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Elôszó 

Az egészségügy egésze - szereplôit, feladatait, arányát tekintve - a társadalomnak egyik 
meghatározó részrendszere. Rendszer, mert jól definiálható területei funkcionális 
kapcsolatban vannak egymással. Dinamikus rendszer, mert állandó mozgásban van, egy - 
egy - akár periferikusnak tûnô- változás is a rendszer egészének mûködését befolyásoló 
folyamatokat indíthat meg. És végül: Nyílt rendszer, mert intenzív kapcsolatban van 
környezetével, a kívülrôl érkezô impulzusokra válaszol, azok hatására változik, fejlôdik. 
 
Egy ilyen bonyolult struktúra megismerése, a mûködését, változását jellemzô 
törvényszerûségek feltárása igen nehéz feladat. A nálunk fejlettebb országokban is csak az 
utóbbi néhány évben vett komoly lendületet annak a tudomány ágnak a fejlôdése, mely az 
egészségügynek, mint egységes rendszernek  elemzésével, leírásával, meghatározásával 
foglalkozik. 
Az egészségügyet tudományos szinten megközelítô szakemberek valamennyien -bár 
egyénenként igen eltérô módon- valamely hagyományos tudományágból indulnak ki 
elemzéseik során. Az alapot gyakorta a természettudományok képezik, vagy a jog, a filozófia 
jelentik a bázist az etikai és politikai megfontolásokhoz. Joggal fogalmazódik meg a kérdés: 
miért maradt ki a felsorolásból a közgazdaság tudomány? Az utóbbi idôben egyre inkább 
elkülönülnek és fokozatosan önálló diszciplínává válnak az egészségügyet közgazdasági 
oldalról megközelítô, a rendszer gazdasági törvényszerûségeit feltáró irányzatok. (Health 
Economics). Ennek a megközelítésnek a súlya fokozottan növekvô, hiszen a fejlett társadal-
makban az egészségügy gazdasági kihatása ma már olyan szintet ér el, hogy a közgazdasági 
megközelítés alapvetô és nélkülözhetetlen. Kiemelkedô szerepét tovább fokozza, hogy egyes 
törvényszerûségek megértéséhez az út csak a gazdasági összefüggések feltárásán keresztül 
vezet. 
 
Kincses Gyula könyve - ebben a szakmai megközelítésben  a hazai irodalomban alapvetô 
mûnek tekintendô. Mint gyakorló orvos ismerte meg az egészségügy felépítésének és 
mûködésének egyes elemeit. Tapasztalta mindazokat a problémákat, mûködési és 
funkciózavarokat melyek jelezték egészségügyi rendszerünk válságát. Késôbb, mint politikus, 
lehetôséget kapott arra, hogy megismerje a nyugati  társadalmak egészségügyében is 
tapasztalható, országonként eltérô, ám mindenütt jelentkezô problémákat és az ezekhez 
kapcsolódó megújítási törekvéseket, amelyek szakmai megközelítésébôl kiindulva nehéz 
politikai küzdelmek során próbálják az egészségügyi rendszer ésszerûsítését, társadalmi 
kezelhetôségét elérni. 
 
A szerzô legfôbb érdeme, hogy nem veszett el a részletekben, látja a fától az erdôt. 
Ugyanakkor bár  élô, fejlôdô organizmusként megfelelô rálátással az erdô egészét kezeli 
szerves egységként, nem felejtette el az egyes fákat, bokrokat, hiszen a reform tervezése alatt 
is praktizáló orvosként dolgozva megtartotta kapcsolatát a valósággal. Mint jó 
(egészség)politikus az egészségügy makrorendszerét igyekezett megismerni, és mint jó 
szakembernek, ezt sikerült is olyan színvonalon, hogy - ismétlem - alapvetô mû került ki a 
kezébôl. 
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Kincses Gyula aktívan részt vett a magyar egészségügy rendszerváltást követô megújításában. 
Munkáját mindig a szakmai alapok keresése,  a szakszerûség igénye irányította, és nem 
engedett a politikusokra állandóan leselkedô népszerûség - hajhászás kísértésének. Nép-
szerûtlen igazságok kimondására is vállalkozott azért, hogy megmentse a magyar 
egészségügyet a mûködésképtelenség veszélyétôl. 
 

Könyve kitûnô összefoglalása eddigi szakmai munkájának. Olyan alapvetô és egészében nem 
ismert összefüggéseket tár fel, melyek figyelembevétele nélkül csak eltévedni lehet abban a 
dzsungelban, melyet egészségügynek nevezünk.  
A szerzô feltárja, hogy az egészségügyi rendszerek struktúrája és mûködési módja - a 
gazdasági környezettel szoros kapcsolatban - folyamatosan fejlôdik, és ezzel összefüggésben 
rámutat, miért nem jelenthetjük ki, hogy létezik egy olyan optimális rendszer, amely minden 
körülmények között a lehetô legjobbként minôsíthetô. Elemzi mindazokat az okokat, melyek 
alátámasztják, hogy gondjaink orvoslására sehonnan sem vehetünk át kész, már mûködô 
egészségügyi rendszert.  Nem csak kijelenti, de a lehetséges megoldásokat is keresi:  a 
lehetôségeinkhez mért elfogadható megoldásokat nekünk kell megtalálnunk. 
 

Külön érdeme a mûnek annak felismerése, hogy csak részletkérdésekkel külön - külön, az 
alapösszefüggések meghatározása nélkül foglalkozni téves megközelítés.  Mindig látni kell a 
részletek közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat és figyelemmel kell követni magát az 
egész rendszert. 
 

Az általános alapelvek mellett nagyon fontosak azok a tételek, melyek az egészségügyi gazda-
ságtan alapjait érintik. Ezek közül is talán a legfontosabb annak a meghatározó 
összefüggésnek a felismerése, amely egy adott társadalom egészségügyi költségszintje és 
gazdasági teljesítôképessége között áll fenn. 
 

Itt azonban egy kritikai élû kérdést is fel kell tenni:  A szerzô "új társadalmi szerzôdést" tart 
szükségesnek az egészségügyre fordítható erôforrások arányát illetôen. Közismert azonban az 
az összefüggés, hogy a GDP egészségügyre fordított hányada  az adott ország egy fôre jutó 
GDP-jének függvényében növekszik. Kérdés,  mekkora szabadságfoka van a társadalomnak 
egy ilyen társadalmi szerzôdés megkötésében? 
 

Az egészségügyi ellátás színvonala és az egészségügyi költségek között fennálló, önmagában 
sztereotip kijelentésekkel meg nem válaszolható összefüggések szintén tárgyalásra kerülnek. 
 

Külön fejezetben foglalkozik a szerzô az egészségügy forrás oldalának kérdéseivel. 
Ennek során kiemelt figyelmet szentel annak a -bennünket manapság talán legjobban 
foglalkoztató területnek -, hogy bôvíthetô-e a jelenleg rendelkezésre álló  pénzforrások 
nagysága, illetve  köre és ha igen, milyen módon valósítható ez meg.  Eloszlat egy általános 
félreértést, mely összemossa a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás közötti 
különbségeket. Észreveszi, hogy a társadalombiztosítási rendszer kialakulása szerves fejlôdés 
eredménye, és hogy ennek a fejlôdésnek jól elkülöníthetô stádiumai vannak. Anélkül, hogy 
elveszne a társadalombiztosítási és biztosítási rendszerek világszerte tapasztalható 
sokféleségének felületi bemutatásában, az általános fejlôdési trendeket írja le. 
 

Itt van egy újabb kritikai megjegyzésem:  A szocialista országok kedvezôtlen tapasztalata az 
általános, egységes, központi társadalombiztosítási rendszerrel magyarázhatja az "egyszintû, 
több intézményes társadalombiztosítás önálló járulékgyûjtés mellett" címmel illetett német 
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rendszerrel kapcsolatos elnézôbb fogalmazását. Az "országosan (közel) azonos járulékszint" 
megállapítás vitatható.  
 

A könyv további nagyon fontos megállapítása: a forrásteremtés problémájával egyenrangú -
ha nem fontosabb- a pénz elköltésének problematikája, a megfelelô erôforrás allokáció 
elérése. S mialatt a szerzô ezt a kérdéskört boncolja, egy igen figyelemre méltó felismeréshez 
jut el. Az egészségügyet, mint piacot vizsgálva homlokegyenest eltérô viselkedést 
tapasztalhatunk a hagyományos értelemben vett fogyasztói javak piacának viselkedéséhez 
képest. Míg utóbbi esetében a vevô dominanciája, a kereslet a meghatározó, addig az elôbbi, 
vagyis az egészségügyi ellátások esetében a kínálat a döntô tényezô. Vagyis, érvényüket 
vesztik a klasszikus piaci szabályok, más esetben mûködésük módosul a hagyományos 
értelmezésekhez képest. Következésképp olyan piac elérése lehet csak a cél, amelybe - a 
klasszikus piaci mûködés érdekében - az állam mesterségesen beavatkozik. 
 
Az egészségügyi reform az elmúlt években ezt a beavatkozást tudatosan vállalta. Ennek a 
része a háziorvosi rendszer és a normatív teljesítményfinanszírozás  bevezetése. Az 
egészségügyi piacon a kínálat meghatározó szerepét a szakirodalom a piaci szereplôk (vevôk, 
eladók) közti információs aszimmetriával magyarázza. A szerzô új szempontokkal egészíti ki 
ezirányú ismereteinket is. Tiszta érdekviszonyok nélkül semmi sem mûködik, a gazdasági ösz-
tönzô hatások jelentik a meghatározó mozgató erôt. A különbözô finanszírozási rendszerek 
közötti célszerû választást  az egészségügyi rendszer egészére gyakorolt hatásukon belül is 
döntôen azok ösztönzô hatása határozza meg 
A gazdasági ösztönzés, a jövedelem, mint mozgató erô a szocialista tervgazdálkodás, a 
bürokratikus forráselosztás idôszakában is meghatározó szerepet vívott ki magának. A piac 
tiltására a válasz a fekete piacot kialakulása volt, életre kelt a hálapénz rendszer, melynek 
hatása sokkal nagyobb, mint sokan azt gondolják. A paraszolvencia meghatározó befolyással 
van az egész egészségügyi rendszer egészére, a fejlesztésektôl a szakmai struktúra alakításán 
át az egészségügy mûködésének befolyásolásáig. A paraszolvencia megmutatja, hogy a 
gazdaság szabályozó ereje milyen nagy. Ezt a befolyásolási eszközt a célszerû mûködés 
érdekében tudatosan kell igénybe venni. 
 

A szerzô alapvetô megállapítása, hogy az egészségügyi rendszer - a speciális gazdasági 
helyzetébôl eredôen - szükségszerûen ellentmondásba kerül a társadalom gazdasági teherbíró 
képességével. Általános tendencia, hogy az egészségügyi rendszer (amit az egészségügyi 
költségekre szoktak leegyszerûsíteni) gyorsabban növekszik, mint a gazdaság. 
 

Másik alapvetô megállapítása az egészségügy makroszintû erôforrás-elosztását leíró és 
elemzô arányos fejlesztés elvének kimondása, melyben megfogalmazza, hogy egy nép 
egészségi állapota csak a megelôzés, az egészségügy és az általános hozzáférés arányos 
fejlesztésével lehetséges, az egészségügy önálló fejlesztésével nem oldható meg a probléma. 
 
 
 
Az egészségügyi reform kezdeti - legnehezebb és meghatározó - lépései megtörténtek az 
elmúlt egy - két évben. A folyamat megindult, és szükségszerûen folytatódik azon az úton 
melynek kijelölésében a szerzô is meghatározó szerepet játszott.  
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Ilyen súlyú és összetettségû kérdésekkel foglalkozik Kincses Gyula könyve. Mint politikus 
nehéz helyzetbe hozza magát, mert túl lépett a jószándékú és nagyrészt teljesíthetetlen óhajok 
és ígérgetések szintjén. De a szakszerûség és a korrektség biztosan kiegyenlíti ezt a hátrányt. 
 
 
 
  Szekszárd, 1994. 02. 05 
 
 
 
     Bordás István 
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I. Az egészségügy gazdasági összefüggései 

1.1 Bevezetés 
Az új demokráciák rendszerváltásának általában markáns igénye az egészségügyi 
rendszer megújítása. A lakosság jobb ellátást, emberibb bánásmódot, kevesebb járulékot 
remél, az egészségügy méltóbb megbecsülést, reális béreket, jobb szakmai feltételeket 
vár az orvosi szabadság megnövelése mellett. Hamar kiderült azonban, hogy a 
rendszerváltás körüli évek forró hangulatú, aktív beszélgetéseinek, átvitatkozott éjszakái-
nak, fórumainak összefoglalt (külön - külön megfogalmazott) vágya - fele ennyi 
járulékból kétszer annyi szolgáltatást háromszoros bérhányaddal - nem realitás. A nagy-
ívû reformtervek operatív válságmenedzseléssé alakultak, az egészségügy megújítása 
vágy, álom helyett szükségszerûséggé, a túlélés zálogává alakult. E folyamatnak és 
okainak szeretnék könyvemben nyomába eredni az egészségügy gazdasági 
összefüggéseinek feltárásával. 
 

Az egészségügyi ellátás széleskörû biztosítása és finanszírozása a századvég általános és 
súlyos kihívása, nem csupán a posztsztalinista államok rendszerváltozásának problémája. 
Ahol központi elosztáson alapuló rendszer mûködik, ott az alacsony hatékonyság és a 
folyamatos költségnövekedés miatt elégedetlenek, ugyanakkor a költségemelkedés a 
honoráriumrendszerekben még drámaibb és ellenôrizhetetlenebb. Nem véletlen, hogy 
nincs olyan fejlett ország, ahol megkezdett vagy tervezett folyamatként ne lenne aktuális 
kérdés az egészségügy reformja. Amilyen sokszínûek a létezô megoldások, ugyanolyan 
változatos a kiút - keresés képe is, általában a másik (ország, csoport, teória) 
megoldásától várva eredményt. Néhány azonos alap-tendencia ugyanakkor a legtöbb 
reformtervben fellelhetô, hiszen a feladat - az egészségügy gazdaságos mûködtetése 
folyamatos költségnövekedés mellett - azonos. 
 
1.2 Az egészségügyi ellátás alapkonfliktusa 
Az egészségügyi ellátás korszerû szintentartása, illetve az egészségügyi költségek 
növekedése egyaránt megviseli a fejlett, és kevésbé fejlett országok gazdaságát. A 
probléma oka nagy valószínûséggel az, hogy a XX. század második felének 
demokratikus államai a WHO ajánlásának megfelelôen - az "Egészséget 2000-re 
mindenkinek!" jelszó szellemében - kiemelkedô prioritású feladatként kezelték az equitas 
(esélyegyenlôség a hozzáférhetôségben) kérdését az egészségügyben. (8, 9, 26.) A 
Clinton terv elfogadása óta már nincs olyan fejlett ország, mely ne ígérne megfelelô 
minôségû, széles körben igénybevehetô egészségügyi ellátást a polgárainak. 
 A 90-es évekre az orvostudomány és az azt kiszolgáló technika olyan szintre 
fejlôdött, amelynek mûködési, beruházási költségeit a kialakult egyenlô hozzáférés 
és az átalakult korstruktúra mellett nem tudja biztosítani az országok gazdaságának 
teljesítménye. 
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A "technikailag lehetséges és gazdaságilag megengedhetô" konfliktusa nem új gondolat a 
80-as évek végének szakirodalmában. A választ az elemzôk egy része (26.) a jóléti 
államok általános válságában, illetve az utóbbi évek tartós recessziójában véli megtalálni. 
A szerzô véleménye ennél pesszimistább: a konfliktus nem a gazdaság átmeneti 
válságából fakad, mely elôbb -utóbb majd' csak megoldódik, hanem: egy új társadalmi 
konszenzus nélkül feloldhatatlan alapkonfliktusról kell beszélnünk, mert az egészségügyi 
ellátás technikai - szakmai fejlôdése (és ennek költségvonzata) gyorsabb, mint a gazdaság 
növekedése. Ezt a feszültséget tovább növeli az a tény, hogy a jóléti államokban a 
gazdaság növekedése és a fejlett egészségügyi ellátás eredményeként megváltozik a 
korösszetétel (sok esetben csökkenô születésszám mellett), nô az átlagéletkor, és az 
idôsek részaránya. 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A természeti népekre jellemzô, évezredek alatt megszokott alakú korfa a fejlett 
államokban megváltozott (1. ábra), és ugyanez prognosztizálható a fejlôdô országokban 
is gazdaságuk megerôsödése után (8.). Ez a folyamat két okból is növeli az egészségügyi 
terheket, költségeket: egyrészt az aktív, jövedelemtermelô lakossági réteg csökkenésével 
nô az egy keresôre jutó eltartottak száma és költsége, másrészt közismert az a tény, hogy 
az életkor elôrehaladtával exponenciálisan nônek a költségek (2. ábra). 
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 Így mind az átlagéletkor 
hosszabbodása, mind az 
idôsek számának 
növekedése egyaránt az 
egészségügyi költségek 
növekedésének irányába 
hat. 
 

A XXI. századra ez a 
konfliktus várhatóan 
mélyül, hiszen a tu-
domány fejlôdési íve (és 
költségvonzata) 
exponenciális, míg a 
gazdaságé jó esetben is 

csak lineáris. A "mindenkinek bármikor mindent" elv (melyet mind a svéd, mind a 
szovjet típusú szocializmus megcélzott) bizonyosan nem valósítható meg, és ma már 
egyetlen ország sem vallja. 

2. ábra

 

Ez a szakadék még mélyebb a posztsztalinista országokban, hiszen az ígérvény igen nagy 
volt: teljeskörû, magasszínvonalú ingyenes ellátás állampolgári jogon. Amennyire élen 
jártunk az ígéretekben, annyira lemaradtunk a gazdaságban, így az igények és a realitás 
közötti ellentét ijesztô méreteket öltött (3. ábra). 
 

 A szocializmus -nevéhez 
híven- fejlett, a gazdaság 
teljesítôképességéhez 
képest irreális szociális -
népjóléti gondoskodást va-
lósított meg. A reális 
igények növekedésével és a 
gazdaság ellehetetlenü-
lésével ez a szakadék egyre 
mélyült, a gazdasági rea-
litáshoz képest túlzott 
méretû jóléti rendszerek 
mûködtetése csak a külsô 
és belsô adósság növeke-
dése árán volt megoldható. 

Végsô soron ez a folyamat vezetett a szocializmus bukásához: a jóléti rendszerek 
ellehetetlenülése, a gazdaság fenyegetô összeomlása miatt a szocialista elit számára a 
hatalom vértelen átadása tûnt a legegyszerûbb kiútnak. 

3. ábra

 

Az egészségügy gazdasági alapkonfliktusának felismerése - az adott ország gazdasági -
 politikai berendezkedésétôl függetlenül - három konzekvencia levonására kötelez:  
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a, Az egészségügyi rendszerek kérdésköre nem szûk szakmai kérdésként, hanem a 
társadalom alapkérdéseként kezelendô. Megoldás csak a kérdés teljes újratárgyalásával, 
új társadalmi szerzôdés megkötésével lehetséges. 
Egy egész társadalomnak - és nem az orvos-szakmának, a társadalombiztosításnak, vagy 
az egészségügyi miniszternek - kell eldöntenie, hogy a lakosság:  

- vagy ragaszkodik a kialakult hozzáféréshez, színvonalhoz az egészségügyben, és 
akkor vállalja ennek anyagi konzekvenciáját is az alapvetô prioritások 
átrendezésével,  

- vagy a lakosság úgy dönt, hogy a jelenlegi terhek, kiadások a gazdaság egé-
szének stabilitása miatt nem növelhetôek, és akkor vállal egy ésszerû kompro-
misszumon alapuló korlátozást. 

 
b, Az egészségügy szakmai alapállása a hippokráteszi eskün alapuló szolgálat, a minél 
magasabb ellátási szint nyújtása a beteg érdekében (a beteg érdeke a legfôbb törvény, de 
hogy mi a beteg érdeke, azt én döntöm el...). Ebbôl fakad, hogy bármilyen korlátozási 
szándék, mely a költségek ellenôrzésére, a mûködôképesség megôrzésére irányul, nem 
elsôsorban a lakosság, hanem az egészségügy ellenállásába ütközik. Ez volt tapasztalható 
Németországban is, ahol a bizonyos megszorításokat tartalmazó GSG (Gesundheits 
Struktur Gesetz) bevezetése miatt leginkább az egészségügyet kiszolgáló ipar és 
kereskedelem, majd másodsorban az orvosok, és legkevésbé a lakosság tiltakozott. 
Lényeges annak tudatosítása, hogy az egészségügy nem tarthatja fenn tovább arisztokra-
tikus különállását - én, a legmagasabban képzett értelmiségi tudásom legjavát nyújtom, a 
társadalom pedig ezt fizesse meg - , hanem be kell látnia, hogy az egészségügyi ellátás 
kérdése nem függetleníthetô a gazdaság makroszintû összefüggéseitôl. 
 

c, Az egészségi állapot javításának nem kizárólagos színtere az egészségügyi szolgálat. A 
WHO állásfoglalása (Lalonde modell) alapján az egészségügyi szolgálat csak 11 % -ban 
felelôs az egészségügyi állapotért (4. ábra), míg az egészségüggyel kapcsolatos 
költségeknek jelentôs részét (80 - 95 %) a kuratív szolgálatok használják fel. El kell dön-
teni, hogy egy állam az egészségügyi szolgálatot, vagy az egészség ügyét preferálja. A 
késôbbi költségrobbanás csak akkor fékezhetô, ha az egészség ügye nem marad a 
szaktárca magánügye, hanem a kormányzati munka meghatározó interszektoriális 
attitûdjévé válik. 
 
 
 
 

Megállapítható, hogy az egészségügyi  források elégtelensége nem átmeneti és regionális 
probléma, hanem a következô évszázad súlyos kihívása, mely csak a probléma részletes 
újratárgyalásával oldható meg. Az optimális megoldás megtalálásához ismernünk kell az 
egészségügyi költségek természetét, és miután a volt szocialista rendszer országai 
koncentrálják, elôrevetítik a világ ilyen jellegû problémáit, a kérdésekre adott magyar 
válasz megismerése talán nem tanulság nélküli. 
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1.3 Az egészségügyi 
költségek természete 
A politikus szemszögébôl nézve 
az egészségügyi költségeknek 

egyetlen kiszámítható tulajdonsága van: a költségek folyamatosan növekednek, és a 
bármilyen célból végzett beavatkozás csak fokozza a költségnövekedést (6, 18, 24.). 
Ennek megfelelôen általában jószándékú laicizmus bármilyen piaci elemeket tartalmazó 
megoldástól a költségek csökkenését várni. A piaci elemek (teljesítményelvû elosztás, 
PPS jellegû elszámolás stb) bevezetése jó esetben is csak a költségek növekedésének 
ütemét lassítja, illetve a fajlagos költséget csökkenti, a hatékonyságot növeli. Ez nem kis 
eredmény, de a nagyobb hatékonyság, a fajlagos költség csökkenése általánosan nem az 
összköltséget csökkenti, hanem a nyújtott szolgáltatások mennyiségét, minôségét növeli. 
Általában levonható az a következtetés, hogy az egészségügyi költségek nagysága 
alapvetôen nem a struktúrától, az elosztási rendszertôl függ, hanem társadalmi alku 
kérdése, azaz attól függ, hogy mennyit szán erre a célra az adott ország. Ennek 
megfelelôen az egészségügyi költségek kontrolálhatósága annak a függvénye, hogy az 
adott országban mennyire szabályozott központilag az egészségügyi kiadások finanszíro-
zása. Állami Egészségügyi Szolgálat (ÁESZ) és központilag ellenôrzött társadalom-
biztosítási modell (központi járulék-megállapítás) esetén a költségvetés által meg-
határozott az egészségügyi költségek mértéke, a piaci elemek beépítése csak az elosztás 
technikáját változtatja. A finanszírozás forráselosztáson alapul. Ha az egészségügyi 
költségekben a forrás diffúz, többszektorú, abban az esetben a finanszírozás költség-
elismertetésen alapul, és nehezen ellenôrizhetô. Ha az adott országban a centrális költség-
megállapítás miatt (ÁESZ, egybiztosítós társadalombiztosítási modell) az összkiadás (a 
forrás) törvény által féken tartható vagy csökkenthetô, abban az esetben a piaci elemek 
fogják kompenzálni a forrásszûkülést, és változatlan szolgáltatás kevesebb pénzbôl 
teljesíthetô. 

4. ábra

Mindebbôl következik, hogy a költségek fékentartása, a lakossági terhek csökkentése az 
egészségügyben önmagában a nyílt piaci viszonyok bevezetésével nem érhetôk el. A 
hatás fordított: a tiszta piaci viszonyok következményeként lényeges költségnövekedés 
várható. 
 

A fentiek magyarázata az egészségügyi piac különös természetében keresendô. 
Általánosan ismert a Marschall féle megállapítás, hogy piaci viszonyok esetén a kereslet 
szabja meg a kínálatot. Ez alól az egészségügy kivételt jelent. Itt pont fordítva van: a 
kínálat határozza meg a keresletet. A válasz a kereslet fogalmának elemzésében kere-
sendô. A kereslet két vektor eredôjeként definiálható, melynek nagysága a szükséglettôl, 
és a kielégítéséhez rendelkezésre álló forrástól függ. Véleményem szerint a kettô közül a 
szükséglet a meghatározóbb, hiszen, ha a szükséglet elég erôs, - azaz alapszükségletrôl 
van szó -, akkor a prioritások átrendezésével makroszinten megteremti a kielégítéséhez 
szükséges forrásokat. Ennek alapján a folyamat megértése érdekében az egészségügyben 
a szükséglet fogalmát kell alaposabb vizsgálatnak alávetnünk. 
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1.4 A szükséglet specifikumai az egészségügyben 
 

Az egészségügyi szükséglet két specifikus tulajdonsággal is rendelkezik. 
 
1.41 A szükséglet mértéke 
A szükségletek alapvetôen két csoportra oszthatók. A szükségletek egy része 
keménykorlátos, azaz nagysága objektív, definiálható. A másik része puhakorlátos, 
mennyisége egzakt módon nem állapítható meg. A keménykorlátos szükségletek esetén 
könnyen meghatározható az a határ, amely fölé a fogyasztás érdemben nem emelhetô. Ha 
a kínálat ezt a szintet meghaladja, kínálati piac alakul ki, mely elvben képes a legjobb 
ellátottságot biztosítani az elérhetô legalacsonyabb áron. 
 

Egyszerû példával: bár a táplálkozás ugyanúgy alapszükséglet, mint az egészségügy, de 
ez keménykorlátos, azaz a szükséglet - a gyomrom befogadóképessége - meghatározható. 
Ennek megfelelôen itt a klasszikus módon mûködik a piaci önszabályozás 
(autoregulációs feed back). Ha egy településen nem volt pizzeria, az elsô pizzás könnyen, 
és elég nagy nyereség mellett tud megtelepedni, hiszen árait legfeljebb a többi élelmi-
szerár szabályozza, de konkurencia nem. (Hiába újdonság a pizza, mégsem lehet drágább 
mint a bélszín, de a megunt tucat - pörkölttel már bátran versenyezhet.) Ha a jó üzlet 
láttán kinyit a második pizzázó is, az elég nagy lakosságszám esetén várhatóan hasonló 
nyereségre tehet szert. Az ár magas, a fogyasztás duplájára nôtt, még mindig ellátási 
hiány van. Piaci szabályozás (szabad verseny) esetén mindez az elfogyasztott pizzák és a 
pizzériák számának növekedéséhez vezet. Ez a folyamat csak egy darabig zavartalan: a 
lakosság befogadóképessége és pénztárcája véges. Kínálati piac alakul ki, a 
túlszaporodott üzletek elkezdenek versengeni a vevôkért. Valamilyen formában 
mindegyik árat csökkent: az egyik ugyanazért a pénzért nagyobb adagot ad, a másik 
családi akciót hirdet, a harmadik elvitelre ad olcsóbban, az ötletek kifogyhatatlanok. Ez a 
pizzaevôk rövid aranykora. Az árak esnek, de a fogyasztás mégsem nô, a boltok félházzal 
sem mennek: pár üzlet csôdbe kerül, profilt vált, átalakul, megszûnik. Csökken a 
túlkínálat, az árak enyhén emelkednek, beáll az egyensúly. A végeredmény: a lakosság 
ideális üzletsûrûséggel van ellátva, az árak olcsók, de a területen más éttermekben 
szokásos átlaghasznot éppen hozzák. Mindenki elégedett, happy end. 

Ha ez ilyen szép, akkor miért nem lehet ugyanezt alkalmazni az egészségügyben is ? 
Mert az egészségügyi kereslet nem így viselkedik, a szükséglet puhakorlátos, nem 
objektivizálható. Közismert az a nem alaptalan mondás: egészséges ember nincs, csak 
rosszul kivizsgált beteg. (Barátom bôrgyógyász édesapja így kapacitált: tanuld meg fiam, 
egy jó bôrgyógyász három betegbôl élete végéig megél...) Így az egészségügyi szolgál-
tatások mennyiségét nem a szükséglet - a lakosság egészségi állapota - határozza meg, 
hanem az egészségügyi szolgálat kapacitása és hozzáférhetôsége. Az ellátóhelyek számá-
nak növekedése nem indít meg egy egészséges szelekciót, a betegek elégedettségére 
pályázó versenyt az orvosok között, hanem minden orvos megtalálja a maga betegét. A 
szerzô elismeri az elméleti közgazdászoknak azt az ellenvetését, hogy a humán 
szükségletek sem növelhetôk a kínálattal korlátlan módon, mert az egyéb javak 
élvezhetôségének kompetíciója gátat szab a keresletnek - egyszer élünk. Ez a korlát 
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azonban olyan magas szintû fogyasztás fölött érvényesül, amely társadalmi méretekben 
messze a megfizethetôség határain kívül esik, így a reális tartományban a lineáris össze-
függés joggal tételezhetô. Ennek megfelelôen a kínálati piac fogalma is teljesen másképp 
értelmezendô a puhakorlátos szükségletek esetében: a kínálati piac hatása nem árcsökke-
nés és a szolgáltató helyek számának spontán, önszabályozó korlátozódása, hanem az 
igénybevett szolgáltatások és az egészségügyi kiadások növekedése lesz, a kínálat növe-
kedésének megfelelôen. Ha egy területen egy szakterületrôl hirtelen több orvos telepedik 
meg, akkor piaci viszonyok között ennek következménye nem az lesz, hogy a kevésbé 
népszerû orvos tönkremegy, vagy szakterületet vált, hanem várhatóan "járvány tör ki", 
azaz megszaporodik az a betegségcsoport (ellátása), amelyik specialistái megtelepedtek. 
(Ugyancsak járványszerûen képes terjedni egy - egy betegség valamely új, ritka mûszer 
beszerzése után is.) Ez persze lehet hasznos is a jobb ellátás miatt, de mindenképpen 
piacbôvülést és költségnövekedést jelent. 
 
