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Tisztelt Válaszadó! 

Köszönjük, hogy vállalkozik az Egészségügyi reform elektronikus felmérés 
kérdőívének kitöltésére. Felhívjuk figyelmét, hogy a felmérés anonim, a 
kérdésekre adott válaszokat a kérdőív beküldését követően nem lehet 
összekapcsolni az Ön személyével, vagy az Ön által képviselt szervezettel.  

A kérdőív kitöltése, a 10 kérdés megválaszolása előreláthatóan nem vesz 
igénybe 15 percnél többet. Kérjük, lehetőség szerint válaszoljon mindegyik 
kérdésre. Ahol szükségesnek érzi, kiegészítést, javaslatot tehet, indoklást, 
magyarázatot fűzhet egy-egy kérdés végén a Megjegyzések, javaslatok 
rovatba.  

A kitöltött kérdőíveket postán, vagy elektronikusan kérjük megküldeni úgy, 
hogy azok legkésőbb 2006. június 25-én 24 óráig beérkezzenek. 

postai cím: TÁRKI – Egészség Tudásközpont, 1112 Budapest, 
Budaörsi út. 45. 

e-mail cím: e-felmeres@tarki.hu 

Elektronikus kitöltés esetén a dokumentumban csak a válaszok jelölhetők, 
illetve a Megjegyzések, javaslatok részbe írható szöveg. A kitöltéssel 
kapcsolatos esetleges kérdésével kérjük, forduljon a kutatás vezetőjéhez:  

 

Dr. Vitrai József 
kutatásvezető  
TÁRKI -- Egészség Tudásközpont 
1112 Bp. Budaörsi út 45.  
Tel: +36-1-309-2600/1155  
Fax: +36-1-309-7666  
Mobil: +36-20-261-6821 
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Szinte minden szereplő egyetért abban, hogy a magyar egészségügy átfogó 
reformokra szorul. Az alábbiakban két fő területen szeretnénk kikérni az Ön 
véleményét. Az „A” jelű kérdéscsoportban a legfontosabb megoldásra váró 
problémákról, a „B” kérdéscsoportban pedig az ezekhez szükséges 
változtatásokról kérdezzük.  

A. MEGOLDÁSRA VÁRÓ PROBLÉMÁK 

Különböző szakértői csoportok más és más problémákat tartanak az 
egészségügyben legfontosabbnak. Ön melyik probléma megoldását 
ajánlaná elsősorban a reformokról döntő egészségpolitikusoknak? 

Kérjük, az alábbiak közül válassza ki azt az 5 kritikus területet, ahol Ön leginkább 
fontosnak tartja, hogy a reform jelentős javulást eredményezzen! Az általunk 
felállított abc sorrend nem tükrözi a kérdőív összeállítóinak értékítéletét, az teljesen 
véletlenszerű. 

a. A jelenleg rendelkezésre álló épület-eszköz és műszerpark alkalmatlan a 
korszerű ellátásra/nem felel meg a korszerű ellátás követelményeinek.  

b. Az egészségügyi rendszer jelenlegi struktúrájában közép és hosszú távon 
finanszírozhatatlan. 

c. Magyarország a lakosság egészségét tekintve az utolsók között kullog az 
EU-ban. 

d. Az egészségügyi közkiadások mértéke elmarad a lakosság egészségi 
szükségleteitől, és az ország gazdasági teljesítményétől. 

e. Jelentősek a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában 
mutatkozó egyenlőtlenségek. 

f. A gyógyszerkiadások indokolatlanul nagy részét teszik ki az egészségügyi 
kiadásoknak. 

g. Az egészségügyi dolgozók pályaelhagyása és külföldi munkavállalása a 
jövőre nézve jelentős szakemberhiánnyal fenyeget. 

h. Az egészségügyben dolgozók egyre nagyobb hányada 
nyugdíjkorhatárhoz közelít, az utánpótlás elégtelen. 

i. Az egészséges életfeltételek biztosítása a többi ágazatban nem lényeges 
szempont a döntéshozatali folyamatokban, valamint a források 
elosztásakor. 

j. Jó néhány korszerű és hatékony diagnosztikus, gyógyító eljárás és 
ellátási forma nem, vagy alig elérhető Magyarországon. 

k. A magyarok egészségtelenül élnek: sokan dohányoznak, túl sok alkoholt 
fogyasztanak, egészségtelenül táplálkoznak, és keveset mozognak.  

l. Az egészségügy nem hatékony, a forráshiány mellett a pazarlás is 
gyakori. 
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m. Sem a szolgáltatók, sem a lakosság nem érdekelt a megelőzésben. 

n. A megmerevedett szakmai hierarchia akadályozza a szakterület fejlődését. 

o. Az egészségügyi ellátások minősége alacsonyabb a lehetségesnél. 

