás kezelése és 
jövedelempótlás

munkanélküliségi 
biztosítás

Munkahelyvesztés miatti 
jövedelemvesztés

egészségbiztosításBetegségek pénzügyi terhei:
- gyógykezelési kiadások
- betegség miatti jövedelemvesztés

nyugdíjbiztosításÖregségi jövedelemvesztés

Biztosítási ágA kockázat

ápolásbiztosításÖnellátó-képesség tartós csökkenése

balesetbiztosításFoglalkoztatással kapcsolatos 
egészségkárosodás kezelése és 
jövedelempótlás

munkanélküliségi 
biztosítás

Munkahelyvesztés miatti 
jövedelemvesztés

egészségbiztosításBetegségek pénzügyi terhei:
- gyógykezelési kiadások
- betegség miatti jövedelemvesztés

nyugdíjbiztosításÖregségi jövedelemvesztés

Biztosítási ágA kockázat
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A társadalombiztosítás feladatai a
szolgáltatásvásárlásnál

A rendelkezésre álló forrásokból a legnagyobb társadalmi
szintû egészségnyereség biztosítása. Eszközei:

költség-hatékony technológiák priorálása a szolgáltatás
vásárlásnál, az ártámogatásoknál,
az allokációs hatékonyság javításának ösztönzése a
finanszírozási technikákon keresztül.

A társadalmi igazságosság (betegségek és életszakaszok
esélyegyenlõsége) biztosítása. (Ez a költséghatékonyság
abszolutizálása ellen hat, pl. idõskori intenzív ellátás.)
Az egyéni terhek kisimítása, illetve annak kizárása, hogy
valakinek az élethelyzete betegség miatt lehetetlenüljön el.
A fenntartható finanszírozás (költségkontroll) biztosítása.
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A biztosítás fogalma

A biztosítás szervezett, közösségi kárkezelés.
Fõ típusai:

szolidaritás elvû (kötelezõ jövedelemtranszfer,
társadalom-biztosítás),
üzleti alapú (valószínûségszámításon alapuló kockázat-
közösség).

A kárkezelés eszközei:
kockázatporlasztásos kár-rendezés:

kockázatközösségen alapuló kockázatporlasztás
(horizontális kockázatkezelés, védelem a véletlen
szerûen bekövetkezõ esemény ellen),
idõbeli kockázatporlasztás (elõtakarékosság,
elõfinanszírozás).

kármegelõzés (kockázatok, illetve bekövetkezésük
gyakoriságának csökkentése).

A szervezett társadalmi gondoskodás
(egyének védelmének) eszközei

1. Szolidaritási elv (CSAK NHS/TB-ben).
Lényege: kockázatközösség és jövedelemtranszfer

munkáltatók –    munkavállalók között,
szegények –    gazdagok között,
egészségesek –    betegek között,
aktív korúak –    inaktívak között,
férfiak –    nõk között,
ágazatok között (bankszféra – mezõgazdaság…),
egyes biztosítók között (gazdag és szegény területek,
kockázati portfolió).

2. Kockázatporlasztás (bármelyik biztosítás, TB is!).
Lényege: kockázatmegosztás

horizontális és idõbeni (kockázat-közösség):
üzleti biztosítások, részben az egészségpénztárak,
csak idõbeni:
egyéni elõtakarékosság (Egészségszámla, MSA).
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A társadalombiztosítási rendszerek
felosztása

Egyszintû  biztosítási rendszer:
a szolidaritás egyszintû rendszerben valósul meg,
lehet: egyintézményes – többintézményes, teljes körben
kötelezõ – vagy felülrõl nyitott.

Többszintû biztosítási rendszer:
a szolidaritás többszintû rendszerben valósul meg,
alap-biztosítás:

egyintézményes – többintézményes,
kiegészítõ biztosítás:

nonprofit - forprofit kiegészítõ biztosítások,
alap és kiegészítõ biztosítás együtt, vagy külön
kezelése.

A kockázatközösségek fejlõdése

Bányatárs-ládák:
homogén kockázatú kisközösségek csoporton belüli
megosztása,
szolidaritás a generációk, illetve az egészségesek,
betegek között.

Bismarck féle (klasszikus) társadalombiztosítás:
a szolidaritás kiterjesztése a társadalmi csoportokra is:

A munkáltatók is belépnek a kockázat-finanszírozók
közé. (Ez magyarázza a munkavállalói és munkáltatói
járulék fogalmát. Ezáltal a szolidaritás társadalmi
osztályok közötti szolidaritássá válik.)
Az ellátottak köre: csak a munkavállalók.
A tõkejövedelembõl élõk csak befizetnek a
társadalombiztosításba, juttatást nem kapnak. Saját
ellátásukat piaci alapon kell megszervezniük.

A teljes társadalomra kiterjedõ kockázatközösség:
(mindenki egyformán fizetésre kötelezett, és egyformán
jogosult.)
Formái: NHS, teljes körû kötelezõ egészségbiztosítás.
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A szolidaritás elvû és az üzleti
biztosítók különbségei

* a pénzbeni ellátások részben befizetés-arányosak

tulajdonosi döntéstörvényben szabályozottNyereség 
felhasználása 

a kockázatok 
kiátlagolódásán alapul

szolidaritás elvű
(kötelező jövedelemtranszfer)

Kockázatkezelés

a fogadásbányatárs-ládákA rendszer őse

részben befizetés-arányosszükséglet-arányos*Juttatás

nincs, vagy nem jellemzőmunkáltatói kötelező,
állami jellemző

Munkáltatói/ állami 
hozzájárulás

megengedett, kétoldalú
önkéntes megállapodás

tilosSzelekció a 
biztosítottak között

fix, vagy kockázat-arányosjövedelem-arányosBefizetés
egyéni isközösségiKockázat számolás

fakultatív(adott körben) kötelezőRészvétel
Üzleti biztosításTársadalombiztosítás

tulajdonosi döntéstörvényben szabályozottNyereség 
felhasználása 

a kockázatok 
kiátlagolódásán alapul

szolidaritás elvű
(kötelező jövedelemtranszfer)

Kockázatkezelés

a fogadásbányatárs-ládákA rendszer őse

részben befizetés-arányosszükséglet-arányos*Juttatás

nincs, vagy nem jellemzőmunkáltatói kötelező,
állami jellemző

Munkáltatói/ állami 
hozzájárulás

megengedett, kétoldalú
önkéntes megállapodás

tilosSzelekció a 
biztosítottak között

fix, vagy kockázat-arányosjövedelem-arányosBefizetés
egyéni isközösségiKockázat számolás

fakultatív(adott körben) kötelezőRészvétel
Üzleti biztosításTársadalombiztosítás

A német kötelezõ betegpénztárak
számának és taglétszámuknak

alakulása

Forrás: Statistisches Bundesamt Deutschland

*Az aktív jogviszonnyal
rendelkezõk száma. A
jogosultak köre tágabb.

tagok száma*
(ezer fő)

pénztárak
száma

egy pénztárra
jutó tag (ezer)
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A járulék belsõ –filozófiai– tartalma

1. Az aktuális állapotomnak megfelelõ ellátás átalánydíjas

költsége;

2. Utólagos fizetés a gyermekkor, és elõtakarékosság a

jövedelemnélküli idõszakra (vertikális kockázatkezelés,

társadalmi szerzõdés alapján);

3. Szolidaritási rész (kötelezõ jövedelemtranszfer, vertikális

és horizontális kockázatkezelés).

A köz- és a magánfinanszírozás
különbségei

szükségletarányosalapvetően 
jövedelemarányos

A háztartások terhe

fakultatív(adott körben) kötelezőRészvétel

nem meghatározottszolidarisztikus
kockázatközösség

Jellege

az egyén által választott (önkéntes 
biztosítás és/vagy out of pocket 
payment)

törvényben 
meghatározott: 
adó és/vagy járulék

Eszköze

a személyek/háztatások 
diszponábilis jövedelmetársadalmi újraelosztásForrása

MagánfinanszírozásKözfinanszírozás

szükségletarányosalapvetően 
jövedelemarányos

A háztartások terhe

fakultatív(adott körben) kötelezőRészvétel

nem meghatározottszolidarisztikus
kockázatközösség

Jellege

az egyén által választott (önkéntes 
biztosítás és/vagy out of pocket 
payment)

törvényben 
meghatározott: 
adó és/vagy járulék

Eszköze

a személyek/háztatások 
diszponábilis jövedelmetársadalmi újraelosztásForrása

MagánfinanszírozásKözfinanszírozás
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A szolidaritási elv
szükségességének

indokai

A személyes jövedelempozíció és az egészségügyi
szükséglet fordított arányban van:

abban életszakaszunkban tudnánk megfizetni az
egészségügyi ellátást, amikor a legkevésbé van rá
szükségünk,
a betegség általában szegénnyé tesz.

A gyógyítási költségek különbségei ma már olyan
mértékûek, hogy csak társadalmi méretû szolidaritás elvû
kockázat-közösség képes a kiátlagolására;
Az egészségi állapot változása elõre nem tervezhetõ, az
egyén választása által csak részben befolyásolható;
Az egyéni megoldások a piaci szférában drágábbak, mint a
közösségi válaszok;
A társadalmi béke fenntartása, az elit önvédelme…

?

Egészségbiztosítás: a pénzbeni és a
természetbeni ellátások különbségei

az egészségi állapot miatt 
kieső jövedelem pótlása

az egészség megőrzése, 
helyreállításaCélja

logikailag kötött, 
technikailag szabad 
felhasználás

szoros 
(másra technikailag sem 
használható)

Az ellátás 
felhasználásának 
zártsága

korlátokkal, de 
megengedetttilosA juttatás és a befizetés 

közötti arányosság

csak aktív 
járulékfizetéssel 
magalapozott jogosultság

törvényben 
meghatározott kör, nem 
csak aktív befizetők

Jogosultak köre

Pénzbeli ellátásokTermészetbeni ellátások

az egészségi állapot miatt 
kieső jövedelem pótlása

az egészség megőrzése, 
helyreállításaCélja

logikailag kötött, 
technikailag szabad 
felhasználás

szoros 
(másra technikailag sem 
használható)

Az ellátás 
felhasználásának 
zártsága

korlátokkal, de 
megengedetttilosA juttatás és a befizetés 

közötti arányosság

csak aktív 
járulékfizetéssel 
magalapozott jogosultság

törvényben 
meghatározott kör, nem 
csak aktív befizetők

Jogosultak köre

Pénzbeli ellátásokTermészetbeni ellátások
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A társadalmi gondoskodás

átértékelõdése

A társadalmi gondoskodás felértékelõdõ érték, de a XXI.
század új megközelítéseket hoz:

a szolidaritás változatlan szükségessége mellett
felerõsödik a szubszidiaritás elvének jelentõsége,
egyenlõség helyett igazságosságra, esélyegyenlõségre
épít,
a közellátás jelleget a közszolgáltatás és az asszisztált
öngondoskodás váltja fel.

