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Imádunk (f)élni

Elhúzódó választási kampányban  már  már permanens forradalom  élünk, és ebbe a 
harcba sajnos sikerült az egészségügyet is belekeverni. Pedig szegény egészségügynek van 
baja épp elég, kár még politikai elemekkel is megtûzdelni. 
Az egészségügy átpolitizálása, a vitába hangzatos, de szakszerûtlen elemek keverése pedig 
nagy baj. Mert ma, amikor a világon mindenütt gond az egészségügy fenntartható 
finanszírozásának megteremtése, amikor Európában a reform mindenütt a racionalizálást, 
ésszerûsítést (régi szóval: megszorítást) jelent, igen nagy felelõtlenség és kalandorság 
csípõbõl és megfontolás nélkül elutasítani minden változást, és elhitetni, hogy megoldható az 
egészségügy ésszerûsítése úgy, hogy se a terheink ne növekedjenek, se a szokásaink ne 
változzanak. Ezzel az illúzióval pedig le kell számolni: vagy a rendszer igazságosságát javítjuk, 
vagy a szabadosságot, rendezetlenséget õrizgetjük.

Az egészségügy alapelveiben pedig pártoktól és szervezetektõl függetlenül 
konszenzus van: olyan nemzeti kockázatközösség elvén álló szolidaritás elvû 
társadalombiztosítást kell mûködtetni, amely biztosítja a szükségletekhez igazodó 
szolgáltatásokat, azaz a szükségletekhez igazodó forráselosztást. Szintén közmegegyezés van 
abban, hogy a beteg anyagi helyzete nem befolyásolhatja, hogy milyen ellátásokhoz juthat 
hozzá. Hasonlóan konszenzuskörüli az a megállapítás is, hogy az egészségügyben ma már 
nem elég a beteget meggyógyítani, de közben segíteni kell abban is, hogy méltóságát 
megõrizhesse legkiszolgáltatottabb helyzetében, és kezdünk ahhoz is hozzászokni, hogy a 
beteg akár bele is szólhat a sorsába: joga van hozzá, hiszen az életérõl van szó, az meg az övé. 
Ha sok félreértéssel terhelten is, de abban is egyetértés van, hogy szolgáltatói verseny, 
hatékonyság és költségtudatosság nélkül sem a minõség, sem a hatékonyság nem javítható. 

Sajnos azt is látnunk kell, hogy ez a kialakult konszenzus nem sokat ér, mert 
ugyanazokat az alapelveket hangoztatják a változások támogatói és ellenzõi. Akkor meg mi 
végre a háború? A válasz egyszerû: a frontok nem itt, hanem máshol húzódnak: az az igazi 
kérdés, hogy kinek, és miért érdeke ennek a rosszul mûködõ rendszernek a konzerválása.
A változások ellenzõinek fõ érve az értékek, a szerzett és „alkotmányos” alapjogok védelme. 
Miközben a hagyományos értékeket (ingyenesség, igazságosság, szabad or vosválasztás, stb.) 
védelmezzük, nem vesszük észre: egyrészt papírtigrisek ellen hadakozunk, másrészt már 
régen nem létezõ értékek nevében vívunk lovagi csatákat. Jobbára papírkarddal.
Látványosan igazolódik mindez a legújabb reformelképzelés kapcsán, ahol az ellenzõk az 
igazságosságot, a nemzeti kockázatközösség megbontását, a szabad orvosválasztás alapjogát 
féltik. A támadások egyik markáns pontja, hogy az ellátás-szervezõk profitorientált 
szervezetek lesznek, akik pénzt vonnak ki a rendszerbõl. Márpedig az egészségügyben olyan 
kevés a pénz, hogy abból kivonni bûn, de minimum orvos és betegellenes. Érdemes 
megnézni, hogy valósak-e ezek a félelmek.

A nemzeti kockázatközösség, a szolidaritás elvû társadalombiztosítás féltése az 
ellátás-szervezéstõl alaptalan, vagy szakmaiatlan felvetés. A Kormány asztalán levõ tervezet 
nem bontja meg a szolidaritás rendszerét, és nem veszélyezteti a nemzeti kockázatközösséget 
sem. Hogy mindenki értse mirõl is vitatkozunk: ma az összes járulékfizetõ eg yetlen kasszába, 
az úgynevezett E. Alapba fizeti be a járulékát. Az OEP ebbõl a pénzbõl fizeti a szolgáltatókat, 
akik ellátják a betegeket attól függetlenül, hogy a konkrét beteg mennyi járulékot fizetett. 
Mindez ugyanígy marad a jelenlegi rendszerben is, és ez így is van jól. Baj, a szolidaritás 
sérülése akkor lenne, ha az egyes szervezõk a térségbõl befizetett járulékot kapnák meg, mer t 
akkor jó lenne II. vagy XII. kerületi szervezõnek lenni, és nagy bajban lennének az ózdi, vagy 
nyírségi szervezõk. Errõl szó nincs, ezt egyértelmûen le kell szögezni.