1.42 A szükséglet megítélhetôsége 
Az egészségügyi szükséglet másik különös vonása, hogy a szükségletet nem a fogyasztó, 
hanem nagyrészt a szolgáltatást nyújtó állapítja meg. Az elôzô pizzás hasonlatnál 
maradva: a helyzet olyan, mintha a pincér döntené el, hogy éhes vagyok-e, és ha szerinte 
igen, akkor mibôl, mennyit szeretnék enni - inni. A hasonlat szélsôséges, de a beteg 
laikus, és a legtöbb esetben nem tudja kontrollálni saját szükségletét (a piac 
asszimetritása az egészségügyben). Ebben a tekintetben a szolgáltatást nyújtóra, az 
egészségügyre kénytelen hagyatkozni. A szükséglet megítélésébe az orvos részérôl 
óhatatlanul szubjektív elemek is keverednek. Ha az orvos mint szolgáltatást nyújtó 
anyagilag is érdekelt az ellátás mennyiségében, abban az esetben  tetszés szerint 
növelheti a keresletet. Ellenkezô esetben (bázisfinanszírozású rendszerben) anyagi 
érdekeltség hiányában a szolgálat az ellátás visszafogásával reagálhat. Ezért nô a 
szolgáltatás-tömeg a tarifarendszerekben, és ez magyarázza az angol és az ír egész-
ségügyben a hosszú várakozási idôket. (Az állami egészségügyben nincs 
teljesítményarányos érdekeltség, a magán ellátásban van. A hosszú várakozási idôvel 
lehet a beteget udvariasan a gyorsabb fizetô ellátás irányába terelni...) A feketepiac 
(paraszolvencia) hatásai összetettek, és az utóbbi idôben ez a kérdés a kutatások elôterébe 
került. A morális hatáson kívül lényeges az a tulajdonsága, hogy a paraszolvencia csak 
keresleti piac esetén marad meg tartósan. Ezért a paraszolvencia - és haszonélvezôi - 
számára elemi érdek a hiány fenntartása vagy újrateremtése. A hiány lehet kapacitás, 
minôség, gyorsabb ellátás, vagy emberibb(nek vélt) bánásmód. A fentiek alapján a 
magyar egészségügyi reform sikerének egyik kulcskérdése, hogy a két ellentétes piaci 
hatás - a normatív finanszírozás hiánycsökkentô és a paraszolvencia hiánynövelô hatása - 
közül melyik lesz az erôsebb. Mindez aláhúzza az egyéni érdekeltség megteremtésének 
szükségességét, mert e nélkül az irányított piac pozitív hatásait kiolthatja a 
paraszolvencia ellentétes hatása. 

A fentiek alapján kimondható, hogy az egészségügyi szolgáltatások mennyi-
ségének és minôségének szabályozására, az árak csökkentésére a piaci verseny, a 
kínálati piac kialakítása - mint elsôdleges eszköz - alkalmatlan. 
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A fenti állítás ma még újszerû és provokatív, számítások tucatjaival találkozunk, melyek 
az ellenkezôjét bizonyítják. Ezek a makro- és mikroszintû egészségügyi gazdaságossági 
számítások általában a fentiek figyelmen kívül hagyása miatt tévednek akkor, amikor a 
megelôzés és a modern ellátások költségcsökkentô hatását próbálják bizonyítani. Ezek a 
számítások figyelmen kívül hagyják azt, hogy az egészségügyi szolgálat teljesítését 
alapvetôen a kapacitás határozza meg. A számításokban a téves kiindulás az, hogy a be-
tegségek számát konkrét (véges) halmaznak tételezik fel. Ha ez igaz lenne, abban az 
esetben valóban lehetne úgy számolni, hogy mennyi a megelôzés, vagy a modernebb 
eljárás bevezetésének költsége, mennyibe kerül a "kiváltott"  kezelés, és ha a szaldó pozi-
tív, akkor megtakarítás érhetô el. Tehát: ha ennyi betegséget megelôztünk, vagy ennyi 
ápolási napot megspóroltunk, akkor ezek számított költsége megtakarítás. 
 

 A prevenciós költségszámítások alapja képletszerûen: 
   n*k > (n-Pn)*k + Pn*Pk 
 ahol: 
  n: a betegségek száma adott betegségcsoportban 
  k: egy betegség kezelési költsége 
  Pn: a megelôzött betegségek száma  
  Pk: egy betegség megelôzésének költsége 
 

Ezzel szemben a helyes számolás:  
   n*k + Pn*Pk > n*k  
 Magyarázat: változatlan kapacitás esetén a betegségek száma ( n ) konstans, és jó 

prevencióval sem csökkenthetô n-Pn-re. 
 

A (kezelt) betegségek száma nem a morbiditási viszonyoktól, hanem az egészségügyi 
szolgálat kapacitásától, azaz teljesítôképességétôl függ. A "megelôzött" betegségek 
helyett új - eddig kapacitáshiány miatt nem kezelt - állapotok minôsülnek betegséggé, 
illetve a lerövidült ápolási idôt az esetszám növekedése kompenzálja. Ennek megfelelôen 
a következmény nem költségcsökkenés, hanem több, vagy magasabb színvonalú ellátás. 
Jól bizonyítja mindezt a fekélybetegség kezelésének honi története az elmúlt 20 évben. A 
hatvanas, hetvenes években az általános sebészeti, belgyógyászati ágyak jelentôs részét 
súlyos fekélybetegek foglalták el, és a csonkoló mûtétek mindennaposak voltak. A 
fekélybetegség komoly betegség volt (bele is lehetett halni), kezelése sok esetben 
mindenképpen intézeti ellátást követelt. A foto- és elektrotechnika valamint a gyógyszer-
ipar fejlôdésével a nyolcvanas években alapvetôen megváltozott a helyzet. A 
diagnosztika korai szakban pontosabbá vált az endoszkópi fejlôdésével, és a módszer 
finomodása részben ambuláns ellátássá változtatta a terápiát is. Változott a szemlélet is: a 
radikális mûtétek a késôi csonk-karcinómák veszélye miatt visszaszorultak, és a moder-
nebb eszközök szelektív alkalmazást tettek lehetôvé. A gyógyszeres terápia fejlôdése, a 
modern H2 antagonisták megjelenése új szakaszt jelentett a fekélybetegség kezelésében: 
a kórházi, speciál-szakrendelési szintrôl háziorvosi szintre "csúszott le" a régen 
félelmetes betegség kezelése. Mindennek a sebészeti ágyak számának vagy 
kihasználtságának ugrásszerû csökkenését kellett volna okoznia. Nem ez történt, hanem a 
sebészeti kapacitás változása nélkül drámaian megugrott a gyógyszerár-támogatás 
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költsége. Ma az Ulceran vezeti a gyógyszer-ártámogatás listáját, és 1993-ban csak ennek 
az egy gyógyszernek az ártámogatására kifizetett összeg több mint egymilliárd Ft volt, 
ami megfelel körülbelül ezer sebészeti ágy évi többletköltségének. A példából láthatjuk, 
hogy a modern, korszerû, kevesebb kórházi kezelést igénylô gyógyszeres kezelés -
 melynek "gazdaságosságát, költségcsökkentô hatását bárki beláthatja" - nem csök-
kentette az egészségügyi költségeket, sôt: önmagában többszázalékos költségnövekedést 
okozott, amin csak keveset enyhít a táppénz esetleges csökkenése. A nyereség itt sem 
pénzben, hanem megnyert életminôségben, a csonkoló mûtétek elmaradásának hatásában 
mérhetô. 
 

Ugyanez a példa végigvezethetô az urológiában is: a perkután vesekôzúzás és a 
transzuretrális prosztatarezekció lehetôsége "kilopta" a szakma két heroikus nagymûtétét, 
de az ágyak száma, kihasználása itt sem csökkent ennek megfelelôen, de nôtt az 
ambuláns kassza kiadásának összege a vesekôzúzások költségével. 
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II. A prevenció kérdésköre 

2.1 A prevenció korszerû értelmezése 
Az egészségügy, - és így az egészségügy gazdasági kérdései - nem egyszerûsíthetôk le a 
gyógyító szolgálatok mûködési - finanszírozási kérdéseire. A lakosság egészségi 
állapotáért - mint ahogy az a WHO állásfoglalása alapján is ismert -, csak 11 %-ban 
felelôs az egészségügyi ellátás minôsége, meghatározó jelentôsége az életmódnak és a 
környezeti hatásoknak van. Ezt, a gyakorló orvos számára nehezen elfogadható elméleti 
megállapítást - sajnos - meggyôzôen bizonyítja az elmúlt évek magyar adatsora (5. ábra).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. ábra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha az egészségügyi szolgálat kapacitását - orvosok, szakdolgozók, szakorvosi órák, stb 
számát - tekintjük, megállapítható a folyamatos növekedés. Miközben mindehhez nem 
számszerûsíthetô módon Magyarországon a szakmai színvonal és az orvostechnikai 
ellátottság is folyamatosan emelkedett, az egészségügy "végterméke" az átlagéletkor 
folyamatosan csökkent, a morbiditási és mortalitási mutatók romlottak. A 
szocializmusban az általános minôségromlás, a természet ereinek rablásszerû "leigázása", 
a környezetrombolás következtében az egészségkárosító hatások felerôsödtek, míg az 
életminták egyre negatívabbá váltak, mindez az egészségi állapot folyamatos romlásához 
vezetett. A romló népegészségügyi helyzetet a látványosabb megoldással, az 
egészségügyi szolgálat erôn felüli fejlesztésével kívánták kompenzálni. Ennek 
megfelelôen bármilyen jogos igény is a leromlott és alulfinanszírozott egészségügyi 
szolgálat fejlesztése, tisztában kell lenni azzal, hogy ez csak tüneti kezelés, a tragikus 
egészségi állapot csak a prevenció elôtérbe helyezésével javítható. A kormányok egyik 
legfontosabb feladata az egészségcentrikus és az egészségügy centrikus politika 
konfliktusának feloldása (6. ábra). 
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A prevenció szükségességét 
szerencsére ma már egyre 
többen ismerik fel, széles tár-
sadalmi konszenzus alakult ki 
a szükségességének megítélé-
sében. A jó szándékú törekvé-
sek kapcsán ugyanakkor né-
hány gyakori félreértést is tisz-
tázni kell. A prevenció nem 
egyszerûsíthetô le a kampány 
jellegû szûrések ki-
terjesztésére. A hatékony szû-
rés eredménye általában a be-
tegségek jó részénél a korai 

felismerés, azaz a már kialakult betegségek, kóros állapotok minél korábbi detektálása. A 
betegségek megelôzését azonban nem az egészségügyi szolgálaton keresztül lehet 
hatékonyan elérni, hanem a környezeti ártalmak csökkentésével, és átfogó életmód és 
szemléletváltoztatással. Mindez nem jelenti a szûrések feleslegességét, csupán azt, hogy 
több és intenzívebb szûréssel önmagában nem lehet a problémát megoldani. A szûrések 
kérdésköre egy etikai problémát is felvet: rendszeresen vagy kampányszerûen csak olyan 
betegségeket, állapotokat etikus szûrni, melyeknek kezelése úgy szakmai, mind 
finansziális szempontból megoldott. Ez alól kivétel, ha az intenzív szûrést járványügyi 
helyzet indokolja (hepatitis, AIDS). A szûrések tervezésénél cost/benefit szempontokat is 
figyelembe kell venni, olyan területeken célszerû végezni, ahol a validitás megfelelô 
(álpozitív, ánegatív esetek kis száma), és célzott csoportokban a kiszûrt esetek száma 
viszonylag magas (mammográfia, cervix és oszteoporózis szûrés). 

6. ábra

 
2.2 A prevenció gazdasági összefüggései 
Az egészségügy Magyarországon sokáig nélkülözött minden költségérzékeny 
szemléletet. Így önmagában örvendetes az a ma népszerû gondolat, hogy a prevenció jó 
befektetés, mert hosszabb távon olcsóbb a betegséget megelôzni, mint meggyógyítani. Ez 
az állítás jó szándéka ellenére sajnos téves, az egészségügy gazdasági össze-
függésrendszere bonyolultabb ennél. A prevenció nem bank, ahova ma beteszünk 
100.000 Ft-ot, és 10 év múlva kivehetjük a háromszorosát. A nyereség itt ennél 
fontosabb: nem pénzben, hanem tartalmas, emberhez méltó, egészségben megélt 
életévekben mérhetô. A költség-megtakarítás két okból sem igaz: 
- Az egészségügyi szolgálat a megelôzött betegségek helyett más állapotokat fog 

betegségként kezelni. Ez javítja az egészségi állapotot, az ellátás színvonalát, de nem 
csökkenti a költségeket. 

- A prevenció célja az élet meghosszabbítása. Az egészségügyi költségek az életkorral 
exponenciálisan nônek, igy a megnövelt életkor növeli az egészségügyi költségeket. 

A fenti példát folytatva: a prevenció olyan bank, ahova azért kell betennünk X összeget, 
hogy 20 év múlva is betehessük a dupláját. 
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A "könnyebb a bajt megelôzni mint megszüntetni" elv egészségügyi költség-
csökkentô hatása szimplifikáló megközelítés, és hamis illúzió. A prevenció, a szûrés 
javítja egy nemzet életesélyeit, de az egészségügyi költségeket nem csökkenti, hanem -
 jobb eredmény mellett - növeli. A fenti gondolatmenetet többen félreértik, és a szerzôt 
prevenció ellenesnek minôsítik. Errôl szó nincs, csupán komolyan veszem a prevenció 
fontosságát és kötelességemnek érzem felhívni arra a figyelmet, hogy felelôtlen megkö-
zelítés a prevenció egészségügyi költségmegtakarító hatását hangoztatva a prevenció 
kérdését piaci érdekkörbe utalni, és ezzel "letudni a problémát", mondván, hogy 
gazdasági érdekbôl a biztosító majd megoldja. A prevenció kiemelkedô fontosságú 
feladat, melynek feladat-, követelmény- és intézményrendszerét - a hozzátartozó 
forrásokkal együtt - meg kell teremteni. 
Ugyanakkor el kell ismerni azt is, hogy a prevenció eredményeként makroszinten 
keletkezhetnek konkrét megtakarítások a kevesebb táppénz vagy rokkantsági ellátás 
miatt, valamint a megnyert munkaképes évek, csökkent munkaidô-kiesés miatti többlet-
értékelôállítás is jelentôs lehet. Ezek a nyereségek, megtakarítások ugyanakkor nagyrészt 
nem az invesztíció helyén kamatoznak, tehát az egészségügyi költségvetés mérlegét 
érdemben nem javítják. Ezeket a becsléseket egyébként is óvatosan kell kezelni, mert az 
új demokráciák gazdasági szerkezetváltásából fakadó problématömegben a helyreállított 
munkaerô nem minden esetben jelent realizálható többlet-termelést, és a táppénz, 
rokkantellátások is sok esetben a szociális problémák szublimálásának eszközei, tehát 
ezek "megspórolása" más szociális alrendszer kiadásait növelik. 
A jó prevenció gazdasági eredményként hosszú távon is legjobb esetben "csak" a 
költségnövekedés lelassulása várható. Az elmúlt idôszakban, amikor deklaráltan az 
ember volt a legfôbb érték, a gazdaságossági szempontok teljes mellôzése tartalom 
nélkülivé tette a meghirdetett célt. A rendszerváltozás kapcsán megerôsödött a gazdaság-
centrikus szemlélet, a cost/benefit megközelítés, de ennek a szélsôséges, kizárólagos 
értelmezése ugyanolyan káros. A humán szférában a gazdasági nyereség nem lehet 
elsôdleges cél, csupán eszköz, mely a szolgáltatások mennyiségét vagy minôségét 
hivatott javítani. A prevenció folyamatos invesztíciót igénylô alapvetô kötelessége egy 
államnak, amihez a forrásokat az életminôség, a megnövelt és egészségben megélhetô 
életévek érdekében biztosítani kell. 
 
 
2.3 Az erôforrások makroszintû optimalizálása az 
egészségügyben 
Az arányos fejlesztés elve. 
 

A volt szocialista országok szûkülô forrásai és romló népegészségügyi mutatói fokozzák 
a felhasználó felelôsségét. A kormányoknak "kötelessége" az erôforrásokat optimalizálni, 
mert az ineffektív gazdálkodás tovább rontja a nép egészségi állapotát. A kérdés az, hogy 
mit jelent a források optimalizálása az egészségügyben? 
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Az egészségügy összetett feltételrendszerû nagyrendszer, melynek hatékonysága több 
vektor eredôjeként definiálható. Az egyes vektorok az egyes alrendszerek, melyek 
meghatározó módon hatnak az egészségügyi állapotra. 
Az egészségi állapotért három fõ tényezõ felelõs.  Ennek alapján a  fôbb vektorok: 
 

 - népegészségügy 
 - gyógyító szolgálatok 
 - jóléti rendszerek, hozzáférhetôség 
 

(A három vektor közül a népegészségügy két páhuzamos vektorként is ábrázolható. A 
prevenció és a közegészségügy eredôje közös: a népegészségügy, mely szemléletében 
ésszervezésében egységes szemléletet igényel, de forrás-oldalról az elkülönült feladat- és 
intézményrendszer miatt ebben az értelemben célszerû önálló erõforrásként 
megkülönböztetni.) 
 

Az egészségpolitika igazi feladata az egyes komponensek közötti megfelelô arányok 
beállítása. Egy - egy komponens kizárólagos növelését csak bizonyos határig követi az 
eredmény növekedése. Az optimalizálás matematikai hasonlattal élve a téglatest éleinek 
és térfogatának összefüggéséhez hasonló. Az optimális térfogat - téglatest esetében - 
azonos nagyságú élek, azaz kocka esetén érhetô el. Egy 5 cm élhosszúságú kocka 
térfogata 5*5*5 = 125 cm3. Ha az élek hosszát összesen 15 cm-el növelhetjük, akkor 
nem mindegy, hogy ezt egyetlen élhez tesszük hozzá í5*5*(5+15) = 500 cm3ý, vagy 
egyenletesen osztjuk szét í(5+5)*(5+5)*(5+5) = 1000 cm3ý. 
Ugyanez igaz az egészségügyre is: csak a források arányos fejlesztésével lehet megfelelô 
eredményt elérni. Hiába jó a gyógyító szolgálatok minôsége egy adott országban, ha a 
környezeti ártalmak, az életmód miatt rossz a morbiditási helyzet, vagy a lakosság 
jelentôs része nem fér hozzá az ellátáshoz. Ugyanaz fordítva is igaz: a megfelelô szintû 
prevenció soha nem teheti feleslegessé a gyógyító ellátások fejlesztését. Mindez aláhúzza 
az arányos fejlesztés elvének fontosságát, mert e nélkül az erôforrások kihasználtsága 

nem megfelelô. 
 
 Az egyes vektorok ideális nagyságának 
megállapításának összefüggését - a humán 
rendszerek komponenseinek elvi hatásfok-
optimum görbéjét - a 7. ábra mutatja. Lát-
ható, hogy a befektetés és az eredmény 
összefüggése nem lineáris. A kezdeti 
befektetés makroszinten egy pontig nem 
hoz érezhetô eredményt.  
 
Konkrét példán: az elsô mágneses magre-

zonanciás tomográf (MRI) készülék beszerzése inkább tudományos jelentôségû, a 
módszer elterjedésének elôfutára, a lakosság ellátását érdemben nem érinti, hiszen a 
szakmailag indokolható eseteknek csak töredéke kerülhet vizsgálatra. Hiába duplázzuk 
meg a költségeket (Buda mellett Pestre is kerül egy), az ország ellátottsága érdemben 

7. ábra
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nem javul. Ha már egyetemenként, regionális központokként mûködik egy - egy 
készülék, akkor, bár az ellátás nem kielégítô, de minôségi változás történt, az eljárás 
részévé vált az orvosi gyakorlatnak. Innentôl kezdve a megyénkénti készülék telepítése 
ugrásszerû javulást jelent, az ellátás már - már kielégítô, pár speciális területi és szakmai 
problémát kell inkább megoldani. Ettôl a ponttól a további beruházás hatásfoka romlik. 
Ha az ellátás hozzáférhetôségét újabb szinttel kívánjuk javítani, annak forrásigénye már 
hatalmas. Fel lehetne szerelni persze minden kórházat és rendelôintézetet MRI -vel, ez 
kétségtelenül javítaná a szakmai színvonalat, csökkentené a sugárterhelést, pontosabbá 
tenné a diagnosztikát, de olyan áron, ami már nem éri meg, mert ezt az összeget más el-
járásokra fordítva (a görbe alsóbb szakaszán) lényegesen jobb hatásfok érhetô el. 
 

Ugyanez az összefüggésrendszer igaz az egészségügy fô komponenseire is. Csak az 
egészségügyi szolgálat, vagy a prevenció kizárólagos fejlesztésével nem érhetô el jó 
eredmény. A volt szocialista országok általában fejlett közegészségügyet, túlzott 
kapacitású, leromlott infrastruktúrájú alulfinanszírozott egészségügyi ellátó-szolgálatot és 
elhanyagolt népegészségügyet kaptak örökségül, így az arányos fejlesztés elvének 
megfelelôen a népegészségügy fejlesztésének kell prioritást élveznie.  
 
 

Ennek megfelelôen jelölhetôk ki a fô feladatok: a népegészségügy fejlesztése, a 
közegészségügy eredményeinek megôrzése és az egészségügyi szolgálatok 
hatékonyságának, forrássûrûségének, gazdaságosságának fokozása, minôségének 
egységesítése a szolgáltatások racionalizát, de széleskörû hozzáférhetôsége mellett. 
 
2.4 Feladatmegoszlások a prevencióban 
Az egészség összetett feltételrendszere miatt a szélesebb értelemben vett megelôzés csak 
kiemelt állami feladatként értelmezhetô. Egy ország csak akkor érhet el e téren 
eredményt, ha a prevenciót a kormányzati politika meghatározó interszektoriális 
attitûdjeként kezeli. Ebbe a munkába természetesen be kell kapcsolódniuk a különbözô 
szervezeteknek a társadalombiztosítástól az állampolgári kezdeményezésekig, és ki kell 
használni az Állampolgár személyes közremûködését, felelôsségét.  
 

A társadalombiztosítá, a különbözô szintû önkormányzatok, civil szervezôdések szerepe 
nem elhanyagolható - ellenkezôleg: részvételi arányuk mutatja a demokratizálódás fokát -
, de az alapvetô felelôsség és koordináló szerep az államé. E megállapítás nem etatista 
szemléletbôl fakad, hanem a tennivalók jellegébôl: például a megfelelô minôségû ivóvíz 
biztosítása, az adó, a vám, és a támogatási rendszerek átalakítása, a szabványok 
szigorítása és ellenôrzése, a katalizátorok elterjesztése, a Budapestet elkerülô körgyûrû 
kiépítése, az ólommentes benzin adótartalmának megállapítása, a közúti tranzit forgalom 
vasútra terelése stb, nem lehet a társadalombiztosítás, vagy a társadalmi szervezetek fe-
ladata, mert minden jószándékuk ellenére nem rendelkeznek megfelelô hatáskörrel.  

A fenti vagy hasonló problémák megoldása nélkül az igazi megelôzés csak a jelszó 
szintjén marad. Számonkérhetô felelôsséggel ezen a szinten viszont csak hatáskörrel 
rendelkezô szervek (állam és törvény által felhatalmazott intézményei) rendelkeznek. 
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* * * 
 
 

A szerzô természetesen tisztában van azzal, hogy ahogy a megelôzés nem 
egyszerûsíthetô le a szûrés kérdésére, ugyanúgy nem jelenti az egészség problémáinak 
teljes és oki megoldását a magas színvonalú prevenció, a környezeti hatások 
kiküszöbölése, a jó és hatékony nevelô, felvilágosító munka sem. Egy nemzet egészsége 
csak a szociális biztonság növelésével, az emberek belsô békéjének, hitének 
visszaadásával együtt lehetséges. A talajtalan, értékvesztett ember belsô kapaszkodó 
híján könnyebben betegszik meg, és nehezebben viseli a külsô hatásokat.  
 

A gazdaság és az egészségi állapot összefüggése egyértelmûen szoros. Egyes genetikai -
 földrajzi egyenetlenségek ellenére megállapítható, hogy a GDP/capita arányában nô a 
születéskor várható átlagéletkor, és csökken a csecsemôhalandóság (8. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. ábra 
 
 
 
 
 Ennek alapján akár az is kijelenthetô, hogy a legjobb egészségpolitika a jó 
gazdaságpolitika, de ez semmiképpen nem jelent felmentést a gyengébb gazdaságú 
országok egészség-politikusai számára, hanem fokozza felelôsségüket. Az egészségügy 
összetett feltételrendszere miatt a probléma gazdasági - szociális kérdésre sem 
egyszerûsíthetô, azaz nem becsülhetô alá a pszichés - mentális tényezôk szerepe. A 
pszichoszomatikus és a szociál-pszichológiai hatások jelentôsége a morbiditási 
viszonyokban nem eléggé hangsúlyozott. A tudat homeosztázisának integritásához el-
engedhetetlen, hogy az egyénnek a stabil társadalmi értékrendben, hierarchiában kijelölt 
és tisztázottan elfoglalt helye legyen. A térség országaiban a hagyományos értékrend 
feldarabolódott, az állampolgárok jó részében a szocializmus értékváltásának sikerült 
megingatni a kialakult belsô értékrendet, tartást, és ehelyett nem sikerült egy új értékrend 
megélt tudati ki(be)építése. A fokozott állami gondoskodás, a személyes lehetôség és 
felelôsség leszûkítése miatt nem alakultak ki az egyéni konfliktuskezelés, alkalmazkodás 
képességei. Ennek következtében az új demokráciákban a lakosságot megviseli a 
rendszerváltozás következtében kialakult többszörösen változó gazdasági - társadalmi 
környezet, és az emberi szervezet sajátossága szerint sokan szervi betegségekként vezetik 
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le lelki zavaraikat. Az átmenet éveiben az addigi negatív hatások kumulálódása, a váltás 
stresszhelyzete és a csökkent gazdasági - mentális adaptációs készség miatt a magyar 
lakosság egészségi állapotának további romlására kell felkészülni. Ez a rosszabbodás 
viszont remélhetôen már csak átmeneti, mert a végbement politikai változások meg-
teremtik annak a lehetôségét, hogy a lakosság igénye szerint visszatérhessen a 
hagyományos értékrendhez, és a gazdaság kényszerpályáitól szabadítva a szerkezetváltás 
befejeztével megerôsödjön. Ez a toleráns, az egyéni meggyôzôdést tiszteletben tartó 
politika nem csak a szociális biztonságon keresztül, hanem a stabil értékrendbôl fakadó 
belsô tartással is segíteni kívánja a polgárokat az egészséges élet megélésében. 

24 



III. Az egészségügyi költségekre meghatározó módon ható 
tényezôk 

Dr. Kühn (24.) szellemesen foglalta össze, hogy a fejlett országok egészségügyi rend-
szere milyen sokszínû, és hogy az egyes országok költségszínvonalának összevetésébôl 
semmilyen következtetést nem lehet levonni, hiszen eltérô rendszerek lehetnek 
egyformán drágák vagy olcsók, és egyforma rendszerek mellett is lehet eltérô a költ-
ségnövekedés mértéke. Hasonló következtetések vonhatók le egyéb összehasonlító 
tanulmányokból is (8, 13, 15, 18.). A kérdésre adható egyetlen logikus választ az 1.3 
fejezetben részleteztem: az egészségügyi költségek mértéke alapvetôen társadalmi alku 
kérdése, politikai akarat következménye, azaz attól függ, hogy mennyit szán erre az adott 
ország, milyen preferenciát élvez az egészségügy és az egészség ügye, és milyen 
formális, informális hatalommal rendelkeznek a szolgáltatást nyújtók, igénybevevôk és 
szervezôk csoportjai, milyen erôsek az egyes csoportok mögött álló lobbik.. Ennek 
ellenére a politikai alkuk mögött érvek, ráfordítások, jövedelem- és költségviszonyok 
állnak, tehát valamilyen objektív gazdasági összefüggésrendszernek léteznie kell az 
egészségügyben is. A válasz nehézségét az adja, hogy az egészségügyi rendszerek nem 
írhatók le egyetlen paraméterrel. A költségekre ható okok egy része az egészségügyi 
rendszeren belüli, míg mások azon kívüliek, és ez utóbbiak költség-meghatározó hatása 
az erôsebb. Az alábbiakban megkísérlem összefoglalni azokat a legfontosabb tényezôket, 
melyek az egészségügyi kiadások nagyságában leginkább számottevôek. 
 