Új elemek:
a szociális és egészségügyi gondoskodás integrálása
(pl.: ápolás-biztosítás),
a szervezett magánfinanszírozás átalakulása.

Az egyéni felelõtlenség átértékelõdése (minden kockázat
nem terhelhetõ korlátlanul a közösségre)

Önként vállalt kockázatok és károk kizárása
Bonusz – málus rendszerek, a terápiás együttmûködési
kötelezettség  megerõsödése a társadalombiztosítás-
ban is.

Egy ötlet új típusú autóbiztosításhoz

Képzeljünk el egy autóbiztosítást, ahol
A biztosítás a töréskáron és a lopáson kívül kiterjed az autó
meghibásodásának javítására is,(pl. motorcsere, töréskár),
ugyanakkor nem kötelezõ az olajcsere, vagy az idõszakos
átvizsgáláson való részvétel,
a biztosítás kiterjed az autó szándékos rongálásának
helyreállítására is (baltával esek neki…),
a KRESZ nem jogszabály, csak közlekedési szakemberek
(néhol ellentmondásos) ajánlása.
EZT HÍVJÁK EURÓPÁBAN KÖTELEZÕ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSNAK.
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A magánfinanszírozás

formái, szerepe az

egészségügyi

finanszírozásban

6. fejezet
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Az egészségügyi magán-finanszírozás
fogalma, fajtái

Az egészségügyi magánfinanszírozás a háztartások
diszponábilis jövedelmébõl az egészségügyre fordított
kiadásokat fedi le.
Fõ formái:

Tartalmilag:
a kötelezõ biztosítás szolgáltatásaihoz fizetett önrész
(co-payment) és hálapénz,
vásárolt szolgáltatások és többletszolgáltatások:
– a kötelezõ egészségbiztosításban kiegészítõ

többletszolgáltatás vásárlása,
– alternatív szolgáltatónál szolgáltatás vásárlása.

A finanszírozás módja szerint:
közvetlen fizetés (out of pocket és hálapénz),
a fenti formákra elõtakarékossági vagy
kockázatközösségi díj fizetése:
az önkéntes kiegészítõ biztosítások díja.

A magánfinanszírozás formái a
finanszírozás rendszerében

Közforrás Magánforrás Egyéb

OOPs Adomány,
hitel

Teljes
 térítésInformálisFormális

Részleges 
térítés

Fix
(co-payment)

Önrész
(deductible)

Százalékos
(co-share)

Kiegészítő
(supplementary)

Pótló
(complementary)

Helyettesítő Duplikáló

Önkéntes 
egbizt

Tb
járulék

Regionális

Adó

Ország

Helyi
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A magánfinanszírozás fõ felosztása

A leglényegesebb megkülönböztetés a teher jellege alapján:
Out of pocket („zsebbõl finanszírozott”) kiadás:

forrása kizárólag az egyén aktuális likviditása,
nincs mögötte semmilyen védelem,
kockázatkezelés.

Szervezett magánkiadás:
önkéntes biztosítások (kockázatközösség),
szervezett egészség-célú elõtakarékosság.

A komoly szociális kockázatot az Out of pocket kiadás
jelenti.

Az egészségügyi kiadások megoszlása a
teljes egészségügyi kiadás %-ban

A köz- és magán finanszírozás aránya Magyarországon
közepesen alacsonynak mondható, de igen magas az out of
pocket fizetés aránya, alacsony az önkéntes kockázat-kezelés
szintje.
2007-es adatok. Forrás: OECD HEALTH DATA 2009.

Out of Pocket („zsebből fizetett) Szervezett magánkiadás Közkiadás
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A co-payment pozitív hatásai

Morális kockázat csökkentése: lakossági kontrollt épít az
ellátás igénybevételébe:

a fogyasztás racionalizálására ösztönöz, csökkenti az
igénybevételt,
fokozza az egyén felelõsségérzetét;

Növeli az ellátás presztízsét;

Pótlólagos forrásokat von be az egészségügybe. Ez nem
jelentõs a kis összegek miatt;

Csökkenti a hálapénz szerepét;

Fokozza a teljesítmény-arányosságot az ellátók körében;

A beteg számára anyagi érdekeltséget teremt a
prevencióban;

Átláthatóbbá teszi az ellátást, kontrollálhatóvá teszi az
elszámolásokat.

A co-payment negatív hatásai

Erõsen degresszív, a szegényeket jobban sújtó teher:
egyrészt, mert a fix összeg kevesebb jövedelem mellett
a jövedelem magasabb %-át jelenti,
másrészt, mert a szegényebbek általában betegebbek
is;

Nem szelektív a visszatartó hatás, a kutatások szerint úgy a
szükséges, mint a nem szükséges ellátások igénybevételét
egyaránt csökkenti (ár, és nem hasznosság szerint
szelektál);
Mentesség esetén a mentességet kapók jellemzõen a
„nagyfogyasztó” csoportok, így a racionalizáló hatás pont a
kritikus helyen nem érvényesül.



74

1.6 Magánfinanszírozás

Az egyéni terhek csökkentésének
szervezett formái

A magánfinanszírozás növekvõ eseti terhei ellen védelmet az
„elõrefizetésen” alapuló önkéntes kockázatkezelési
rendszerek nyújtanak.
Fõ típusai:

csoportos megoldások (önkéntes egészségpénztárak és
kiegészítõ biztosítások (kockázatkezelés és hozzáadott
értékû közösségi szolgáltatások),
szervezett egészségcélú elõtakarékosság (idõbeli,
dedikált elõtakarékosság)
Ismert gyakorlata: Medical Saving Account (MSA), a
jelen szabályozás szerint mûködõ magyar
egészségpénztárak),
célzott (dedikált) jövedelem-transzferek (pl.: üdülési
csekk).

Biztosítás vagy egyéni számla? (I.)

Biztosítás (kockázatközösség):
A biztosítás megvásárlása egy kockázatközösséghez való
csatlakozást jelent;
A biztosítás hozzáadott értéket adó szolgáltatások
lehetõsége is, a kockázatporlasztás mellett:

ellátás-szervezés,
információ-szolgáltatás, és
prevenciós programok szervezése is feladata;

Nagyösszegû kockázatok kezelésére is alkalmas;
Megtakarítási funkciója akkor lehet, ha hosszú távú, vagy
élethosszig tartó szerzõdésekrõl van szó (lifetime coverage);
Magasabb rárakódó költség.
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Biztosítás vagy egyéni számla? (II.)

Megtakarítási számla, egyéni számla:
Nem biztosítás, nem hoz létre kockázatközösséget, csupán
idõbeli kockázatporlasztásra alkalmas;
Kevés a hozzáadott érték, szolgáltatás;
Fõként olyan kiadások finanszírozására alkalmas, amelyek
viszonylag alacsony összegûek, illetve önrészként
jelentkeznek (pl. gyógyszer co-payment, gyógyfürdõ stb.);
Elõtakarékossági formaként is funkcionálhat. Elsõsorban
akkor van jelentõsége, ha a számla adókedvezmény
lehetõségét is magában rejti;
Alacsony a rárakódó költség.

Magánbiztosítási formák

Helyettesítõ magánbiztosítás:
a társadalombiztosítási védelem helyett választható, azt
helyettesítõ magánbiztosítási forma (a TB helyett
választható).

Duplikáló (párhuzamos) magánbiztosítás:
a magánbiztosítás olyan szolgáltatásokat (is)
finanszíroz, amelyek a társadalombiztosítás keretein
belül is igénybe vehetõk (a TB mellett választható, azaz
a kötelezõ díjat is fizetni kell).

Kiegészítõ magánbiztosítás:
olyan szolgáltatásokat és költségeket finanszíroz,
amelyeket a TB nem, azaz azt kiegészíti.

Pótló magánbiztosítás:
a TB által támogatott szolgáltatások kiegészítõ
költségeit finanszírozza (szûkebb, mint a kiegészítõ; nem
elterjedt).
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Az öngondoskodás szerepe
Magyarországon

A demográfiai folyamatok, a technológiai fejlõdés

következményei egyre szélesebbre nyitják a közfinanszírozás

lehetõségei és a szükségletek közötti ollót. Mindez a

magánfinanszírozás és az egyéni felelõsség szerepének

erõsödését fogja okozni.

Magyarországon alacsony az öngondoskodási kultúra és

igen magas a nagy szociális kockázatot jelentõ out of

pocket finanszírozás aránya.

Ezért a társadalmi szintû szociális biztonság igénye és az

egyéni érdekek egyaránt a kiegészítõ kockázat-kezelések

megerõsítését, támogatását fogják igényelni.

Az alacsony öngondoskodási kultúra miatt a tisztán egyéni

számlás rendszerek nem nyújtanak megfelelõ biztonságot.

Mindez a kiegészítõ finanszírozások (önkéntes

egészségpénztárak, kiegészítõ biztosítások) szükségszerû

megerõsödését eredményezi.

A pénztárvilág jelentõs szerepet játszik a megtakarítási/

befektetési piacon.
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A kiegészítõ biztosítások általános
problémái Magyarországon

Nagyon csekély penetráció, szûk termék-palettával, pedig a
pénztárszervezésnek jogi akadály nincs.
Az okok:

Alacsony öngondoskodási kultúra, rossz szocializáció;
A rosszul definiált alapcsomag miatt nincs elég
kiajánlható termék-kör, nem meghatározott az ellátások
szakmai tartalma, igénybevételi rendje;
A biztosítási alapelvek nem képesek mûködni:

a kis létszám miatt nincs megfelelõ méretû
kockázatközösség,
a tagok a rizikócsoportok, biztos, vagy nagyon
valószínû káreseménnyel.