Dr. Kincses Gyula
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A másik vád az egészségügy kettészakadása, az egységes ellátás, hozzáférés szétzilálása. Ideje 
lenne bevallani, hogy ellátórendszerünk hozzáférésének igazságosságán nem nag yon van 
mit szétzilálni. Igen nagyok és az egészségi állapottal nem magyarázhatók a területi 
különbségek, és az egészségbiztosítás forráselosztása sem a szükségletet, a megbetegedési 
viszonyokat nem tükrözi, hanem a torz struktúrát. Azt, hogy a Fõváros túlzsúfolt 
kórházakkal, mindenki tudja, maradjunk akkor a vidéknél. Veszprém megye 
háromszázhetvenezer lakosát hét, Hajdú-Bihar ötszázötvenezer lakosát három kórház látja 
el. A két megye területe nagyjából egyforma, illetve Veszprém valamivel kisebb. Ennyivel 
egészségesebb lenne Hajdú-Bihar lakossága? A számok nem ezt mutatják. De az 
igazságosság szempontjaival (amit annyira védünk) szintén nehéz azt megmagyarázni, hogy 
két elmaradott régió közül miért jut az egészségbiztosítás forrásaiból 13%-al kevesebb annak 
az észak-magyarországi régiónak, amelynek halálozási mutatói 12%-al rosszabbak? Tehát 
minden olyan rendszer, amelyik nem szokások és nem a torz struktúra mentén osztja el 
befizetett adó és járulék forintjainkat, csak jobb lehet a jelenleginél. És ha végre egyszer már 
van egy képlet, azt már lehet korrigálni, javítani, de a jelen helyzet fenntartása csak tovább 
növeli az igazságtalanságokat.

Még egy mitológia: a szabad orvosválasztás alkotmányos joga. Tényleg szükséges 
lenne, hogy valaki Lenkovics Barnabáson kívül is elolvassa az alkotmányt: ilyen jog ugyanis 
nincs. Vagy ha mégis: akkor csak a hálapénz jogán, de sem az alkotmány, sem a törvények 
nem garantálják ma alapjogként sem a szabad orvosválasztást, sem a szabad 
intézményválasztást. Ami a legszebb: a szabad orvosválasztást az ellátás-szervezésrõl szóló 
törvény egyik változata sem érintette. Hogy tisztán lássunk: nem szabad összekeverni az 
orvosválasztás és az intézményválasztás jogát. Ma az orvosválasztást egyetlen esetben 
garantálja törvény: háziorvosunk megválasztásának jogát valóban biztosítja. De ezt sem 
szabadon, és nem azt, akit akarunk: a negyvenezer orvosból eleve csak hatezer-hatszáz, OEP 
által e célból finanszírozott háziorvos közül választhatunk. De ebbõl is csak a közelünkben 
rendelõk jöhetnek szóba, és közülük is csak azt választhatjuk, aki elfogadja azt, hogy õt 
akarjuk választani. De összesen ennyi a törvényben garantált szabad orvosválasztási jog, 
nem több. Az egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény is úgy fogalmaz: a biztosított  a 
háziorvosi rendszert kivéve  térítésmenetesen jogosult „a háziorvos, a járóbeteg-szakellátás 
és a külön jogszabályban meghatározott egyéb orvos (a továbbiakban: beutaló orvos) 
beutalása alapján,” , illetve kórházi ellátásra „orvos beutalása alapján, illetve annak hiányában 
is, amennyiben egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja”. Tehát a 
társadalombiztosítási rendben szó nincs a szabad orvosválasztás deklarálásáról. Az 
egészségügyi törvény ugyan értelmezhetõ úgy, hogy szélesebb jogot ad, de a választás joga és 
annak ingyenessége nem függ össze. A lakhatás, a táplálkozás joga is deklarált törvényekben, 
de senki nem gondolja, hogy ez a lakások, vagy az élelmiszerek ingyenességét jelenti. Ki kell 
mondani: a szabad orvos és intézményválasztás fontos érték, de nem feltétlen és nem 
abszolút érvényû jog. Ez a jog jelenleg is korlátozott részint szakmai szempontok, részint a 
közfinanszírozás teherbíró-képessége alapján. Tehát az új rendszer  pénzügyi 
következmények nélkül  csupán egy olyan törvényi felhatalmazással él a betegutak 
meghatározásánál, amivel a mai szereplõk önérdekük miatt ma nem élnek. Ma is fizetnünk 
kellene, ha beutaló nélkül megyünk kórházba, vagy ha nem a legközelebbi kórházban 
kívánjuk kezeltetni magunkat, de ez a jog az intézményi érdek (OEP bevétel) és az orvosi 
érdek (hálapénz) egybeesése miatt nem érvényesül. Mielõtt bárki félreértene: a betegút 
szervezés valóban csökkenti a beteg autonómiáját, „önmozgását” a rendszerben, hiszen ez a 
célja. Csak az a kérdés: beteg ellenes-e mindez? Tényleg olyan nagyon rendben van-e minden 
a mai egészségügyben, minden beteg idõben és a megfelelõ helyre jut-e, ahol a leggyorsabb, 
legcélszerûbb ellátást kapja? Mindezt úgy, hogy ezért nem kell egy fillért sem fizetnie? A 
visszajelzések, mûhibaperek nem ezt igazolják, hogy félõ hogy nem. De ha már a tényeknél 
tartunk: az ellátás-szervezésrõl szóló törvény ter vezete nem csökkenti, hanem növeli a beteg 
választási lehetõségeit, mert a szervezõ megállapodást köthet olyan magánrendelõvel is, 