3.1 A társadalmi makro - környezet 
Az egészségügyi rendszer költségszínvonalában a meghatározó szerepet az 
egészségügyön kívüli tényezôk, okok játsszák. Az általános bér- és árszínvonal, a jogi 
környezet, a gazdaság állapota, és a társadalmi egyenlôség hatása meghatározó 
fontosságú, és ezek a tényezôk a legfontosabbak az egészségügyi költségek alakulásában. 
A költségek nagysága meghatározó módon társadalmi alku eredménye, mely alapvetôen 
az általánosan biztosított hozzáférés szélességétôl függ, de az egészségügy költségei nem 
függetleníthetôk az adott ország általános ár- és bérszínvonalától sem. A makro-környe-
zet egészségügyi hatásának költségelemzése külön tanulmányt igényel, hiszen az 
egészségi állapotért legkevésbé az egészségügy felelôs, de a környezeti ártalmak, az 
egészségvédelem és egészségmegôrzés hiánya, a korstruktúra megváltozása mind, mint 
az egészségügy többletkiadása csapódik le. A társadalmi környezet hatásai az alábbi négy 
csoportba foglalhatók: 
 
3.11 Az általános gazdasági - technológiai színvonal 
A gazdaság egészének fejlettsége meghatározó jelentôségû az egészségügyi költségek 
alakulásában. Az egészségügy bér- és árviszonyai nem függetleníthetôek a társadalom 
egészétôl. Ha a jövedelmi viszonyok jók, az életszínvonal magas, akkor ez a szféra is 
jövedelmezô, míg ha az általános bérszínvonal alacsony, akkor az egészségügyi 
bérszínvonal is az lesz, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás minôsége adott esetben 
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világszínvonal közeli. Az egészségügy általában a magas presztizsû hivatások közé 
tartozik, és az orvosok jövedelmi viszonyaikat tekintve a felsô két decilis valamelyikébe 
tartoznak. A volt szocialista államok torz bérarányai mellett ez semmiképpen sem igaz. A 
helyzet megoldását ugyanakkor bonyolítja az, hogy az orvosok fogyasztási szokásaikat 
tekintve lényegesen elôrébb állnak a rangsorban, mint ahogy fizetési listájuk ezt 
indokolná.  
 

Az egészségügyi költségek nagyságát alapvetôen meghatározza az életszínvonal, a 
lakosság általános fogyasztási szokása. Egy olyan országban, ahol a háztartások nagy 
részében elterjedt az élvonalbeli technika alkalmazása, illik három évenként cserélni az 
autót és "snassz" pár évnél régebbi modellt vásárolni, valamint a legegyszerûbb 
motelszobának is alaptartozéka a telefon és a színes tv, érthetô, hogy az orvosi rendelôk 
is gyorsan cserélik a technikai berendezéseiket, és a kórházak hotelszolgáltatása is az 
általános elvárásnak megfelelô. A haditechnika és az ûrhajózás mellett az orvostechnika 
is az az ágazat, mely komoly fogyasztóként képes katalizálni a technika és tudomány 
fejlôdését. A fogyasztás tetszôlegesen duzzasztható, a szükséglet újratermelôdik. Ezért az 
orvostechnikába is igen komoly tôke áramlik, ami természetesen nem csak az ellátás 
színvonalát, de a költségeit is lényegesen növeli.  
 
3.12 A környezeti ártalmak hatása 
A környezeti ártalmak hatása az egészségi állapotra a II. fejezetben részletezett, ismert 
összefüggés. Ismétlésként itt csupán a konklúzió álljon: a környezeti ártalmak 
egészségkárosító hatásának kiküszöbölése egészségügyi eszközökkel csak a költségek 
jelentôs növelésével és rossz hatásfokkal lehetséges. 
 
3.13 A kultúrkörök, életminták 
Az életmód, az életminták hatása két módon is érvényesül az egészségügyi költségek 
nagyságában. Az életmód szerepe, - a táplálkozási szokások, a rendszeres testmozgás 
jelentôsége, a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatása -, az egyén felelôssége az 
egészségi állapot minôségében ismert, és e könyvben is részletezett tény. Kevésbé ismert 
az az összefüggés, mely gazdaságilag legalább ennyire jelentôs: azonos egészségi állapot 
mellett a kultúrköröknek megfelelôen teljesen eltérô lehet az egészségügyi szolgálat 
igénybevétele. Meghatározó jelentôségû, hogy az egyén az egyes panaszok, betegségek 
esetén milyen arányban fordul elsô megoldási lehetôségként orvoshoz, azaz milyen 
elterjedt a medikális és paramedikális öngyógyítás, a hivatalos egészségügyi ellátáson 
kívüli eszközök igénybevétele. E tekintetben igen nagyok az eltérések. Egyes 
társadalmakban a kultúra meghatározó része az öngyógyítás, a természetgyógyászat 
alkalmazása, és a szervezett gyógyítást nem is igen igénylik, sôt idegenkedve fogadják. 
Ennek az ellenkezôje tapasztalható hazánkban az elmúlt idôszakban: a hagyományos népi 
kultúra felmorzsolásával sikerült elérni azt, hogy az állampolgárok szinte kizárólag a 
kuratív medicinán keresztül remélnek megoldást problémáikra. 
 

Ugyancsak a kultúrköröknek, társadalmi berendezkedésnek megfelelôen nagy a 
különbség a súlyos beteghez, a halálhoz való viszonyulásban. A családok, a zárt 
közösségek felbomlásával, a generációs együttélés fellazulásával az idôsek, tartós 
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betegek ápolása az otthonokból áttevôdik az intézményekbe, ami jelentôsen növeli az 
egészségügyi szolgálat igénybevételét. 
 
3.14 Jogi környezet 
Demokratikus társadalmi közegben, piaci elemeket is tartalmazó egészségügyi ellátás 
esetén fokozottan elôtérbe kerül a betegek egyéni és kollektív érdekérvényesítésének 
kérdése. Ezek sorában meghatározó jelentôségû a különbözô szinteken megjelenô (helyi 
közösség, kórház, társadalombiztosítás, stb) az önkormányzati felügyeletnek, a lakossági 
kontrolnak a biztosítása. Az intézményrendszer, a jogi garanciák mellett hatékonyan védi 
a betegek érdekét a szabad orvos és intézményválasztás, mert ez - teljesítményelvû fi-
nanszírozás esetén - alapjaiban szünteti meg a beteg kiszolgáltatottságát. Sarokpontnak 
nevezhetô a beteg információs önrendelkezési jogának biztosítása, személyiségi jogainak 
maximális védelme. Jogi garanciákkal is el kell érni, hogy a beteg ne tárgya vagy alanya 
legyen a gyógyításnak, hanem szuverén személyiség, ki információk birtokában 
felelôsséggel dönt sorsáról. Mindezek nélkül nem létezhet korszerû és eredményes 
gyógyítás. Ugyanakkor a betegjogok szólamszerû (tartalom nélküli) túlhangsúlyozása is 
veszélyes, mert amennyiben a jogászoknak sikerül az állampolgárokat és az egész-
ségügyet szembeállítani, ez több szempontból is hihetetlen károkat okozhat: 
- a szembeállítás kapcsán csökken a beteg bizalma, ez rontja a gyógyítás 

eredményességét, 
- a malpraxis következményeitôl való félelem lényegesen növeli a költségeket a: 

- - defenzív taktika miatt kialakuló polipragmázia, 
- - a kártérítési összegekre kötött magas viszontbiztosítási díj  
miatt.  

 

Felületes megközelítés az, hogy a malpraxis következményeitôl való félelem a beteg 
érdekét szolgálja, hiszen emiatt gondosabb lesz az ellátás, a magas kártérítés az 
egészségügy problémája, "dolgozzanak jól", akkor nincs büntetés. Nemzetközi példák 
bizonyítják, hogy a hatás nem ez: magas és gyakori kártérítés esetén az egészségügy a 
viszontbiztosítást köt, ennek díját beépíti az árba, tehát a kártérítést, a rossz munka árát 
végsô soron nem az egészségügy, hanem a fogyasztó fizeti meg. (Az USA 
egészségügyének magas árszínvonalát többek között ez tény magyarázza.) 
 

 
3.2 Az egészségügy makro - rendszere 
Bár az egészségügyi költségeket - mint láthattuk - elsôsorban a társadalmi környezet 
szabja meg, természetesen az egészségügyi rendszeren belüli okok is lényeges szerepet 
játszanak a költségek alakulásában. Az összetett feladat- és feltételrendszer miatt az 
egészségügyi rendszerek csoportosítása nem egyszerû. Nincs egyetlen olyan felosztás, 
mely kezelhetô számú dimenzió mellett egységesen le tudná írni a fontosabb 
paramétereket. A felosztás történhet a forrás, a hozzáférés, az elosztás, a tulajdon és 
egyéb szempontok alapján (9. ábra).  
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Az egészségügyi rendszereken 
belüli okok között a költségek 
tekintetében várhatóan a 
legfontosabb jellemzô az 
egészségügyi rendszer egészé-
nek jellege, alapfilozófiája. 
 

Az osztályozás alapja itt 
elsôdlegesen a forrásoldal 
jellege és az általános hozzáfé-
rés mértéke.  
 

Az egészségügyi rendszerek 
két meghatározó alapkérdése tehát: 

9. ábra

 

- ki, és milyen módon fizet az egészségügyi ellátásért 
- a lakosság milyen széles rétege, milyen eséllyel jut a szolgáltatáshoz. 
 

A világ egészségügyi rendszerét a sokszínûség jellemzi. Azonos társadalmi - gazdasági 
rend, egységes szövetségi rendszer esetén, azonos alapelvek mellett is teljesen eltérô 
egészségügyi rendszereket találunk, és az azonos csoportokon belül is különbözô 
átmenetek, kevert megoldások tapasztalhatók. Gyakorlatilag nincs két ország, melynek 
azonos lenne az egészségügyi rendszere. A különbségek és átfedések ellenére a 
számtalan megoldás három markánsan megkülönböztethetô alap - csoportra bontható:  
 

A,  az Állami Egészségügyi Szolgálat (ÁESZ - NHS), 
B,  a szolidaritáselvû társadalombiztosítás, 
C, az egyéni öngondoskodás - ellátási piac rendszerére. 

 

A csoportképzés elve: 
 

- Állami Egészségügyi Szolgálatok (NHS): 
 forrás:    költségvetés 
 hozzáférés:   állampolgári jogon 
 piac:    marginális 
 ellátók:   zömmel közalkalmazott 
 magánbiztosítók:  marginális szerep 
 

- szolidaritáselvû társadalombiztosítás: 
 forrás:    szolidaritáselvû társadalombiztosítás 
 hozzáférés:   kvázi teljeskörû biztosítás 
 piac:    szabályozott 
 ellátók:   vegyes, magán és közalkalmazott 
 magánbiztosítók:  kiegészítô szerep 
 

- az egyéni öngondoskodás - ellátási piac rendszere: 
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 forrás:    nem szabályozott 
 hozzáférés:   nem szabályozott 
 piac:    szabályozatlan 
 ellátók:   zömmel magán 
 magánbiztosítók:  meghatározó, vagy jelentôs szerep 
 

A fenti tiszta rendszerek csak elméletben léteznek, a csoportosítás természetesen 
önkényes egyszerûsítés. A 10. 
ábrán látható, hogy az állami 
egészségügyi szolgálat és az 
egyéni öngondoskodáson 
alapuló rendszerek között az 
átmenet gyakorlatilag 
folyamatos. Az egyik oldalon 
kollektív vásárlóként és tulaj-
donosként egy központi for-
ráselosztó és irányító 
szervezet áll, míg a másik 
véglet az egyéni felelôsségen, 
egyéni vásárláson és 
költségelismertetô árakon 

nyugvó tiszta piaci rendszer. 

10. ábra

A fenti beosztás némileg eltér az OECD (6.) beosztásától, de a fô megkülönböztetést 
mindkét szerzô a kollektív és az egyéni vásárlás alapján teszi, a különbség csupán annyi, 
hogy a folyamatos átmenetben ki hol húzza meg a csoportképzô határt. 
Amennyiben az egy fôre jutó egészségügyi kiadásokat tekintjük azonos ellátási kosárra 
átszámítva, úgy általánosságban megállapítható, hogy a centrális rendszerek mindig a 
legolcsóbbak (Anglia, Magyarország stb), míg az egyéni öngondoskodás pluralista 
rendszerei a legdrágábbak (USA). 
A fenti fôcsoportok átmenetei szerint további alcsoportok képezhetôk. Ezek sorrenbe 
szedése helyenként önkényes, az összefüggés inkább térbeli elágazásokkal lenne 
ábrázolható. Az egészségügyi rendszerek jellemzô csoportjait megpróbáltam egy 
"evolúciós sor", az átmenetek szerint rendezni. A csoportok ismertetésénél nem a 
történelmi kialakulási sorrendjüket követem, hanem az állami egészségügyi szolgálat és 
az egyéni gondoskodás - ellátási piac közötti átmenet elemeit kívánom sorrendben 
felvázolni. Ez a felsorolás egyben mintája lehet annak az útnak is, amelyen haladva a volt 
szocialista országok fokozatos átmenettel fejleszthetik, átalakíthatják egészségügyi rend-
szerüket. 
 
3.21 Állami Egészségügyi Szolgálatok (A) 
A/0, 
Az ôstörténetben, illetve legegyszerûbb és legszegényebb nemzetekben (természeti 
népek) érdemben nem létezik társadalmi mértetekben szervezett egészségügy. Az 
egészségügyi ellátás hagyományos kisközösségi keretek között zajló, vallási elemekkel 
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kevert természetgyógyászaton nyugszik. E fázisban nem beszélhetünk állami 
egészségügyi szolgálatról. 
 
A/1, 
A fejlôdô és közepesen fejlett (low income) államok egészségügyére az jellemzô, hogy az 
adott állam csak a minimális közegészségügyi ellátásokat vállalja fel központi forrásból. 
Ez esetben a szabályozás elsôsorban a járványügyi helyzet kezelésére irányul. (Ivóvíz, 
csatorna, védôoltás, elkülönítés, zárófertôtlenítés stb.) Az egészségügyi ellátás 
gyakorlatilag semmilyen módon nem biztosított, csupán szûk rétegek azok, akik a 
lakosság számára hozzáférhetetlen európai értelemben használt gyógyító szolgáltatásokat 
meg tudják fizetni. A probléma nem alulbecsülendô, mert a Föld lakosságának nagy része 
számára még a fent vázolt modell sem biztosított megfelelô szinten. A WHO adata 
szerint például Bangladesben a lakosság 45 %-a, Libériában 39 % -a egyáltalán nem jut 
egészségügyi ellátáshoz (7.). 
Világviszonylatban a vezetô halálokok között ma is a rossz közegészségügyi helyzetre 
visszavezethetô fertôzô megbetegedések foglalják el az elsô helyeket. (7.) A fentiek 
alapján megállapítható hogy ezekben az országokban az elsôdleges feladat a járványügyi 
helyzet javítása. Az európai értelemben vett gyógyító szolgálatok megfelelô szintûvé 
fejlesztése nem reális elvárás, az egészségpolitikának figyelembe kell venni a 
tradicionális orvoslást, a népi gyógyászatot, ennek fejlesztésével, kanalizálásával és 
standardizálásával kis befektetés árán is lehet javítani az egészségügyi ellátást, és az 
irányított alternatív medicina hozzáférhetôsége reálisabban teremthetô meg. Ilyen fej-
lettségi szint esetén az állami egészségügyi szolgálat szerepe a közegészségügyre 
korlátozódik. 
 
A/2, 
A gazdaság és a társadalom fejlôdésével általában megteremtôdik annak az igénye, hogy 
az állam ne csak a közegészségügyi feladatokat vállalja magára, hanem valamilyen 
minimális szintû kuratív szolgáltatást is biztosítson a rászoruló állampolgárai számára. 
Az európai kultúrákban ez az igény régibb és kifejezettebb. Magyarországon például 
1752 -ben rendeletet fogadnak el, mely szerint minden megye köteles egy tisztiorvost 
(fôfizikust) alkalmazni a szegények ellátása érdekében. Ez az állami egészségügyi ellátás 
általában mind minôségben, mind ellátási csomag tekintetében alacsony színvonalú, és 
csak a legszegényebb rétegeket érinti. Az egyéb, tehetôsebb rétegek maguk 
gondoskodnak egészségügyi ellátásukról.  
 
A/3, 
A gazdaság és a szociális érzékenység fokozódásával a jóléti és a pszeudojóléti 
társadalmakban megfogalmazódott az az igény, hogy a szociális biztonság rendszerén 
belül a lakosság egésze térítésmentesen és azonos eséllyel juthasson az egészségügyi 
ellátáshoz. A ma is mûködô angol rendszerben (NHS) az Állami Egészségügyi Szolgálat 
nyújtja  az egészségügyi ellátást, egységben a közegészségügyi feladatokkal. A 
skandináv és a bolsevik típusú szocializmus az állami egészségügyi szolgálaton keresztül 
területi-közösségi megvalósításban egységben kívánta kezelni a gyógyító-megelôzô és 
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szociális feladatokat. Folyamatos továbbfejlesztés, piaci elemek beépítése mellett az 
angol modell ma is mûködik, míg a két utóbbi kísérlet gazdasági okok miatt igazából 
nem valósult meg. 
 

Az állami egészségügyi szolgálat költségvetési forrásból, központi szabályozással, 
általában állami vagy önkormányzati tulajdonú intézményrendszeren keresztül nyújtja a 
szolgáltatást. A jellemzô finanszírozási forma a bázisfinanszírozás és a 
feladatfinanszírozás. A mûködôképesség érdekében az utóbbi években az elosztásba piaci 
szabályozásra jellemzô elemek keveredhetnek. Legjobb példái ennek az angol 
csoportpraxisok, melyek felelôsséggel bíró valódi gazdálkodó közösségekké 
alakulhatnak.  
Az állami egészségügyi szolgálat elônye a rendszer egyszerûsége. Miután állampolgári 
jogon jár az ellátás - mindenki biztosított -, nem kell a biztosítottakat megkülönböztetni, 
igazolvánnyal ellátni, a járulékfizetést egyénenként regisztrálni. Az ellátást általában 
állami intézményrendszer nyújtja, ezért ugyanígy egyszerû a finanszírozás és az 
adminisztráció. A rendszer hátrányai az állami intézményrendszer általános problémáira 
jellemzôen az érdekeltségi rendszerek hiányából fakadnak: lassú reakciókészség, az 
apparátus tehetetlenségi nyomatéka, a helyi problémák nehézkes kezelhetôsége, és a nem 
megfelelô hatékonyság. 
 
Összefoglalva: 
Az állami egészségügyi szolgálat fejlett fokán állampolgári jogon járó ellátást 
nyújt a polgároknak, viszonylag széles spektrumú ellátási csomag mellett. A 
nyújtott szolgáltatások köre és hozzáférhetôsége általában jobb, mint azok 
színvonala.  
 
3.22  Szolidaritáselvû társadalombiztosítás (B) 
A szolidaritási elvû társadalombiztosítás megteremtése Bismarck nevéhez fûzôdik, aki a 
német egység kialakítása után vezette be a múlt század utolsó harmadában (1883), 
kialakítva ezzel a modern társadalmak egyik meghatározó alapelvét és követelményét. 
Bismarck szándéka alapvetôen a megváltozott társadalmi - gazdasági viszonyok közötti 
új társadalmi egyensúly megteremtésére, a nagypolgárság növekvô hatalmának 
kiegyensúlyozására irányult. Ezért a junkerekkel összefogva fokozottan támogatta a 
munkás és kispolgári rétegeket. A társadalmi megbékélésnek és integrációnak alapvetô 
feltétele az egészségügyi ellátás és a minimális szociális biztonság megteremtése. Ennek 
szellemében a bismarcki társadalombiztosítás két alapelve: a szolidaritás a biztosítottak 
között, és a munkáltatók hozzájárulási kötelességének bevezetése. A szolidaritás két 
irányban is érvényesül: horizontálisan a szegények és gazdagok között, vertikálisan a 
generációk között. A hozzájárulás kötelezô, és a jövedelem százalékában meghatározott. 
Ennek megfelelôen a biztosított jövedelme szerint járul hozzá az alaphoz, és a befizetett 
összeg nagyságától függetlenül, szükséglete szerint részesül. A munkáltatói járulék be-
vezetése felfogható a szolidaritás új dimenziójának: a biztosítás szolgáltatásait igénybe 
nem vevô, de a biztosítottak munkájának hasznát élvezô tulajdonos - réteg is hozzájárul a 
biztosítás terheihez. A munkáltatói járulék a munkás bérének megadott %-a. 
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A társadalombiztosítás lényeges tulajdonsága, hogy a társadalombiztosítás a harmadik 
fizetô elvére épülve kollektív vásárlóként jelentkezik a piacon. Nem a biztosított 
költségeit téríti meg - mint az üzleti biztosítók -, hanem az egyének helyett központi 
fogyasztóként vásárol szolgáltatást a biztosítottak számára. Ha egy országban az 
egészségügyi ellátás társadalombiztosításra épül, akkor a társadalombiztosítás - mint 
vásárló - monopol helyzetbe kerül, és lehetôsége van az árak befolyásolására, a költségek 
féken-tartására. 
A társadalombiztosítás elvben az egészségügyi ellátás teljeskörû, azonos esélyû 
hozzáférését biztosítja minden állampolgár számára. Az egységes, központi 
társadalombiztosítás fent vázolt modellje ugyanakkor mégsem konfliktusmentes. A 
központi rendszerek hatékonysága általában megkérdôjelezhetô, és a szolidaritási elv 
kizárólagossága is problematikussá válhat. A konfliktust az okozza, hogy 
piacgazdaságban az eltérô jövedelmû polgárok általában differenciált igényekkel és 
fogyasztási szokásokkal jelentkeznek, míg a társadalombiztosítás lényegébôl fakadóan e 
rendszerben a magasabb arányú befizetést teljesítôk is csak az átlaggal azonos szintû 
ellátást kaphatnak. A fenti problémákra adott válaszokat (megoldásokat) három csoportba 
oszthatjuk: 
 

- Decentralizálás, mely lehet területi és ágazati. 
Az alulról szervezôdô (egyébként is létezô) közösségek hatékonyabbak, jobban képesek 
reagálni a helyi problémákra, a személyes kapcsolatok emberléptékû közösségekben más 
szabályozási és ellenôrzési lehetôségeket tesznek lehetôvé. 
 

- Felülrôl nyitott (nem teljeskörûen kötelezô) társadalombiztosítási rendszer. 
Az ellátási kosár az egészségügyi szolgáltatások (pénzbeli és természetbeli ellátások) 
széles körét biztosítja, átlagos szinten, viszonylag magas járulékszint ellenében. Felülrôl 
nyitott társadalombiztosítás esetén bizonyos jövedelemhatár, vagyoni helyzet felett nem 
kötelezô a társadalombiztosításban részt venni. Ez esetben a rendszer felülrôl nyitott, 
azaz a rászorultak jövedelemviszonyuktól függetlenül hozzájuthatnak egy megfelelô 
ellátáshoz, a gazdagabbak pedig választhatnak, hogy önként csatlakoznak -e a társada-
lombiztosításhoz, vagy maguk gondoskodnak ellátásukról. Ezt a megoldást találjuk 
például Németországban. 
 

- Többszintû társadalombiztosítás. 
Egy minimális alapvetô ellátási csomag viszonylag csekély járulékért mindenki számára 
kötelezôen biztosított. Miután ez a szint a lakosság jelentôs rétegének nem elegendô, így 
a minimális ellátás fölötti szolgáltatásokra is közösségi válaszokat ajánlanak: az 
önsegélyzô betegpénztárak rendszerét. Ezek a területi, ágazati, vagy munkahelyi alapon 
szervezôdô nonprofit szervezetek, melyek különbözô szintû kiegészítô szolgáltatásra 
szervezôdnek. Az önsegélyzô betegpénztárak rendszerének legismertebb példáját 
Franciaországban találhatjuk (mutuelles). 
 
E fejezet tárgyalása érdekében tisztázni kell az egyszintû és többszintû társa-
dalombiztosítás fogalmát. Az egészségügyi rendszer egésze szempontjából - e fejezet 
alkalmazásában - egyszintû társadalombiztosítás alatt az a biztosítási rendszer értendô, 
amelyben az állampolgárok túlnyomó többsége az egészségügyi ellátást a számára 
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kötelezô társadalombiztosítás ellátási csomagján keresztül veszi igénybe. Többszintû 
társadalombiztosítás alatt az olyan biztosítási rendszert értem, melyben a kötelezô 
biztosítás csak egy olyan minimális ellátási csomagot biztosít, mely a biztosítottak nagy 
része számára nem elegendô, így kiegészítô biztosítási formában oldják meg megfelelô 
szintû ellátásukat. Ennek megfelelôen az olyan egészségügyi rendszerek, melyekben szûk 
rétegigények differenciált kielégítésére szervezôdnek a kiegészítô ellátások és 
biztosítások, egyszintû biztosítási rendszernek tekintendôk. 
 

Az eredeti bismarcki modell alapelvét megtartva - kötelezô részvétel, szolidaritás elv, 
jövedelem arányos befizetés, szükséglet szerinti részesedés - a fejlett országok számtalan, 
részben eltérô megoldást alakítottak ki. 
 
B/1,  
Egyintézményes, egyszintû társadalombiztosítás. 
 

A társadalombiztosítás legegyszerûbb formája az egyintézményes kötelezô, vagy kvázi-
teljeskörû társadalombiztosítás. Ez a rendszer látszólag nem sokban tér el az állami 
egészségügyi szolgálat A/3, modelljétôl, a különbség mégis alapvetô. Az angol modell 
egy rendszer végállapotához közelít, ahol a további érdemi változtatások csak az 
alapelvek feladásával, új társadalmi konszenzus árán lehetségesek. A 
társadalombiztosításnak ez a formája megteremti a folyamatos és szerves fejlôdés 
lehetôségét. A kötelezô biztosítás megteremti az egyéni nyilvántartás és 
járulékregisztrálás lehetôségét és kényszerét, ami segíti a források tisztázását - ki, ki után 
fizet, és mindez mibe kerül -, és alapjául szolgál a késôbbi fejlôdésnek. Az ellátási 
csomag itt már általában definiált, ami megteremti a kiegészítô biztosítások lehetôségét. 
A piaci elemek belépése kevésbé rendszeridegen, a privatizáció már megjelenhet. 
 

Lényeges alapelv, hogy az ellátást kollektív vásárlóként mindig a társadalombiztosítás 
fizeti, a lakossági co - payment csak marginális, és elsôsorban a gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz-ellátás, illetve szanatórium, rehabilitáció, kiegészítô ellátások 
területére korlátozódik. A co - payment mértéke általában meghatározott, és össztömege 
csupán töredéke az ellátási csomagnak. 
 

A rendszer elônyei és hátrányai a nagy méret és teljeskörû biztosítottság miatt leginkább 
az állami egészségügyi szolgálatnál leírtakhoz hasonlíthatók. 
 
A teljeskörû, egyintézményes társadalombiztosítás biztosítotti jogon nyújt 
ellátást a polgároknak, viszonylag széles spektrumú ellátási csomag mellett. 
Szûk, kiemelkedôen magas jövedelmû rétegek egyes formákban kimaradhat-
nak az ellátásból, illetve egyes területeken maguk vásárolják  meg a többlet-
szolgáltatást. 
 
 
B/2, 
 

Decentralizált, egyszintû társadalombiztosítás azonos ellátási kosár mellett. 
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A központi rendszerek elônye, hogy a nagy létszám miatt a kockázatkiegyenlítés 
megfelelô. Ugyanakkor a nagy létszám nehézkessé teszi az irányítást, kizárja a helyi 
viszonyokhoz való gyors alkalmazkodást, a valódi kockázatkezelô magatartást. Ez csak 
decentralizáltan, alulról szervezôdô közösségekben lehetséges hatékonyan, ahol még 
valóban közösségi válaszok születhetnek a helyi problémák megoldására. 
 
 

 A történeti fejlôdésnek megfelelôen a társadalombiztosítás általában  decentralizáltan 
alakult ki. Miután a társadalombiztosítás meghatározó eleme a munkáltatói hozzájárulás, 
így nem véletlen, hogy a pénztárak elsôsorban ágazati vagy munkahelyi alapon 
szervezôdtek, és csak késôbb jelentek meg a területi alapon szervezôdô biztosítók. Bár 
Magyarországon alapvetô vágy a társadalombiztosítás decentralizálása. Ugyanakkor 
tudomásul kell venni, hogy a nemzetközi trend az ellenkezôje: a pénztárak növekedése 
tapasztalható. Erre példa a német betegbiztosító pénztárak számszerû alakulása a XX. 
században, melyet az alábbi táblázat szemléltet. 
 
 

A táblázatból jól látható, hogy a biztosítottak száma folyamatosan növekedett, míg a 
pénztárak száma csökkent. A magyarázat az egészségügyi költségek rohamos növeke-

désében található: a 
költségek növe-
kedése mellett csak 
egyre nagyobb kö-
zösségekben lehetsé-
ges a kockázatok 
kiegyenlítése. 
 
A társadalombizto-
sítás decentralizá-
lásban két lehetôség 
van: 
 a részleges és a tel-
jes. 
 
 
 
 
 
 
- Egyszintû, 
többintézményes 
társadalombiztosít
ás központi járu-
lékgyûjtés és 
újraelosztás 

   év a biztosítottak 
száma (millió) 

a pénztárak 
száma 

 1911 10.0 22.000 

 1914 16.0 13.500 

 1932 18.7 6.000 

 1938 23.2 4.600 

 1951 20.0 1.992 

 1955 22.7 2.070 

 1960 27.1 2.028 

 1965 28.7 1.967 

 1970 30.6 1.815 

 1975 33.5 1.479 

 1980 35.4 1.319 

 1985 36.2 1.215 

 1990 37.5 1.147 

1991 49.72 1.233 

 1995 50.586 814 
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mellett. 
Ez a modell elsôsorban a volt szocialista országokban tarthat számot érdeklôdésre. A volt 
szocialista országok állami egészségügyi szolgálatának átalakítása csak folyamatként 
lehetséges. A radikális, a gazdaság lehetôségeit figyelembe nem vevô átalakítás súlyosan 
veszélyezteti a mûködôképességet, és a gazdaság egészét teszi próbára. Az átmenetnek 
fontos - adott esetben tartós - állomása lehet az a megoldás, amikor az egyintézményes 
társadalombiztosításhoz hasonlóan központilag történik a járulékgyûjtés, és az önálló 
pénztárak ebbôl a közös alapból részesülnek arányosan. Ez a forma ma inkább a re-
formelképzelésekben gyakoribb, és nem csak a volt szocialista tábor országainak 
jelenthetnek megoldást, de az izraeli egészségügyi reform is ezekre az elvekre épül. 
A társadalombiztosítás decentralizálásának komoly korlátját az adja, hogy a területi -
 ágazati jövedelemkülönbségek oly mértékben eltérôek, hogy a gazdagabb területek, 
nagyobb jövedelmet biztosító munkahelyek, foglalkozások önállósulnának elôször, és ez 
a szolidaritás megsértésével a szegényebb területek ellátásának összeomlásához vezetne. 
Ez a módszer ezt a problémát küszöböli ki: a járulékgyûjtés és regisztrálás központilag 
történik, de az egységes társadalombiztosításból egyes csoportok kiválhatnak. A gaz-
daságilag és szervezetileg elkülönült csoportok (általában nonprofit elven mûködô 
pénztárak) nem a tagjaik által befizetett járulékot kapják meg, hanem az össz-járu-
lékbevétel arányos részébôl kell a társadalombiztosítás ellátási kosarával minimum 

azonos tartalmú és 
minôségû szolgáltatást 
nyújtani.  
 

