
A. 

a beruházási döntéseknél nem mindegy, hogy pl. az átlagosnál, az indokoltnál 
drágább konyhatechnológiára, építési kiadásokra vagy gyógyítási technológiára, 
műszerparkra költenek, sok rossz példa. Más: nincsenek összehangolva a 
regionális gyógyító géppark… 

Gyakorlatilag az összes felsorolt probléma "élő", nehéz volt választani és 
rangsorolni is, de talán ezek a legalapvetőbbek 

Az ellátórendszer strukturális átalakítása (jelentős, kb. felére történő redukálása) 
elsődleges, mindennél fontosabb feladat. Minden más ehhez képest másodlagos 

Alapvető kérdés, hogy a régiók - megyék - intézményei külön szervezet nélkül "az 
aktuális menedzsment önigazgatásával" gazdálkodhasson a forrásokkal, így 
érdekeltek legyenek az olcsóbb ellátási formák megvalósításában - megelőzés, 
alapellátás, járó-és… 

Megítélésem szerint az egészségügy GDP-ből való részesedése nem tartott lépést 
annak növekedésével. Hosszú távú, átfogó, az egészségügy minden területére 
kiterjedő reformra van szükség, amely egészen biztosan nem realizálható egyetlen 
kormányzati ciklus a 

p. pont a  körzeti, ügyeleti rendszerre vonatkozik 

Nincs kidolgozott, konszenzuson alapuló hosszú távú eü. program, ennek 
megfelelően max. 1 évre szóló, döntően financiális szempontok mentén történik a 
döntéshozatal. (Típuspélda: az OEP semmilyen olyan új kezeléseket, módszereket, 
stb. nem támogat, amelyek… 

Hasonlóan fontos a p. pont, (utánpótlás), bár megfelelő struktúraváltással a humán 
erőforrások koncentrálhatók. Az r. pont valós probléma, az "ingyenes ellátás" 
illúziójával valóban le kell számolni, részben előzőek következménye a p. pontban 
jelzettek. 

Az egészséges életre nevelés az állam feladata. Lenne. Az egészség manapság 
nem érték!!! 

A szakorvosok feladatának ésszerűbb elosztását javasoljuk, hogy a betegek minél 
kevesebbet várakozzanak. 

Nehéz megítélni, hogy melyik a legfontosabb probléma, tekintettel arra, hogy nincs 
pontos rálátásunk a finanszírozási struktúrára, a költségvetésre, arra, hogy más 
országokban ezt hogyan oldják meg stb. 



Bármiféle eü. reform innováció nélkül nem képzelhető el. 

A jelenlegi biztosítási rendszer életben tartja  a  paraszolvenciát , nem teszi 
érdekeltté a lakosságot egészségük megőrzésében. és aki vigyáz az egészségére 
az is ugyanolyan silány ellátásban részesül, mint aki nem tesz érte semmit. . 

A felsorolt problémák mindegyike létezik. el kell különíteni, hogy a társadalom 
egészségéről, vagy az egészségügyről, mint humán szolgáltatási ágazatról 
beszélünk, amikor a reform prioritásait megjelöljük. a kettő ugyanis csak nagyon 
periférikusan fed át. 

A forráshiány fő okait, a járulék-nemfizetést és a rendszeren belüli finanszírozási  
csalásokat kell először megszüntetni. A többi probléma járulékos, szervezéssel 
megoldható 

A jelenlegi struktúra nem az egészség megőrzésében érdekelt, hanem a minél 
magasabb létszám mellett végrehajtható "gyógyításban". A megelőzés és a 
költséghatékonyság egyáltalán nem szempont, bár minden reform ezekkel a 
jelszavakra épít. A gyógyszergyártók… 

A finanszírozó szakmai protokolok alapján történő ellenőrzési lehetőségének 
megteremtése. A betegút követése szintén a finanszírozó által. 

Pazarlás:- rossz struktúra- rossz beruházási gyakorlat 

A fenti problémák megoldását egy olyan finanszírozási rendszer létrehozásában 
látom, amely a megelőzésre és a hatékony gyógyításra ösztönöz. 

A felmerült problémák legtöbbje igaz, nehéz 5-öt kiragadni.  

a kérdések nem egyértelműek tartalmi átfedések gyakoriak 

i - az alapellátásban miért nem csak arra a kártyára kap az orvos juttatást, akit el is 
látott?! Miért nincs meghatározva, hogy a praxis bevétel x százaléka a szakdolgozót 
illeti meg? A szakdolgozók is hiányoznak a rendszerből. A szakdolgozók nélkül… 



Hiányolom a javadalmazás, életpálya modell szabályozását és a biztosítások 
felsorolásból való kihagyását. 