Dr. Kincses Gyula
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A legélesebb kérdés mégis az, hogy lehet-e gazdasági vállalkozás az ellátás-szervezõ, 
szabad-e profitot képezni az egészségügyben? Abban Európában (de csak Európában…) 
konszenzus van, hogy a biztosítói oldalon megengedhetetlen a forprofit mûködés, a 
profitérdek. És ez így is van jól.  Abban is konszenzus van Európában, hogy a szolgáltatói 
oldalon (nem meghatározó, nem túlnyomó mértékben) szükség van a magánszféra 
részvételére. Az ellátás-szervezõ viszont a kettõ között van, így nem tudunk Európára 
mutogatni. De nem is kell. Azt a képtelen kiindulási pontot kell korrigálni, amely szerint a 
szervezõ a tõkemegtérülését változatlan mûködés melletti megtakarításból érné el, amit a 
betegektõl vagy a szolgáltatóktól von el. A megtakarítás (amelynek döntõ részét vissza kell 
fordítania a megelõzésbe és a szolgáltatók ösztönzésébe!) forrása csak az ésszerûbb 
szervezés, a felesleges, egészségkárosító vizsgálatok elkerülése, a takarításkor a szemétbe 
kerülõ gyógyszerek nem felírása lehet. Nem lehet elégszer elmondani: ez a megtakarítás sem 
tartalmaz kockázatot a beteg számára, mert a szervezõ anyagilag abban érdekelt, hogy a beteg 
kapja meg a szükséges kezelést, de csak azt kapja meg. Az alulkezelés a szervezõnek anyagilag 
sem érdeke, mert az elmaradt kezelés miatti szövõdmény gyógyítását is õ fizeti, és nála 
forintban realizálódik az az eszmei tétel, hogy könnyebb a bajt megelõzni, mint gyógyítani!

Tehát látjuk, hogy az ellátás-szervezési rendszerrel kapcsolatos fõ szakmai érvek 
nem valósak, a félelmek alaptalanok. Ráadásul az egészségpolitika gyakorlatában példátlan 
módon nem elvi fejtegetésrõl vitatkozunk, hanem ez most úgy történt, ahogy az 
egészségpolitikában mindennek történnie kellene: a Horn kormány alatt született egy jó 
elképzelés, az Orbán kormány alatt ebbõl egy folyamatosan bõvülõ kísérlet lett, mára már a 
lakosság 10 %-át érintõen (egymillió ember!) mûködik a betegirányítás Magyarországon, és 
ezt a rendszert szeretné a Medgyesy kormány általános rendszerré kiterjeszteni. Tehát nem 
fikcióról, ötletrõl beszélgetünk. Amikor a félelmeket soroljuk, meg kell nézni, hogy mi is 
történt azzal az egymillió emberrel, mi ott az eredmény. A mai túlpolitizált és szenzáció-
orientált világban bizonyosan nagy nyilvánosságot kapott volna, ha ennek a rendszernek a 
betegellenes volta beigazolódna. De ilyenrõl a négy év alatt senki nem hallott. Akkor meg 
mitõl félünk? Vagy csak szeretjük elõre megmondani, elõre rettegni? Kár, mert ez nem a 
reform, hanem a mi életünk.

Nagy baj, hogy a túlpolitizált környezet csípõbõl elutál minden változást. Mert 
reform, változás nélkül nem fog sikerülni igazságosabb forráselosztást teremteni, olyan 
egészségügyet kialakítani, amelyik jobban leképezi a szükségleteket. Az értelmes vita arról 
szólna, hogy jobb ellátást kapnak-e a betegek, és az új rendszer segíti-e az intézmények 
biztonságos, kiszámítható mûködését. Ez pedig szerkezetváltás és ésszerûbb szervezés 
nélkül nem fog menni. Ha nem javul az egészségügy hatékonysága, akkor csak krízisrõl 
krízisre fogunk bukdácsolni. Mielõtt bárki félreértene: több pénz kell az egészségügyre. Ez a 
rendszer alaptulajdonságaiból következõ nemzetközi tendencia, amit mindenkinek be kell 
látnia. Magyarország az elmúlt 10 évben a gazdaság növekedéséhez képest kevésbé növelte 
egészségügyi kiadásait, mint a régi EU tagállamok. Ezen változtatni kell. De azt szükséges 
mindannyiunknak megértenünk, hogy a forrásnövekedés egyik feltétele, de nem 
alternatívája a reformnak. Nem jó kérdés, hogy pénzt, vagy reformot: szükség van több 
pénzre az egészségügyben, de ez csak érdemi reformok esetén hasznosulhat. 

Budapest, 2004. június 7.
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