A fenti problémafelvetés 
egyáltalán nem 
teoretikus. A 11. ábra a 
különbözô típusú 
betegbiztosítók átlagos 
járulékszintjét, illetve 
ezek szóródását mutatja. 
(Németországban az 
ellátási kosarat rögzítette 
törvény, a járulékszintet 
nem.) Az ábrán látható, 
hogy a munkahelyi 

pénztárak járulékszintje a legalacsonyabb. Ez érthetô: annak az üzemnek érte meg önálló 
kasszát létrehozni, amelyikben a jövedelem átlag feletti volt, hiszen így kevesebb száza-
lékú járulékból is tudta teljesíteni az elôírt ellátásokat. Az ágazati kasszák már jobban 
reprezentálják az átlagembert, hiszen a sikeresebb és kevésbé sikeres cégeket egyaránt 
magukba foglalják. Itt a járulékszint megfelel az átlagnak. A területi pénztárakba 
általában azok a kispénzûek tartoznak, akiknek nem volt jobb lehetôségük:  ennek 
megfelelôen itt a legmagasabb a járulékszint. Mint látható, a kialakult helyzet közel sem 
igazságos: a legjobb jövedelmûek fizetik a legalacsonyabb, a legszegényebbek pedig a 
legmagasabb szintû járulékot. 

11. ábra
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Ez ellen véd a centrális járulékgyûjtés és újraosztás. A rendszer elônyei: a nagy létszám 
és a szolidaritási elv teljes társadalmi keresztmetszetre érvényes megvalósulása miatt 
alacsonyabb GDP/capita mellett is biztosítja a megfelelô szintû ellátást. A központi 
leosztás miatt megbízható, tervezhetô fix bevétele van a pénztáraknak, viszont 
alacsonyabb a mûködési költség, mert nem kell minden pénztárnak kiépítenie a saját 
járulékgyûjtési és regisztrálási rendszerét. A központi rendszerek (véges számú) elônyét 
megtartva a pénztárak ugyanakkor rendelkeznek a decentralizálás minden elônyével, azaz 
valódi önkormányzati vezetéssel gazdaságosan és megfelelô probléma-érzékenységgel 
tudnak a helyi viszonyoknak megfelelô stratégiát kialakítani. 
Hátrányai: 
- Feszültséget jelenthet a központi költségek, hiányok, veszteségek megosztása az 

"anyabiztosító" és a tagpénztárak között, ugyanígy nehézséget okozhat a központi, 
állami garanciavállalás értelmezése is. 

- Csak teljesítményarányos finanszírozás mellett, rögzített tarifarendszer esetén, azaz 
"beállt" árakkal valósítható meg, különben lehetetlen a pénztárak közötti 
keresztelszámolás.  

- Az adminisztrációs terhek és költségek növekedése. Az ellátóknak nem csak az kell 
vizsgálniuk, hogy a beteg biztosított-e, hanem azt is, hogy melyik pénztár fizeti a 
számlát. Ez növeli az adminisztratív munkát, hiszen az intézményeknek pénztáranként 
külön-külön kell elszámolnia. Ez kiküszöbölhetô közbeiktatott elszámoló-hivatallal, 
mely szétválogatja a számlákat, informatikai eszközök automatizálhatják az 
elszámolást, de mindezek a megoldások növelik a költségeket. 

A rendszer alapjellemzôi: országosan azonos járulékszint, azonos ellátási kosár, szabad 
pénztárválasztás. 
 

- Egyszintû, többintézményes társadalombiztosítás önálló járulékgyûjtés 
mellett. 
Az önállóság következô fokozata az, amikor a pénztárak önállóan gyûjtött járulékból 
gazdálkodnak, ezzel teljessé válik az önállóságuk. Az önálló járulékgyûjtés hátránya a 
kisebb kockázatkiegyenlítés (a szolidaritási elv csak csoporton belül érvényesül) és a 
fajlagosan magas mûködési költség, ezért bevezetése csak olyan országban ajánlható, 
ahol jól teljesítô gazdaság mellett nem túl nagyok az országon belüli gazdasági -
 kulturális és morbiditási különbségek. Az önállóság elônye a saját gazdálkodás. Ez 
esetben ugyan a pénztár maga gyûjti a járulékot, de saját maga is gazdálkodik vele: maga 
határozza meg a befektetési formákat és arányokat, nincs más gazdálkodási 
eredményének kiszolgáltatva. 
A rendszer alapjellemzôi: országosan (közel) azonos járulékszint, azonos ellátási kosár, 
szabad pénztárválasztás. 
A járulékszint azért csak közel azonos, mert gyakori az a megoldás, hogy a törvények 
csak az azonos ellátási kosarat írják elô, a járulékszint nem rögzített (például 
Németország). Az azonos szolgáltatási csomag miatt azonban a járulékszintek ezekben az 
országokban is kiegyenlítettek. 
 

B/3 
Decentralizált, többszintû társadalombiztosítás eltérô ellátási kosár mellett. 
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Piacgazdaságban alapvetô követelmény a differenciált igények differenciált 
kielégíthetôsége. Ennek közösségi formája a társadalombiztosítási rendszerek 
legárnyaltabb formája, a többszintû társadalombiztosítás. A szolidaritási elv teljeskörû 
érvényesülését itt az biztosítja, hogy az alapvetô ellátások hozzáférését kötelezô 
biztosítás formájában a társadalombiztosítás nyújtja viszonylag csekély járulék fejében. 
Az ellátás teljes spektrumát a második (kiegészítô) szint biztosítja. 
A többszintû társadalombiztosítás esetében alapkérdés, hogy milyen ellátások tartoznak 
az alapbiztosítás kategóriájába, - azaz mindenki számárára kötelezôen hozzáférhetôek -, 
és mi az, ami már a kiegészítô ellátás kategóriájába sorolható. Általános az a 
megközelítés, hogy az alapbiztosítás nem az alapvetô, tehát legegyszerûbb, leggyakoribb 
-és így legolcsóbb- ellátásokat nyújtja térítésmentesen, hanem a ritkább, de magas 
költségû ellátási formák és a krónikus betegségek kezelését vállalja magára. Így 
lehetséges az, hogy Franciaországban, - amely az önsegélyzô betegpénztárak 
mintaállamának tekinthetô - a társadalombiztosítás fizeti a költségek 72 %-át, a 
költségvetés 4 %-ot fizet, tehát csak 24 % az, amin az állampolgár, és a nonprofit és 
üzleti biztosítók osztoznak. (18.) 
A többszintû biztosítási rendszerek is tarka képet mutatnak, és bizonyos megoldások már 
a átnyúlnak a piaci rendszerek felé. A meghatározó az, hogy a kiegészítô biztosítások 
közösségi vagy egyéni válaszokra épülnek. 
- A társadalombiztosítás alapelvével konform megoldás az, ha a második szintet is 

meghatározó módon nonprofit pénztárak nyújtják. Ez esetben mind az alapbiztosítás, 
mind a kiegészítô a szolidaritási elveknek megfelelôen alakul, és a hozzáférés széles 
körben, megfizethetô áron biztosított.  

- Az egyéni gondoskodás piaci rendszeréhez közelítô megoldásnak az tekinthetô, amikor 
a társadalombiztosítás mindenki számára biztosítja az alapvetô ellátások egyszerû 
szintjét, az ezt kiegészítô ellátások szervezése, nyújtása már a profitorientált üzleti 
szféra hatás és feladatkörébe tartozik. Jellemzô példája ennek Svájc, ahol egyes 
kantonokban a biztosítási díj kockázatarányos. 

Összefoglalva: 
A társadalombiztosítás a szolidaritás elvén (majdnem) teljeskörû, biztosítotti 
jogon járó ellátást nyújt a polgároknak, viszonylag széles spektrumú ellátási 
csomag mellett. A nyújtott szolgáltatások köre és hozzáférhetôsége általában 
jó, és alternatívákat is tartalmaz. 
 
3.23 Az egyéni öngondoskodás, ellátási piac rendszere (C) 
Az egészségügyben tiszta, nyílt piaci viszonyokat gyakorlatilag már sehol sem találunk 
modern államokban. Az átmenetet a társadalombiztosítás és nyílt piaci viszonyok között 
leginkább a svájci rendszer képezi, ahol kantononként eltérô szabályok mellett a kvázi-
teljeskörû biztosítás igen tekintélyes részét a magánbiztosítók adják. Szintén nehezen 
eldönthetô, hogy melyik kategóriába sorolható az a társadalombiztosítás, ahol a biztosítás 
kötelezô, a díj jövedelemarányos, és jelentôs a munkáltatói hozzájárulás, de a tár-
sadalombiztosítás  nem a harmadik fizetô elvén mûködik, hanem a biztosított vásárol a 
piacon, és a társadalombiztosítás részben vagy egészében megtéríti a költségeit. A svájci 
rendszer erre is példa. Az egyéni öngondoskodás, ellátási piac rendszerére leginkább az 
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Egyesült Államok egészségügyi (reform elôtti) rendszere hasonlít. Az alapelv a 
következô: a fejlett piacgazdaság mindenki számára biztosítja a felemelkedés, a 
gazdasági karrier, a tisztes megélhetés esélyének lehetôségét. A liberális gazdaságpolitika 
szerint a gazdaságnak, és a gazdasági életben való részvétel esélyegyenlôségének kell 
élvezni mindent prioritást. Jól mûködô gazdaságban a jómódú polgárok megfelelô 
kockázatvállaló képességgel és felelôsséggel döntenek a sorsukról. Ennek megfelelôen 
nincs kötelezô szolidaritás, de gyámkodás sem: az állampolgár szabad döntésén alapul, 
hogy hogyan gondoskodik egészségügyi ellátásáról és idôskori megélhetôségérôl. Ha 
kockáztatni akar, akkor nem költ biztosításra, és baj esetén a piacon veszi meg a 
szolgáltatást, ha kockázattûrô képessége kevesebb, akkor választhat a különbözô profit és 
nonprofit biztosítások között. A piaci biztosítás két alapelvben különbözik a 
társadalombiztosítástól: a részvétel önkéntes, a díj pedig kockázatarányos. A rendszer 
elônye, hogy maximálisan képes a legkülönbözôbb igények differenciált kielégítésére. 
Az ellátás színvonala magas, de ez csak egyes csoportok számára elérhetô. 
Természetesen a fejlett államok szociális elvárásainak megfelelôen nem megengedhetô, 
hogy az állampolgárok tömegesen maradjanak ki az ellátásból. Ezért a legtöbb esetben az 
állam a szociálisan hátrányos helyzetben levôk számára a költségvetésbôl (adókból) 
biztosítja az egészségügyi ellátást, de fejlett gazdaságú országokban nem alulbecsülhetô a 
karitatív szervezetek, jótékony egyesületek szerepe sem. 
 

Ebben a formában nincs központi biztosító (ezáltal nincs diktált ár), a piac teljesen 
szabad, különbözô kondíciójú biztosítások között szabadon választhatnak az 
állampolgárok. A tiszta biztosítási elvû rendszerekben a járulékfizetôk és a jogosultak 
köre azonos (beleértve a származtatott jogosultságot is). 
Nyílt piaci viszonyok és magánbiztosításra alapozott ellátás mellett ebben a formában 
lehetnek a legmagasabbak az árak: a biztosítók nem kollektív fogyasztóként, hanem 
egyéni vásárlások visszatérítôjeként mûködnek, azaz nem jellemzô a harmadik fizetô 
elve. Az ellátás igen magas színvonalú, a piac képes a legmagasabb igényeket is 
kielégíteni, de az ellátásból tömegek maradhatnak ki (alulról nyitott biztosítási rendszer). 
 

A piaci viszonyokra épülô egészségügyi rendszerekben is természetesen megtalálhatóak a 
szegényellátás különbözô formái. Az elsôdleges szerep általában az államé, de elterjedtek 
a karitatív, a nonprofit közösségi megoldások is. Az Amerikai Egyesült Államokban a 
rászorult rétegek (szegények, nyugdíjasok) ellátását költségvetési forrásból a 
MEDICARE és a MEDICAID rendszer végzi. Igy az USA -ban az a bizonyos 35 millió 
ember, akinek 1992 végén nem volt társadalombiztosítása, nem a legszegényebbek közül 
kerül ki (ôket ellátja a MEDICAID), hanem a kisvállalkozók, a pályakezdôk közül, akik 
már a szegénységi küszöb fölött vannak, de a hatalmas biztosítási terheket nem tudják 
fizetni a pályakezdés, egzisztenciamegalapozás egyéb költségei mellett. 
 

Az Egyesült Államokra jellemzô, és inkább a szolidaritás elvû rendszerekre emlékeztetô 
öngondoskodási forma a H(ealth) M(aintenance) O(rganisation) rendszer, mely az 
önkéntes betegpénztárakkal mutat hasonlóságot, és munkáltatói befizetésen és 
mûködtetésen alapul. 
 

A piaci viszonyok általában a kuratív medicinára, a gyógyító szolgálatokra 
korlátozódnak, a közegészségügyi és népegészségügyi rendszereket állami, 
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önkormányzati hivatalok szervezik és finanszírozzák. Egyes, állami feladatokat 
természetesen magán cégek átvállalhatnak, de az ellátási kötelezettség állami vagy 
önkormányzati marad. 
 

A piaci elven mûködô egészségügyben nem meghatározó a "harmadik fizetô" elve, 
általában a szolgáltatást nyújtó és a fogyasztó, mint vásárló áll egymással szemben. Az 
üzleti biztosító tulajdonképpen a fogyasztó kockázatát vállalja át elôzetes 
biztosításmatematikai számítások után. Ennek megfelelôen elterjedt megoldás az, hogy a 
biztosító nem szolgáltatást vásárol a biztosítottnak, hanem egy megadott értékhatárig 
hozzájárul a kezelés költségeihez. 
 

Összefoglalva: 
Az egyéni öngondoskodás rendszere a szociális háló részeként egy alacsony szintû 
ellátást biztosít a leginkább rászorultaknak, a lakosság nagyobbik része pedig igényének 
és vagyoni helyzetének megfelelôen választ a különbözô üzleti és nonprofit elven 
szervezôdô szolgáltatások és biztosítások között. 
3.25 A társadalombiztosítás és a piaci biztosítás különbségei 
A fentiek alapján remélhetô, hogy az olvasó elôtt markánsan kirajzolódtak a 
társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás közötti lényegi különbségek. Ez az 
elkülönülés érthetô, és antagonisztikus, magyarázata már a két rendszer kialakulásában 
tetten érhetô. A társadalombiztosítás történeti elôdje a munkásszolidaritás, mely igen régi 
hagyományokra vezethetô vissza. Kialakulása mindenütt - így Magyarországon is - a 
veszélyes, sok embert foglalkoztató, elterjedt iparágakhoz kötôdik. Tipikusan ilyen 
ágazat a bányászat, mely fontos, elterjedt, de sok és súlyos balesettel járó tradicionális 
foglalkozás. Nem véletlen, hogy az elsô ilyen jellegû írásos emlék a bánya-társládákkal 
kapcsolatos. A bányászat viszonylag magasabb jövedelmet biztosított, de nagyon magas 
kockázat mellett. Ezért hozták létre a céhekben a bányászok az úgynevezett bánya-
társládákat, mely a beteg, sérült és öreg társak, illetve a hozzátartozók segélyezésére 
szolgált. Történetileg - a bánya-társládák rendszerének kialakulása elôtt - elôször volt a 
kár, a károsult, és az egészséges társak segítették a bajbajutott társukat. A mai fogalmak 
szerint ez még eseti segélyezés, mely még nem tekinthetô biztosításnak, hiszen a 
gyûjtésre - a láda felállítására - a baleset után kerül sor, a kedvezményezett elôre nem já-
rult hozzá a költségekhez. A közösségek növekedésével, a károsodások rendszeressé 
válásával rájöttek, hogy nem célszerû megvárni a balesetek bekövetkezését, hanem elôre, 
mindenki, - tehát a majdani kárt szenvedô is - fizetett a ládába azért, hogy szükség esetén 
segíteni tudják társaikat, illetve magukat. Itt már a nonprofit biztosítás alapelemei 
egyértelmûen azonosíthatók. Mindez igen korán létrejött, a XVI. századból írásos 
dokumentumok léteznek Thurzó János bányájában említve a bánya-társládákat. Amikor a 
bánya-társládák rendszere kialakult, természetessé vált az igény: ne csak a bányászok, de 
a bánya tulajdonosa is járuljon hozzá a költségekhez. Amikor ennek a hozzájárulásnak a 
mértékét az alkalmazottak létszámához kötötték, létrejött az elsô társadalombiztosítás, 
hiszen a társadalombiztosítás minden ismérvével rendelkeztek ezek a segélyegyletek: 
adott körben kötelezô részvétel, közös kockázatvállalás, jövedelemarányos befizetés, 
kárarányos támogatás, munkáltatói hozzájárulás, nonprofit mûködés. A bánya-társládák 
mûködését korán szabályozták, a XVIII századból már írásba foglalt mûködési 
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alapszabályzatok maradtak fenn. Ezekre az alapelvekre épültek a késôbb önállósuló 
intézményként mûködô szolidaritáselvû pénztárak - melyek nevükben megôrizték a 
bánya-társláda nevet. Ezek tekinthetôk a modern társadalombiztosítás  elôfutárainak. 
 
Az üzleti biztosítók kialakulása egészen más módon történt. Története az angol 
teakultuszhoz, egy jónevû kikötôi kávéházhoz és az angol sportszeretethez, no meg a 
nyirkos télhez kötôdik. A XVII században Angliában nemzeti intézménnyé vált a teaivás 
szertartása. (Könyvünk szempontjából nem jelentéktelen ennek közegészségügyi 
vonzata, a forralt víz ivás kultuszának jelentôsége a rosszul csatornázott Londonban!) A 
tea nélkülözhetetlenné vált Anglia számára. A gyarmatok biztosították is a kiváló 
minôségû alapanyagot, a nagy cégek pedig jobbnál jobb ízesítéssel, pácolással tették 
vonzóbbá portékájukat. Problémát csupán a megfelelô tárolás jelentett, ismerve a ködös 
Albion nem éppen száraz éghajlatát. Ezért mindig nagy ünnep volt az új szüretelésû tea 
megérkezése, a feldolgozók jó pénzért vették meg az elsô szállítmányokat, hogy 
mihamarabb hozzájussanak a friss, illatos alapanyaghoz. Ha valakinek hamarabb ért be a 
hajója, jókora nyereségre számíthatott a magasabb ár miatt. Az angol sportszerû nemzet, 
már ebben az idôben is biztosítani kívánta az esélyegyenlôséget az egyes cégek között, 
így a nyugat-indiai helytartó csak egyszerre, "start után" engedte kifutni a teával rakott 
hajókat a teaszüret után. A jó üzlet, az elsôség reményében igen gyors hajókat, 
scoonereket használtak ilyenkor teherhajóként, és a mai regatták hangulatát 
meghazudtoló verseny folyt a hajók között az elsôségért. (A sietség érthetô, a tét nem egy 
serleg, vagy egy érem, hanem a gyorsan, jó áron eladható rakomány.) A tulajdonosok 
pedig a kikötôben várták, lesték a hajójukat, jön -e, és mikor, hányadiknak. A várakozás 
persze könnyebb fedett helyen, és grog, vagy egyéb melegítô ital társaságában. 
Különösen nagy volt a forgalom Edward Lloyd úr jónevû kávéházában. Az angol pub-ok 
nem csak italaikról, hanem arról is híresek, hogy a bennük levôk szeretik különbözô 
játékokkal elütni az idôt. A hajóra várakozók sem tagadták meg az angol játékszenve-
délyt, és - többek között - fogadásokat kötöttek. Egyre gyakoribbá váltak azok a 
fogadások, amelyek a beérkezô hajók sorrendjére köttettek, illetve arra, hogy megjön -e 
egyáltalán a hajó. Az út viszontagságait ismerve, ez sajnos reális kérdésfelvetés volt a 
mindennapi hajótörések korában. Partner híján fogadni lehetett a kocsmárossal is, aki 
hamar rájött, a fogadásokon legbiztosabban az nyer, aki szervezi, a téteket megállapítja, a 
pénzt kezeli. (A szerencse forgandó, a jutalék örök...). A fogadásokban két dolog növelte 
esélyeit: a nagy számok törvénye, és a tapasztalat, azaz a kockázatelemzés. Ugyanígy 
kialakult a közönségnek egy új rétege, akiknek nem volt hajójuk, és nem is a whisky 
miatt, hanem kizárólag a fogadások miatt jártak a Lloyds' kávéházba. 
 

Ha valaki saját hajójára fogadott, dupla vagy semmit játszott: ha az ô hajója megjött, az 
út hasznán kívül övé volt a fogadás nyeresége is, míg ha hajója elsüllyedt, akkor hajóján, 
rakományán, nyereségén kívül még a fogadást is elvesztette. A történelmi fordulatot az a 
pillanat jelentette, amikor egy élelmes hajótulajdonos rájött, hogy akkor jár jól, ha saját 
hajója ellen fogad. Ha a hajója mégis befut, akkor a nyereség bôven kárpótolja a fogadási 
tétért, míg ha valóban nem jön meg a hajója, akkor az ebbôl fakadó kárát legalább enyhíti 
a fogadás nyereménye. Ez vetette meg az alapját a biztosítási üzletágnak. A fogadások 
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(mint a sportfogadások) mindig kockázatarányosak. Mr Lloyd alapos ember volt, nem 
bízott semmit a véletlenre. Nagyforgalmú kávéháza miatt rendelkezett minden 
információval: tudta melyek a viharos idôszakok és útvonalak, ki milyen útvonalat 
választ, kinek milyen a hajóparkja, legénysége. Ezeket az adatokat és a káreseményeket 
feljegyezte, és ezek alapján kalkulálta a fogadási téteket, megvetve ezzel a 
biztosításmatematika alapjait. 
 

Ha átlagosan minden száz hajóból körülbelül egy nem érkezett meg, akkor 1 : 100 -hoz 
lehetett fogadni. (A hangsúly a körülbelülön van, ez a kerekítés a fogadóiroda biztos 
haszna.) Ha valaki feltett egy fontot arra, hogy a hajója nem érkezik meg, viszonylag 
keveset kockáztatott, míg ha hajója tényleg nem jött meg, komoly (százszoros) 
kárpótláshoz jutott. Természetesen a tétek nem állandóak voltak, Lloyd úr felhasználta 
ismereteit, egyedi árat kalkulált az eseti kockázatnak megfelelôen. Innen csak egy lépés: 
nem csak alkalomra, hanem idôszakra is lehetett fogadni, ez már maga a biztosítás. Lloyd 
úr hamar rájött, hogy a sört más is tudja árulni, tevékenységét a fogadások szervezésére, a 
kockázatok elemzésére összpontosította, összefogva azokkal a vendégekkel akik a 
fogadások miatt váltak törzsvendéggé, és így szintén alapos ismeretekkel rendelkeztek. 
Hogy eredményesen, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Lloyd's Ltd ma is az egyik 
legnagyobb és leghíresebb biztosító társaság. A történet magán viseli a magánbiztosítás 
jegyeit: egyéni kockázatvállalás, kockázatarányos díj, és üzleti érdekeltség a biztosító 
részérôl. Lloyd úr és kávéháza, illetve a róla elnevezett Társaság még egy dologban 
alkotott maradandót: rájöttek, hogy az információk mások számára is érdekesek, és 
árulhatók. Õk adták ki az elsô hajózási kereskedelmi szaklapot, megteremtve ezzel a 
gazdasági értesítô jellegû újság mûfaját. Magyarországon a két világháború között a 
Plester Lloyd´s volt ismert és népszerû. Az üzleti biztosítás az egészségügyben is 
ugyanígy mûködik: saját káreseményére enyhítése érdekében fogad a biztosított, egyéni 
kockázatelemzés alapján. 
 

A fentiek alapján látható, hogy a társadalombiztosítás és az üzlet biztosítás mind 
történetében, mind céljaiban teljesen eltér. Az egyik egy közösségi kockázatmegosztáson, 
szolidaritáson alapul, míg a másik az egyéni kockázatkezelés piaci eszköze.  A 
társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás közötti alapvetô különbségeket az alábbi 
táblázatban foglalom össze. 
 
 
 
 
 
 

 társadalombiztosítás 
 

üzleti biztosítás 

Részvétel 
 

adott körben kötelezô fakultatív 
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Munkáltatói 
járulék 

kötelezô, 
  jövedelemarányos 

fakultatív 

Munkavállalói 
járulék 

kötelezô,  
jövedelemarányos 

kockázatarányos 

Kockázat- 
vállalás 

közös egyéni 

Kifizetés kárarányos,  befizetéstôl 
független 

sok esetben  
befizetés-arányos 

Haszon, 
megtakarítás 

visszaforgatandó  
 a biztosítottak javára 

kivonható 

 
3.26 A gazdaság fejlettsége és az egészségügy makrorendszerének 
összefüggése 
A fentiek tisztázása után ismételten felteendô a kérdés: van -e valamilyen összefüggés az 
egészségügyi rendszerek típusai és az országok gazdasága között. Ha az általam használt 
sorrendet (A/0 tól C -ig) vesszük alapul, akkor megállapítható, hogy a rendszerek 
mûködtetéséhez körülbelül ebben a sorrendben növekvô GDP/capitára van szükség. 
Miután a társadalmak nem a magfizika egyszerû és tiszta szabályai szerint szervezôdnek, 
lehetetlen megvalósítani a szerzô álmát, azaz nem létezik egy, a Mengyelejev periódus 
rendszerhez hasonló táblázat, melyre rávetítve az ország gazdaságát, meg lehet mondani, 
hogy milyen az adott ország egészségügyi rendszere. Az angol NERA csoport 
megpróbált ugyan kidolgozni egy univerzális, mindenki számára használható modellt, de 
ez sok pozitívuma ellenére irányelvként is csak óvatosan kezelhetô. (4.) A megoldások 
sokszínûbbek, és fejlôdési, történeti okok miatt gyakran tartalmaznak örökölt irracionális 
elemeket, beépült értelmetlen kivételeket, így az országok gazdasága és egészségügyi 
rendszere között nem állapítható meg egy - egy értelmû megfeleltetés. Gazdagabb or-
szágok is mûködtetnek egyszerûbb fokozatú rendszert, és fordítva. Ugyanakkor 
levonható az az alapvetô következtetés, hogy az államok szabadságfoka - adott 
hozzáférés mellett - a GDP/capitával arányos. Ez azt jelenti, hogy adott szélességû 
hozzáférés és meghatározott ellátási csomag mellett legolcsóbban Állami Egészségügyi 
Szolgálatban lehet biztosítani az ellátást, és a GDP/capita függvényében lehet ugyanezt 
az ellátást más minôségben, más rendszerben nyújtani. A gazdagabb országok 
választhatnak, hogy milyen rendszert kívánnak megvalósítani, de a szegényebb országok 
számára a választás lehetôsége korlátozottabb. Széleskörû hozzáférés és az ellátások 
nagy részét lefedô ellátási csomag mellett igen erôs ez a korlátozás. 2 - 3000 $ 
GDP/capita nagyságig biztonsággal csak az állami egészségügyi szolgálat rendszere 
mûködtethetô, majd 3 - 5000 $ GDP/capita körül válik lehetôséggé a valódi biztosítási 
rendszer kiépítése. A szabadságfok növelésével ez is természetesen egyre drágább, míg a 
(kvázi)teljeskörû ellátás magas színvonalon piaci viszonyok között csak kb 20.000 $ 
GDP/capita felett válik realitássá. Ezt a tényt nem szabad a volt szocialista országoknak 
figyelmen kívül hagyni. Természetesen 2 - 3000 $ GDP/capita esetén is mûködhet egy 

42 



országban jóminôségû, biztosítási piacra alapozott egészségügy, de ez a lakosság jelentôs 
része számára nem lesz hozzáférhetô. Ezért a szegényebb országoknak választaniuk kell a 
a tûrhetô hozzáférésû, de egyszerûbb egészségügy, és a korszerû, differenciált igényeket 
kielégítô, de nem mindenki számára hozzáférhetô egészségügyi ellátás között. Tudom, 
hogy a választás nem tartalmaz vonzó alternatívákat, de a realitás ez, a volt szocialista 
államokban a hozzáférhetôség megôrzésének kell elsôdleges prioritást élveznie. Ennek 
megfelelôen az egészségügyi struktúra átalakítása csak fokozatosan, a gazdaság 
megerôsödésével és a demokratikus intézmények megszilárdulásával párhuzamosan 
lehetséges. 
 

A fentiekbôl vezethetô le, hogy miért nem lehetséges az egészségügyi rendszerek 
mechanikus lemásolása. Változtatás nélküli adaptációra csak abban az esetben lenne 
lehetôség, ha a lemásolni kívánt és az adaptáló országban - azonos kultúrkör mellett - 
hasonló a gazdaság teljesítménye és szerkezete, azonosak a morbiditási viszonyok, 
azonos az egészségügyi szolgálat fejlettsége, szakmai szemlélete, és a lakosság hasonlóan 
viszonyul saját egészségéhez. Ennyi azonosság még tankönyvi példában sem valószínû. 
A fentieket jól bizonyítja a német egyesítés egészségügyi hatása. A német egészségügyi 
modell igen vonzó: szolidaritáselvû többintézményes társadalombiztosítás, nagyfokú 
szabadság orvos és beteg részére, magas bérszínvonal, és az igazságosság érzetét keltô 
számlaszerû elszámolás. Nem véletlen, hogy a volt szocialista országok jó része elôtt 
kívánatos célállapotként lebegett az átalakítás idôszakában, és teljesen természetes volt, 
hogy a volt keletnémet tartományokban - kisebb egyszerûsítéssel - az egyesítés után a 
nyugatnémet országrész rendszerét tették általánossá. A "német modell" hosszú szerves 
fejlôdés eredményeként a kiemelkedôen erôs német gazdaság közegében alakult ki. Az 
egyesítés után a volt keletnémet tartományokban sokmilliárd márkás invesztíció után is 
csak hatalmas és folyamatos deficit teszi lehetôvé az egészségügy mûködését. A 
magyarázat egyszerû: a német egyesítéssel csak a rendszert lehetett az egész országra 
kiterjeszteni, a GDP/capitát nem. Az jó esetben is csak átlagolódott. Miután 
Németországban a GDP/capita az egyesítés után majdnem 3000 $ -al csökkent, -
 körülbelül annyival, mint amennyi a teljes magyar egy fôre jutó nemzeti össztermék -, a 
gazdaság eredeti állapotának megfelelôen kialakított "német modell" mûködtetése már 
nem lehetséges a gazdaság egészének veszélyeztetése nélkül. Ezért Németország 
"alacsonyabb fokozatú", több korlátozást tartalmazó rendszert kénytelen kialakítani a 
piaci elemek fokozása mellett. Mindennek törvényszintû elôkészítése már megtörtént. 
 