Az eü. problémái a társadalomban jelentkező problémák visszatükröződései, az 
értékrend, az erkölcs deformáltságának egyenes következményei. A magyar eü. és 
a benne dolgozók jól képzettek, s a forráshiányok ellenére is magas színvonalon 
működik. A hozzááll 

Még legalább öt fontos tényező van. Beruházások döntésénél hatástanulmányok 
végzése az egészségi állapotra gyakorolt hatás szempontjából, ellátórendszer 
struktúrájának átalakítása(esélyegyenlőség, minőségbiztosítás), humánerőforrás 
fejlesztése(nyugdíjba m 

A lakosság egészségi állapotának mindösszesen 10-20 % lehet az ellátórendszer 
kompetenciája. A több tárcát érintő népegészségügyi program megvalósítása 
eredményezné elsődlegesen az egészségi állapot stb. javulását. 

Nem hinném, hogy a tulajdonosi struktúra átalakítása javítaná a lakosság egészségi 
állapotát, lsd. szlovák példa. 
Több propagandát a megelőzésről. Minél több statisztikai adatot közölni, ami 
sokkoló. 

a felsorolt pontok azonos prioritással!! az egészségügyi közigazgatás területén 
alacsony szintű a transzparencia, a törvényhozási folyamatok átláthatósága, nem 
megfelelő a kommunikáció és a szakmai szervezetek bevonása j.-hez: a 
diagnosztika fontos, de nem 

B.1. 

A kistérségi ellátás (alapellátás, sürgősség) és a regionalitás érvényesítése az 
irányításban, fejlesztésben, gazdaságban, stb. 

Az ellátási igények - morbiditási, mortalitási, epidemiológiai tényadatok - figyelembe 
vételével kell kialakítani az új ellátórenszert. Az első szívdobbanástól az utolsóig 
gondozni kell a rászorultakat. Ez csak akkor lehet eredményesen működtethető, ha 

Azt gondolom, hogy a témát komplexitásában  kell kezelni. Ezért a minden 
mindennel összefügg és a rendszerszemlélet nem engedi meg hosszú távon, hogy 
csupán egyes területek problémáját oldjuk meg. Így komplex reformot kell 
kidolgozni az egészségügy minden… 



Jelenleg az eü-ben nincsenek semmilyen standard teljesítménymutatók, pl nem 
tudom megnézni, hogy melyik kórházban hány %-s a vakbélműtét elfertőződése. 
Ha lenne, tudnék választani, és ez a gyengén teljesítőket arra serkentené, hogy 
felülvizsgálják a műt 

Véleményem szerint elengedhetetlen a struktúraváltás, az ésszerű centralizáció. 
Ennek akadályai a jelenlegi összetett tulajdoni viszonyok. a megfelelő struktúra 
kialakítása és tervezés a szakmai irányítás és stratégiai tervezés révén 
kivitelezhető. Az irányított… 

A döntéseket a legmagasabb szinten kell meghozni , de súlyos hiba a rendszerben 
dolgozók véleményét figyelmen kívül hagyni. Inkább egy későbbi, de kiérlelt, sokak 
által megtámogatott és így elfogadott rendszer, mint egy gyorsan elkapkodott 
"reform".  

Nem kellene centralizálni azokat az ellátási teendőket, amelyek megoldhatók a 
nagy centrumokon kívül is. A betegeket nem kellene feleslegesen utaztatni. 

Ne az elmélet, hanem az ésszerű gyakorlat kerüljön előtérbe és a szükségleteknek 
megfelelő ellátást biztosítsák. A sorozatos szakmai hibákat vétőktől végre 
szabaduljon meg a rendszer véglegesen. 

Ágazati, vagy átfogó dimenzióban gondolkodunk? nem elég pontos a kérdés. 

Átgondolt, egységes rendszer szemléletű stratégia szükséges: célkijelölés - 
eszközök - stratégia - végrehajtás ellenőrzés valamennyi eü területen. 

Minden terület megérett a változtatásra, és ezek nem szekvenciális feltételek, 
csakis az azonnali és minden irányban történő, koncepcionális és következetes 
változtatás lehet eredményes! 