p. Az orvos-beteg kapcsolat egyre rosszabb, a kölcsönös bizalomvesztés 
már a hatékonyság rovására megy. 

q. A magyar egészségügy túlzottan kórházcentrikus, az alap- és járóbeteg 
ellátás, valamint a rehabilitációs, ápolási ellátások a szükségesnél 
kisebb súlyt kapnak. 

r. A lakosság nem kellően informált az egészségügyi ellátás szabályairól, 
lehetőségeiről. 

s. Az egészségügy nem járul hozzá megfelelő mértékben az ország 
versenyképességének növekedéséhez. 

t. A szolgáltatások minőségbiztosítása nem megfelelő. 

u. A jelenlegi tulajdonosi, működtetői struktúra rugalmatlansága 
akadályozza az ágazat fejlődését. 

Kérjük, az Ön által kiválasztott 5 probléma betűjelét fontossági sorrendben írja be 
az alább megadott mezőkbe! Amennyiben szükségesnek tartja, válaszához 
indoklást, magyarázatot fűzhet a Megjegyzések, javaslatok mezőben. Nem csak a 
felsoroltak közül választhat, a Megjegyzések, javaslatok mezőben örömmel vesszük 
kiegészítéseit, javaslatait is! 

 
Megjegyzések, 
javaslatok: 
 
 
 
 

      

Legfontosabb    Legkevésbé fontos
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A kérdőív második részében arról kérjük az Ön véleményét, hogy a reform 
eredményessége érdekében mely területeken látna szükségesnek 
változtatásokat.  

B. ELVÁRT VÁLTOZTATÁSOK 

Egyes szakértői vélemények szerint a reform sikeréhez 
elengedhetetlenek az egészségügyi rendszer irányításában, szervezeti 
felépítésében végrehajtandó átalakítások. Az Ön megítélése szerint 
melyek azok a területek, amelyeken alapvető változtatásokat kell 
végrehajtani a reform célkitűzéseinek eléréséhez? 

Kérjük, jelölje meg, egyetért-e az alábbi állítással! Amennyiben egyetért, jelölje meg 
azokat a területeket, amelyeken Ön szerint komoly átalakítások szükségesek! 
Amennyiben szükségesnek tartja, válaszához indoklást, magyarázatot fűzhet a 
Megjegyzések, javaslatok mezőben. Egyetértését nem kell feltétlenül a felsorolt 
változtatási javaslatokhoz kötnie, örömmel vesszük kiegészítéseit, javaslatait is! 

B.1. Az egészségügyi rendszer hatékonyságát gátló 
érdekviszonyok átalakítása nélkül hiábavaló minden reformlépés. 
 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi területeken javasolok átalakítást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Tulajdonosi viszonyok 
  A területi ellátási kötelezettségek rendszere 
  Irányítási-felügyeleti rendszer 
  Egészségügyi szempontok érvényesítése más ágazati 

döntésekben 
  Szakmai irányítás támogatása, stratégiai tervezés  

 
Megjegyzések, 
javaslatok: 
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B.2. A hatályos ágazati szabályozás több ponton 
akadályozza a reformokat.  
 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi területeken javasolok 
jogszabályalkotást, vagy módosítást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Jogállási törvények  
  Kórháztörvény 
  Privatizációs törvény 
  Betegjogok 
  Adatvédelem 
  Felelősségi szabályok átalakítása 

 
Megjegyzések, 
javaslatok: 
 
 
 

      

B.3. Meg kell változtatni az egészségügyi forrásképzés 
jelenlegi struktúráját. 

 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi megoldást javaslom: 
(csak egyet jelöljön meg, vagy a Megjegyzésben javasoljon) 

   Állami irányítású, területileg, vagy foglalkozási 
csoportonként elkülönülő monopolista biztosítók 

  Országos hatáskörű magánbiztosítók versenyén alapuló 
rendszer 

  Magántulajdonú, területileg, vagy foglalkozási 
csoportonként elkülönülő monopolista biztosítók 

  Magántulajdonú, adott területen, vagy foglalkozási 
csoporton belül versengő biztosítók 

 

Megjegyzések, 
javaslatok: 
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B.4. Az egészségügy rendelkezésére álló források 
makrogazdasági és intézményi szinten nem elegendőek, ezért 
változtatásra van szükség. 