A modellek másolhatatlansága nem jelenti azt, hogy nem érdemes behatóan 
tanulmányozni a világban elterjedt egészségügyi rendszereket. A tanulság az, hogy a 
feladat komolyabb: nem elég kiválasztani a legszimpatikusabb megoldást a felületi 
jegyek alapján, hanem az okokat, összefüggéseket, kölcsönhatásokat kell megérteni. A 
helyi viszonyok elemzésébôl kiindulva a különbözô megoldások paneljeibôl kell 
összeválogatni azt a legegyszerûbb kombinációt, mely képes a nemzeti igények 
kezelésére az adott országban. 
Az egészségpolitika alapvetô kötelezettsége, hogy olyan struktúrát alakítson ki, mely a 
lehetô legjobb ellátást nyújtja a lakosoknak, és a lehetséges legjobb feltételeket biztosítja 
az ellátószolgálat részére. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hangsúly 
ugyanakkor a lehetségesen van. Senki nem vitatja, hogy adott megoldásoknál léteznek 
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vonzóbb elméleti megoldások, de reálpolitikus számára alternatívát csak választható 
lehetôség képez. Csak a gazdaságilag lehetséges megoldások jelentenek valós 
alternatívát, a jobb, magasabb színvonalú, de az adott ország gazdasági lehetôségeit 
meghaladó rendszerek elhamarkodott bevezetésének az eredménye drasztikus költségnö-
vekedés miatt a gazdaság egészének szétesése lehet, vagy pedig ennek következtében 
tömegek maradhatnak ki anyagi okok miatt az ellátásból. 
 

Az általam ismertetett 
felosztás még egy 
érdekes következtetés 
levonására alkalmas. Ha 
valaki figyelmesen 
végiggondolja az A/0 és 
a C pont között jelzett, 
és itt felsorolt 
állapotokat, rájön, hogy 
tulajdonképpen nem egy 
összekötô egyenes 
mellé rendezhetôk az 
e g y e s  s t á d i -
umok, mint ahogy ez a 
12. ábrán látható, hanem 
egy spirál a megfelelôbb 

ábrázolás, hiszen a két végpont - a szegény államok közegészségügyre korlátozott állami 
ellátása és a liberális piaci egészségügy - tulajdonképpen ugyanannak az elvnek a más 
(magasabb) szinten való megvalósítása. Mindkét esetben az állam szerepe a 
közegészségügyi ellátásra korlátozódik, míg a gyógyító szolgálatok üzleti alapon, a 
szabad piacon érhetôk el. A két rendszer közötti különbség elsôsorban a színvonalában és 
a hozzáférhetôségben van, hiszen az elsô esetben csak a társadalom töredéke, kisebb 
hányada jut tûrhetô, vagy jóminôségû ellátáshoz, míg a másik esetben a lakosság 
meghatározó része (kb 80 - 90 %) igen jó ellátásban részesül. Meghatározó különbség az 
is, hogy a fejlettebb formában piaci viszonyok mellett a nonprofit mûködési közösségi 
megoldásoknak is komoly szerepe van. Ennek megfelelôen jogos a megkülönböztetés, és 
nem ismétlôdésrôl, hanem meghaladásról, minôségileg új szintrôl van szó. A spirál 
elméletet támasztja alá az is, hogy az Egyesült Államok az elsô szintet meghaladva a B 
állapotok, a társadalombiztosítás új formái felé indult el. 

12. ábra

 
3.3 A privatizáció mértéke, szerepe az egészségügyben 
A volt szocialista tömb felbomlása és a világméretû gazdasági recesszió kapcsán 
általános és szükségszerû tendencia a privatizáció erôsödése. Ez, valamint a piaci elemek 
beépítésének igénye felveti a privatizáció kiterjesztésének természetes igényét az 
egészségügyben is. Ugyanakkor az egészségügy területén a privatizáció kérdése összetett 
hatásai miatt óvatosan kezelendô. Tagadhatatlan, hogy a racionalizálásnak, a 
gazdaságosság javításának - mint általában - a privatizáció a leginkább adequat eszköze. 
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Senki sem tagadhatja, hogy a privatizált egészségügy általában magasabb színvonalú, és 
a fajlagos költségek is alacsonyabbak lehetnek. Az alacsonyabb fajlagos költség ugyan-
akkor nem jelenti automatikusan az összköltség csökkenését, sôt, az ellenkezôje várható 
a nyújtott szolgáltatások minôségének és mennyiségének növekedése mellet. A teljes 
privatizációra (magánbiztosítás + magán ellátó szolgálat) épülô rendszerek veszélyei: 
- A privatizáció invesztícióval jár, a tôke pedig természeténél fogva szeret megtérülni. A 

megtérülési költségek tovább növelik az egészségügyben a ma is nehezen fedezhetô 
mûködési költségeket. 

- A magánszféra árképzése a tényleges és konkrét költségek és ráfordítások el-
ismertetésén alapul, a társadalombiztosítási rendszereké pedig a centrális 
forráselosztáson. Ennek megfelelôen a magánszféra árképzése "alulról építkezik", az 
egyedi ráfordításokból és az egyedi elvárásokból indul ki, a társadalombiztosítás 
árképzése az egyedi ráfordításokat és szükségleteket nem kezeli.  

- A privatizáció (nyílt piaci viszonyok) kiterjesztése a szabad rendelôalapítást feltételez, 
ami az egészségügyi kapacitás növekedését okozza. Az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevétele nem a betegségek számával, hanem az ellátó helyek mennyiségével és 
hozzáférhetôségével áll arányban. A szabad vállalkozások korlátozás nélküli engedé-
lyezése az igénybevételek számának, így a költségek gyors növekedésének tényét vonja 
maga után. 

A privatizáció veszélyeit tekintve fontosabb az, hogy a fizetô, a vásárló privatizált -e. 
Központi vásárló (állami egészségügyi szolgálat, társadalombiztosítás) az ellátószolgálat 
privatizációja kisebb mérvû gazdasági kockázattal jár. A fentiek alapján logikus, hogy 
egy ország egészségügyi rendszerének költségszínvonalát nagymértékben meghatározza, 
hogy milyen a privátszféra részvételi aránya. Ha a centrális ellátás (és árképzés) a 
meghatározó, akkor a magánszféra is kénytelen ehhez igazodni, azaz árai nem lesznek túl 
magasak, hiszen a kulturáltabb, színvonalasabb magánellátásért csak egy bizonyos ha-
tárig lehet többet kérni, mint az egyébként ingyen, vagy olcsón igénybevehetô 
társadalombiztosítási ellátásért. Igaz mindennek az ellentéte is: ha egy országban a 
magánellátás a domináns, akkor a centrális ellátás árai fognak ehhez igazodni. Ez 
magyarázza azt a látszólagos ellentmondást, hogy ha a DRGs rendszer annyira költség-
takarékos, akkor miért olyan drága a MEDICARE rendszer Amerikában. (14.) 
 

Mindez nem jelenti azt, hogy a privatizáció általában üldözendô dolog lenne az egészség-
ügyben. A levonható konzekvencia az, hogy a tömegellátás területén csak meglevô 
ellátások mûködtetése javasolható vállalkozási formában (funkcionális privatizáció, ami 
nem a tulajdon, hanem a kezelési jog átadását jelenti), míg az igazi (magáninvesztíción 
nyugvó) privatizációnak a differenciált igények differenciált kielégítése lehet a feladata, 
szûk réteg számára nyújtva kiemelt ellátást. 
A privatizáció hatása a volt szocialista országokban egy más szinten is jelentkezik. A 
gazdaság túlélésének, átalakulásának elengedhetetlen feltétele a privatizáció, mely 
paradox módon az egészségügyi bevételek csökkenését okozza. A privatizált mûködés 
jellemzôje, hogy a megtermelt jövedelem nagyobb hányada alakul költséggé, és csökken 
a járulékalapot jelentô bérjellegû kifizetés. Ezzel a folyamattal - azaz azzal a ténnyel, 
hogy a gazdaság megerôsödésének elsô szakaszában a növekvô GDP ellenére csökken a 
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járulékbevétel - az egészségügyi tervezôknek, egészségpolitikusoknak feltétlenül 
számolnia kell. 
 
3.4 A finanszírozási rendszer 
Az egészségügyi költségek mértékében természetesen szerepet játszik az alkalmazott 
finanszírozási rendszer is. A finanszírozási rendszerek felosztása is eltérô, hiszen a 
finanszírozás fogalmát is - mely a klasszikus közgazdasági értelmezés szerint elôzetes 
forráskihelyezést jelent - eltérô értelemben használják. A finanszírozást az egészségügyi 
szóhasználat a pénzellátás rendszerével azonosítja. Ebben az értelemben is többféle 
felosztás keveredik. A finanszírozással kapcsolatban az alábbi kérdések tehetôk fel: ki 
fizet, mit fizet és mi alapján fizet. A ki fizet kérdésére alapvetôen az egészségügy 
makrorendszere adja meg a választ, és az igazi kérdés az, hogy kollektív, vagy egyéni 
vásárlás történik -e, azaz forráselosztásról és megtérítési rendszerrôl beszélhetünk. Ez 
alapvetôen megszabja az árképzés technikáját is. A "mit fizet" kérdés azt vizsgálja, hogy 
az ár vagy díj mit tartalmaz, azaz csak a mûködési költséget, vagy az invesztíció 
megtérülését is tartalmazza. A "mi alapján fizet" kérdésre az elszámolás technikája a 
válasz. (17.) 
 
3.41 A fizetô (forrás) szerinti megkülönböztetés 
A finanszírozás tekintetében annak van nagyobb jelentôsége, hogy ki, milyen forrásból 
fizet, és milyen elvek szerint történik az árképzés az egészségügyben. Ez általában az 
egészségügy makrorendszerétôl, azaz attól függ, hogy van - e központi vásárló az 
egészségügyben. 
 

Az egészségügyi ellátás forrása lehet: 
- költségvetés, (Forrása e célból: általános adó, címkézett adó, -melyet hívhatnak 

járuléknak, de a költségvetésbe olvad be-, és a költségvetés saját bevételei. Ez a 
megoldás az állami egészségügyi szolgálatokra jellemzô.) 

- járulékbevétel, (Forrása a biztosított által vagy után fizetett járulék. Általánosan a 
munkavállalói és munkáltatói megosztás az elterjedt. Ez a megoldás biztosítási 
rendszerekben, elsôsorban társadalombiztosítás esetén elterjedt.) 

- a fogyasztó készpénzfizetése. (Lehet részleges és teljes. Részleges esetén hoz-
zájárulásról, co - paymentrôl, a második esetben teljes térítésrôl beszélünk.) 

 

A fenti források az alábbi mechanizmusok szerint juthatnak el a szolgáltatást nyújtókhoz: 

- Állam, vagy központi intézményrendszere által fenntartott szolgálat nyújtja a szolgál-
tatást (kollektív szolgáltatás-fenntartás) 

 Biztosító vásárol szolgáltatást az ellátottnak (kollektív vásárlás) 
- Az állampolgár maga vásárol (egyéni vásárlás) 
 

Elvben ki lehet mondani, hogy azt, hogy ki a fizetô, mi a meghatározó forrás, alapvetôen 
az egészségügy makrorendszere határozza meg. Állami egészségügyi szolgálat esetében a 
költségvetés, társadalombiztosítás esetén a járulék, míg az egyéni öngondoskodás 
rendszerében az állampolgár a meghatározó forrás. Ez csak elvi megközelítésként igaz, 
mert egyrészt a megoldások, források keverednek, másrészt az állam szerepvállalása a 
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fejlettebb országokban mindegyik formában egyaránt jelentôs. (15.) Miután a források 
keverednek - állami egészségügyi szolgálat esetén is létezik járuléknak nevezett 
címkézett adó, és társadalombiztosítás esetén is jelentôs, de országonként eltérô az állami 
hozzájárulás -, így értelmetlen dolog önmagában vizsgálni és összehasonlítani a 
járulékszint mértékét az egyes országokban. Dániában és Angliában egyaránt állami 
egészségügyi szolgálat mûködik, mégis, míg Dániában 84.5 % az állami költségvetés 
részesedése a kiadásokból, addig Angliában csak 54.6 %. A magyarázat egyszerû: 
Angliában létezik egy 10+10 % járuléknak nevezett munkáltatói és munkavállalói adó, 
míg Dániában nincs címkézett bevétel e célból, hanem a költségvetés általános 
bevételeibôl részesül az egészségügy. A források megoszlásának összefüggését az alábbi 
táblázat teszi szemléletessé. 
 
 

 

 ország állami hozzá-
járulás 

munkavállalói 
járulék 

munkáltatói 
járulék 

egyéni 
fizetés 

Dánia  84.5 %    0 %   0 %   8.2 % 
Nagy-Britannia  54.6 %  10 %  10 %   9.6 % 
Portugália  45.4 %  10.3 %  26.5 %  12.7 % 
Svédország  44.4 %    1.1 %  38 %    6.3 % 
USA  25.2 %  16.1 %    4.2 %  16.6 % 
Svájc  19.7 %   34  %    8.4 %  17.1 % 
Németország  10.4 %  27.5 %   31.3 %    9.1 % 
Hollandia    7.1 %  33 %   38 %    6.5 % 

 

A táblázatból leolvasható, hogy az egészségügyi rendszertôl függetlenül általában ahogy 
csökken az állami szerepvállalás, úgy nô a járulékszint és az egyéni vásárlás aránya. 
Társadalombiztosítás esetén (Hollandia, Németország) a járulékszint nô, biztosítási piac 
esetén a betegek fizetnek többet (Svájc, USA). A járulékszint összehasonlításra így csak 
abban az esetben van esélyünk, ha a járulékterhet és az adó e célra fordított tisztított 
mértékével össze tudjuk vonni. A költségvetés szerepvállalásának mértéke még egy -
 hazánkat is érintô - szempont miatt jelentôs az egészségügyi szolgáltatások finanszíro-
zásában. A járulékbevétel kizárólag a termeléshez, a bér jellegû költségekhez kötött, míg 
a költségvetési bevételek egy része az ÁFA -n keresztül a fogyasztáshoz is kötôdik. Az 
átalakuló és fejletlenebb gazdaságok esetén gyakori a második, vagy árnyékgazdaság 
jelenléte. Ez esetben a tisztán járulékalapú rendszerekben jelentôs jövedelmek 
kivonódnak a szolidaritási közösség ellenôrzése alól, hiszen a láthatatlan jövedelmek 
után senki nem fizet járulékot. Költségvetési hozzájárulás esetén az ÁFA bevétel is je-
lentôs szerepet játszhat, és így a második gazdaság elköltött pénze is bekerülhet a 
szolidaritási rendszerbe. 
 

Az állami szerepvállalás különbözô módon, eltérô technikákkal jelenhet meg az 
egészségügyben: 
- Állami Egészségügyi Szolgálat esetén: intézményfenntartás, mûködtetés 
- Társadalombiztosítás esetén: 

- - a társadalombiztosítás direkt költségvetési támogatása,  
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- - a társadalombiztosítás hiányának átvállalása értékhatárhoz, vagy a tervezett 
hiányhoz kötötten,  

- - a biztosítási díj átvállalása olyan polgárok esetében, akik önhibájukon kívül nem 
képesek fizetni a biztosítási díjat. Ez történhet konkrét díjfizetés formájában, és 
átalánydíjas megoldásként, 

- - egyéni segélyezés, az önrészvállalási kötelezettség költségvetési átvállalásával 
(közgyógyellátás). 

 

- Piaci viszonyokra alapozott egészségügyben: 
- - szociális segélyezés (pénzellátás) 
- - külön ellátás szervezése azok számára, akik piaci viszonyok mellett szociális 

helyzetük miatt nem tudják igénybe venni az ellátást (természetbeni ellátás) 
 

3.42 Az árképzés mechanizmusa 
Központilag szabályozott társadalombiztosítás és állami egészségügyi szolgálat esetén az 
összköltség a parlament által megállapított összeg. (Állami egészségügyi szolgálat esetén 
a kiadás -egészségügyi költségvetés- a rögzített, társadalombiztosítás esetén pedig a 
forrás, a járulékszint a meghatározott). Rögzített költség esetén a finanszírozás 
forráselosztó mechanizmusként mûködik. (Resource allocation) A teljesítmény 
növekedése forráselosztás esetén nem az összköltséget fokozza, hanem az egységnyi 
ráfordítás értékét csökkenti. (Bizonyos szint alá csökkentve ez természetesen szükségessé 
teszi a források növelését, tehát hosszú távon a teljesítménynövekedés itt is növeli a 
költségeket, de ez késleltetve és tompítva jelentkezik) A forráselosztás általában az 
átlagos ráfordítást ismeri el, a konkrét, egyedi helyzeteket nem kezeli. 
 

A privát ellátásra, piacra alapozott egészségügyben a fogyasztó egyedi és eseti vásárlása 
jelenik meg a piacon, és az eladó megpróbálja költségeit érvényesíteni az árban. Ezért itt 
nem forráselosztásról, hanem költségmegtérítésrôl beszélünk (reimbursement). Az ár 
alulról építkezik, a konkrét és eseti ráfordításokból indul ki. 
 
 

Az árképzés mechanizmusa önmagában nem határozza meg az elszámolás technikáját. 
Bár vannak jellegzetes elszámolási technikák - például a tételes elszámolás a 
költségmegtérítési rendszerekben - de mindkét formában alkalmazható az összes 
elszámolási mód, hiszen a társadalombiztosítások vegyesen alkalmazzák az összes 
elszámolási technikát, míg a megtérítési rendszerekben is létezik bázisfinanszírozás.  
 
3.43 A folyósított díj tartalma 
A finanszírozás kérdései között lényeges szempont, hogy a különbözô elosztási technikák 
milyen jellegû, milyen célú költségek elosztására szolgálnak. A költségeket két csoportra 
oszthatjuk: mûködési költség és invesztíciós költség. A mûködési költség (running cost, 
Betriebkost) tartalmazza: bér és bérjellegû költségek, fogyóanyag (gyógyszer, vegyszer, 
kötszer, védôruha, védôeszköz, bizonyos értékhatár alatt mûszer, berendezés stb) és 
általános adminisztrációs- és rezsiköltségek. Az invesztíciós költségek közé a beruházás, 
telepítés, valamint mindennek a pótlása, megtérítése, az amortizáció tartozik. Hagyo-
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mányoktól, mûködési rendszerektôl függôen az egyes országokban eltér a kétféle összeg 
megtérítésének rendszere. A két fô típus:  

3.431 Egycsatornás finanszírozási rendszer 
Egycsatornás finanszírozásról abban az esetben beszélünk, ha a szolgáltatásért kapott díj 
egyösszegben, azonos forrásból tartalmazza a nyújtott szolgáltatás mûködési költségeit és 
az invesztíció megtérítését. Ez a piackonform megoldás, és a mindennapi életünkben 
ehhez szoktunk hozzá: nem tudjuk egy kiló almából mennyi az alma termelési költsége, 
és mennyi a föld értékének megtérülése, mennyi a szállítási költségbôl a benzin és a sofôr 
bére, és mennyi a teherautó amortizációja, valamint a raktározás, a bolt rezsiköltsége, és 
bérleti díja, a felújítás törlesztôrészlete. Minket mindez nem érdekel, egyben kifizetjük a 
fogyasztói árat és távozunk. Ez a megoldás piaci viszonyok között elterjedt, ahol az árut, 
a szolgáltatást a fogyasztó - típusos megoldásként - vásárolja, nem pedig központi 
gondoskodásként kapja. A mûködtetô az árbevételbôl gazdálkodik. Mindebbôl 
következik, hogy az egészségügyben ott elterjedt az egycsatornás finanszírozás, ahol 
piaci viszonyok között történik a vásárlás. A társadalombiztosításon kívüli magánellátás 
vizitdíja tipikusan ilyen: a honoráriummal egyösszegben fizeti meg a beteg a mûködési és 
amortizációs költségeket.  
 

Az egycsatornás finanszírozás különös, de szimpatikus módja az, amikor a teljesítmény-
elszámoláshoz kötötten, de attól független forrásból jut el az invesztíciós költség 
megtérítése a szolgáltatóhoz. Ebben az esetben a két költség forrása elválik, de az "ár", a 
teljesítmény ellenértéke mindkét költséget tartalmazza. Társadalombiztosítás mellett 
szabad intézményválasztás esetén az amortizáció teljesítményarányos juttatása csak a 
költségvetés radikális átstruktúrálása után lehetséges. Így az addigi decentralizált és 
összevont forrásokat egy amortizációs alappá kell szervezni, és ezt utalványozni a telje-
sítés alapján. Ez a megoldás feleslegesé teszi a kettôs adminisztrációt, mert a teljesítmény 
egységes dokumentálása és mérése alkalmas mind a két költség elosztására. 
 
 

A egycsatornás finanszírozás elônye: az abszolút tiszta viszonyok, a szektorsemlegesség 
teljes megvalósulása. Hátránya: változatlan formában, a költségvetés, a nemzetgazdaság 
struktúrájának totális átrendezése nélkül csak a nyílt piaci formában valósítható meg. 
 
 

3.432 Dualisztikus finanszírozási rendszer 
Amennyiben elválik egymástól a mûködtetés és a beruházás költsége, dualisztikus 
finanszírozási rendszerrôl beszélünk. Az elterjedt megoldás az, hogy a beruházás és a 
pótlás a tulajdonos kötelessége, míg a mûködési költséget a szolgáltatást megrendelô - az 
állam vagy társadalombiztosítás - fizeti. A dualisztikus finanszírozás klasszikus formája a 
hagyományos német típusú társadalombiztosítás, ahol a beruházás a tulajdonos (általában 
állam, önkormányzat, egyház, karitatív szervezetek) feladata, míg a mûködtetés a társada-
lombiztosítás kötelezettsége. Dualisztikus finanszírozásról beszélünk állami 
egészségügyi szolgálat esetén is, amikor a tulajdonos és a mûködtetô ugyan azonos 
(állam vagy önkormányzat), és a díj forrása is egységes (mindkettôt zömmel a 
költségvetés fedezi), de az intézmény rendszeres bevétele, alap-elôirányzata csak a 
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mûködési költségeket tartalmazza, a beruházás, pótlás forrásait más módon, más 
csatornákon keresztül szabályozzák. 
A dualisztikus finanszírozás az államigazgatás és a humán szféra társadalmi 
alrendszereiben gyakoribb, általában olyan helyen, ahol a szolgáltatást az állampolgár 
nem vásárolja, hanem "kapja". Tipikusan ilyen az államigazgatás, az oktatás, és az állami 
egészségügyi ellátás, de a társadalombiztosítási rendszerek jelentôs hányada is ezen az 
elven mûködik. 
 

Mint látható, a dualisztikus finanszírozás általában a centralizált rendszerekben, illetve 
olyan esetekben találjuk, ahol a beteg mozgása, választási szabadsága korlátozott. Ennek 
oka az, hogy a mûködési költségek hiába lesznek teljesítményarányosak, az invesztíciós 
költségek a tulajdonoshoz, és nem a kihasználtsághoz kötöttek. A népszerûbb, magasabb 
színvonalat biztosító intézmények többletbevételhez juthatnak a megnövekedett 
mûködési költség következtében, de a nagyobb igénybevételbôl fakadó gyorsabb amor-
tizációt, fokozott fejlesztési igényt már nem fedezi senki. Ezért a dualisztikus finanszí-
rozás a szabad orvos- és intézmény - választás ellen hat, és ezért nem inspirál a szakmai 
fejlôdésre. Minden negatívuma ellenére igen elterjedt forma. Ennek okai:  
 

- Társadalombiztosítás esetén csak a költségvetés teljes átalakítása, az elosztási 
rendszerek teljes átrendezése mellett lehet áttérni az egycsatornás finanszírozásra. 

 

- A dualisztikus finanszírozás alkalmasabb a kapacitás központi szabályozására, az 
egészségpolitikai célkitûzések megvalósítására. 

- Lehetôvé teszi a források koncentrálását, a szakaszos, ütemezett fejlesztést. 
- A tételes elszámolás közgazdasági üzenete a fogyasztás, a költségek növekedésére 

ösztönöz. 
 

A fentiek miatt - bármenyire piacellenes - a volt szocialista országokban a dualisztikus 
finanszírozás középhosszú távon nehezen kikerülhetô megoldás. 
 
3.44 Az elszámolás technikája szerinti felosztás 
A fentiekhez képest kevesebb, de még mindig igen jelentôs hatással van az egészségügyi 
költségekre az elszámolás technikája. 
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 Az elterjedt megoldásokat a 13. ábra foglalja össze. Látható, hogy az alapvetô különbség 
a fix elôirányzati és a teljesítményelvû rendszerek között van. 

3.441 Fix elôirányzatú rendszerek, bázisfinanszírozás 
Ebben a formában az ellátó szolgálatok elôre meghatározott alap-elôirányzatból (input) 
gazdálkodnak. Az alap-elôirányzat mértéke alapvetôen két módon kerülhet 
meghatározásra. Ennek megfelelôen a fix elôirányzatú rendszerek két csoportra 
oszthatók: 

3.441a Kapacitásfinanszírozás 
A kapacitásfinanszírozás a bázisfinanszírozás és a klasszikus tervutasítás elvére épül. A 
finanszírozó (általában állami egészségügyi szolgálat vagy önkormányzat, illetve 
egyintézményes társadalombiztosítás) a szolgáltatások nyújtása céljából leköt és fizet egy 
kapacitást, melynek nagysága független az aktuálisan nyújtott teljesítménytôl, illetve a 
teljesítmény alapján csak hosszabb távon történik némi korrekció. A finanszírozási 
szerzôdés - ha van ilyen - a fenntartandó, mûködtetendô kapacitás paramétereit rögzíti. 
 

Az alap-elôirányzat (bázis) nagysága elvben a szolgálat paramétereitôl, a kapacitástól 
függ. A bázis nagysága így zömmel az állománytábla szerinti bértömeghez, és a szolgálat 
típusára jellemzô átlagköltséghez igazodik. A kapacitásfinanszírozás fô problémája és 
hátránya, hogy a folyósított összeg független a nyújtott szolgáltatás mennyiségétôl és 
minôségétôl. A szolgáltatónak az a gazdasági érdeke, hogy minél nagyobb kapacitással 
rendelkezzen (mennyiségi paraméterek - sok ágy, sok dolgozó), ugyanakkor minél keve-
sebb (olcsóbb) szolgáltatást nyújtson. Az ellenôrzési rend és a további fejlesztési igények 
alátámasztása miatt ugyanakkor a kapacitások látszatkihasználása (túlápolás, krónikus 
beteg fektetése akut ágyon, alacsony költségigényû beteg exmissziójának visszatartása) 
elterjedt, ami tovább rontja a rendszer hatásfokát. A kapacitásfinanszírozás nélkülözi a 
piaci viszonyokat. Az árak nem valós árak, illetve nem is ismertek, ezért nem 
meghatározó a gazdaságosság fogalma sem. A rendszer minden olcsósága ellenére 
pazarló, mert nincs beépített valós érdekeltség. A megtakarítások gyakorlatilag nem 
kumulálhatók, hiszen ott az örökös veszély: ha a bázisból megtakarítást lehetett elérni, 
akkor az magas, tehát csökkenteni kell. 
 

Tagadhatatlan, hogy ennek az elszámolási rendszernek is vannak elônyei. A 
legfontosabb, hogy olcsó és egyszerû. Az olcsóság két okra vezethetô vissza: ha a 
finanszírozás független a teljesítménytôl, akkor a megállapított alap-elôirányzat 
nagyságát nehezebb vitatni, hiszen az intézmények sem rendelkeznek teljesítmény-
adatokkal. A másik ok: ez a legegyszerûbb elszámolási rendszer, nem igényli a 
teljesítmény mérését, ellenôrzését, az adatok központi elszámolását, tehát nagyon 
alacsonyan tartható a központi irányítás költsége. Parkinson törvénye természetesen ezzel 
némileg ellentétes irányban hat. (Általánosan megállapítható, hogy a fix elôirányzatú 
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rendszerekben Parkinson törvényei élveznek prioritást, míg a teljesítményelvû elszámolás 
esetében a Murphy törvények az irányadók.) 
A rendszer további elônye, hogy a mûködtetô bár nem feltétlenül részesül megfelelô 
szintû ellátmányban, de biztonságos körülmények között végzi munkáját. A bevétel 
rendszeres és egyenletes, kiszámítható, tehát könnyebb a tervezés. 
 

A fentiek ellenére megállapítható, hogy ez a legkevésbé hatékony finanszírozási forma: a 
pénzellátás a teljesítményhez egyáltalán nem, a szükséglethez alig kötôdik, és semmilyen 
módon nem ösztönöz a gazdaságos mûködésre. 
 

3.441b Feladatfinanszírozás 
A feladatfinanszírozás a fix elôirányzatú rendszerek között a normatív teljesít-
ményarányos finanszírozási rendszerekhez közelít. Fix elszámolási rendszernek 
tekintendô, hiszen az input finanszírozásnak megfelelôen egy adott idôszakban fix alap-
elôirányzatból gazdálkodhat a szolgáltatást nyújtó, de a fix elôirányzat meghatározása 
nem a kapacitáshoz, az addigi költségekhez, hanem konkrét feladathoz kötôdik. Az 
elôirányzat nagyságát általában normatívák, illetve a lezárt idôszak teljesítménye alapján 
szabják meg. Ennek megfelelôen a finanszírozási szerzôdés az ellátandó feladatot rögzíti. 
A rendszer a tervutasításos megoldásokhoz képest sokkal áttekinthetôbb, hiszen az alku 
objektív alapokon nyugszik, és a finanszírozás a feladattal együtt változik.  
 