1. Jelenleg az önkormányzatok nem a hatákony eü-i ellátásban érdekeltek, hanem 
a 4 évenkénti újra választásukban.2. Nem rendelkeznek sok esetben az 
egészségügyhöz értő szakember gárdával, csak jogosítványokkal. Ebből fakadóan 
nem segítik szolgáltatóikat,  

az érdekviszonyok átalakításánál nem ezek a fontos kérdések - hanem a beteg 
érdek - ellátók személyi érdeke ellátó szervezet érdeke - tulajdon (fenntartó) érdek - 
az állam érdeke az itt felsoroltak közül csak a tulajdonosi viszonyok rendezése érinti 
ezeken… 



Minden területen szükséges a változtatás, az átláthatóság, de az egészségbarát 
ágazati politikák a döntőek! Az egészségbe történő beruházást explicitté kell tenni, 
megkülönböztetve a betegellátástól. 

A sokbiztosítós megoldást nem tartom követendőnek, mert áttekinthetetlen  
szolgáltatási rendszereket eredményeznek, amitől nem lesz jobb a lakosok 
egészsége, viszont magánkézbe landolhat a biztosítási befizetések jelentős része.  

Magántöke bevonása 

B.2. 

A többit (=pl. adatvédelem, betegjogok) csak be kellene tartani 

A meglévő jogi háttér konzisztenciájának, valamint a tervezhetőség érdekében - a 
gazdálkodáshoz - szükséges stabil jogszabályi háttér hosszabb távon - legalább 
egy választási cikluson keresztül - történő biztosítása. "A meccs közben ne 
módosuljanak a játé 

Szinkronban a B.1. pontban leírtakkal, itt is fontos a mindenre kiterjedő értékelés és 
program kidolgozása. 

Ezt azok mondják, akik a privatizálást szajkózzák. a mai rendszert a mai keretek 
közt is lehetne jól működtetni, a több biztosító önmagában nem old meg semmit. A 
több biztosítót a nyugdíjnál bevezettük, mint látható, akik beléptek, rosszabbul 
jártak, mint 

A gazdasági társaságokról szóló tv. alapján ma is lehetséges az egészségügyben 
"privatizáció". Az ún. Kórháztörvény többek között ennek szabályozott kereteit 
adhatja, kérdése szükséges-e külön ilyet létrehozni, illetve az elnevezést  a közélet 
pejoratív 

Lásd az előző ponthoz írt megjegyzésemet. 

A szakorvosok és szakápolók erkölcsi, etikai felelősségét erősíteni kellene. 

Egyértelmű törvényi szabályozás, megyénként ne legyenek különbségek a 
rendeletek értelmezésében. Döntés előtt kérdezzék meg azokat, akik ténylegesen 
dolgoznak az adott szakterületen és vegyék is figyelembe a véleményüket. 
Szüntessék meg a túlszabályozottságot. 



Nem a kórház, mint épület a fontos, hanem az orvosi tevékenység, mint szellemi 
termék! 

Ezek másodlagosak, technikai jelentőségűek - az egységes koncepció (ld. B.1.) 
szerint korrigálandók 

Minden terület megérett a változtatásra, és ezek nem szekvenciális feltételek, 
csakis az azonnali és minden irányban történő, koncepcionális és következetes 
változtatás lehet eredményes! 

Mivel, maximum korrekciós lépésekről beszélünk eddig, de semmiképpen nem 
reform lépésekről. 

az állam felelőssége, a tulajdonos felelőssége nincs tisztázva. Csak működtető és a 
betegellátó felelős a magyar eü. Rendszerében 

Olyan egészségügyi új törvény kellene, mely az ágazatok koordinált felelősségét 
rögzíti. 

nem ismerem 

Nagyobb önállóságot a kormánynak. Ne pártpolitikai érdekből tegyenek bármit. 

B.3. 

Nem érzem még a magyar lakosságot elég felkészültnek a magánbiztosítási 
rendszerhez és félek, sokan biztosítás nélkül maradnának. Egy megerősített 
országos, állami biztosító (OEP-szerű, de nem ezen a színvonalon) és kiegészítő 
magánbiztosítások a jelenleg 

Nem ismerem ezek előnyeit, illetve hátrányait és hatásukat a források alakulására. 



A pénzeszközök elosztását kell hatékonyabbá tenni, azaz világosabbá, tisztábbá 
tenni. 

Csak az maradhatna talpon, aki jó szolgáltatást nyújtana és a lakosság végre 
választhatna a szolgáltatások közül és tényleg szolgáltatást kapna. 