A magas fajlagos mûködési költség elviszi az
adókedvezmény zömét, így nincs megfelelõ motiváció;
Hálapénzrendszer torzító/konkuráló hatása: olcsóbb
zsebbõl…

Fõbb kiegészítõ biztosítási termékek
Magyarországon

Egészségcélú természetbeni szolgáltatások térítése:
Nem finanszírozott szolgáltatónál térítés
(fogászat, plasztikai sebészet, egyes szemészeti
beavatkozások stb.);
Kiegészítõ díj térítésre finanszírozott szolgáltatónál
(pl.: gyógyfürdõ, fogászat);
Egészségfejlesztés/megõrzés célú szolgáltatások
(védõoltások, szûrések, rekreációs szolgáltatások);

Az ellátáshoz kapcsolt hotelszolgáltatások térítése;
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatás;
Pénzbeli önsegélyezõ funkciók:

táppénz kiegészítés, temetési segély, otthonápolási
hozzájárulás (a „hálapénz biztosítás”, mint üzleti
termék…).
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Az egészségpénztárak problémái

Szükséges feltételek az átalakuláshoz I.

Az egészségpénztárak ma (2010 I. félév) nem töltik be
megfelelõen a funkcióikat:

az egyéni számlás rendszer miatt nincs kockázat-
közösség, így csak korlátozott védelmet nyújt,
a pénzfelhasználásban a termékvásárlás, ezen belül is  a
patikai kifizetések dominálnak, illetve a gyógyüdülésnek
hívott relaxáció,
nincs, vagy alacsony a hozzáadott érték, a szolgáltatás-
szervezés, információ-szolgáltatás,
zömmel munkahelyi bonuszként mûködnek, az egyének
motiváltsága alacsony.

A fentiek miatt a jelenlegi rendszer:
egy drága MSA, nem biztosítás vagy „pénztár”,
kevés a populációs szintû egészségnyereség,
egy pro rich jellegû rendszer (hogyan veszi meg
olcsóbban a gyógyszert a jómódú manager, mint a
kisnyugdíjas).

A pénztári rendszer olyan átalakítása, amely:
Támogatja/nem zárja ki a kockázatközösséget,
a közösségi (tagsági) szolgáltatásokat,
a termékvásárlás helyett egészségmagatartást is
befolyásol, illetve szolgáltatásvásárlásra ösztönöz;

Adókedvezmény fenntartása differenciált módon, az elõ-
takarékosság, illetve a nem egyéni számlás rész  kiemelt
támogatásával;

A jelenlegi „homogenizáló” szabályozás megszüntetése,
nagyobb flexibilitás a tag és a munkáltató részérõl;
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Szükséges eszközök az átalakuláshoz II.

Az ellátási csomag pontosabb meghatározása
(a „termék” megalapozása a kiegészítõ biztosításhoz );
A pénztári orvosok ellátás-szervezési jogosítványainak
erõsítése;
A ma szeparált ellátások szinergista „együtt-nyújtása”:

a pénztár orvosa lehessen háziorvos, aki egyben nyújtja
az alap-, és kiegészítõ szolgáltatásokat, és
esetmanagelést/ellátás-szervezést is végez.
foglalkozás-egészségügy újragondolása (változatként
választható integráció a pénztárakkal: egészségvédelmi
és egészségfejlesztési és esetmanagelési funkciók
egybe-szervezése).

A kiegészítõ finanszírozások lehetséges
feladatai

Egészségfejlesztés:
az egészségügyi ellátórendszeren kívüli eszközrendszer
(életmód+tanácsadás+információszolgáltatás),
ellátórendszeren keresztül (szûrések).

Egészségügyi ellátás szervezése – finanszírozása:
információszolgáltatás az ellátórendszerrõl,
ellátás-szervezés („esetmanagelés),
érdemi mennyiségû hozzáadott érték: szolgáltatás-
szervezés, eset-management,  programszervezés,
fogyasztóvédelmi, „minõségbiztosítási” funkciók stb.

A ma párhuzamos (szeparált feladatú és forrású) ellátások
pénztáron belüli integrálása:

alapellátás – pénztári ellátás,
foglalkozás egészségügy – pénztári ellátás.

Ápolásbiztosítás:
elõtakarékossági rendszer részeként,
szolgáltatás-szervezés + integráló funkció.
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Az egészségpénztárak gazdálkodási
adatainak alakulása

Befizetések összesen (millió Ft)
Szolgáltatások kiadásai (millió Ft)
Egészségpénztárak taglétszáma (ezer fő) 
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Az öngondoskodás segítése:
elõtakarékosság

A jövõ: integrált, többcélú elõtakarékosság
(miért kell elõre eldöntenem, hogy idõs koromban inkább
szegény szeretnék lenni, vagy inkább beteg?)
Elvárt jellemzõk:

korlátos adókedvezmény a befizetésnél,
kötelezõ felhalmozási idõ,
nyugdíjkorhatár elõtt rászorultság esetén egészségügyi
és ápolási szolgáltatásokra, termékekre fordítható
a hozam,
nyugdíjkorhatár után szabad jóléti felhasználás
(életjáradék, egészségügy, ápolás),
egyéni számlás és szektorsemleges kockázatközösségi
forma egyaránt megengedett.
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Az egészségpénztárak mûködési
kiadásainak alakulása

Egészségpénztárak működési jellegű kiadásai (millió Ft) 
Működési kiadások a befizetések százalékában
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A hálapénz-rendszer

A hálapénz alap-jellemzõi

Jellemzõen a volt szocialista országokban alakult ki, de
egyes szakértõk szerint már a két világháború közötti
idõszakban is megjelent.

Mértékét a különbözõ kutatások nagy szórással mérik, de
annyi megállapítható, hogy:

jelentõs és nagyjából stagnáló mértékû (2009-ben 60-
100 milliárd körül),
nem igaz, hogy általános, „mindenki ad”, de igen
elterjedt,
alap-tendencia a koncentráció:

kevesebben, de egyre többet adnak,
egyre kevesebben, de egyre többet kapnak,

csökken a „hála” szerepe.

7 605,91

1,71

387,37

106,41

1 728,36

1,28

766,06 társadalombiztosítási ellátás keretében
igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások helyettesítése, kiegészítése
otthoni gondozás támogatása
gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás
intézet egészégügyi szolgáltatása
közfürdő által nyújtott gyógykezelés
sporttevékenységhez kapcsolódó
kiadások támogatása
szenvedélybetegségekről való
leszoktatásra irányuló kezelések
gyógyüdülés, egészségügyi üdülés

Egészségpénztárak egészségügyi
szolgáltatási kiadásaiA hálapénz-

rendszer, 2009(millió Ft)
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A hálapénz fajtái, motivációi I.

Jogilag legális kiegészítõ jövedelem (ha az orvos az APEH-
nak bevallja):

az õszinte hála kifejezése,
szokásból adott pénz (borravaló jelleg),
társadalmi elvárás teljesítése (fizetés kiegészítés, mert
keveset keres az orvos).

Illegális magánrendelés a közszolgáltatás keretein belül
(maga a tevékenység nem illegális, de nyújtásának módja,
finanszírozása nem rendezett):

közösségi eszközökkel, közalkalmazottak segítségével
végzett, fizetett munkaidõben folytatott számla nélküli
magánrendelés,
a szabályozási hiányosságból illegálisan végzett
személyes közremûködés („megkért” mûtétek,
szülések stb.).

A hálapénz fajtái, motivációi II.

„Szürke zóna”:
a vélt hátrány elkerülése érdekében adott pénz,
nem más kárára nyújtott jogosulatlan elõny (pl.: más
erõforrásainak -VIP részleg stb.- saját zsebre árulása,
személyesség az ellátásban stb.).

Kriminalizált:
más kárára nyújtott elõny (pl. várólista megkerülése),
a rossz ellátás, vagy ellátás elmaradásának
fenyegetettségével kikényszerített (védelmi pénz
jellegû) pénz,
tb ellátás utalványozása jogosulatlan személyek részére
(közgyógyellátás, illetve külföldieknek E. alap terhére).
hamis igazolások, szakvélemények miatt elfogadott
pénz (táppénz, rokkantosítás, hatósági igazolásokért
fizetett pénz).
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A hálapénz hatásai II.

Ösztönzõivel felülírja az egészségügyi reform folyamatait,

lehetetlenné téve minden erõteljes változtatást;

A hálapénz általában meghatározza az egészségügy

szürkegazdaság jellegét, a jelentõs járulék- és

adóeltitkolással komoly károkat okoz a nemzet-

gazdaságnak;

Komoly károkat okoz az intézményi gazdálkodásban;

A hálapénz a korrekt egészségbiztosítási rendszer és a

kiegészítõ biztosítások terjedésének legfõbb korlátja

(olcsóbb és flexibilisebb).

A hálapénz hatásai I.

A hálapénz csökkenti a szolidaritást, érvényteleníti az
igazságosság irányába tett erõfeszítéseket;

Igazságtalan terheket tesz a betegekre, és növeli
kiszolgáltatottságukat:

a betegek jelentõs része érzi úgy, hogy a
közfinanszírozás megfelelõ szolgáltatásaihoz csak
hálapénz mellett jut hozzá,
a hálapénzhez nem tartozik semmilyen szerzõdés, nincs
mögötte fogyasztóvédelem;

Konzerválja az egészségügy torz belsõ viszonyait;

Speciális érdekeivel veszélyezteti az ellátás minõségét,
biztonságát.
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A hálapénz fennmaradásának okai I.

1. Társadalmi környezet:
Tûrõ/elfogadó társadalmi környezet:

az alacsony egészségügyi bérek miatti empátia,
általában is elfogadjuk a szürkegazdasági
megoldásokat.

Gazdasági kényszer: az így realizált jövedelmeket a
közszféra csak többszörös forrásból tudná pótolni, mert:

a paraszolvencia abszolút nettó (nem rakódik rá
közteher),
igazságtalan eloszlású, de kompenzálni már
igazságosan, szélesebb kört kellene, ami megint
csak többletforrás igényt jelent.

A politikai bátorság hiánya (meg kellene határozni az
ellátási csomagot, tényként kellene elismerni a
tömeges gyakorlatot stb.).

A hálapénz fennmaradásának okai II.

Kiskapuk, nem megfelelõ szabályozottság az ellátás-
szervezésben és az ellátási csomagban:

soft módon meghatározott betegutak, az eltérések nem
szankcionáltak,
nem lehet legálisan megvásárolni azt, amit tömegek
illegálisan megvásárolnak (pl.: orvosválasztás),
joghézagok, tûrt gyakorlatok.

Minõségi és mennyiségi hiány az ellátásban:
kapacitás hiány (lokális vagy globális),
egyes technológiák egyenetlen hozzáférése.