A két megoldás közötti különbséget az alábbi példa illusztrálja. Az ügyeleti ellátás 
megszervezése Magyarországon eltérô rendszerben, eltérô költségek mellett történt. 
Egyes helyeken egyszerû készenléttel oldották meg a problémát, míg van olyan település, 
ahol külön ügyeleti szolgálat mûködik, saját gépkocsival, gépkocsivezetôvel. Az egyszer 
kialakított "telepített" szolgálatok költségét utalta a finanszírozó. Ez tipikusan a 
kapacitásfinanszírozásra jellemzô megoldás, hiszen a bázis az egyszer megindokolt 
költséggel, és nem az aktuális szükséglettel, vagy a teljesítménnyel arányos. Ennek 
megfelelôen az egyes önkormányzatok e célból - azonos lakosságszámra vonatkoztatva - 
igen eltérô bevétellel rendelkeznek. A feladatfinanszírozás szellemében végzett megoldás 
az ügyelet esetében arra az elvre épül, hogy Magyarországon az ügyeletre jutó 
összköltség adott, vagy meghatározható, és ezt az összeget kell a feladat arányában az 
önkormányzatok között elosztani. Feladatfinanszírozás esetén meg kell határozni azokat 
az elveket, hogy milyen szempontok szerint történik a díjkalkuláció, hogy a díj arányban 
álljon a várható igénybevétellel (teljesítménnyel). Az ügyelet esetében a feladat 
alapvetôen az ellátandó lakosok számától függ, így a legegyszerûbb megoldás az, hogy 
ha az önkormányzat lakosság-arányosan kapja a bevételét a feladat megjelölésével, és 
maga dönti el, hogy az egyéb jogszabályok figyelembevételével hogyan szervezi meg az 
ellátást. A feladatfinanszírozás az elvárt teljesítéshez kötôdik, tehát a példánál maradva a 
feladatarányosság mind normatív elemekkel (korkorrekció), mind az elôzô idôszakok 
konkrét többletteljesítményének elismerésével (például üdülôterületek) pontosítható. 
Feladatfinanszírozás esetén a bázis meghatározása figyelembe veheti a lezárt idôszak 
tényleges teljesítményét. Szakmapolitikai elvek is érvényesíthetôk indirekt finanszírozási 
eszközökkel, ha a fejkvóta értékét  az ügyelet típusa szerint is korrigáljuk, preferálva az 
igényesebb jobb hozzáférést biztosító ellátási formát. 
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A feladatfinanszírozás elônye, hogy a forrás hozzárendelt a feladathoz, és nagysága vagy 
a szükséglet, vagy a teljesítmény meghatározásán alapul. Hátránya, hogy a 
teljesítményarányosság nem direkt módon, hanem utólag jelenik meg. 
 
Feladatfinanszírozás közepesen hatékony finanszírozási forma: a pénzellátás 
a teljesítményhez részben, a szükséglethez erôsen kötôdik. 
 
3.442 Teljesítményelvû finanszírozás 
A reformtörekvésekben általános vágy a teljesítményarányos finanszírozás, de az 
egyetértés csak eddig a pontig teljes. Az elvi vitának alapvetô oka az, hogy az 
egészségügyben - komplex és nem homogén rendszerrôl lévén szó - nehezen definiálható 
a teljesítmény fogalma. Két elterjedt felfogás uralkodik. Az egyik megközelítés (tételes 
elszámolás, tevékenység finanszírozás) a tevékenységgel, a nyújtott szolgáltatással 
azonosítja a teljesítményt, míg a másik alapelv szerint a tevékenységek eredménye jelenti 
a nyújtott teljesítményt (normatív rendszerek). Teljesítményfinanszírozás esetén a 
nyújtott szolgáltatások arányában, utólagos elszámolás szerint kerül a forrás elosztásra. A 
mûködôképesség érdekében az intézmények általában elôleget, vagy forgóalapot kapnak, 
de a rendszer lényege a nyújtott teljesítmény szerinti utólagos elszámolás. 
 

3.442a Tételes teljesítményelvû elszámolási rendszerek 
Az egyik szokásos megítélés a teljesítményt a tevékenységgel azonosítja és a teljesítmény 
mérésére az elemi egységekre bontott és kategorizált tevékenységi listákat használja. 
Logikája az, hogy az orvosi gyógyítás jól definiálható diagnosztikus és terápiás 
modulokra bontható, és a finanszírozás ezeknek az egységeknek a számlaszerû (taxatív) 
elszámolásán alapul. Ha az egyes elszámolási tételekhez konkrét vagy szabad ár tartozik, 
akkor honoráriumrendszerrôl beszélünk, mely általában piaci viszonyok között elterjedt. 
Ha ár helyett a tevékenységek egymáshoz viszonyított értékeit rögzítik, akkor pont vagy 
tarifarendszerrôl beszélünk, mely inkább a társadalombiztosítások jellemzôje. A 
tevékenységfinanszírozás legismertebb példája a német finanszírozási rendszer, mely az 
úgynevezett "német pontrendszer"-en alapul. A német pontrendszer egy egyszerûsített 
tevékenységi lista, melyhez pontok tartoznak, és a pont aktuális értékét az ellátók és a 
biztosító tárgyalása határozza meg. A német pontrendszer eklektikus, és több évtizedes 
érdekegyeztetés eredménye. Alapvetôen csak a mûködési költségeket tartalmazza, de 
azokban az ellátásokban, ahol a privatizált mûködés a jellemzô forma, ott tartalmaz 
bizonyos amortizációs hányadot is. Az angolszász irodalomban fee for service elnevezés 
az elterjedt. 
Miután a biztosító - szektorsemlegesen, egységes áron - szolgáltatást vásárol, így teljesen 
mindegy, hogy azt saját intézményétôl, más biztosító intézményétôl, állami intézménytôl, 
vállalkozástól, vagy magánszemélytôl vásárolja meg. Ebben a rendszerben teljesen 
megvalósul a szektorsemlegesség elve. Nagy elônye, hogy a pénz "a beteggel mozog", 
így reális lehetôség a szabad orvos és intézményválasztás. A központi tervezés szerepe 
másodrangú, mert a szolgáltatás hozzáférése (mennyisége, területi eloszlása) a nyílt piaci 
viszonyok miatt a tényleges igényeknek megfelelôen alakul. A beteg igényei és bizalma 

53 



alapján keresi fel a szolgáltatókat, és miután a pénz a betegen keresztül a szolgáltatással 
áramlik, ott kumulálódik, ahol a szolgáltatásra reális igény van. Ez megteremti a fejlesz-
tés lehetôségét, míg ha nem reális alapokon történt a beruházás, akkor a nem megfelelô 
igénybevétel miatt az nem rentábilis, tönkremegy. Ezen az elvi megközelítésen változtat 
az a tény, hogy az egészségügyben nem tisztán érvényesül a kereslet - kínálat törvénye, 
így a kínálat bôvítésével a keresletet nem a tényleges szükség, hanem kizárólag a 
fizetôképesség limitálja.  
 

A rendszer alapvetôen jó a betegnek, mert miután a beteggel együtt mozog a pénz, az 
orvosnak az az érdeke, hogy jó kapcsolatot tartson a beteggel, a beteg elégedett legyen, 
hiszen ez alapján (a beteg által kezdeményezett szolgáltatás alapján) fizet a biztosító. 
Tételes elszámolási rendszerekben a rendeléseknek általában nincs alapjövedelme, tisztán 
a teljesítményük (forgalom) alapján részesülnek bevételben. Ugyanakkor meg kell 
állapítani, hogy ezek az elônyök a beteg oldaláról elsôsorban a szolgáltatás hozzáférhe-
tôségének szintjén jelentkeznek. Az orvosok az alapos kezelésen kívül a "túlkezelésben" 
is érdekeltek, ami már káros lehet a beteg számára. 
 

A rendszernek természetesen vannak hátrányai is. A legfontosabb, hogy rendkívül drága. 
Bevezetésénél az alábbi problémákkal kell szembenézni: 
- a tételes elszámolás közgazdasági üzenete a fogyasztás, a költségek növekedésére 

ösztönöz, 
- a tételes elszámolás adminisztrációja megterhelô, költsége igen magas, 
- forrásszegény idôszakban bevezetve az addigi átalánydíjas rendszer költségeit az elemi 

tevékenységre vetítve olyan alacsony értékek adódnak, (pl. fél dollár alatti eseti 
vizsgálati díjak) melyeket az egészségügy joggal érez megalázónak, 

- az egészségügyi költségvetés védelme és a jövedelemviszonyok kiegyenlítése miatt 
kompenzáló mechanizmusok szükségesek, ezt viszont az orvosok zöme igazságtalan-
ságként éli meg, ami rontja a reform fogadtatását. 

 

A költségnövekedés a tételes elszámolású rendszerek általános problémája, melynek 
csökkentésére különbözô technikákat alkalmaznak. Ezek között az alábbiak az 
elterjedtek: 
 

- Lebegôpontos pontrendszer. Abban az esetben használatos, ha a pénztár költségvetése 
kiélezett, és a teljesítések tömege elôre nem jósolható meg biztonsággal. Az 
idôarányosan rendelkezésre álló költséget elosztják az idôszak alatt összesen "termelt" 
ponttal, és ez adja az egy pont aktuális értékét. A rendszer nagy elônye, hogy a biztosító 
mindenképpen "pénzénél marad", ugyanakkor a rendelkezésre álló pénzt az utolsó 
fillérig ki lehet osztani. Nagy hátránya, hogy egyrészt a szolgáltató csak utólag tudja 
meg, hogy mennyiért is dolgozott, másrészt az ár adott esetben a határköltség alá eshet, 
azaz még a ráfordítást sem fedezi. 

- Elszámolási korlátok, kvóták bevezetése. Megállapodások, egyezségek kapcsán meg 
lehet határozni az egyes intézmények által idôarányosan maximáltan elszámolható 
pontok mennyiségét. Ez az elv azt eredményezi, hogy a bevétel maximálva van, de csak 
a teljesítés esetén jut hozzá a szolgáltató. 
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- Idônormatívák bevezetése. Az egyes tevékenységek szakmai tartalmának és 
követelményrendszerének tisztázása kapcsán az egyes tevékenységek minimális 
szükséges idôráfordítása is rögzíthetô. Ennek megfelelôen a rendelési idô 
függvényében maximálhatók a szakmai szempontok alapján megfelelôen ellátható 
esetetek száma. 

 

- Önrészvállalási kötelezettség (co - payment) bevezetése. A tételes elszámolás az 
egészségügyi szolgálat részérôl a teljesítmény növekedés irányába hat. Ha szolgáltatást 
a lakos kvázi ingyen veszi igénybe - sem az eseti ellátásért nem fizet, sem a biztosítási 
díja nem lesz ennek alapján magasabb -, abban az esetben a lakost az ésszerûségen 
kívül semmi nem teszi érdekeltté abban, hogy ellenálljon a luxuskezeléseknek. 
Amennyiben az ellátás igénybevételét bizonyos önrész megfizetéséhez kötik, úgy az 
állampolgár maga fog szelektálni a számára valóban szükséges(nek tûnô) és a nem fel-
tétlenül szükséges ellátások között. A co - payament alapú rendszerekben az 
egészségügyi költségek egészéhez mérten a co - payment összege elhanyagolható, 
jelentôsége a látszatigények megszûrésében van. Abban az esetben, ha a biztosító járul 
hozzá fix összeggel a piaci áron vásárolt szolgáltatáshoz, már nem co - paymentrôl, 
hanem díjkiegészítésrôl, ártámogatásról beszélünk. 

 

A tételes elszámolási rendszerek - mint láthattuk -, elsôsorban gazdasági szempontból 
elônytelenek, hiszen drágák. A tételes finanszírozásnak szakmapolitikai hátránya is van: 
önmagában véve nem prevenciócentrikus. Miután az egészségügy a tevékenységfinanszí-
rozás esetén végsô soron a páciens betegségébôl él, nem igazán érdeke annak 
megelôzése. A probléma a preventív tevékenység magasabb pontértékével, és célprogra-
mok finanszírozásával hidalható át. 
 

A fentiek alapján látható, hogy a tételes elszámolás egy tiszta viszonyokat 
teremtô, a szektorsemlegességet és a szabad orvosválasztást segítô 
elszámolási rendszer, mely rendkívül drága, adminisztrációja bonyolult, 
polipragmáziára inspirál és nem szolgálja elsôdlegesen a prevenciót. 
 

3.442b Normatív teljesítményelvû elszámolási rendszerek 
A teljesítményelvû finanszírozás másik nagy csoportját a normatív finanszírozási 
rendszerek alkotják. A normatív teljesítményfinanszírozást más terminológiák output 
vagy eredményfinanszírozásnak nevezik, jelezve azt, hogy ez a forma nem a tényleges 
eseti tevékenység és az aktuális ráfordítás alapján fizeti a költségeket, hanem az adott 
feladat - betegség, betegségcsoport, állapot, stb - kezeléséhez szükséges átlagos ráfordítás 
és költség alapján történik a finanszírozás. Ennek megfelelôen nem a tevékenységeket, 
hanem annak végeredményét ismeri el teljesítményként a finanszírozó.  
 

A normatív finanszírozási rendszerek közgazdasági üzenete - miután csak az 
átlagköltséget téríti - a kiadások racionalizálására, a szolgáltatások és a költségek 
csökkentése, illetve racionalizálása irányába hat. A racionalizálás, a gazdálkodás 
lehetôsége és felelôssége új problémákat vet fel, így bevezetése éppen ezért csak a 
minôségbiztosítás rendszerének kiépítésével párhuzamosan célszerû. 
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A minôségbiztosítás a minôségellenôrzésre szorosan ráépülô visszacsatoló rendszer, mely 
a minôségellenôrzés elemzései alapján folyamatosan korrigálja az ellátás feltételeit a jobb 
eredmény elérése érdekében. A minôségbiztosítással kapcsolatban néhány elterjedt 
félreértést célszerû tisztázni. Az egyik félreértelmezési lehetôség az, amelyik a 
minôségbiztosítás következményét a jobb, azaz több szolgáltatással azonosítja, mely "jó 
lenne, de kinek van arra pénze". A minôségbiztosítás célja nem a vizsgálatok, kezelések 
számának, a felhasznált gyógyszerek mennyiségének növelése, hanem a források jobb 
kihasználása, az ellátás optimalizálása, az, hogy a beteg minden szükséges, de csak a 
szükséges kezelést kapja meg. A másik típus - félreértés az, amely a minôségbiztosítást 
az egészségügy egészére kiterjedô komplex rendszerként értelmezi. Ennek az 
értelmezésnek az a veszélye, hogy ha ez a komplex rendszer technikai vagy anyagi okok 
miatt nem építhetô ki, akkor nem is kell a minôségbiztosítással törôdni, mert nem aktuális 
kérdés. A minôségbiztosítás lényege az ellátás színvonalának emelése és a források opti-
mális kihasználása a jobb ellátás érdekében. Ezért a minôségbiztosítás alkalmazását az 
egészségügy azon szegmenseiben célszerû elsô lépcsôben elkezdeni, ahol a legkisebb 
beruházással a legnagyobb eredményt lehet elérni. 
 

A normatív finanszírozásra általánosan két területen találunk mûködô példákat: az 
alapellátásban és a fekvôbetegellátásban. 
Az alapellátásban a normatív finanszírozás klasszikus és elterjedt példája a fejkvóta alapú 
elszámolás. Elve: az orvos (a praxis) tevékenységigénye, azaz elvárt átlagos munka- és 
költségráfordítása az általa ellátandó betegek számával arányos. Amennyiben a rendszer-
hez szabad orvosválasztás tartozik, akkor a finanszírozás az orvost választó betegek 
számához, ha kijelölten ellátandó területen alapul, úgy az ellátandó lakosságszámhoz 
kötôdik. Az ellátott lakosságszám természetesen durva megközelítés, amit a különbözô 
rendszerek más - más megoldással próbálnak finomítani. Az egyik lehetôség, hogy nem 
egységes, hanem a betegek korát, egészségi állapotát figyelembe vevô differenciált 
fejkvótát alkalmaznak. A másik elterjedt megoldás, amikor a finanszírozó a fejkvóta 
értéket különbözô pótlékokkal egészíti ki. A kiegészítések figyelembe vehetik a beteg 
állapotát, az ellátandó terület, a rendelô és a rendelés sajátosságait, az ellátó orvos 
paramétereit, valamint az alaptevékenységi körön túlmutató tevékenységeket. 
 

A rendszer lényegi eleme, hogy nem betegségcentrikus, hanem paciensorientált. A 
háziorvosi rendszerben a kapcsolattartás folyamatos és személyes, és nem csak a beteggel 
tart kapcsolatot az orvos, hanem a potenciális betegekkel is, így a még egészséges, de 
magas rizikófaktorú betegek szûrése, gondozása könnyebben megoldható. A háziorvosi 
rendszer további elônye, hogy míg az egészségügy mai technikai fejlettsége mellett a 
szakorvosok túlspecializálódtak, a gyógyítás egyes részei könnyen elszakadnak egy-
mástól, illetve párhuzamosan zajlanak, ebben a rendszerben van egy orvos, aki nem csak 
az adott betegséget kezeli, hanem a pácienst, mint embert egészben, személyiségével 
együtt kezeli, gondozza. 
 

A fejkvóta alapú finanszírozás két okból is prevenciócentrikus: 
- Tartós, perszonalizált ellátást valósít meg, ahol a személyes kapcsolat alapján a 

személyes felelôsség is jobban érvényesül. 

56 



- A gazdasági ösztönzés is a prevenció, a definitív ellátás irányába hat. Az ellátó 
szolgálat abban érdekelt, hogy a betegét minél kevesebb munkával, minél hamarabb 
gyógyítsa meg, illetve megfelelô gondozással megelôzze a betegségek kialakulását, 
hiszen "túlmunkáját" nem fizeti a biztosító, és az átlagnál kisebb ráfordítás esetén 
sem vonja el a megtakarítást. Megfelelô prevenció mellett tud a legkevesebb 
ráfordítással legnagyobb jövedelmet realizálni. 

 

A rendszer konkrét elônyökkel jár a finanszírozó oldaláról is: 
Eredményesen véd a költségrobbanás ellen, hiszen a finanszírozás alapját képezô alap-
paraméter, a lakosság lélekszáma állandó, és nem (vagy a kisipari módszer következtében 
csak nem szignifikánsan) növelhetô az ellátószolgálat igénye szerint. Ha az alapellátásba 
új orvosok lépnek be, csak a megoszlása lesz más a finanszírozásnak, de ez többletköltsé-
get nem okoz. 
Ebben a rendszerben könnyebb a tervezés, mert az alap-paraméter, a lakosság-szám, a 
korstruktúra kalkulálható és ismert, így nem csak a finanszírozó, de az ellátó is elôre 
megbecsülheti várható jövedelmét. A fejkvóta alapú rendszerek nagy elônye, hogy 
rendszeres, kalkulálható, egyenletesebb jövedelemszintet eredményez. Ez elsôsorban 
azokban az országokban lényeges, ahol az orvosi átlagjövedelmek nem túl magasak, és 
emiatt a nagyobb ingadozás komoly rétegeket taszíthat létbizonytalanságba. 
 

A másik nagy terület, ahol a normatív teljesítményfinanszírozást eredményesen 
alkalmazzák, az a fekvôbetegellátás. A legismertebb rendszer az amerikai MEDICARE 
és MEDICAID rendszerben használt DRGs (Diagnosis Related Groups - homogén 
betegségcsoportok) szisztéma. Az aktív kórházi ágyakon történô ellátások 
finanszírozására alkalmas. Lényege: az ellátási igénynek megfelelôen  a diagnózis, 
beavatkozás, kor és ápolási igény alapján azonos eset-összetételû betegségcsoportokat 
képeznek, és ezek egymáshoz viszonyított pontértéke alapján mérik a tevékenységet, 
végzik a finanszírozást.  
 

A DRGs rendszert az USA -ban az egészségügy költségeinek robbanásszerû növekedése 
hívta életre. Megalkotásának célja az volt, hogy azokon a területeken, ahol az 
egészségügyi ellátás költségeit zömmel, vagy teljes egészében a költségvetés fedezi, 
megállítsák -vagy legalábbis lelassítsák- a költségrobbanást. Köztudott, hogy az amerikai 
egészségügy a legdrágább a világon, az egyébként nem csekély GDP kb 12 % -át az 
egészségügy "viszi el". Az USA egészségügyi rendszere a liberális piaci ellátásra, az 
egyéni öngondoskodásra épül, míg körülbelül 50 millió szegény és idôskorú állampolgár 
ellátásáról a MEDICARE és MEDICAID rendszeren keresztül a költségvetés 
gondoskodik. A 80 -as évekre olyan költségszintet ért el az egészségügyi ellátás, ami már 
komolyan megviselte az Egyesült Államok költségvetését. A problémát fokozta az, hogy 
a MEDICARE rendszer az idôs korúak biztosítása, és ismert adat, hogy egy állampolgár 
az életében igénybe vett egészségügyi szolgáltatások 90 százalékát életének utolsó 
éveiben veszi igénybe, tehát a MEDICARE kiadásai a lakosságarányos részesedést 
lényegesen meghaladták. A DRGs rendszer alapelvét az 1960 -as években az amerikai 
YALE Egyetem menedzsmenttel foglalkozó kutatócsoportja dolgozta ki, elsôsorban a 
belsô elosztás, az endofinanszírozás és a teljesítménymérés céljaira. Az ezen az elven 
mûködô finanszírozást elôször New Jersey államban vezették be 1979 és 1982 között. 
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Országos bevezetésére 1983 -ban került sor, Prospective Payment System (PPS) néven, 
amikor az addigi, az elôzô idôszak teljesítménye (és költsége) alapján meghatározott 
díjtételû (Retrospectiv Payment) ápolási nap alapú fizetést az eseti elszámolás vette át. 

A 14. ábrán jól 
látható, hogy a 
rendszer beváltotta a 
hozzá fûzött 
reményeket, a 
költségeket a 
bevezetés után 
visszafogta, és a 
költségnövekedés 
üteme a késôbbiek-
ben is alacsonyabb 
maradt az általános 
egészségügyi költ-
ségemelkedésnél. 
(14.) 
A homogén 

betegségcsoportok szerinti finanszírozás elve a következô: az ellátásokat megfelelô 
algoritmus szerint a költség és ráfordítás szerint homogén és orvos-szakmai szempontból 
is elfogadható csoportokra osztják.  Az így képzett betegségcsoportokra jellemzô átlagos 
költséget fizeti a finanszírozó, függetlenül a konkrét és eseti ráfordítástól. A besorolás 
alapvetôen a diagnózis és a kiemelt beavatkozások, mûtétek alapján és az ápolási igény 
szerint történik. Az átlagos ápolási igény meghatározása az életkor alapján történik, mely 
elvben egyedileg finomítható lenne az ápolási igény szerinti besorolásával, például a 
Karnofsky féle skála segítségével. Ez azonban nem megvalósítható, mert a DRG egyik 
alapelvét, az objektív adatokon nyugvó automatikus besorolás lehetôségét rúgná fel, 
miután a Karnofsky skála szubjektív besoroláson alapul. Ennek megfelelôen az ápolási 
igény a besorolási algoritmusban az életkor alapján, 3 nagy csoportra bontva jelenik meg, 
a statisztikai kiegyenlítôdés elvén.   

14. ábra

 

A betegségcsoportokhoz az alábbi jellemzô értékek tartoznak:  
súlyszám: a betegségcsoportra jellemzô átlagos költség mértéke. Értéke átlagos 
ráfordítás esetén 1.0 pont, az egyszerûbb vagy olcsóbb ápolási események értéke 
ennél kevesebb, a komplikáltabbaké vagy drágábbaké több. 
EsetÖsszetételi Index (EÖI - Case Mix Index): Egy fekvôbetegellátási intéz-
ménynek (részlegeknek) átlagos mûködési mutatója, mely a súlyszámoknak az 
esetösszetétellel (esetgyakoriságok) korrigált átlagának felel meg. A CMI -t 
megszorozva az elbocsátott esetek számával megkapjuk egy intézmény teljesítményét, 
azaz azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatás hány "átlageset" ellátásával egyenértékû. 
jellemzô ápolási idô: az adott betegségcsoportra jellemzô (tipikus) ápolási idô, mely 
nem a határnapok átlaga. Ez jelenti a súlyszámképzés alapját. 
határnapok: minden ápolási eseményhez egy alsó és egy felsô határnap tartozik, 
mely korábbi elemzések alapján a betegségcsoportra jellemzô legrövidebb és 
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leghosszabb ápolási napnak felel meg. E két határérték között a biztosító azonos, a 
tényleges ápolási idôtôl független díjat folyósít az ellátónak. Az alsó határnap alatti 
ellátás esetén a díjat arányosan csökkenti a finanszírozó, míg a felsô határnap utáni 
ellátásért egy erôsen redukált ápolásinap-arányos díj számolható el.  

 

A homogén betegségcsoport alapján folyósított díj az egy ápolási eseménysor teljes 
mûködési költség fedezetét tartalmazza. Az eseménysor nemcsak az azonos 
intézményben a bentfekvô beteg számára rendelt konzíliumok, a felvételt közvetlenül 
megelôzô ambuláns vizsgálat, a határnapon belüli utókezelés költségeit tartalmazza, de a 
díj részét képezi a fajlagos rezsiköltség, sôt a kórház általános igazgatási, üzemeltetési 
költségeit is ezen keresztül ismeri el a társadalombiztosítás. Lényeges ennek tudatosítása, 
hiszen ahogy a radiológia, a laboratórium, a patológia nem számolhatja el külön a költsé-
geit bentfekvô betegek esetén a társadalombiztosítás felé, úgy a gazdasági igazgatóság, a 
konyha, a mûszak teljesítményére nincs külön HBCS, ami alapján a biztosító külön fizet, 
hanem ezek a költségek fajlagosan beépülnek egy - egy ápolási esemény díjába. Ennek 
megfelelôen bevétel csak a gyógyító osztályok kiírt betegei alapján keletkezik, de ez 
tartalmazza az osztály által rendelt konzíliumok költségét és az igazgatási és 
rezsiköltségeket is. Ugyanígy az osztály számára a belsô konzíliumként nyújtott szolgál-
tatás önmagában nem fokozza a bevételt.  
A fekvôbetegellátás területén ez a finanszírozási forma nagyon effektív. A biztosító (a 
finanszírozó) közli az adott tevékenység átlagos ráfordítási költségét, és ezt tudja 
szektorsemlegesen az ellátónak utalni. Egyszerû példán: a biztosító kikalkulálja az 
átlagos ráfordítás alapján egy epemûtét költségét. Ez tartalmazza az átlagos ápolási idô 
hotelköltségeit, az átlagos gyógyszerigényt, a szükséges mûtét és az ehhez szükséges 
kivizsgálások átlagos költségeit, és benne foglaltatik a szövôdmények átlagos 
költséghányada is. Ennek kapcsán a biztosító minden (ugyanilyen) epemûtétért ezt az 
összeget utalványozza. Az a kórház, amelyik az átlagnál hamarabb, vagy kevesebb 
szövôdménnyel gyógyítja meg az adott betegséget, az az átlagnál nagyobb jövedelmet 
realizál, míg ha egy kórházi osztály az átlagnál lényegesen lassabban, vagy több szövôd-
ménnyel dolgozik, az azonos bevétel mellett több kiadásra kényszerül, és így végsô soron 
kevesebb tiszta bevételhez jut, vagy esetleg tönkremegy. A rendszer lényeges eleme, 
hogy a reális igényekhez igazodik. Miután az intézményi fenntartási költségek 
viszonylag fixnek mondhatók, hiszen a rezsi és munkabér jellegû költségek csak kisebb 
részben függnek a kihasználtságtól, az az osztály, intézmény tud fejlôdni, melynek 
munkájára reális igény van. A DRG jellegû finanszírozás, illetve annak adattartalma radi-
kálisan átalakítja a kórházmenedzsmentet is. A kórházakat ez a finanszírozási forma a 
polipragmázia elkerülésére, a felesleges ágyak felszámolására, az átlagos ápolási idô 
lerövidítésére, és a reális lakossági igénynek megfelelô profilfejlesztésre inspirálja. 
 

A normatív finanszírozási rendszerek között minden egységesítô, kiterjesztô szándék 
ellenére nem találhatunk megbízható, mûködô példát a járóbeteg szakellátásban. A 
problémát az okozza, hogy a járóbeteg szakellátás feladatköre nem egységes: 
konzíliumra, problémamegoldó esetellátásra és szakgondozásra bontható. A konzíliumok 
nem finanszírozhatók normatív eszközökkel, csak a tételes, vagy a bázisfinanszírozás a 
járható út. A szakellátást igénylô betegségek meggyógyítása finanszírozható a DRGs elv 
alapján: az Ambuláns EsetCsoportok az egy probléma megoldásához szükséges 
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diagnosztikus és terápiás tevékenységek együttes átlagköltsége alapján finanszíroz. A 
speciál-szakgondozók finanszírozása normatív technikával csak fejkvóta rendszerben 
képzelhetô el. 
 

A rendszernek pozitívumai mellett természetesen vannak hátrányai is. 
Az anyagi érdekeltség az orvost a minél kevesebb szolgáltatásra ösztönzi, hiszen a 
tényleges, konkrét tevékenységét nem fizetik meg, és ez elvben a betegellátás rovására 
mehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A normatív rendszereket csak megfelelô védelem esetén szabad bevezetni.  

Ezek közül a legelterjedtebb: 
- Szabad orvos és intézményválasztás. Miután a bevétel a beteghez kötôdik, ha a 

beteg úgy érzi, hogy nem kapja meg a megfelelô ellátást, akkor más ellátót választ. 
Ez - miután nincs fix alap -elôirányzat - ellehetetleníti a nem megfelelô ellátást 
nyújtókat, így alapvetô érdekük, hogy a beteg elégedett legyen. 