Egyetértek a megállapítással, ugyanakkor egyik felsorolt választ sem tartom 
megfelelőnek. Egységes társadalombiztosítási alap és kiegészítő biztosítók 
versenyét tartom megfelelőnek. 

csak területenként (- azt sem muszáj -), de egysége alapból fedezett szolgáltatások, 
szigorú ellenőrzéssel. Magánbiztosítók csak a komfort-igények kielégítésére. 
Különböző súlyú szolgáltatásokra különböző co-payment, egyéni számlákról. 
(Szingapúri modell) 

az állami irányítású biztosítónak kell finanszírozni a minimális ellátási csomagot 

Az OEP-ből valódi biztosítót kell csinálni és nem kifizetőhelyként működtetni, e 
mellé lenne lehetőség a kiegészítő biztosítások rendszerére. 

lsd B.1. 

B.4. 

Ha az alapvetőt életmentőnek érthetjük és a "járulékot nem fizetők" nem a gyerekek 
és a nyugdíjasok! A "három csomag"-al értek egyet, alapcsomag, ami minden 
biztosítottnak jár, kiegészítő biztosítás (akár az állami részéről is) különböző szintű 
"igények” 

Pontosan kellene tudni és ellenőrizni a szolgáltatást igénybe vevők közül kik azok 
akik aktuálisan fizetik, vagy nem fizetik a járulékot. Az ebből származó veszteségek 
nem kis összeget tesznek ki. De mennyit? Aki nem fizeti a járulékot az  csak 
sürgősségi 

Mindenképpen szükség van a szolgáltatás igénybe vétele esetén önerő 
bevonására, ezt lehet kompenzálni szociális alapon  és/vagy kiegészítő 
biztosítással. 



A kötelező járuléka is adó. l. B.3. - szingapúri modell: adó + co-payment 

az államnak gazdaság növelő lépéseken keresztül kell növelni a bevételeket és 
érdekeltséggel csökkenteni a kiadásokat 

A szolidaritási rendszer meghagyása döntő, egyébként tovább nő az egészség-
esélyegyenlőtlenség. 

Az önhibájukból ellátásra szorulók költségeit csak részben finanszírozza a 
járulékalap. 

B.5. 

A minőségellenőrzésnek legyen része a költséghatékonyság is. A fej kvóta mellett a 
minőséget is figyelembe venni a finanszírozásnál 

Persze, mind jó ötlet, igazán együtt lenne értelme, külön- külön nem sokat érnek. 

A normatív finanszírozás mindig csalásra ösztönöz. Általános fee-for-service 
javasolt, szigorú ellenőrzéssel. 

B.6. 

Jelenlegi probléma, hogy csak egy egészségbiztosító van, s az sem tud 
megfelelően működni, mivel (pl. gyógyászati segédeszköz vonalon) az eszközökről 
elképzelése sincs, nem szakemberek dolgoznak ezen a vonalon, az ellenőrzés így 
csak a papírformára -vénye 

Szűrések bevezetése, pl. tápláltsági állapot szűrés 

Jelenleg az egészségnevelés tökéletes hiánya látható ill. tapasztalható pl. 
kullanccsal baleseti sebészetre megy, nem mér lázat… Az orvosnak nem partnere 
a gyógyításban. Banális dolgokban nem mer dönteni, de önhatalmúlag 
megváltoztatja  gyógyszeres kezelés 



A szakmai ellenőrzéseknél kiemelem a függetlenséget! Ne ellenőrizzen olyan 
személy egy osztályt, aki maga is hasonló osztályt vezet egy másik, esetleg 
konkurens intézményben Az ellenőrök az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani 
Központ alkalmazásában ál 

Minden pontban jelentős előrelépést kell elérni. Munkahelyteremtő funkciót is jelent 
pl. a betegtájékoztatás, elégedettségmérés segítése segéderővel. 

Valódi szakmai minőség meghatározása, nem ismeretségi, összeköttetés, egyéb 
szubjektív alapon meghatározott minőség szerinti, mint például a rehabilitációban 
bevezetett un." szakmai minősítésű intenzív rehabilitációs szorzó" megállapítása. 

Az otthoni szakápolásban ez már mind megvalósult, csak a finanszírozás nem 
követi a kórházból kikerülő egyre rosszabb állapotban kikerülő betegek ellátását, 
holott sokkal költséghatékonyabb jó minőségű szolgáltatást nyújt.  