Betegoldali nyomás:
stagnáló vagy romló körülmények mellett növekvõ

betegigények: az extra ellátás megvásárlásának
szélesedõ igénye,

a személyesség megvásárlásának igénye,
az „én mindent megtettem” önfelmentés igénye.
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A hálapénz és az orvos-bérek
összefüggése

Az egészségügyi keresetek valóban méltatlanul alacsonyak,
és szerepet játszanak a hálapénz-rendszer
fennmaradásában, de csak bérrendezéssel a kérdést nem
lehet megoldani:

a bérendezés nem szünteti meg az igazi okokat:
ellátási hiány miatti korrupciós nyomás (minõségi,
mennyiségi, személyességi),
a legálisan megvásárolható szolgáltatások hiánya
(orvosválasztás, külön díjért nyújtott eltérõ minõség
stb.),

általában sem igaz, hogy a magas bér megszünteti a
korrupciót (lásd: a kiemelt fizetésû vezetõk, bírók,

banktisztviselõk stb. sem korrupció-mentesek).
A hálapénz kérdés megoldásának ugyanakkor morális
elõfeltétele a bérek rendezése.

A hálapénz fennmaradásának okai III.

2. Ellátói oldal:
az alacsony orvosi bérek miatti erkölcsi önfelmentés,
pilótajáték: az orvosi hierarchia fenntartása,
elfogadásának értelme (ha egyszer feljutok a csúcsra, a
piramis nekem termel!),
szubjektív faktorok az ellátók részérõl:

a jövedelem relatív magas hányada diszponábilis
(nem kiszámítható, ezért elõre nem leköthetõ!),
az „illegalitás szabadsága” – nemcsak az APEH
elõtt eltitkolt a jövedelem.

3. Fenntartói/ tulajdonosi oldal:
a valódi tulajdonosi szemlélet hiánya az
ellátórendszerben,
a tulajdonos/képviselõje:

nem mer lépni a politikai kockázatok miatt, a
radikális lépés átmeneti ellátási zavart okoz,
személyében sok esetben elkötelezett az „érintett”
orvosi karnak (az õ hálapénze a szemhunyás…).
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A kiegészítõ igények kezelése I.

A jövõ meghatározó kérdése, hogy az egészségügy
szervezetileg hogyan kezeli a közfinanszírozásban társadalmi
szinten nem kezelhetõ, de létezõ/akceptálandó igényeket:

létrehoz egy elkülönült (de a közellátásra részben
ráépülõ) második ellátórendszert és annak kiegészítõ
biztosítási piacát,

vagy
az egészségügy kettészakadásának kockázata miatt
ennek a piacnak az egyben-tartására, a kiegészítõ
piacnak a további blokkolására törekszik.

A kiegészítõ igények kezelése II.

Kockázatok a másodlagos piac esetében:

A szabályozott és ellenõrzött másodlagos piac kiépítése

nyílt politikai kockázatot jelentõ lépéseket igényel (ellátási

csomag pontosabb meghatározása, orvosválasztás legális

megfizettethetõsége stb.), és ez demagóg támadásokra ad

okot.

A tényleges szétválasztáshoz infrastrukturális fejlesztések

kellenek.

Újra kell gondolni a kiegészítõ biztosítások szerepét.
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A kiegészítõ igények kezelése III.

Kockázatok az egyszintû rendszer konzerválása esetén

A rendszer mai jellegû egybentartása szõnyeg alá söpri a

problémákat, és:

szándéka ellenére szegényellenes megoldás, mert az

egyetlen piacon a gazdag a hálapénzért a szegények elõl

veszi el az erõforrásokat,

fenntartja az egészségügy szürkegazdaság jellegét, a

hálapénzt, az illegális magán-rendelést és a közforrások

magánzsebre árulását,

rontja a gyógyturizmusban rejlõ potenciálok

kihasználásának esélyeit.
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Az egészségügyi

ellátórendszer fogalmai

7. fejezet
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Az egészségügyi rendszer elemei

A hagyományos közgondolkodás szerint

A hagyományos közigazgatási gondolkodás szerint

Az egészségügyi rendszer elemei
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1.7 Az egészségügyi ellátórendszer fogalmai

Az egészségügyi rendszer elemei

A fogalom fejlõdése I.

Az egészségügyi rendszer elemei

A fogalom fejlõdése II.
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Az egészségügyi rendszer elemei

A fogalom fejlõdése III.

Az egészségügyi rendszer elemei

A fogalom fejlõdése IV.
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1.7 Az egészségügyi ellátórendszer fogalmai

A gyógyító-megelõzõ ellátások
rendszere

Preventív
szolgálatok

védõnõi
szolgálat
szakgondozó
hálózatok egyes
feladatai
foglalkozás-
egészségügy
ifjúság-
egészségügy

Állami
egészségügyi
szolgálatok

Országos
Mentõszolgálat
Országos Vérellátó
Szolgálat

Egészségügyi szolgáltatási
rendszer

alapellátás
járóbeteg szakellátás
szakgondozók
diagnosztikai szolgáltatások
egynapos sebészeti
centrumok
házi szakápolás
aktív fekvõbeteg-ellátás
krónikus fekvõbeteg-ellátás
rehabilitációs intézmények
szanatóriumok

Az egészségügyi ellátás szintjei I.

H = High-tech ellátás

család, self-help

alapellátás (eü)

járóbeteg szakellátás

kórház

H
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Az egészségügyi ellátás szintjei II.

Az egészségügyi ellátás szintjei III.

H = High-tech ellátás

H = High-tech ellátás

család, self-help

alapellátás (eü)

járóbeteg szakellátás

kórház

H
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A progresszív ellátás dimenziói

PET

lázmérés
család

alapellátás: praxisok, egészségházak

területi kórház, szakrendelő központ

súlyponti kórház

regionális
centrum
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A progresszív ellátási rend
megvalósításának eszközei

Engedélyezés/akkreditáció:
engedélykiadás  progresszivitáshoz kötötten, konkrét
szaktevékenységekre,
feltételek:

tárgyi feltételek,
személyi feltételek,
megfelelõ esetszám.

Szerzõdéskötés:
egyes feladatok csak kijelölt centrumokban
finanszírozhatók,
területi elv (equity),
szükséglet (equity).

Beutalási rend konzekvens érvényesítése.

Az egészségügyi ellátás szintjei -
strukturális problémák

fekvõbeteg ellátás:
regionális intézmény - centrumok
megyei súlyponti kórházak
térségi intézmények, szakkórházak

járóbeteg szakellátás:
járóbeteg (nem kórházi…) központok
szakrendelõk, gondozó intézetek, praxisok

Alapellátás:
háziorvos – ügyelet - egészségház
fogászat
ifjúság- és foglalkozás egészségügy

laikus szint:
laikus önszervezõdések
családi- és önsegítés

magyarországi
állapot

kívánt
állapot
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Az alapellátás szükséges változása

Az alapellátás definíciója

Az alapellátás a lakosság által nemre, korra és a
betegség természetére tekintet nélkül:

 közvetlenül,
a lakóhely-közelben (lehetõleg lakóhelyén)

egyenlõ eséllyel igénybevehetõ,
behatárolt szakmai kompetenciájú gyógyító ellátások,
és egyes
egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott prevenciós

ellátások összessége.
Az alapellátás igénybevétele jellemzõen a lakos tartós
(nem eseti) választása alapján alapul.
Az alapellátás holisztikus szemléletû, a lakos
egészségi állapotáért (nem csak a betegségének
kezeléséért) felelõs.

Jelen helyzet Javasolt állapot
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praxis,
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integrált alapellátás
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Az alapellátás feladatai I.

Prevenciós feladatok:
primer prevenció:

immunizáció (teljes kompetenciával),
egészségnevelés (részleges kompetenciával),

szekunder prevenció:
kompetenciájába tartozó célzott (szûrés céljából
létrejött orvos-beteg találkozás),
gyógykezeléshez társuló szûrések (kuratív célból
létrejött orvos-beteg találkozás kapcsán végzett
szûrés),

tercier prevenció:
a kiszûrt betegek gondozása,
a kompetenciájába tartozó gyógykezelések során
végzett egészségnevelési, egészségfejlesztési
feladatok.

Az alapellátás feladatai II.

Kurációs feladatok (diagnosztikus, terápiás, gondozási,
rehabilitációs és ápolási):

saját hatáskörében, megadott kompetenciaszinten
belül, saját diagnosztika alapján végzett terápia,
gondozás, ápolás,
konzíliárus által meghatározott terápia, gondozás,
a háziápolás irányítása, szervezése.

Az egészségi állapot menedzselése:
beutalás, további kezelések, ellátások, ápolások
szervezése, koordinálása,
prevenciós programok szervezése (primer prevenciós
feladatokkal átfedés).
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Az alapellátás szakmai területei /
szervezeti formái

Háziorvosi szolgálat (felnõtt, gyermek, vegyes);
Fogorvosi szolgálat (alapellátási szinten);
Ügyeleti szolgálat;

Család-tervezési tanácsadás, terhes-gondozás;
Védõnõi szolgálat (anya és csecsemõvédelem);
Ifjúság-egészségügyi szolgálatok (?).

Szakellátás definíciója

A szakellátás egyes – jellemzõen egy szerv-rendszerhez
vagy megbetegedés-típushoz kötött –
betegségcsoportok ellátására specializálódott:

specialista (szakorvos) által nyújtott,
 magas erõforrás-igényû

egészségügyi ellátás, melyben a kezelõorvos általában
átmeneti ideig,

megszabott igénylési rend alapján (többnyire az
alapellátás kezdeményezésére),
a konkrét probléma (epizód) megoldása érdekében
végzett,
diagnosztikus és vagy terápiás  tevékenység.

A szakellátás a betegért az ellátás (epizód)
idõtartamára, illetve annak következményeinek
tekintetében visel felelõsséget.
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A szakellátás tevékenységi formái

Konzílium (más ellátó kérésére végzett vizsgálat, terápiás
tanácsadás);
Epizód-terápia (egy probléma megoldásáig a beteg
gyógykezelése, rehabilitációja, habilitációja);
Szakgondozás (egy probléma, állapot tekintetében tartós
kapcsolaton alapuló ellátás).

Az ellátórendszer szereplõinek feladata
és felelõssége

Tulajdonos (fenntartó):

az intézmény mûködtetésért (mûködési feltételeinek

biztosítása) felelõs jogi- vagy magánszemély.