- A szolgáltatások rendszerébe (önkormányzatok, felügyelô bizottságok) be kell 
építeni a szolgáltatást igénybe-vevôk társadalmi kontrollját. Ezt a célt szolgálja 
Magyarországon a társadalombiztosítás alapjainak önkormányzata, és ugyanígy meg 
kell teremteni helyi szinten is az igénybevevôk kontrolljának mechanizmusát. 

- A biztosítás a harmadik fizetô elvén mûködik. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár a 
biztosítóval áll szerzôdéses viszonyban, és a biztosító vásárolja meg számára az 
ígért szolgáltatást. Ennek megfelelôen nem csak az ellátó szolgálat, de a biztosító is 
felelôs a szolgáltatások minôségéért, tehát ki kell építenie, illetve érdemben 
mûködtetnie kell az ellenôrzési rendszerét. 

- A minôségellenôrzés és minôségbiztosítás rendszerének kiépítése. A különbözô 
érdekvédelmi és ellenôrzési rendszerek csak megfelelô szakmai standardok esetén 
mûködhetnek. 

 

A rendszer másik hátránya a bevezetésénél jelentkezhet. Amennyiben fix fizetésû (nem 
teljesítményarányos) rendszert vált fel, akkor az egészségügyi dolgozók nem érzik 
egyértelmûen teljesítményarányosnak ezt a finanszírozási módot, hiszen a konkrét 
teljesítmény nem, illetve indirekt módon jelenik meg. Bár a normatív finanszírozás 
összességében alapvetôen arányos a ráfordítással, de ez szinte soha nem igaz az eseti 
tevékenységre, egy betegre lebontva. Ha az esetek többsége átlagköltség alatti, akkor azt 
mindenki természetesnek veszi, de a pár átlag feletti költség megtérítésének hiányát már 
a rendszer hibájaként élik meg. Ezt a pszichés hátrányt a tervezhetô egyenletesebb 
jövedelem, és jó PR (public relations) tevékenység tudja ellensúlyozni. 
 

A fentiek alapján látható, hogy a normatív finanszírozási rendszerek jól reagálnak 
az ezredforduló gazdasági kihívásaira, és racionális, betegcentrikus rendszerként 
egyre több ország alakítja rendszerét ennek szellemében. 
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3.5 Az egészségügyi szolgálat struktúrája 
A gyógyító egészségügyi szolgálatokat általában a kétpólusú ellátás jellemzi. Ez alól 
kivételt csupán a volt szocialista országok jelentettek, ahol "meghaladva" a kapitalizmus 
kétszintû ellátási rendszereit szovjet mintára háromszintû ellátást valósítottak meg. 
Az egészségügyi struktúrákban az alap- és szakellátást szokás elkülöníteni. A meg-
határozások keverednek, mind az alapellátás fogalma, mind az alap- és szakellátás határa 
többféleképpen értelmezett. Az alapellátás tartalmi definíciója sem egységes. Használják 
az állampolgárok számára állampolgári jogon és általánosan hozzáférhetô ellátások 
szinonimájaként is, a szerzô megítélése szerint ebben az esetben az "alapvetô ellátások" 
elnevezés a pontosabb. Az alapellátás megfogalmazásának másik megközelítése: az 
állampolgár számára elsônek, közvetlenül, lehetôleg lakóhelyén igénybevehetô 
egészségügyi szolgáltatások összessége. Könyvünkben az alapellátás kifejezést ez utóbbi 
értelemben használjuk. 
A konvencionális felosztás alapellátást és szakellátást különíti el. Az egyetértés csak 
eddig teljes. Az egyik megközelítés az alapellátást alapvetôen a háziorvosi rendszerrel 
azonosítja, a szakellátást pedig a járó- és fekvôbeteg- szakellátással. A másik 
megközelítés a beteg térbeli helyzetét veszi alapul - vertikális és horizontális beteg -, és a 
két szintként a járóbeteg- és a fekvôbetegellátást kezeli. 
A tételes elszámoláson alapuló, német jellegû rendszerekben a kétszintû ellátást a járó és 
a fekvôbetegellátás megkülönböztetése jelenti. Ezekben az országokban az alapellátást az 
ambuláns ellátás jelenti, amelyben általános orvosok és szakorvosok vegyesen vesznek 
részt. A betegnek lehetôsége van egybôl szakorvoshoz fordulni panaszaival, 
orvosválasztása eseti, aktuális problémájához kötött. Az alapellátás csak korlátozott - a 
konkrét betegséggel kapcsolatos - személyes felelôsséget vállal a betegért. A második 
szintet a fekvôbetegellátás jelenti, mely a klasszikus német modellben szögesdrótszerû 
rendeletekkel van elkülönítve az ambuláns ellátástól. 
A normatív rendszerek többségében, angol-szász mintára a kétszintû ellátást másként 
értelmezik: az alapellátás a személyes ellátást nyújtó háziorvosi rendszer, a másik pólus a 
szakellátás, mely lehet járó és fekvôbeteg szakellátás. A háziorvosi rendszer folyamatos 
kapcsolatot, és általános felelôsséget jelent, a háziorvos nem csak az aktuális panaszok 
kezeléséért felelôs, hanem betegének egészségét "menedzseli", panaszmentes 
idôszakaiban ellenôrzi, segíti életvezetési tanácsokkal, és a kompetenciáját meghaladó 
esetekben a szakellátás segítségének igénybevételével oldja meg betege problémáját. 
Jólmûködô alapellátási rendszerekben éppen ezért a szakellátás igénybevétele beutalóhoz 
kötött, hiszen csak így biztosítható az alap és szakellátás kapcsolattartása. Ebben a 
rendszerben a szakellátás két párhuzamos szintre bomlik: a járóbeteg szakellátásra és a 
fekvôbetegellátásra. A két rendszer nincs mereven elválasztva egymástól, sôt, a 
szakellátás egy jelentôs része a fekvôbetegellátás külsô ambulanciájaként mûködik. A 
nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az a háziorvosi rendszeren alapuló struktúra 
a leggazdaságosabb, ahol a háziorvosnak komoly gate keeper funkciója van, azaz a 
szakellátás csak a háziorvoson keresztül, annak javaslatára vehetô igénybe. 
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3.6 Az egészségügyi szolgálatok átalakulásának fôbb trendjei 
A gazdaságosság kérdése a fejlett országokban egyaránt az érdeklôdés homlokterébe 
került. Y.W. van Kemenade kiváló összefoglaló munkájából is ismert, (18.) hogy a fejlett 
európai országok mind változtatni akarnak egészségügyi rendszerükön. A viták 
középpontjában a centralizálás, vagy a piacosítás konfliktusa áll. Véleményem szerint a 
két dolgot nem szabad szembeállítani, egymást kizáró alternatívaként kezelni. Az 
egészségügyi költségek mértéke - mint láthattuk - alapvetôen az egészségügyi ellátás 
makrorendszerétôl, az egészségügyi kapacitásától és hozzáférhetôségétôl függ. Az 
egészségügyi igények és források közötti különbség csökkentése érdekében e területek 
központi ellenôrzése elkerülhetetlen. Ugyanakkor a felhasználás racionalizálása, a 
meglevô források jobb kihasználása centralizálással nem oldható meg, e téren csak a 
piaci elemek indirekt szabályozási technikája hozhat eredményt. Talán nem véletlen, 
hogy ma az egyik legnépszerûbb rendszer Kanada egészségügyi rendszere, ahol 
teljeskörû ellátás mellett szabályozott forrásból, közpénzbôl, de zömmel magánellátók 
nyújtják a szolgáltatást. 
A fentieknek megfelelôen a leghatékonyabb és legkevésbé költséges egészségügyi 
rendszer abban az esetben érhetô el, ha a forrásoldal, a tervezés, az invesztíció, azaz 
forrás és a kapacitás erôs központi ellenôrzés alatt áll, míg az elosztás (megtérítés) 
rendszerében az eredményorientált piaci elemek a dominánsak. 
 

Az 1980 -as években a gazdasági kényszer hatására gyakorlatilag általános tendencia az 
egészségügyi rendszerek átszervezése. A megoldások, elképzelések sokfélék és 
ellentmondásosak, hiszen van ahol a központosítás, van ahol a decentralizálás, a 
piacosítás a változtatás iránya. Ez az ellentmondás csupán látszólagos: az egészségügyi 
rendszerek sokszínûségében alaptendencia a konvergencia, azaz az egészségügyi 
rendszerek egységesülése, közeledése. Az általános célmodell a szolidaritáselvû 
társadalombiztosítás piaci elosztás mellett. Ennek megfelelôen ahol ettôl "balra" álló 
modell, egységes állami egészségügyi szolgálat vagy bázisfinanszírozás mûködött 
(Anglia) , ott a decentralizálás, a piaci elemek belépése a meghatározó tendencia, míg az 
ellátási piacra alapozott rendszerekben a szolidaritási elv, központi szabályozás 
megjelenése az újdonság (USA). 
 

A XXI század egészségügyi rendszereinek alapvetô problémája lesz a társadalom 
fejlettségének megfelelô szintû és hozzáférhetôségû egészségügyi ellátás forrásának 
megteremtése. Ezért a gazdaságosság kérdése az egészségügyben az érdeklôdés 
homlokterébe fog kerülni, és a megfelelô szintû hozzáférés csak társadalmi megegyezés 
után lehetséges. A térségben hosszú távon várhatóan azok a rendszerek lesznek 
mûködôképesek, ahol: 

- az egészségügy a kormányzati politika meghatározó interszektoriális attitûdje, 
- az egészségügyi szolgálat kapacitása központilag szabályozott, a területi 

egyenetlenségek kiegyenlítése mellett, 
- az ellátást teljeskörû, vagy kvázi teljeskörû szolidaritáselvû társadalombiztosítás 

nyújtja, mely nem feltétlenül egy intézményes, de mindenképpen központi és 
egységes járulék-megállapításon alapul, 
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- az egészségügyi intézmények finanszírozása piaci elemekre épülô normatív elvû 
forráselosztáson nyugszik. 

 
3.7 A szociális biztonság rendszerei és feladatmegosztásuk 
Az egészségügyi folyamatok nem függetleníthetôk társadalombiztosítás és a szociális 
biztonság egyéb rendszereitôl. Az egészségügyi ellátás minden fejlettebb országban a 
szociális háló alapvetô része. A szociális biztonság egyes alrendszereinek feladat és 
hatáskörmegosztását az alábbi táblázat foglalja össze. 
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garancia  XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX 

önkormányzat 
 

  XXXXX XXX XX XXXX XX 

társadalom 
biztosítás 

XXXXX XX  X   XXXXX 

üzleti 
biztosítás 

 XXXX  X  X X 

munkahely 
 

járulékfizetés XX X XX  X  

civil  
kezdemény 

 XXXX XXX XXX  X XX 

állampolgár  XX XX XXX   X 
 

A táblázatból látható, hogy az állam szerepe és felelôssége a piaci viszonyok között sem 
szûnik meg, sôt, a piaci viszonyok differenciált fogyasztási viszonyai kiemelik a szociális 
biztonság fontosságát. A nyugdíjrendszerben az alapnyugdíj biztosítása csak 
szolidaritáselvû társadalombiztosítási keretek között képzelhetô el. Ugyanakkor nem 
tûnik reálisnak annak az ígéretnek a tartása, hogy a kötelezô nyugdíjrendszernek 
össztársadalmi méretekben kell biztosítania az aktív életszakasszal azonos életszínvonalat 
biztosító nyugdíjat. Egy kötelezô alap - nyugdíjrendszer kiépítése a reális elvárás, mely 
minden állampolgár számára állami garanciavállalás mellett biztosítja az alapszintû 
megélhetést, és a polgárok maguk döntik el, hogy idôsebb korukra az öngondoskodás 
milyen nonprofit, vagy piaci formáját választják. 
 

A szociálpolitikában az állam szerepe elsôsorban a feltételek biztosítására koncentrál, és 
megvalósításában az önkormányzatoknak és a nonprofit intézményeknek, helyi 
közösségeknek, a civil szervezôdéseknek kell jelentôsebb szerepet kapnia.  
 

A prevenció kiemelt állami feladat, de a kívánt végállapotban a civil szervezôdések és az 
állampolgár szerepe sem elhanyagolható. A közegészségügyi funkció hatékony 
mûködtetése mindenképpen megfelelô jogosítványú központi intézményrendszert 
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igényel, a primer prevencióban elsôsorban a koordinálás, szervezés az állami feladat, a 
megvalósítás csak széles decentralizálás mellett lehet hatékony. 
 
A kuratív ellátások forrása elsôdlegesen a társadalombiztosítás, míg a létesítés, fejlesztés 
felelôssége megoszlik az állam, az önkormányzatok és a civil szervezôdések között. Az 
üzleti biztosítók szerepe marginális, rétegigények kielégítése az elsôdleges feladata.  
 

Az ágazati minisztérium feladata elsôdlegesen az egészségpolitika meghatározása, a 
törvény - elôkészítés. Az egészségügyi ellátás finanszírozása a társadalombiztosítás 
feladata. Ebben a helyzetben csábító lehetôség az átalakítás gondjaival kûzdô állam 
számára, hogy a prevenciót átengedje az éledezô társadalombiztosításnak. Ez a 
magatartás két szempontból is veszélyes: 
 

- nem valós az a közgazdasági dogma, hogy a prevenció csökkenti az egészségügyi 
ellátás költségeit, tehát a prevenció biztosítási feladat. A prevenció hosszú távon sem 
elsôsorban költségcsökkentô hatású, hanem igazi nyereségként az egészségben megélt 
életéveket lehet elkönyvelni, 

 

- A társadalombiztosítás csak az egészségügyi szolgálatokra van hatással, így 
prevencióként csak a fokozott szûrést, a secunder prevenciót tudja megvalósítani. A 
volt szocialista államokban a rossz népegészségügyi állapotért nem elsôsorban az 
egészségügyi szolgálat a felelôs, hanem a környezet tragikus állapota és a kialakult 
negatív társadalmi minták. A primer prevenció semmiképpen sem tehetô a 
társadalombiztosítás feladatává, hiszen semmilyen hatáskörrel nem rendelkezik ezen a 
téren. 

 

 
 
 

 
A fentiek alapjá megálapítható, hogy az egészségügyi rendszerek - mint általában a 
komplex társadalmi rendszetrek - organikus fejlôdés eredményei, melyek történeti 
jegyeket hordoznak magokon, és nem mentesek a csoportéredekek megjelenésétôl sem. A 
századvég alapvetô kihívása lesz az egészségügyi szolgálatok finanszírozhatósága, és ez 
csak az egészségügy és a gazdaság egészének egymásrahatásának összefüggéseinek 
feltárása után lehetséges.  
 
 
Amennyiben az egészségpolitika nem tud ellenállni az orvosok és a 
biztosítók nyomásának, és nem a fenti elvek szerint szervezi meg a 
szociális biztonság rendszereit, a folyamatos és költségnövekedés 
következtében a népjóléti ellátások a szükséges egyenlô 
hozzáférhetôség mellett finanszírozhatatlanná válnak. 
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IV. A magyar egészségügy átalakítása 

4.1 Az átalakítás általános, elvi problémái 
Az egészségügy egy olyan, az ország életét, mûködését alapvetôen meghatározó 
nagyrendszer, melynek átalakítása csak fokozott óvatosság, megfelelô stratégiai tervezés 
mellett, és csak hosszabb folyamatként lehetséges. Az egészségügyre nem lehet kitenni 
az "átalakítás miatt zárva" táblát, és a várható eredmény mellett legalább olyan súllyal 
kell a bukás kockázatát mérlegelni, mert az egészségügy "átmeneti" összeomlása a társa-
dalom összeomlásához vezet. A legeredményesebb módszer, - a radikális szanálás és 

újraépítkezés - nem 
választható. Mindez 
szükségessé teszi az 
átalakítás stratégiájának, 
a tervezés folyamatának 
filozófiai megkö-
zelítésének tisztázását is. 
A folyamatosan fejlôdô, 
fejlôdve átalakuló 
rendszerek kialakításá-
nak, stratégiai tervezésé-
nek lehetôségeit a 15. 
ábra szemlélteti. 
 
4,11 Dogmatikus 

célképzet - fixpályás utazás 

15. ábra

A dogmatikus célképzet stratégiája azon az elven alapul, hogy egy döntés elôtt minden 
körülményt, lehetôséget, érvet, ellenérvet, feltételt meg kell vizsgálni. A megfelelô 
szakmai- és érdekegyeztetés után pontos feladat- és ütemtervet kell készíteni, és ez 
alapján kell végrehajtani az átalakítást. Ez a metódus feltételezi azt, hogy elôször a lehetô 
legpontosabban ki kell jelölni a célt, az elérni kívánt végállapotot, majd ezután meg kell 
határozni az eléréséhez szükséges eszközöket, és végül ki kell jelölni a megvalósítás 
ütemezését. Ebben az esetben mind a cél, mind a hozzá vezetô út pontosan rögzített. Ez a 
technika a tervgazdálkodásban elterjedt, és ennek a módszernek a túlzott, alapelvkénti 
használata - mint a XX. század második felének történelme bizonyítja - nem túl 
szerencsés, mert ha az eredeti tervezés nem volt pontos, vagy torz ideológiára épült, 
akkor nehéz tartani az útirányt és a határidôket, vagy rosszabb esetben sikerül, és a 
célban derül ki, hogy hibás volt a célképzet. A rendszer rendkívül rigid, nem képes 
alkalmazkodni a környezet, a feltételrendszer változására. Korrekcióra a rendszer 
lényegébôl fakadóan csak konfliktusok árán van lehetôség. Minden negatívuma ellenére 
nem kategorikusan és globálisan elvetendô tervezési forma, mert válságkezelés esetén, -
 ha operatív megoldásra van szükség, és az idôfaktor meghatározó -, hatékony megoldást 
nyújthat. Ez a módszer az átalakítások "levezénylésére" alkalmas. 
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A létezô technikák legrosszabbikát, a reális cél nélküli (fikcióra épülô) paranoid 
célképzetet - a diktatúrát -, ahol sem a cél, sem az útvonal meghatározása nem 
demokratikus, e fejezetben nem ismertetem. 
 
4.12 Irányított evolúció 
A társadalmi folyamatok komplex rendszerek bonyolult kölcsönhatásainak eredményei, 
így meglehetôs bátorság - vagy arrogancia - kell pontos megjóslásukhoz.  
 

A stratégiai tervezés tudományában Herbert Simon (27.) vezette be a "korlátozott 
racionalitás" fogalmát, bizonyítva azt, hogy a komplex rendszerekben hosszabb távú 
tervezésnél elméletileg sem lehetséges a cél pontos meghatározása. E munkáját Nobel 
díjjal jutalmazták. A társadalmi-gazdasági folyamatokban biztonsággal csak 
alaptendenciák sejthetôk, és fô alternatívák vázolhatók fel. Erre a felismerésre épül az 
irányított evolúció technikája. Alapelve szerint egy társadalomnak kötelessége szerveznie 
önmagát, tudnia kell, hogy milyen irányban kíván haladni. A kívánt folyamatok meg-
valósíthatósága és a rossz alternatívák garantált elkerülése érdekében rendelkeznie kell 
bizonyos célképzettel. Célok és vágyak nélkül egy társadalom nem szervezôdik 
közösséggé. Ez a célképzet azonban nem egy pont, hanem egy viszonylag konkrét 
halmaz, mely a lehetséges alternatívákat tartalmazza. Az ábrán a célt oválisként 
ábrázoltam, jelezve, hogy úgy a célbaérés helye, mind ideje egy határon belül 
bizonytalan. Ennek ellenére szokás megjelölni egy "céloptimum" -ot, mely az adott 
pillanatban az adott feltételek mellett ideálisnak tûnô célállapotot jelöli. Ez a céloptimum 
mindenesetben a halmazon belüli, és iterációs ciklussal finomított, tehát deklaráltan nem 
állandó. Ennek megfelelôen a célhoz vezetô út is egy szélesebb sáv, melyen belül 
maradva az aktuális döntések határozzák meg a tényleges nyomvonalat. A sávot kôfal 
veszi körül, mert errôl letérve már biztosan nem kívánt helyre jutnánk. A rendszer 
lényege: nagyjából tudom, hogy mit akarok, és pontosan tudom, hogy mit nem. Ez a 
módszer kiválóan alkalmas a demokratikus átalakítások menedzselésére. Nem csak a 
célképzet demokratikus meghatározása lehetséges, hanem az út során jelentkezô 
részdöntések is kollektívvé tehetôk, illetve mód van a folyamatos érdekegyeztetésre. A 
menetközbeni korrekció ebben a rendszerben nem problémaként, hibaként jelentkezik, 
hanem a demokratikus döntési folyamat elengedhetetlen feltétele. A módszer látszólagos 
hátránya, hogy kissé "macerás" az árnyaltabb döntési mechanizmus miatt, így valamivel 
drágább, és csak lassabb haladást tesz lehetôvé. Mindezért bôven kárpótolja alkalmazóját 
a kisebb tévedés lehetôsége. 
 

Erre az elvre épül a magyar egészségügy átalakítása is. Társadalmi elôkészítés, 
többszintû egyeztetés után elkészült a Cselekvési Program, mely felvázolta az elérni 
kívánt célmodellt, és kizárta a nem kívánt alternatívákat. A hozzávetôleges ütemezés, a 
konkrét megoldások nem dogmaként kerültek rögzítésre, hanem a konkrét lehetôségek 
függvényében a szereplôk aktuális döntéseinek megfelelôen kerülnek bevezetésre. 
 
4.13 Liberális evolúció - aktuális jó lépések taktikája 
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Egy másik iskola úgy gondolkodik, hogy a társadalmi folyamatok elôre nem tervezhetôk, 
illetve a tervezés a hatalom beavatkozása a természetes folyamatokba. Nem programokat 
kell mindenáron végrehajtani, hanem a konkrét helyzetekben kell demokratikus és jó 
döntéseket hozni. Ez a szemlélet lényegi elemnek a döntési mechanizmust tartja: a rossz 
döntés is jó, ha kollektív, majd ha kiderül, hogy tényleg rossz volt, akkor a közösség 
megváltoztatja. A lényeg az, hogy a hatalom ne akarja felülbírálni, irányítani (jó irányban 
sem), befolyásolni a döntéseket, lerövidíteni a vargabetûket, mert nem az a fontos, hogy 
hatékony és gyors legyen az átalakítás, hanem hogy a végállapot milyen, illetve az 
eredménynél fontosabb az elfogadottsága. (Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mienk...) 
 

Ez a módszer alkalmas a legmagasabb demokratizálási fok elérésére, de csak megfelelô 
gazdasági tartalék esetén alkalmazható, krízis-intervencióra alkalmatlan. 
 

A liberális evolutív megoldás nem rendelkezik elôre meghatározott hosszabb távú 
célrendszerrel, hanem a konkrét döntésekre koncentrál. 
 

A szerzô alapelvként ugyan az irányított evolúciót tartja általánosan célszerû 
megoldásnak, de értelmetlen dolog e technikákat kizáró alternatívaként kezelni. Egészen 
hosszú, történelmi távlatban lehetetlen és célszerûtlen pontos célképzetet definiálni, az 
utolsó ilyen kísértet már bejárta Európát és nyugovóra tért. Történelmi léptékben csak a 
spontán evolúció a létezô alternatíva, míg belátható, emberléptékû idôtávban az irányított 
evolúció szerepe a meghatározóbb. A konkrét, napi teendôk pragmatikus megvalósítá-
sában helyet kap a konkrét célhoz rögzített feladatok technikája is. 
 
4.2 Az örökölt helyzet 
A magyar egészségügy fejlôdése nem függetleníthetô az ország történelemétôl. A 
modern, szolidaritáselvû társadalombiztosítás több mint 100 éves múltra tekint vissza. A 
két világháború között fejlett népegészségügyi rendszer alakult ki. 1948 után a szocialista 
rendszer általános elvének és gyakorlatának megfelelôen fokozatosan megszûntek a piaci 
és pluralista elemek az egészségügyben is. A biztosítók, kasszák vagyonát államosították, 
illetve a szakszervezeti vagyonba olvasztottá be. Ennek eredményeként az egészség-
ügyben kialakult a bázisfinanszírozás alapú centrális intézményrendszer, a 
nyugdíjágazatban pedig eltüntetve az addigi megtakarítások tôkésített fedezetét, 
várományfedezeti rendszerbôl járulékfedezeti rendszerré alakult a nyugdíjrendszer. Az 
állami egészségügyi szolgálat ellátása  elôször alapvetôen a munkások és állami 
alkalmazottak ellátására szervezôdött, majd a mezôgazdaság kollektivizálása és a kisipar 
elsorvasztása után 1972-ben az egészségügyi ellátás állampolgári joggá vált. Mindehhez 
a voluntarista szemlélet jegyében túldimenzionált, kórházcenrtikus fejlesztéspolitika 
társult. A magyar egészségügyben a fejlesztések lobbi és politikai érdekek mentén történ-
tek, függetlenül a valós igényektôl. Végeredményként állampolgári jogon járó teljes 
körû, magas színvonalú, ingyenes egészségügy ígéretével költségvetési forrásból 
rendezô elv nélkül finanszírozott, az egészségügyet, nyugdíjat és szociálpolitikát 
egységesen kezelô, felülrôl vezérelt, szovjet típusú Állami Egészségügyi Szolgálat 
alakult ki. (3, 5, 28.) 
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Egy bô kapacitású, leromlott infrastruktúrájú, túlzottan igénybevett, 
alulfinanszírozott egészségügyet örököltünk, amelyben az érdekeltségi 
rendszert kizárólag a paraszolvencia jelentette. 
 
4.3 Az egészségügyi reform elôzményei 
Az egészségügyi reform szükségességével és alapelveivel - önálló ágazatként kialakított 
biztosítási elven mûködô ellátás, teljesítményelvû elosztás - az 1980-as évek végén 
gyakorlatilag mindenki egyetértett. A fenti alapelvek minden párt választási 
programjában szerepeltek, de fontos elômunkálatok történtek a Csehák Judit vezette 
Szociális és Egészségügyi Minisztériumban is. Jávor András a reformtitkárság élén az 
informatika korszerû eszközeit felhasználva a fekvôbetegellátás rendszerének 
megújításában végzett úttörô munkát. Az alapellátásban Szatmári Mariann Csenger 
székhelyû kísérletei 1980-as évek végén a HMO elv irányába mutattak, és a helyi 
közösségek érdekeltégére és erejére alapozódtak, míg a Galgóczi Ernô vezette dunaújvá-
rosi modell a fejkvóta alapú és a tételes rendszerek kombinálásával, minôségi elemek 
figyelembevételének igényével tûnt ki. A fekvôbetegellátás finanszírozásának megújítása 
érdekében a reformtitkárság olyan modellt dolgozott ki a DRGs adaptálására( 2.), 
melybôl a bevezetett reform is sokat merít.  
 

Mindezek a pozitív kísérletek mûhelymunka szintjén asztalfiókban maradtak. Ennek oka 
abban keresendô, hogy a korszerû megoldások idegentestként nem illeszkedtek a 
tervgazdaságon alapuló centralizált gazdasági - társadalmi rendbe. Az egészségügy nem 
függetleníthetô a társadalmi - gazdasági rendtôl, izolált átalakítása lehetetlen. Az 
egészségügyi reformot a rendszerváltásnak kellett megelôznie, mely lehetôvé tette a piaci 
elemek, a gazdaságosság kérdéseinek elôtérbe kerülését makroszinten is. 
 

A rendszerváltás elsô nagyívû, részletes és konzekvens reformkoncepcióját a Bajtay 
András helyettes államtitkár szervezte "manréza" (1991 április) vázolta fel, mely az 
orvostársadalom széles rétegének közös munkáján alapult (10.). A dokumentum 
alapelvként a német rendszer modellálását tételezte, így számos pozitívuma, széleskörû 
és minden réteget bevonó demokratikus döntéshozatala ellenére inkább az egészségügy 
kollektív vágyteljesítô kívánságának fogható fel, mert nem számolt megfelelôen a gaz-
daság teljesítôképességével, a mûködtetô és kiszolgáló rendszerek tehetetlenségi 
nyomatékával. A kormánypárti programokban megközelítésként alternatívát e könyv 
mellékletében közölt 1991 elsô felében készített dolgozatom jelentett, mely alapelvként 
az alapellátás - centrikus kétszintû ellátást és a normatív finanszírozást állította. A reform 
alapjait - alapmûként, a fejlôdési irányt hosszútávon kijelölve - az addigi munkák 
szintéziseként a Mikola István vezette finanszírozási reformbizottság fektette le a Cselek-
vési Programban (1), mely széles kitekintésében messze túlmutat a finanszírozás 
kérdésein, és az egészségügyi reform alaptézis - rendszerének tekinthetô. 
 

A reform kidolgozása a Népjóléti Minisztérium irányításával több éves konzekvens 
mûhelymunka, sokoldalú egyeztetés és elôtanulmányok és kísérletsorozat eredményeként 
került kialakításra, (11, 20, 21, 22, 23.) és fokozatos bevezetés mellett három év alatt éri 
el végleges formáját. A fentiek hatására több lépcsôben megtörtént az állami és a 
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decentralizált feladatok szétválasztása, a népegészségügyi szolgálat rendszerének 
kiépítése, a szolidaritáselvû társadalombiztosítás kialakítása és a szektorsemleges, 
teljesítményelvû finanszírozás bevezetése. 
 
4.4 A reform célja és eszközei 
A fenti problémák megoldására az egészségügyi ellátás teljes átszervezéseként 
szolidaritáselvû biztosításon nyugvó, piaci elemeket is tartalmazó rendszert  dolgoztunk 
ki, melynek fô jellemzôi: 
 

- a társadalombiztosítási, állami, önkormányzati és szociális feladatok szétválasztása 
- a kapacitásoknak a szükséglethez való igazítása 
- a reális hozzáférés biztosítása 
- állampolgár - centrikus perszonalizált ellátás, 
- a preventív szemléletû  alapellátás megerôsítése 
- a korszerû, fekvôbeteg-ellátást kiváltó technikák elterjesztése 

 
A fenti célkitûzéseket az alábbi három alaplépés segítségével értük el: 
 

 1, Biztosítási elven mûködô egészségügy kialakítása 
 2, Szabad orvosválasztáson alapuló kétpólusú egészségügyi struktúra 

bevezetése 
 3, Teljesítményelven alapuló érdekeltségi rendszer, racionális 

gazdálkodási rend bevezetése 
 

A biztosítási elv célja a szolidaritáselvû teherviselés, a források és feladatok tisztázása, 
ellenôrizhetôsége. 
 