A minőségi indikátorok nyilvánosságra hozatala beláthatatlan következményekkel 
járhat a betegek számára – pl. nem veszik fel a súlyos eseteket. Másrészről a 
módszertan nem annyira fejlett, hogy minden szolgáltatási területet le tudjon 
objektív módon fedni. 

Papír kell, vagy humánum? Bár tudom, hogy az emberség nem számokban 
mérhető paraméter. 

Szolgáltatások finanszírozási technikájának véleményem szerint fordítva kellene 
működnie, mint jelenleg. Azt az eljárást, műtéti beavatkozást … stb. kellene 
magasabb pontszámmal preferálni, ahol a beteg gyorsabban gyógyul, munkába 
visszaállítható, kórházi 

Biztosítani kell úgy az állami, mint az üzleti biztosítóknak, hogy valóban 
szolgáltatást vásárló szerepet töltsenek be. 

Outcome szempontok figyelembevétele a finanszírozásnál 

Erősíteni kellene az OEP szakmai ellenőrzési rendszerét annak érdekében, hogy 
valódi szolgáltatás vásárlói szerepet tudjon betölteni. Ez garanciát jelentene az 
ellátás minőségére is, hiszen a minőségi követelményeket el nem érő 
szolgáltatásokat az OEP nem 



a minőséghez kötött finanszírozás lobby és szakértői csoportokat támogatva 

A 6. csak akkor helyes és célszerű, ha a 7. már megvalósult. 

A betegelégedettségi mutatók nem kellően megbízható eredményt  adnak. 

A minőségbiztosítás az egészségügyben jelenleg egy erőltetett valami, ami sok 
mindent tükröz, de az nem a minőség. Véleményem szerint tudomány annak, aki 
nem tudja, mi a tudomány. Akik végzik, azok csak azért végzik, mert rájuk 
erőltették. Egyenlőre pénz… 

b7m 

Jelenleg az ortopéd, rehabilitációs, reumatológia területén a szakembereknek 
semmiféle állami oktatást nem kapnak arról, milyen felírási jogosultságuk van, s 
milyen betegségre milyen segédeszközt ajánljanak 

Már az egyetemi tananyagban szerepeljen a szakmai irányelvek, protokollok 
megismertetése. 

A gyakorlati képzés fontosságára teszem a hangsúlyt. A kézikönyvekből 
elolvasható és megtanulható tananyag visszaböfögése tantermi előadásokon 
teljesen ineffektív és értéktelen időpazarlás. 

Az egészségügyi középkáder képzés és utánpótlás nem megoldott. A diplomás 
nővérek oktatásában az elmélet sokkal nagyobb szerepet játszik, mint a gyakorlati 
készségek megszerzése. Ezért nem tudnak a betegágynál dolgozni. Túlképzés van 
a felsőoktatásban. 

Jó lenne, ha szervezési, minőségügyi, egészséggazdaságtani képzésben is 
részesülnének a hallgatók. A gyakorlati oktatás csapnivaló. 

A magyar orvosképzés rendkívül jó, ennek megőrzése és nem felrúgása 
szükséges. Vonzóvá kellene tenni a pályát. 

Háttértudás (informatika, közgazdaságtan, jog) erősítése 



az oktatás a legkevésbé változtatás igényes az eü-i ágazatban 

Mindegyik fontos, szinte egyidejűleg lehet és kell megvalósítani. 

A felsőoktatást, orvosképzést azok végezzék, akik tudományosan jók, de képesek 
és mernek is oktatni, és természetesen tudnak is. Orvosi gyakorlatot nem lehet 
interneten szerezni, de tudást sem.  
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Amíg a magyar kutatás ott tart, ahol száz évvel ezelőtt a nyugati (itt klinikai 
tanulmányokra gondolok) addig nem lehet innovatív a fejlesztés és megtérülő a 
befektetés. 

Ne kelljen a magyar kutatóknak külföldre menni az érvényesülésért, támogatni a 
fiatal tehetségeket, ne a szakmai féltékenység domináljon! 

Jó lenne, ha a kutatási eredmények nem csak egy publikációt jelentenének és a 
döntések nem lobbi érdekek, hanem megalapozott szakmai ismeretek mentén 
történnének. 

a kérdéscsoportok között ez sem elsődlegesen eldöntendők közé tartozik 

A kutatást ne az szabja meg, hogy a politika illetve, egyes szokások pl. a 
gyógyszeripar mit diktál, tehát ne a jövedelmezőség; a kutatás iránya és eredménye 
többnyire nem előre determinált, az folyamatában követhető. Az természetesen 
függ a kutató érdeklődésétől. 

 