 
Nem értek 
egyet 

Egyetértek, és az alábbi területeken javaslok változtatást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   A jelenlegi egészségbiztosítási járulék emelése 
  A járulékot nem fizetők csak alapvető ellátásokat kapjanak 
  Elsősorban adóból finanszírozzuk az egészségügyet 
  Vizitdíj vagy co-payment bevezetése 
  Magánbiztosítási prémium bevezetése (magánbiztosítói 

rendszerrel párhuzamosan) 
  Kiegészítő biztosítások támogatása 
  Jövedéki adó bevételek egy részének átcsoportosítása az 

egészségügybe 
  PPP konstrukciók bevezetése 
  Racionalizálás során felszabaduló ingatlanok értékesítése, 

bérbeadása, egyéb hasznosítása 
 

Megjegyzések, 
javaslatok: 
 
 
 

      

B.5. Az egészségügy makroszintű és intézményen 
belüli finanszírozási technikája, megoszlása, mértéke nem szolgálja a 
minőséget és a hatékonyságot. 

 
Nem értek 
egyet 

Egyetértek, és az alábbi területek javaslok változtatást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Amortizáció és fejlesztés beépítése a finanszírozásba 
  Rendszeres kódkarbantartás  és költségfigyelés 
  A korszerű ellátási szerkezetnek megfelelő szolgáltatások 

finanszírozás (megelőzés, rehabilitáció, ápolás, stb.) 
  A kasszák szükség szerinti átjárhatósága 
  Egyes szolgáltatások finanszírozási technikája 

(kérjük, a megjegyzésben fejtse ki!) 
  Outsourcing technikák fejlesztése, jobb beszállítói feltételek 

kialkudása 
  Az egészségügyi szolgáltatás kerüljön ki a tárgyi ÁFA-mentes 

körből 
  Költség-hatékonyság és költség-hatásosság elemzések 

készítése, hasznosítása a döntéshozatalban 
 

Megjegyzések, 
javaslatok: 
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B.6. A minőségbiztosítás általános elterjedése az 
egészségügyi szolgáltatások minősége javításának, a hatékonyság 
növelésének és a költséghatékonyság javításának fontos eszköze.  
 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi területeken javasolok átalakítást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Betegtájékoztatás  
  Betegelégedettség mérése 
  Protokollok bevezetése 
  Eljárások kockázatának értékelése 
  A minőséghez kötött finanszírozás alkalmazása  
  Szolgáltatók minőségi paramétereinek nyilvánosságra 

hozatala 
  Magas színvonalú, független szakmai ellenőrzési, 

minősítési rendszer kialakítása 
  Fogyasztóvédelem erősítése 

 
Megjegyzések, 
javaslatok: 
 
 
 

      

B.7. A korszerű ismeretek és a hatékony 
működtetéshez szükséges készségek hiánya megköveteli az 
egészségtudományok oktatásának jelentős átalakítását. 
 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi területeken javasolok átalakítást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Szakemberképzés mennyisége és belső arányai 
  A tananyagoknak a korszerű prevenciós, diagnosztikus, 

gyógyító és rehabilitációs eljárások alkalmazásához 
szükséges tartalmi és szerkezeti átalakítása 

  Oktatási technológia 
 
 

Megjegyzések, 
javaslatok: 
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B.8. A kutatása és fejlesztés elhanyagolása nemcsak 
az egészségügyi szolgáltatások minőségét, hanem a jövedelmezőségét 
is rontja. 
 

Nem értek egyet Egyetértek, és az alábbi területeken javasolok átalakítást: 
(többet is megjelölhet, vagy a listát a Megjegyzésben kiegészítheti) 

   Kutatási források elosztási rendszere 
  Kutatási eredményeknek a szakpolitikai döntések 

előkészítésében történő hasznosítását támogató rendszer 
  Kutatási eredmények gazdasági hasznosítását támogató 

rendszer 
 

Megjegyzések, 
javaslatok: 
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C. A VÁLASZOLÓ SZEMÉLY VAGY SZERVEZET 
JELLEMZŐI 

Kérjük, kérdésenként csak egy választ jelöljön meg! 

C.1. Egyéni válaszoló esetén 

Jelenlegi tevékenységét leginkább jellemző szakterület 
 Orvostudományi 

 Egyéb egészségügyi 

 Egyéb természettudományi 

 Műszaki 

 Közgazdasági 

 Jogi 

 Kereskedelmi 

 Egyéb, éspedig:      .........  

Munkahelyének fő tevékenységi köre 
 Gyógyítás-megelőzés 

 Gazdaság 

 Oktatás 

 Kutatás 

Jelenlegi munkahelyi beosztás 
 Felsővezető 

 Középvezető 

 Beosztott 

C.2. Testületi válasz esetén 

A képviselt testület 
 Orvosi szakmai kollégium 

 Nem orvosi szakmai kollégium 

 Kamara 

 Gyógyító/ellátó intézmény 

 Országos hatáskörű egészségügyi intézmény 

 Egészségügyi szakmapolitikai szervezet 

 Oktatási intézmény 

 Tudományos szervezetek 

 Gazdasági szervezetek 

 Civil szervezet 

 Szakmai szervezetek 

 Egyéb, éspedig:      ...... 