Szolgáltató:

az intézmény mûködéséért felelõs jogi személy,

a szolgáltatás teljes folyamatáért és körülményeiért

felelõs,

OEP szerzõdéssel bír(hat).

Ellátó:

a konkrét ellátásért (orvosi, illetve orvos által vezetett

szakmai munkáért) felelõs magánszemély,

munkaszerzõdéssel, vagy megbízási szerzõdéssel bír,

illetve praxis esetében személyes közremûködõ.
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Ellátórendszer II.

Praxis:
egy szakterület ellátására
szervezõdik,
a praxis vezetését a
gyógyításban személyes
közremûködést végzõ szakorvos
látja el.
Privatizáció:
egzisztenciavállalkozás
(hatásában MRP jellegû, mert a
tulajdonosi és az alkalmazotti
érdekek nem válnak szét,
ezért mûködõképes).

Gyógyintézet:
több szakterület feladatait egy
intézetben látja el,
az intézmény irányítását
elkülönült, a gyógyításban
közvetlenül részt nem vevõ
management látja el.
Privatizáció:
lehet valós.
Formái: korporizáció,
manegement privatizáció, vagy
befektetõi „valós” privatizáció.
MRP: csõd, mert az alkalmazotti
érdek erõsebb, mint az
intézményi.

finanszírozási szerződés alkalmazás, munkaszerződés vagy megbízási 
szerződés

Ellátórendszer

szolgáltatók ellátók

praxis intézmény

Költségvetési
intézmény

GT Egyéb
nonprofit Közalkalmazott Magán 

alkalmazott

praxisjog 
gyakorlója

(személyes 
közreműködő)

alkalmazott vállalkozó/ 
szabad-

foglalkozású
orvos
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A „praxis orvos” és a
szabadfoglalkozású orvos

Praxis orvos:

a rábízott feladat egészéért felelõs (beleértve a

szakszemélyzet szervezését, irányítását is),

a beteg kezelésének egészéért felelõs,

egy fõmunkahelye lehet.

Szabadfoglalkozású orvos:

csak az általa végzett szakorvosi tevékenységért

felelõs (a feltételek biztosításáért nem),

, több szolgáltatóval is köthet szerzõdést.

Az egészségügyi ellátás rendszerét,
minõségét meghatározó értékek

emberi méltóság

equity (méltányosság, igazságosság)

szubszidiaritás

hatékonyság, finanszírozhatóság

nyilvánosság, elszámoltathatóság, átláthatóság

minõség

választás szabadsága

A 2001.-es konszenzus konferencia definíciója
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Az egészségügyi

technológiák életciklus

eseményeinek

egységesítésére

8. fejezet
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Fogalmak, problémák

Elkülönítendõ, meghatározandó
fogalmak I.

Egészségügyi technológia:
gyógyító eljárások:

eljáráson, eljárás-sorozaton alapuló,
kiemelten egy gyógyszer, orvostechnikai eszköz
alkalmazásán alapuló,

gyógyszerek, biológiai készítmények,
orvostechnikai eszközök (GYSE is).

Technológia életciklus:
a technológiákkal kapcsolatos döntések fázisai:

a technológia bevezetése (engedélyezés stb.),
a technológia közfinanszírozási csomagba való
bekerülés, azon belüli pozícióváltások, beleértve a
delistázást is („csomagmanagement”),
a technológia kizárása az alkalmazásból (kivonás,
megszüntetés, betiltás stb.).

Elkülönítendõ, meghatározandó
fogalmak II.

Csomag-management:
A közfinanszírozású ellátási csomaggal kapcsolatos döntések:

a technológiák befogadása a csomagba,
alkalmazásuk meghatározása (utalványozási jog,
beutalás, eljárásrend stb.),
támogatási elvek, mértékek meghatározása,
delistázás,
ezekben automatizmusok és döntési mechanizmusok.

Befogadás (két eltérõ értelemben használt):
technológia: a csomagba való  bekerülés eljárásrendje,
szolgáltató: a finanszírozásba való befogadás.
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Fõ életciklus-esemény csoportok

A technológiák alkalmazásának
életciklusa

 engedélyezés és befogadás a gyógyszer analógiára

engedélyezés/
forgalomba

hozatal

a köz -
finanszírozásba

való bekerüléssel 
kapcsolatos

döntés

a köz-
finanszírozású

csomag
karbantartása

a technológia
kivezetése

Alkalmazás OEP finanszírozás nélkül, vagy 
indirekt finanszírozással

kizárás az OEP 
finanszírozásból

alkalmazás OEP finanszírozással

gyártó/
szolgáltató 
dokumen-
tációval

benyújtja

Alkalmazás OEP finanszírozás nélkül, vagy 
indirekt finanszírozással

Regisztráció OE
P 

ér
ke

zte
t

ES
KI

 vé
lem

én
y

TÉ
B 

vé
lem

én
y

OE
P 

ha
tár

oz
at

alk
alm

az
ás

OE
P 

fin
an

sz
íro

zá
ss

al 

gyártó
benyújtja

költség-hatékonysági, szakmapolitikai, 
társadalompolitikai

és biztosítás-politikai szempontok 

hatásossági 
szempontok 

és
alkalmazási 
szabályok

Engedélyezés
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Egységes fázisok és funkciók

Engedélyt megelõzõ folyamatok (klinikai, stb.)

Engedélyezés:
hatásosság
veszélytelenség
reprodukálhatóság

Regisztráció:
a technológia azonosítása (megnevezés, besorolás, kód,
stb.)
leírás (összetétel, folyamat, tevékenységek, stb.)
alkalmazási elõírás (indikáció – tárgyi – személyi
feltételek és protokollok is)

Regisztráció után a technológia alkalmazható

OEP finanszírozási befogadás:
technológia-értékelés („ESKI vélemény”):

költség-hatékonyság
helyettesíthetõség (kiváltható technológia-e)
a megoldani kívánt probléma rangsorolása/
minõsítése

csomag management:
szakmapolitikai érdekek
szakmai érdekek
beteg-csoportok érdekek

finanszírozói döntés:
összegzés + biztosításpolitikai szempontok



109

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

D
r. K

in
c
s
e
s
 G

y
u

la

A technológiák befogadásának
és díjtétel-meghatározásának

javasolt logikai kerete

*orvostechnikai eszköz, vagy gyógyszer

Új eljárás befogadásának feltétele az elõzetes engedélyezés és regisztrálás

Fõbb problémák ma (2010)

Az orvosi eljárásoknál:
nincs regisztráció,
az engedélyezés jogilag nem határozat, nincs másodfok,
stb.

A „csomagmanagement” (befogadás – „árazás” –
„kifogadás”) sem szervezetében, sem a határozatok
szintjében, sem eljárásrendjében nem egységes.
Nevezéktani problémák vannak (a feladat nem fedi a
funkciót, pl.: TÉB, Kódkarbantartó Bizottság).
Az egyes (azonos) technológiák finanszírozási döntései
keverednek aszerint, hogy termékre épülnek (TÉB) vagy
tevékenységre (kódkarbantartó…), illetve járó, vagy fekvõ
környezetben használják.
Nem koherens a befogadás, a finanszírozási protokollok és a
díjtétel-karbantartás (hibásan: kódkarbantartás) rendszere.

befogadás/
csomag-

management

termék
ártámogatással,

(közvetlenül a 
betegnek adva)

gyógyító eljárás
(egészségügyi

szolgáltatón keresztül
nyújtva)

gyógyszer GYSE Terméken* 
alapul az eljárás

Nem terméken
alapul

A termék új 
eljárási kategóriát 

igényel
(új OENO)

Gazdasági hatás 
változás 

(nincs új OENO)

Költség változás
• Új (más) termék 

a régi eljárásban
• árváltozás

Indikáció változás

(volumen hatás)

A termék
felhasználódik
(árkalkulációs

tényező)

A termék 
amortizálódik

(az eljárás a nem 
terméken alapulóval 

azonos)

Az  eljárás új 
eljárási kategóriát 

igényel
(új OENO)

befogadás/
csomag-

management

termék
ártámogatással,

(közvetlenül a 
betegnek adva)

gyógyító eljárás
(egészségügyi

szolgáltatón keresztül
nyújtva)

gyógyszer GYSE Terméken* 
alapul az eljárás

Nem terméken
alapul

A termék új 
eljárási kategóriát 

igényel
(új OENO)

Gazdasági hatás 
változás 

(nincs új OENO)

Költség változás
•Új (más) termék 
a régi eljárásban
•árváltozás

Indikáció változás

(volumen hatás)

A termék
felhasználódik
(árkalkulációs

tényező)

A termék 
amortizálódik

(az eljárás a nem 
terméken alapulóval 

azonos)

Az  eljárás új 
eljárási kategóriát 

igényel
(új OENO)

Új indikáció
(változatlan 

OENO)
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Javaslat a fõbb átalakítási irányokra

Az egészségügyi szolgáltatások engedélyezését
egységesíteni kell a többi technológiával (közigazgatási
határozat…).
A regisztrációt meg kell oldani, legalább az újonnan
engedélyezett eljárásoknál: „Engedélyezett orvosi (majd
eü..) eljárások nyilvántartása”.
Egységesíteni kell a „csomag-managementet” az összes
technológiában:

egységes eljárásrend, határozat, másodfok,
technológiák szerint albizottságok.

Be kell illeszteni a „csomag-management” eszközébe a
finanszírozási protokollok rendszerét:

a finanszírozási protokoll meghatározása/korrigálása a
technológiai fejlõdésnek/piaci viszonyoknak, igényeknek
és kassza-lehetõségek függvényében,
a protokoll kapcsán díjtétel karbantartás (súlyszám-
korrekció).

A kódkarbantartó bizottság

Már az elnevezés hibás: nem kódot tart karban, hanem
klasszifikációs rendszereket tart karban.
A funkció is hibás: finanszírozási besorolási rendszer (HBCs)
és finanszírozási díjtételek (OENO is) karbantartása a dolga,
de az alap (többcélú) besorolási rendszerek (OENO, BNO)
karbantartása nem.
Feladata alapvetõen a létezõ csomag díjtételeinek
harmonizálása, karbantartása, finanszírozási paraméterek
karbantartása.
Jövõképe: a finanszírozási szabályok (finanszírozási protokoll
és szabálykönyv) elfogadása, harmonizálása a díjtételekkel.
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az eljárás megnevezése,

az eljárás/eljárás-sor azonosítója (regisztrációs szám, nem

azonos az OENO kóddal!),

az eljárás egyéb szakmai azonosítói (OENO, HBCs),

a regisztráció alapjául szolgáló ETT engedély azonosítója,

az eljárás részletes tartalmi leírása,

az eljárás indikációja (BNO tartományok),

minimum-feltételek:

közvetlen (személyi, tárgyi),

intézményi / kiegészítõ alkalmazhatósági területek

(alapellátás, járó, fekvõ, egynaposban? nappali

kórházban? stb.),

az eljárás lehetséges progresszivitási szintje (csak

súlyponti, csak centrum, stb.),

beutalási, kezdeményezési szabályok (beutaló kell-e, beteg

kérésére orvosi indikáció nélkül végezhetõ-e, stb.),

figyelembe veendõ szakmai protokollok, evidenciák.

Az „Engedélyezett Orvosi Eljárások”
regisztrációs rendszerének javasolt

tartalma
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Összegzés

A technológiák teljes életciklusa egységesítésre szorul.

A jelen feladat „csak” a közfinanszírozási csomagba való
bekerülésrõl, a csomag karbantartásáról szól, beleértve a
támogatási elvek, mértékek és a díjtételek karbantartását.
A teljes ciklus folyamatát egységesíteni kell.

A technológiák csomagon belüli életciklus-eseményeit
egységesíteni kell:
az eljárásrend tekintetében,
a határozatok szintje és a közzététel módja szerint.

Eljárásrendben különbséget fenn kell tartani az ár és a
támogatási  megállapításban a termékek és a
szolgáltatások között (finanszírozási díj-paraméter-
karbantartás).



113

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

D
r. K

in
c
s
e
s
 G

y
u

la

Az egészségturizmus

korszerûûûûû

értelmezése

9. fejezet
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1.9 Az egészségturizmus korszerû értelmezése

A nemzetstratégia fontossága

Meghatározott jövõkép, nemzetstratégia nélkül nincs tartós,
fenntartható fejlõdés.

A gazdasági válság átrendezi a világgazdaságot.
Magyarországnak is újra kell pozícionálnia magát,
ehhez új, jól meghatározott prioritások kellenek.

Az esélyes pontok: a geopolitikai szerep jobb kihasználása
(„hídfõállás”) és a a szolgáltatásokra (hozzáadott értékre)
épülõ ágazatok.

Ezért egy új Magyarországon kiemelt szerepe lehet az
egészségügynek, és az erre épülõ/ezt megalapozó
egészségiparnak, ezen belül a gyógyturizmusnak.

A helyzet, – a téma indokolása I.

1. A válság utáni világban általában is az ország újra-
pozícionálására van szükség. Ennek a kitörési pontja
az egészségipar, ezen belül az egészségturizmus.

2. A turizmus hagyományos magyar ikonjai (goulasch,
tschikosch, fokosch, félszezonos - lángosos Balaton) nem
biztosítják a piaci pozíció tartását az átalakuló és
globalizálódó turisztikai piacon.

3. Az egészségügyi rendszerünk változások nélkül sem
finanszírozási, sem HR, sem betegelégedettségi oldalról
nem fenntartható.

4. Az egészségturizmus infrastruktúrája ma minimum
egyenetlen színvonalú, és a kulcselem, a gyógyvíz
ÖNMAGÁBAN ma már nem attraktív, a tartós piac-
képességhez komplex szolgáltatás-rendszerre van szükség.
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A helyzet, – a téma indokolása II.

5. A gyógyturizmus fogalomrendszere a világban átalakult,
a magyar turizmus-politika nem követte ezt
megfelelõen.

6. A 2011 elõtti egészségturizmus stratégia erõsen „víz-
nehéz” volt, így a gyakorlati prioritások is ennek
megfelelõen alakultak.

7. Az orvosi szolgáltatásra alapozott gyógyturizmus
bevételben már messze megelõzi a (gyógy)vízre
alapozott turizmust. Kiemelten  igaz ez a „friss pénzre”.

8. A fejlesztési források és a kommunikációs
támogatások a turizmusban nem követték a
tevékenység-tömeg / spektrum átalakulását.
(élményfürdõ versus orvosi szolgáltatások)

A turizmus korszerû definíciója[1]

A turizmus az egyének olyan

önkéntes és

átmeneti helyváltoztatása,

amelynek célja az egyén életminõségének tartós

vagy átmeneti javítása, és amely:

nem életvitelszerû tartózkodásra,

nem munkavégzésre irányul,

valamint a helyi szükségletek kielégítését

meghaladó erõforrásokat tart fent.

[1] Kincses 2009-es meghatározása
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A definícióból fakadó kérdés

Mi a turizmus mérõszáma, teljesítmény-indikátora:

kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka, +

gulyás-hektoliter,vagy

GDP növekedés, munkahelyteremtés.

Az elõzõ definícióból következik, hogy csak a második válasz

lehet helyes, tehát a gyógyturizmus kapcsán realizálódott

egészségügyi szolgáltatás-tömeg is a gyógyturizmus része,

bevétele.

Gyógyturizmus - történeti gyökerek

Már a történeti gyökerek is kettõsek, melyek magukban

hordozzák a gyógyturizmus két eltérõ ágát,

a természetes gyógytényezõ (és ráépülõ szolgáltatás:

szanatóriumok, ivócsarnokok stb.) felkeresése,

gyógyító hely/szolgáltató felkeresése.

A „medical tourism” gyökerei (már a régi görögök is… de

tényleg.):

Epidaurosz – Aszkleipiosz (Aesculapius),

a gyógyító helyek csak a hitre épülve (szolgáltatás

nélkül) a búcsújáró, csodatévõ helyek.
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Az egészségturizmus
fogalomrendszere

A hagyományos gyógyturizmus

Egészség-
turizmus

Prevenciós,
rekreációs
turizmus

Egészségügyi
turizmus

Wellness, 
aktív-fitness, 
selfness stb.

Medical wellness
Rehabilitációs turizmus
(természeti erőforrások,

gyógyászati szolgáltatások 
túlsúlya)

Orvosi tevékenységen 
alapuló

gyógyturizmus

Egészség-
turizmus

Prevenciós,
rekreációs
turizmus

Egészségügyi
turizmus

Wellness, 
aktív-fitness, 
selfness stb.

Medical wellness
Rehabilitációs turizmus
(természeti erőforrások,

gyógyászati szolgáltatások 
túlsúlya)

Orvosi tevékenységen 
alapuló

gyógyturizmus

Turisztikai szolgáltatások
Egészségügyi szolgáltatások

természeti 
gyógytényezőkre

alapozott gyógyhelyek

Egészség-
turizmus

prevenciós,
rekreációs
turizmus

egészségügyi
turizmus

medical wellness
orvosi tevékenységen 

alapuló
gyógyturizmus

wellness, 
aktív-fitness, 
selfness stb.

természeti 
gyógytényezőkre

alapozott gyógyhelyek

Egészség-
turizmus

prevenciós,
rekreációs
turizmus

egészségügyi
turizmus

medical wellness
orvosi tevékenységen 

alapuló
gyógyturizmus

wellness, 
aktív-fitness, 
selfness stb.
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A gyógyturizmusban használt fogalmak

Egészségturizmus: az egészséggel kapcsolatos olyan

szándékos mobilitás összefoglaló kifejezése, ahol a

helyváltoztatás célja a gyógyulás (gyógykezelés),

rehabilitáció, vagy az egészségfejlesztés (wellness,

rekreáció stb.), és ehhez – az egészségügyi ellátás

jellegétõl függõen különbözõ mértékben – turisztikai

szolgáltatás is társul.

Gyógyturizmus: az egészségi állapot konkrét javítása

(gyógyulás, panaszok csökkentése, állapot stabilizálása,

elveszett képességek visszaszerzése/pótlása) céljából

igénybevett, egészségügyi ellátásokra – ideértve a

gyógyászati ellátásokat is – alapozódó egészségturizmus.

Történeti kategóriaként a természetes gyógy-tényezõk

kihasználására alapozott szolgáltatásokat jelentette.

Orvosi turizmus: a világ nagy részén elfogadott „medical

tourism” kifejezés nem elterjedt, nem pontos magyar

megfelelõje.

A gyógyturizmusnak az orvosi szolgáltatásokra szakosodott

ága, amely alapvetõen független a természetes

gyógytényezõk alkalmazásától, bár azokkal alkothat

szolgáltatási egységet.
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„Medical wellness”: olyan wellness centrumban nyújtott

szolgáltatás, ahol az egyes szolgáltatások kiválasztása, a

szolgáltatásokból egy program összeállítása az

orvostudomány által igazolt elvek szerint, személyre

szabottan, a beteg állapotfelmérését követõen,

egészségügyi szakszemélyzet segítségével történik.

Rekreációs turizmus: az egészségi állapot általános

javítása, karbantartása céljából igénybevett komplex

szolgáltatás, amely az egészségfejlesztõ szolgáltatások (pl.:

wellness, fitnesz) mellett tartalmazhat prevenciós célú

egészségügyi szolgáltatásokat is (pl.: gyógymasszázs).

Betegmobilitás: annak a lehetõsége, hogy a beteg a saját

akarata szerinti helyen vegye igénybe az ellátást.

Alapvetõen nem az egészségturizmussal kapcsolatos

megközelítésben használt kifejezés, hanem ellátás-

szervezési kategória. Az EU terminológiában ez ma

meghatározóan a közszolgáltatások határon átnyúló – de

EU-n belüli – igénybevehetõségét jelenti.

A gyógyturizmusban használt fogalmak
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Az egészségügyi turizmus ma a
világban

Az orvosi szolgáltatásokra épülõ gyógyturizmus a világ
egyik legdinamikusabban fejlõdõ üzletága.
2006-ban az egészségturizmus világpiacát szakértõk
(McKinsey and Co.) 60 milliárd dollárra becsülték, 2012-
re ez 100 milliárd dollárra növekedhet.
Egyes (zömmel távol-keleti) országok erre iparszerûen álltak
rá.
A gyógyturizmus a turizmusnak az az ága, ahol a
legmagasabb az egy vendégéjszakára jutó fajlagos
költés (bár a zöme nem a hagyományos turisztikai
infrastruktúrában realizálódik).
A piac felosztása a vége felé tart, telítõdik, sok országban
komoly központi támogatást kap a terület.

Az egészségügyi turizmus jellemzõi

Motivátorok a gyógyturizmusban:
ár (olcsóbb szolgáltatás),
minõségi hiány pótlása (más technológia, komfort,
megbízhatóság, „nagy név” garanciája),
hozzáférés:

mennyiségi hiány pótlása (várólista kerülése),
szabályozási (szabályozatlansági) jogi könnyítés
(mesterséges megtermékenyítés, de pl.: õssejt
ipar…).

Típusok ennek megfelelõen:
ár-elõny típusú szolgáltatók/országok,
minõség-elõny típusú szolgáltatók/országok,
hiányt pótló szolgáltatásra alapozott szolgáltatók.
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A gyógyturizmus irányai

Ahonnan a betegek tömegesen mennek:
Észak-Amerika, Anglia, Közel-Kelet, Oroszország,
potenciálisan: Nyugat- és Észak-Európa többi országa,
Távol-Kelet, Ukrajna.

Ahová a betegek tömegesen mennek:
India, Thaiföld, Szingapúr,
Mexikó, Brazília, Costa Rica, Panama,
Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Törökország,
Észak-Amerika.

Betegutak a gyógyturizmusban

Forrás: Tilman Ehrbeck, Ceani Guevara, Paul D. Mango: Mapping the market for medical
travel. The McKinsey Quarterly. May 2008
http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=12&L3=63&ar=2134 5.o.

Afrika

Afrika

Európa

Európa

Ázsia

Ázsia

Ausztrália

Ausztrália

Észak-Amerika

Észak-Amerika

Dél-Amerika

Dél-Amerika

Közel-Kelet

Közel-Kelet

1%

99%

93%

45%

27%

12%

26%

87%

6%33%
10%

5%

39%

1%

32%

2%

13%

95%1%

1%

4%

2%

58%

8%
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A magyar piac jellemzõi

Magyarország (igaz, hogy rejtõzködõen…) igen jó

pozíciókkal rendelkezik ezen a piacon:

fogászatban (az NHS szakértõi szerint is) Európában

piacvezetõk vagyunk,

az esztétikai sebészetben is dobogósak vagyunk,

a mozgásszervi betegségek kezelésében igen jó

referenciáink vannak a hagyományos gyógyfürdõ-

kezelésektõl a legmodernebb izületsebészeti

ellátásokig.

Ma (2010.) még az esetek kb. 80%-át és a bevétel közel

felét az osztrák határmenti (elsõsorban) fogászati turizmus

hozza.

A bevételek másik jelentõs részét az erre szakosodott

utazás-szervezõkön keresztül érkezõ egyesült királyságbeli,

ír, francia, dán, német és svájci páciensek adják.

Egyelõre nem jelentõs, de potenciáljában növekvõ a

közszolgál-tatókhoz érkezõ betegek száma. Elsõsorban a
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A magyar gyógyturisztikai piac kurrens
szolgáltatásai

Ma a meghatározók a magánintézmények szolgáltatásai:
a „zászlóshajó” a fogászat, Európában piacvezetõk
vagyunk,
feljövõben van az esztétikai sebészet és a szemészet.

Általában a határmenti ellátások a fejlettek:
nyugati határszél: elsõsorban magánellátások,
déli és keleti határszél: a közszolgáltatók szerepvállalása
a meghatározóbb.

Fõ (potenciális) területek a közszolgáltatóknál: ízület-
sebészet, daganat-terápia, szemészeti mûtétek (hályog-
mûtét), IVF, szívmûtétek, érsebészet, de a határmentén egy
réteg bármilyen ellátást Magyarországon keres.
Potenciális ráépített lehetõségek:

betegcsoportok, idõsek szakosított turizmusa eü
háttérrel.

13,6444 600 főGyógy- és wellness-szállók külföldi vendégei:

16,2899 400 főGyógy- és wellness-szállók magyar vendégei:

35-55Az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus 
összesen:

4-5nem ismertPlasztikai sebészet/Szemészet/Szülészet-
nőgyógyászat:

32 -50 Kb. 180 000Fogászat:

Magánintézményekben térítésköteles ellátás:

0,6-1.22 929 jelentettKözfinanszírozású intézményekben jelentett 
térítésköteles ellátás (‘4’ térítési kategória):

0,15624Közfinanszírozású intézményekben államközi 
elszámolású ellátás (‘E’ térítési kategória):

Bevétel (mrd Ft)Esetszám2007-es adatok

13,6444 600 főGyógy- és wellness-szállók külföldi vendégei:

16,2899 400 főGyógy- és wellness-szállók magyar vendégei:

35-55Az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus 
összesen:

4-5nem ismertPlasztikai sebészet/Szemészet/Szülészet-
nőgyógyászat:

32 -50 Kb. 180 000Fogászat:

Magánintézményekben térítésköteles ellátás:

0,6-1.22 929 jelentettKözfinanszírozású intézményekben jelentett 
térítésköteles ellátás (‘4’ térítési kategória):

0,15624Közfinanszírozású intézményekben államközi 
elszámolású ellátás (‘E’ térítési kategória):

Bevétel (mrd Ft)Esetszám2007-es adatok

A magyar piac számokban
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Hagyományok, amire építhetünk

Nemzetközileg ismert nagy egyéniségek: Semmelweis,
Szentgyörgyi stb. (A szakmai közvélemény ennél jóval több
nevet ismer: Politzertõl, Fodor Józseftõl Hültl Hüméren,
Szondy Lipóton át Bárány és Békésyig);
Jelentõs hagyományú háttéripar (kiemelten: gyógyszer);
Igen jó a kutatási háttér az élettudományok területén a
genomikától az info-bionikáig számos más területet is
említve;
Az orvosképzés piacán ma Magyarország jelentõs
pozíciót foglal el (több tízezer utazó nagykövet…);
Kiemelkedõ a gyógyvízkészletünk, és a gyógyvízre
alapozott rehabilitációban komoly hírünk és hagyományaink
vannak;
A Petõ-módszer is ismert Hungarikum.

Eredmények, amire építhetünk

A gyógyvíz alapú szolgáltatásaink nagy hagyományúak, jó
ismertségû-ek, ma is népszerûek (A TripAdviser 2009-es
nyári „Best Spa Vacations – Europe” listáján Budapest
Isztambul után a második, Hévíz pedig a 13. helyet foglalja
el);
Magyarország a fogászati turizmusban jól pozícionált, és
feljövõben van az esztétikai sebészet is;
Mai nagy nevek és eredmények (gerinc- és izület-sebészet,
gyermek-kardiológia stb.)
A wellness turizmus dinamikusan fejlõdõ ágazat;
A keleti és déli határmentén már a közszolgáltatók is
megtalálják a piaci rést.
Mai, a világon ismert siker-sztorik:

Massa jó referenciájú ellátása
Liz Taylor… (még ha legenda is…)



125

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

D
r. K

in
c
s
e
s
 G

y
u

la

A kiindulási pont
az egészségturizmus  jövõképéhez

A start-pozíciónk (régi és új hagyományaink,
adottságaink, országérdek) jó;

A világtendenciák prosperitást ígérnek;

Mindez nem jelent további automatikus növekedést
Magyarországon;

Ehhez a gyógyturizmus mindkét ágában:
szemlélet-váltásra,
állami támogatásra, és
sok-sok konzekvens munkára van szükség.

A start-pozíciónk jó,

De…

Gyógyvízkészletünk valóban híres és unikális, de:
a világ jelentõs részén ez (mint fogalom is) ismeretlen,
a ráépülõ szolgáltatások struktúrája, sokszínûsége,
célcsoport-orientáltsága, kommunikációja nem
megfelelõ, ma már elmarad a fejlõdõ infrastruktúrától (a
wellness világ nemcsak eszközpark, hanem filozófia is).

Az egészségügyi (orvosi) szolgáltatásoknál:
a fogászatot és az esztétikai sebészetet leszámítva
nincs megfelelõ mennyiségû minõségi kínálat, amire
ráépíthetõ egy központi marketing stratégia,
nincs központilag támogatott és irányított marketing
tevékenység (a létezõ kínálatokra sem).



126

1.9 Az egészségturizmus korszerû értelmezése

A természeti erõforrásra épülõ
gyógyturizmus perspektívái I.

A gyógyvíz turisztikai jelentõsége, unikalitása önmagában
leértékelõdik, mert:

a terápiás lehetõségek kibõvültek,
változik a divat: a barna medence helyét átveszi az
élményfûrdõs kék medence.

Következmény:
a gyógyhelyek/(élmény)fürdõ központok már nem a
gyógyvíz-lelõhelyhez kötöttek, hanem ott jönnek létre,
ahol:

általában szolgáltató központ, attraktivitás, turizmus
van,
pénz (tõke/kereslet) van…

A természeti erõforrásra épülõ
gyógyturizmus perspektívái II.

 A megoldás:

a gyógyfürdõket, gyógyszállókat, szakosodott gyógyintézeteket
az infrastruktúra és a kiszolgálás minõségében a wellness és
élményfürdõk színvonalára kell felhozni,

a wellness és élményfürdõ fejlesztéseket gyógyvízre telepítve,
komplex szolgáltatási rendszerben kell támogatni,

a gyógyvíz-alapú szolgáltatásokban növelni kell a medikális
szolgáltatások arányát, ahol lehet, az adott probléma teljes
vertikumát kell egy intézményben/térségben nyújtani.

(A gyógytényezõkhöz kötõdõ gyógyászati szolgáltatásokon
kívül a medical wellness szolgáltatások, de reumatológia és
ízület-sebészeti központ is társul),
Erõsíteni kell a gyógyvizek terápiás hatásának tudományos
megalapozottságát (EBM alapú balneológia)

a marketingben erõsen használni kell a szakmai elemeket, a
gyógyvíz unikális jellegét, terápiás spektrumát, de a
célcsoporto-kat fókuszálni kell (nincs „általában” gyógyvíz).
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Az orvosi szolgáltatásra alapozott
gyógyturizmus I.

Hatalmas perspektíva. De...
ma a piaci pozíciónk ár-elõnyre alapozott,
a fogászaton kívül más szakterületen nincs olyan
minõségi kínálat-tömeg, amire ráépíthetõ egy
marketing stratégia és kampány
az olcsóság nem lehet tartós, stratégiai cél,
a konkurens országokban a terület nagyobb állami
támogatást kap.

Ezért:
a stratégiai cél, hogy Magyarország az ár-elõny típusú
szolgáltatás-csoportból a minõségelõny/ hiánypótló
szolgáltatást nyújtó csoportba kerüljön át.

Az orvosi szolgáltatásra alapozott
gyógyturizmus II.

Az átpozícionáláshoz elengedhetetlen:

a szolgáltatások egyenszilárdságú fejlesztésével

megfelelõ mennyiségû minõségi szolgáltatás-tömeg

kialakítása

(a közszolgáltatóknál kiemelt figyelem a kiegészítõ,

lehetõleg elkülönített fejlesztésekre!),

a monokultúrás ágazat (fogászat) diverzifikálása,

minõségtanúsítási rendszer mûködtetése,

állami támogatás a marketingben (szakdiplomáciai

eszközök is), minõségfejlesztésben, a hitelességszakmai

és kommunikációs megalapozásban.
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Piaci lehetõségek az egészségügyi
turizmusban

A természetes gyógytényezõk (gyógyvíz) komplex
gyógytérségként menedzselve, a rekreációs turizmustól  a
gyógytényezõ terápiás spektrumára épített szakmai
szolgáltatásokig integrálva.
Árelõny kihasználása a fejlett országok fizetõs
szolgáltatásainál (fogászat, esztétikai sebészet).
Ellátási hiányok pótlása a fejlett országok felé (várólistás
területek megállapodásos vagy fizetõs megoldása).
Minõségi hiányok pótlása a déli és keleti szomszédok  +
Oroszország felé.

A fogászati turizmus perspektívája

A fogászat a magyar egészségügyi turizmus zászlós-hajója,
az egyetlen tartósan és tömegében piacképes szolgáltatás.
A növekedés nem automatikus, és fenyegetett:

árelõnyünk vélhetõen fokozatosan csökkenni fog,
a konkurencia a térségben fokozódik, központi
támogatással és jó turisztikai adottságokkal rendelkezõ
országok fenyegetnek,
az elmúlt idõszak kiemelkedõ kereslete technológiai
váltásra is alapult (implantáció, cirkónium stb.) és az
emiatt létrejött „visszamenõleges szükségelt” részben
kimerül.

Ezért Magyarországon is kiemelt támogatás, központi
szervezés szükséges, legalább a marketingben.
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Ágazati érdekek az egészségügyi
turizmusban

Általánosan:
többletforrást hoz az ágazatba,
munkaerõ-megtartás a szakmai perspektíva és a legális
többletjövedelem miatt,
az innovatív technológiák meghonosodása,
más ellátás-kultúra meghonosodása, a közfinanszírozása
is lecsorgóan,
segíti az ágazat szürkegazdaság jellegének kifehérítését.

Közfinanszírozásban:
a fenntarthatóság javulása a többletbevétel és a
munkaerõ-megtartás miatt,
egyes nagyértékû beruházások jobb kihasználása, illetve
fenntarthatósága a kettõs hasznosulás miatt.

Az egészségturizmus potenciáljainak
realizálása csak állami

szerepvállalással lehetséges

Az állami szerepvállalás fõ területei
A fejlesztésekben az átértelmezett egészségturizmus
szempontjainak érvényesítése.
A belföldi fogyasztás fellendítése érdekében „egészség-kártya”
bevezetése, amely

integrálja az Üdülési Csekket és a pénztárak egyéni
számlás részét,
jutalmazza a szûréseken való részvételt (prevenciós
bonusz),
kedvezmény-kártyaként mûködik.

A szakmai háttér, megalapozottság  megteremtése
Egészségturisztikai Információs (Adatgyûjtõ és Elemzõ)
Központ,
Balneológiai Kutatóintézet.

 Koordinációs központ létrehozása, amely „ügynökségi” és
kommunikációs feladatokat is ellát.
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A minõségtanúsítás szükségessége és
alap jellemzõi az egészségturizmusban

Az egészségügyi szolgáltatás alapvetõen bizalmi
szolgáltatás;

Idegenben (eltérõ kulturális- és nyelvi közegben, egyedül)
felértékelõdnek a bizalomerõsítõ, hitelesítõ eszközök;

Ezért a gyógyturizmusban kiemelt jelentõsége van az ügyfél-
orientált, a beteget érdeklõ kérdésekrõl tájékoztató
minõségtanúsítási rendszereknek;

Ezeknek a két szakterület (egészségügy és turizmus)
jellegzetességeit egyaránt tartalmaznia kell.

A fejlesztési irányok kijelölése

Az „egészségturizmusban”:
jól menedzselt gyógytérségekben, nevesített terápiás
hatású gyógytényezõkre alapozott, koncentrált és
komplex fejlesztések,
célcsoportokra szabott, sokszínû termék-fejlesztés,
minél több hozzáadott szakmai érték, ráépülõ
egészségügyi szolgáltatás.

A „medical tourism” területén:
a piaci szolgáltatóknál:
koncentrált, minõsített kínálat, minél több
hozzákapcsolt turisztikai szolgáltatással, központi
marketing-tevékenységgel támogatva,
a közszolgáltatóknál:

a piacképesség javítása az elkülönített kiegészítõ
szolgáltatások fejlesztésével („partner kórház” elv),
szakmai kapcsolódás, együttmûködés gyógytérségi
komplexumokkal.
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A minõségtanúsítási rendszerekkel
kapcsolatos elvárások
a gyógyturizmusban

Hitelesség:
külsõ, független tanúsító által ellenõrzött információk,
„hiteles” (akkreditált) tanúsító szervezet,
nagyszámú esetszám és beteg-visszajelzés, tradíció.

A betegek igényeinek megfelelõ tartalom-optimalizálás:
minél több információ a szolgáltatóról, az ellátás
jellegérõl, körülményeirõl, az alkalmazott
technológiákról, panaszkezelési rendszerekrõl, jogi
garanciákról.

Interaktivitás:
betegek kontrollált visszajelzésének strukturált
feldolgozása és publikálása,
aktív információ-szolgálás, fórumok, FAQ, szakértõi
válaszok.

Minõségtanúsítási rendszerek

Minőségtanúsítás

Folyamat-szabályozáson
alapuló

minőségbiztosítás

Előre meghatározott
kimeneti indikátorok

teljesülését igazoló
minőségtanúsítások

Minőségtanúsítás

Folyamat-szabályozáson
alapuló

minőségbiztosítás

Előre meghatározott
kimeneti indikátorok

teljesülését igazoló
minőségtanúsítások
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A minõségbiztosítás és minõség
tanúsítás I

Minõségbiztosítás

A cél: standard (az el-
várásoknak megfelelõ,
folyamatosan azonos
minõség elõállítása
Közvetlenül és
tartósan javítja az
ellátás minõségét,
biztonságát.
A beteg számára
nem informatív.

Kimeneti indikátorok
alapú tanúsítás

A cél: az egyes szolgál-
tatók tulajdonságainak
összehasonlítható hiteles
tanúsítása.
Az ellátás minõségét
közvetve (a verseny és
az átláthatóság által)
segíti.
A beteg számára
hasznos és hiteles
információkkal bír.

Minõségbiztosítás:
Folyamatszabályozáson és visszacsatoláson alapul,
ezért a szolgáltatás minõségét tartósan, nem csak a
tanúsításkor garantálja.
Nincs egyetlen, általánosan elfogadott rendszer a
világban.
A fogyasztók (betegek) véleménye másodlagos,
minõségjavító, és nem minõsítõ szerepet játszik.
A rendszernek nem célja a szolgáltatók össze-
hasonlíthatósága.
A beteg számára nem informatív: éttermet sem az
alapján választunk, hogy van-e HCCP rendszere, mert
abból még az sem derül ki, hogy olasz vagy kínai,
illetve hogy étterem, vagy büfé.
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A minõségbiztosítás és minõség
tanúsítás II.

Vegyes rendszerek

Kimeneti indikátorok alapú tanúsítás:

Elõre meghatározott komplex szempontrendszer
teljesülését mérik és publikálják.

Csak az ellenõrzés adott idõpontjában garantálja a
minõséget (ezért periodikus frissítés, randomizált újra-
ellenõrzés kell).

A rendszernek célja a szolgáltatók össze-
hasonlíthatósága, a betegek választásának
megkönnyítése.

A fogyasztói vélekedés fontos minõsítõ és informáló
szempont.

A klasszikus felosztás határai oldódnak

A jövõ várhatóan a vegyes rendszereké:

Kimeneti indikátorok alapján fogyasztó-orientált
tájékoztatási rendszer,

a kimeneti indikátorok egy része a tanúsítás által
meghatározott folyamat-szabályozás,

Ez az elv már jelen van, ehhez hasonlít pl. a TEMOS
rendszere is.
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A javasolt tanúsító-védjegyrendszer
jellemzõi

Folyamatosan fejlõdõ információs rendszer, amely:
egységes rendszerben ellenõrzött információt szolgáltat
az intézmény:

egészségügyi tevékenyégérõl,
a kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokról,

a kettõs jelleg miatt mindkét ágazat jellemzõ eszköz-
rendszerét alkalmazni kell:

strukturált információszolgáltatás a szakmai
képességekrõl és teljesítményekrõl, beleértve az
eredményességet is,
„fogyasztói” vélemények, visszajelzések alapján
történõ minõsítés.

Tanúsítási lehetõségek

A hagyományos akkreditációs rendszerek : ISO, JCI, stb.
hiteles (külsõ, erre akkreditált szereplõ által tanúsított)
információ a szolgáltatás szakmai minõségérõl, de:

nem érvényesülnek megfelelõen a turisztikai
szempontok,
nem elég ügyfélorientáltak az információk, illetve a

részletei nem is publikusak;
Minõségtanúsítási rendszerek (pl. tanúsító védjegy): ismert
(akár a szolgáltatókkal közösen kidolgozott) kritérium-
rendszer, amit független, de nem akkreditált testület/
szervezet tanúsít;
Az ellátás-közvetítõk minõsítési rendszere:

ügyfélorientált megközelítés,
a piaci érintettség miatt alacsonyabb hitelesség, illetve
leszûkített partneri kör.
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Javaslat a magyarországi rendszerre

A piaci pozíciónk erõsítése a rendszer gyors kiépítését teszi
szükségessé.

Kettõs rendszer javasolt (nemzetközileg elismert
tanúsítvány + ügyfél által is értelmezhetõ védjegy
integrálása):

a külpiaci szolgáltatók által közösen kialakított nemzeti
TANÚSÍTÓ VÉDJEGY bevezetése és kommunikálása
(domináns jelleg: hiteles információ-szolgáltatás),
a célpiacnak megfelelõ nemzetközileg ismert
minõségtanúsítási rendszer megszerzésének
támogatása.
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