A szabad orvosválasztáson alapuló kétpólusú egészségügyi struktúra bevezetése a 
párhuzamosságok felszámolását, az alapellátás megerôsítését, a definitív ellátás ösztönzé-
sét és a gyógyítás perszonalizálását célozza. 
A teljesítményelvû elosztás célja az igazságos forrásallokáció, mely racionalizálja a 
gazdálkodást. A teljesítményelvû forráselosztás nem csak a teljesítményfinanszírozás 
eszköze, de alapja a szabad orvosválasztásnak is, és érzékeny, indirekt eszköze lehet a 
tényleges igényeknek megfelelô kapacitásszabályozásnak. 
 

Az alulfinanszírozott, leromlott infrastruktúrájú, paraszolvenciát bérbe kalkuláló 
egészségügyi rendszer átalakítása az ágazat átlagosnál magasabb fajlagos inflációja 
mellett csak megfelelô forrás esetén lehetséges, ami folyamatosan csökkenô GDP mellett 
nem könnyen megteremthetô. Az Antall kormány ugyanakkor kiemelkedô prioritásként 
kezelte az egészségügyet, és az egészségügyi szolgálatra az ország gazdasági 
teljesítményének nominális növekedésénél nagyobb hányadot költött (16. ábra). 
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4.5 A magyar egészségügyi reform menetrendje 
1990 
 A kormányprogram kialakítása 
 Állami és önkormányzati feladatok szétválasztása 
 
1991 
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kialakítása  
 A részletes ágazati politika, a "Cselekvési Program" elkészítése 
 
1992 
 Biztosítási jogviszony kialakítása 
 Kétszintû ellátás bevezetése 
 Háziorvosi rendszer kialakítása 
 A szakellátás reformjának tervezése 
 Az abortusz kérdés újraszabályozása 
 
1993 
 A nyugdíj és az egészségügyi ágazat teljes szétválasztása, az alapok önkor-

mányzatának megválasztása 
 A szakellátás (szakrendelés és kórház) reformjának elindítása 
 A kölcsönös önsegélyzô (nonprofit) pénztárak kialakítása 
 
1994 
 A Nemzeti Egészségvédelmi Alap létrehozása 
 A Magyar Orvosi Kamara törvény általi megerôsítése 
 A profiltisztítás folytatása (az egészségbiztosítási és a szociálpolitikai feladatok 

szétválasztása) 
 A megkezdett folyamatok korrekciója a tapasztalatok alapján 
 A fogorvosi ellátás reformja. 
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A fentiek hatására több lépcsôben megtörtént az állami és a decentralizált feladatok 
szétválasztása, a népegészségügyi szolgálat rendszerének kiépítése, a szolidaritás- elvû 
társadalombiztosítás kialakítása és a szektorsemleges, teljesítményelvû finanszírozás 
bevezetése (21, 22.).  
 

A fentiek alapján az Antall kormány egy ciklus alatt hosszú távra meghatározóan 
kialakította az új egészségügyi rendszer kereteit, ezek korrekciója már nem elsôdlegesen 
kormányzati feladat, hanem az egyes alrendszereknek saját szakembereikkel kell 
folyamatosan tökéletesítenie, tartalommal megtöltenie a keretszabályozást. 
Mindebbôl következik, hogy a következô kormányzati ciklusban a megkezdett munka 
folytatása mellett a központi prioritásoknak meg kell változnia. 1994 és 1998 között az 
alábbi területekre kell a fô hangsúlyt fektetni: 
 

- A népegészségügyi szemlélet megerôsítése. Az egészség ügyének szélesebb, több 
tárca munkáját összehangoló kezelése, mely a betegségek megelôzésére fekteti a 
fô hangsúlyt (11, 19.). 

 

- A fejlesztések, beruházások rendszerének kialakítása. A magyar egészségügy-
ben a fejlesztések lobbi és politikai érdekek mentén történtek, függetlenül a valós 
igényektôl. A csökkenô források ésszerû felhasználása és a területi egyenet-
lenségek megszüntetése érdekében a fejlesztéseket is az elosztási rendszerhez 
hasonló objektív, nyilvános és átlátható elvek alapján kell folytatni. Ennek 
kapcsán rendezendô az amortizáció kérdése is, mely a szektorsemleges 
finanszírozás utolsó gátja. 

 

- A humán erôforrások jobb kihasználása. A magyar egészségügy leromlott 
eszközállományát az egészségügyi dolgozók magas képzettsége pótolta. A magas 
szakmai színvonal ugyanakkor nem szakmai standardokon, hanem eltérô hagyo-
mányokon, iskolákon nyugszik. Az önálló gazdálkodási lehetôség és kényszer 
mellett nem tartható fenn ez az állapot, be kell vezetni a modern minôségellenôr-
zés és minôségbiztosítás eredményeit. A megfelelô minôség ugyanakkor rendele-
tekkel önmagában nem oldható meg. Ennek elôfeltétele a képzés, továbbképzés át-
alakítása, az egészségtelen orvos - szakdolgozó arány megváltoztatása. 

 

- A biztosítási rendszer reformjának folytatása, a balesetbiztosítási ágazat 
kialakítása, a decentralizáció elôkészítése. 

 
Mindez nem jelenti azt, hogy a fenti teendôkre egyszerûsíthetô 1994 - 98 -as ciklus 
feladatköre, csupán azt, hogy a megkezdett munka folytatásán kívül a fenti feladatoknak 
kell nagyobb figyelmet és erôt szentelni. 
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V. A magyar egészségügy új finanszírozási rendje 

A magyar egészségügy új elosztási rendszerének kidolgozásakor a szakmapolitikai 
célrendszerrel összhangban a normatív elvû finanszírozást tekintettük rendezô elvnek. A 
normatív teljesítményelvû elosztás egyrészt igazságosabbá teszi a forráselosztást, 
másrészt eredményorientált, és segít a gazdálkodás racionalizálásában, a belsô tartalékok 
feltárásában. 
 
5.1 Az alapellátás finanszírozása 
Alapja a korkorrigált fejkvóta, mely különbözô pótlékokkal van kiegészítve. 
Az alapellátás új finanszírozási rendszere technikailag a biztosítási kártya ellenôrzô 
szelvényének leadásával a szabad orvos-választáshoz kötött. 
Az elszámolás alapja a korkorrigált fejkvóta, mely 5 korcsoportban a tevé-
kenységigénynek megfelelôen differenciált pontértékkel díjazza az orvost. Az orvos 
szakképesítésétôl, szolgálati idejétôl függôen is jár egy korrekciós szorzó. 
A jövedelmek kiegyenlítése és a túlzott körzetméretek kialakulásának meggátlása érdeké-
ben átlagosan 1800 beteg felett a praxis bevétele degresszíven csökken. 
A pótlékok: a praxisok a rendelô fenntartáshoz fix összegû támogatást kapnak, melynek 
összege a település, a rendelés jellege, valamint a telephelyek és az ellátandó lakosok 
számától függ. A pótlékokra csak a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezô orvosok 
jogosultak. A bevétel 70 % -a teljesítményarányos. 1993 július 1.-tôl a praxisok bevétele 
kizárólag a fenti elvek szerint alakul. 
A társadalombiztosítás szektorsemlegesen folyósítja a díjat a rendelés mûködtetôjének, 
amely lehet önkormányzat, intézmény, alapítvány, vagy gazdasági társaság, de lehet az 
orvos által mûködtetett vállalkozás saját tulajdonú, vagy az önkormányzati rendelôben. 
 A bevezetett új alapellátási rendszer elônyei: 
- Az eddigi betegség-centrikus, szakorvos orientált gyógyítás helyett állam-polgár-

centrikus, perszonalizált ellátás bevezetését célozza. 
- Finansziálisan kontrolálható és tervezhetô, miután egyszerû és kalkulálható adatokra 

támaszkodik, és az eseti igénybevételek érdemileg nem befolyásolják a költségeket. 
- A finanszírozás lakossági alapszûréshez kötött, melynek mind prevenciós, mind 

népegészségügyi jelentôsége felmérhetetlen. 
- A szabályozás olyan univerzális képleten alapul, mely megfelelô parametrizálással a 

rendszer alapvetô változtatása nélkül képes széles spektrumban kiszolgálni az 
egészségpolitikai változásokat. 

5.2 A járóbeteg - szakellátás 
A járóbeteg - szakellátás finanszírozásának elszámolási rendje a tevékenységfi-
nanszírozás, mely pontrendszeren alapul. A tevékenységek klasszifikálásánál és 
kódolásánál a WHO tevékenységi kódlistából (International Classification of Procedures 
in Medicine, ICPM) indultunk ki.  
A tételes finanszírozás a költségek ellenôrizhetetlenségét okozhatja, és ez könnyen 
veszélybe sodorhatná a társadalombiztosítás likviditását. Ezért a bevezetésnél csak az 
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úgynevezett visszaosztásos (lebegôpontos) technika alkalmazható. Az új rendszer 
indításakor az intézmények az addigi költségvetésük 70 % -át megkapják alap-
elôirányzatként, és bevételüknek csak kisebb hányadát jelenti a teljesítményarányos díj. 
Évenkénti lépésekben a bázis fokozatosan megszûnik, és ekkor válik reális gyakorlattá a 
szektorsemleges tételes finanszírozás. 
 
5.3 A fekvôbeteg ellátás új finanszírozási rendje 

Az aktív ágyak finanszírozása 
Az aktív ágyak finanszírozása a homogén betegségcsoportok rendszere alapján történik,  
melynek elve a kórházi esetfinanszírozás. A csoportba sorolás az ápolási esemény 
paraméterei alapján történik. A rendszer az USA -ban használt DRGs rendszer 
magyarországi adaptációja (12, 16.). Az adaptáció lényege a következô: az amerikai 
elszámolási elv, algoritmus kerül bevezetésre, de a magyarországi mért paraméterek 
alapján. Lényeges, hogy a bevezetésnél nem az elvárt, vagy optimális paramétereket 
állítottuk be, hanem a magyar átlagnak ténylegesen megfelelô határnapokat és 
súlyszámokat rögzítettük a jogszabályban. Ez a tény teremti meg a belsô tartalékok feltá-
rásának lehetôségét jobb gazdálkodás esetén (25.). 

A krónikus ágyak finanszírozása 
A hosszú, elôre nem definiálható ideig tartó, döntôen ápolási igény miatt, és elkülönült 
szervezeti formában nyújtott ellátások a krónikus ellátás (long therm care) kategóriába 
tartoznak. A finanszírozás alapja az ápolási nap, a csoportba sorolás az osztály para-
méterei alapján történik. Ennek díja nem egységes, hanem az osztály jellegétôl, átlagos 
ápolási, gyógyítási és anyag-költségigényétôl függôen szorzószámoknak megfelelôen 
változik. 
A szakellátásra egységesen érvényes megállapítás, hogy az intézmény bevétele az egyes 
részlegek teljesítménye alapján összesítve kerül megállapításra, és a díjat a 
társadalombiztosítás nem a részlegnek, hanem az intézménynek folyósítja. A 
belsôelosztási rend jogi úton nem szabályozott, de a teljesítményelvû finanszírozás 
bevezetésével egyidejûleg az intézmények mentesültek az addigi merev költségvetési 
szabályok alól. 
 

A fentiek hatására a magyar egészségügyben alapellátás (GP) prioritású kétszintû 
egészségügyi ellátás alakult ki, mely piaci elemeket tartalmazó forráselosztáson és 
szolidaritáselvû társadalombiztosításon nyugszik. 
 

A Magyar Köztársaságnak a térségben példátlan módon három év alatt sike-
rült átalakítani egészségügyi rendszerét. A kialakult új szabályozás döntôen 
keret rendszerû, mely hosszú évek során önfejlesztô és önkorrekciós mecha-
nizmusok alapján nyeri el végsô formáját. 
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Köszönetnyilvánítás 

Munkám integrálni igyekszik az elmúlt évtized reformtörekvéseit, így 
köszönettel tartozom mindazoknak akik ebben átalakításban részt vállal-
tak. Köszönettel tartozom a Népjóléti Minisztérium szakmai irányításá-
nak, Surján László miniszternek és munkatársainak, Pusztai Erzsébet és 
Jávor András államtitkároknak, Andréka Bertalan és Pulay Gyula 
helyettes államtitkároknak, akiknek munkája nyomán most már nemcsak 
elképzelésekrôl, hanem annak megvalósításáról is beszámolhatok. 
Munkám során meghatározóan támaszkodtam közvetlen 
munkatársaimra, az Egészségügyi Rendszerváltozást Koordináló Bizott-
ság tagjaira, kinek önzetlen - és más köszönettel nem járó - munkáját 
ezúton is köszönöm. Nemzetközi tapasztalataikkal L. A. Peterson 
professzor Houstone-ból és Beske Professzor Kielbôl volt rám nagy 
hatással, míg Kis Gyula Józseffel, a Parlament bizottsági elnökével évek 
óta szoros kölcsönhatásban gondolkodunk. Lektoraim: Bordás István és 
Antal Z. László nem csak e könyv megírásában nyújtottak jelentôs 
szakmai segítséget, hanem egész pályámon folyamatosan segítettek. A 
felsorolás több oldalon sem lenne teljes, hiszen munkám elsôsorban 
szintetizáló jellegû, és három év sok száz átvitatkozott órájából 
táplálkozik. 
 
Végezetül - vagy elsôsorban? - köszönet illeti a magyar egészségügy 
dolgozóit, az orvos-kollégákat és munkatársaikat, akik elviselik a refor-
mot. 

74 



IRODALOM 

1,  Cselekvési Program a magyar egészségügy megújítására  
Szerk: Mikola István.  
Orvosi Hetilap, 1991 augusztus Supplementum 
 
2,  Elgondolások az  egészségügy reformjáról 
SZEM Reformtitkárság, 1988 
 
3,  Évkönyv 1990 
Népjóléti Minisztérium 1991, Budapest. 
 
4,  National Economic Research Associates: Financing health care with particular 
reference to medicines. 
Vol 1. Summary and pveroew - London: NERA, 1993. 
 
5,  Staisztikai adatok Magyarország 1992. évi egészségügyi helyzetérõl 
Népegészségügy, 1993, 74, 6 
 
6,  The reform of health care: a comparative analyses of seven OECD countries. 
Organisation for Economic Development and Cooperation. 
Paris, OECD:1992. 
 
7,  WHO issues eighth report on the world health situation 
WHO Press, Press Release WHA/9, 11th. May 1993 
 
8,  World Development Report 1993 Investing in Health 
Oxford University Press, 1993 ISBN 0-19-520890-0 
 
9,  Ajkai Zoltán: Öt tanulmány az egészségügy reformjáért 
Medicina, 1987 
 
10, Bajtay A.: Tervezet az egészségügyi rendszerváltásról 
ÁNTSZ Gyôr-Moson-Sopron megyei Hivatala, Gyôr, 1991 
 
11, Bajtay A.: Gyôr - Sopron - Moson Megye egészségvédelmi terve 
ÁNTSZ Gyôr-Moson-Sopron megyei Hivatala, Gyôr, 1993 
 
12, Boján Ferenc, Belicza Éva: A  homogén betegségcsoportok betegosztályozási 
rendszer alkalmazása a kórházi ellátás elemzésében 
LAM 1992, 2,12, 1164-1171. 
13,  Bondár Éva: Egészségügyi kiadásaink és a nemzetközi tendenciák. 
LAM 1993, 3,4, 364-371. 

75 



 
14, Fábián Tibor, Kincses Gyula: A Prospective Payment/Diagnosis Related Groups 
alapú finanszírozási rendszer kritikus áttekintése az Amerikai Egyesült Államok 
tapasztalatai alapján. 
Orvosi Hetilap 1993, 134, 10, 523 - 526.  
 
15, Hoffmann, H.: Internationale vergleichende Analysen von Gesundheitssystemen. 
Artz und Krankenhaus 1993, 66,  6,  227-232. 
 
16, Jávor A., Bordás I., Nagy J.: Introduction of DRGs System in Hungary 
Lecture Notes In Medical Informatics 40., 168 -172, 
Springer Verlag 1990. 
 
17, Kékes E., Kincses Gy., Várhelyi T.: Egészségügyi informatika 
Springer Verlag Springer Hungarica 1993 ISBN :963 7922 79 2 
 
18, Kemenade, Y.W. van: Health care in Europe: The finance and reimbursement 
systems of 18 European countries. 
Zoetermeer: National Council for Public Health, 1993. - 96 p. 
 
19, Kertai P.: Az egészségesebb nemzetért 
ÁNTSZ 1993 
 
20, Kincses Gy.: Az egészségügyi szolgáltatás jövõje - a magyar modell 
Népjóléti Szemle 1993, (24) 3-15 
 
21, Kincses Gy.:A gazdaságosság kérdése az egészségügyben - A magyar implementáció 
lehetôségei 
Budapest, 1993. A MOTESZ INTERNATIONAL pályázatának I. díjas pályamunkája. 
 
22, Kincses Gyula: A magyar egészségügy finanszírozási és strukturális rendszere. 
LAM, 1991 augusztus, melléklet 
 
23, Kincses Gyula: Az egészségügy átalakításának feladatai 1992-1994 
LAM, 1992 szeptember, melléklet 
 
 
24, Kühn, H.: Das Krankenhaus zwischen Markt und Dirigismus 
Kézirat, publikálás alatt. 
 
25, Nagy J., Bordás I.: Adaptációs kísérletek a homogén betegségcsoportok kialakítására 
Magyarországon 
Egészségügyi Gazdasági Szemle 1991, 29, 90-120. 

76 



 
26, Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések 
Budapest, 1992, Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány 
 
27, Simon, A. H.: Korlátozott racionalitás 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1982 
 
28, Társadalombiztosítási körkép 
TB mûhely, 1991, OTF, Budapest, 1991 
 

77 



Utószó 

 Tisztelt Olvasó, Kedves Kollégák! 
 
 
Könyvem célja az egészségügy strukturális és gazdasági összefüggéseinek feltárása, így 
az itt és most nem témája. Bár szellemében és rendszerezettségében összefoglalja eddigi e 
tárgyban végzett munkámat, nem tekinthetô az elmúlt évek egészségpolitikai 
krónikájának, célom egy fontos és idôszerû téma korrekt, elemzô tágyalása volt. A 
mellékletben néhány, egészében nem, vagy csak részben publikált írásom közlöm az 
elméleti munka alkalmazhatóságának szemléltetése céljából. A szerkesztésnél a 
legfontosabb szempont a szembesülés igénye volt: van-e organikus fejlôdés, követhetô 
vonal a naiv, jószándékú, de homlokreflektorán át kitekintô fül-orr-gégész fejtegetése és 
az egészségügy gazdasági összefüggéseit, a realitásokat kutató - feltáró egészségpolitikus 
gondolkodása között. 
Az elsô írás 1988 telén készült az MDF debreceni szervezete részére. Számomra is 
érdekes volt újraolvasni ezt a tervezetet, mely nem mentes némi naivitástól, szóhasználata 
sok helyen pontatlan, de a mai koncepció minden lényeges elemének csíráját magában 
hordja, és általam összességében ma is felvállalható. A lényegi szemléletváltás 
írásaimban nem a reformelképzelésekben látható, hanem a népegészségügyi szemlélet 
megerôsödése, a prevenció elôtérbehelyezése jelent igazi változást. A történeti hûség 
kedvéért az írásokat javítás, stilizálás nélkül adom közre.  A melléklet írásai 
összességében nem visszatekintôek, hanem a továbblépés, az egészségügyi rendszer fo-
lyamatos javításának lehetôségeit tárgyalják. Miután új, az orvosi nyelvben 
tradicionálisan nem használt fogalmak hemzsegnek a könyveben, a Magyar Orvos 
szerkesztôségének és társszerzômnek, Dr Polyvás Györgynek szíves engedélyével a 
válogatás kiegészül az "Ami a Brencsánból kimaradt" szóértelmezéseinek válogatásával. 
 

Végezetül szeretném egy OTF-es kollega örökbecsû mondására felhívni a figyelmet: 
"Nekem nem a Kincses a jogforrás, hanem a Magyar Közlöny". Ezek az írások egy 
gondolat fejlôdését, egy koncepció állomásait jelzik, így ezek az írások nem jelentik és 
nem jelenthetik az egészségügyi kormányzat hivatalos álláspontját. Ugyanakkor remélem, 
segítenek az egészségügy reformfolyamat céljainak megértésében, és tisztázzák a a 
továbblépés reális lehetôségeit. 
 

 
Budapest, 1994 március 
 

   dr Kincses Gyula 
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Az elsô programtervezet - 1988 

Programjavaslat az MDF Debreceni Szervezete részére 1988 
 

Az egészségügy hiányos társadalmi megbecsülése, tarthatatlanul alacsony 
részesedése a költségvetésbôl, a fokozódó és mind általánosabb gazdasági 
és etikai problémák, az általános értékvesztés és a mind kiterjedtebb 
önkizsákmányolás együttesen vezettek a jelenlegi megszégyenítô helyzet-
hez, melyben a magyar állampolgárok életesélyei mélyen az európai átlag alá 
süllyedtek. Ezt a tényt az Eü. miniszter 1986-os jelentése is elismerte. A 40-
45 éves lakosság mortalitási aránya 15 év alatt négyszeresére, a májcirózis 
tízszeresére nôtt. A felnövekvô nemzedék pszichosomaticus állapota a 
sorozási adatok alapján drámaian romlott. A halálozási mutatók, az alacsony 
szülésszám és a viszonylag magas csecsemôhalandóság következtében a 
határainkon belül élô magyarság száma fenyegetôen csökken. Az MDF 
Debreceni Szervezetének Egészségügyi és Családvédelmi Munkacsoportja 
ennek az állapotnak a megszüntetéséhez a következô javaslatokat teszi. 
 
I. Gyógyítás 
 
 1. Távlati tervként tartós megoldást csak az egészségügy teljes át-
szervezése hozhat. 
 Állampolgári jog helyett a gyógyítás legyen önelszámoltatásos biztosítási 
rendszer. Csak így valósulhat meg a források célszerûbb kihasználása, olyan 
érdekeltségi rendszer bevezetése, ahol a betegnek érdeke gyógyulni és az 
orvosnak gyógyítani. A nyílt és tisztázott pénzügyi viszonyok megszüntetnék 
az orvos-beteg kapcsolatban jelenleg fennálló kölcsönös kiszolgáltatottságot. 
Állami illetve tanácsi feladat maradna továbbra is a szociális biztonság 
megteremtése, az egészségnevelés, egészségmegôrzés, a megelôzés, 
szûrés, az oktatás, az egészségügyi kultúra fejlesztése. A minisztérium csak 
koordinálja, felügyelje, de ne irányítsa a gyógyítást. 
 
 2. Rövid távú célok 
a, Az egészség korunkban nem érték. Kapja vissza rangját mind az egyén, 
mind a társadalom szemében. Az egyén becsülje meg az egészséget mint 
létformáját, életminôségét alapvetôen meghatározó tényezôt, a társadalom 
pedig mint a nemzet fennmaradásának, anyagi-szellemi fejlôdésének zálogát. 
b., Szûnjön meg a tervutasításos keretgazdálkodás, egészségügyi szervezeti 
egységek kapjanak teljes gazdasági önállóságot. A megkapott, telje-
sítményorientált költségvetés legyen szabadon felhasználható, kumulálható 
naptári ciklusoktól függetlenül. 
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c., Az egészségügyi szervezeti egységek kapjanak szabad vállalkozási jogot, 
és az így megtermelt jövedelem felett szabadon rendelkezhessenek. 
d., A fekvôbetegellátásban meg kell szüntetni az ápolásinap-alapú juttatást, 
helyette a teljesítményelvû javadalmazást kell bevezetni. Anyagilag ösztö-
nözni kell a rövidebb gyógytartamú gyógyeljárások bevezetését. 
e., Célszerû lenne egy, a jelenlegi struktúráktól minden tekintetben független 
ellenôrzô szerv, egészségügyi és nem egészségügyi szakemberekbôl álló 
társadalmi bizottság létrehozása, mely ellenôrizné, hogy a betegek 
megkapták-e a számukra Magyarországon reálisan elérhetô ellátást, kont-
rollálnák az etikai helyzetet és anyagilag is felelôssé tehetnék az orvosokat 
az egyértelmû polipragmáziáért. 
f., Az egészségügyi kormányzat avassa be a szakmát a reformtervezetébe és 
vonja be a döntés-elôkészítésbe. Tarthatatlan, hogy pl. a gyógyszerren-
deléssel kapcsolatos útmutatót az orvosok a rendelet életbelépésével 
egyidôben, vagy az után kapták meg. 
g., Szüntessék meg a paraszolvencia adóztatását, mert ezzel a lépésével az 
állami vezetés egyértelmûen és nyíltan a lakosságra hárította át az 
egészségügyi dolgozók bérkiegészítését. A méltó életfeltételek biztosítása 
egyelôre állami feladat. Ennek hiányában nem várható el az etikai helyzet 
lényeges javulása és tovább erôsödik a pályaelhagyás és a kontraszelekció 
tendenciája. 
h., Az MDF Debreceni Szervezetének Egészségügyi és Családvédelmi 
Munkacsoportja támogatja a szervezôdô orvosi kamara mûködését. 
i., Az állami vezetés ismerje be, hogy az egészségügyben nem képes a 
differenciált igények kielégítésére. Ezért ne csak eltûrje, de támogassa is az 
egyéb lehetséges gyógyítási formákat (magánrendelés, kisvállalkozás, 
egyházi intézmények). Ehhez alapvetôen szükséges az önálló gazdálkodású 
biztosítási rendszer bevezetése, mert csak így valósítható meg, hogy az 
eltérô tulajdonú ellátási formákban a betegek anyagilag ne károsodjanak. 
j., Bár a szociális helyzet, az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás 
között szoros az összefüggés, mégis a szociális gondoskodást lehetetlen az 
egészségügy feladatává tenni, az egészségügyi ellátás a dolgozó által befi-
zetett díjon alapuló biztosítási jogviszony legyen kétoldalú követelésekkel, 
míg a szociális ellátás, a szociális biztonság megteremtése az alapvetô 
emberi jogokon alapuló állami feladat. 
k., Szûnjön meg az adminisztratív betegirányítás rendszere. Helyette a sza-
bad orvosválasztást javasoljuk, a teljesítményelvû bérezés bevezetésével 
együtt. 
l., A csökkenô tömegbázisú, vagy reális funkcióját vesztett állami intézmé-
nyek épületeit adják az egészségügy és az oktatásügy számára. 
II. Családvédelem 
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Miután a szocialista társadalom a gyermeknevelést fizikai, szellemi és etikai 
téren nem tudta kielégítôen magára vállalni, így vissza kell állítani eredeti 
jogába és funkciójába a családot. Ehhez növelni kell az anyaság és a 
családfenntartás társadalmi és anyagi megbecsülését. Növelni kell a 
gyermekgondozási díj idejét és összegét, (lehetôleg iskolás korig) és 
lehetôvé kell tenni, hogy az általános iskola alatt is csak részmunkaidôben 
dolgozzanak az édesanyák. A szociális gondoskodáson kívül a család 
preferálását kifejezhetné a családi jövedelemadó is, ami egyértelmûen 
többgyermekesek számára lenne kedvezô. 
 
III. Helyi problémák 
1. Gyógyítás 
1. Adatokat kell kapnunk arról, hogy Debrecen városa az elmúlt 30 évben a 
többi hasonló nagyságrendû városokkal összehasonlítva mennyit költött 
egészségügyre. 
b., A városnak nincs önálló kórháza. Ezt a feladatot a DOTE látja el. Ehhez 
képest igen laza a város és a DOTE pénzügyi és szakmai kapcsolata. 
c., A városnak nincs önálló, egységes helyen mûködô rendelôintézete. Az 
utóbbi év nagy átszervezése és visszarendezôdése csak részben oldotta 
meg ezt a problémát. 
 
2. Egészségmegôrzés 
Az MDF Debreceni Szervezetének Egészségügyi és Családvédelmi Munka-
csoportja nem tartja kielégítônek Debrecenben az egészségvédelem, 
egészségnevelés és környezetvédelem helyzetét. A teljesség igénye nélkül 
példaként sorolunk fel néhány területet ahol a város vezetése tehetne valamit 
a lakosság jobb egészségi állapotáért. 
 
a., Városunkban hatalmas és ellenôrizhetetlen pénzek mennek el a gyenge 
minôségû élsport (futball) támogatására. Célszerû lenne ezeket a pénzeket a 
tömegsport támogatására fordítani. Ehhez jó alapot nyújtanának a parkerdô 
és a Vekeri tó megkezdett beruházásai. 
 
b., A város vezetése vegy hatékonyabban igénybe a tömegkommunikációs 
csatornákat az egészségnevelés érdekében. 
 
c., Az egészséges táplálkozás népszerûsítése érdekében célszerû lenne az 
éttermi étkezési kultúra emelése (A hagyományos 'magyaros' ételeken kívül 
egészséges ételek kínálása, az étlapon az árak mellett a kalóriaértékek 
feltüntetése). 
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d., Városunkban gyakorlatilag lehetetlen a kerékpáros tömegközlekedés. 
Ehhez a kerékpárutak és kerékpártárolók építése lenne szükséges. 
 
Az MDF Debreceni Szervezetének Egészségügyi és Családvédelmi 
Munkacsoportja tudatában van annak, hogy a beteg egészségügy izoláltan 
nem gyógyítható, hiszen a bajok alapvetôen az általánosan torz struktúrából, 
a nem valós érdekeket kifejezô érdekviszonyokból és a rossz gazdasági 
viszonyokból fakadnak. Ezért a problémáink megoldása csak egy alulról 
szervezôdô, társadalmi kontroll alatt álló demokratikus Magyarországon 
lehetséges, jól teljesítô gazdaság mellett. 
 
 
1989. elsô félévében a következô programokat tervezzük: 
 
1., Az egészségügy aktuális kérdéseiben részleges állásfoglalás kidolgozása 
(márc). 
 
2., Nyilvános beszélgetés dr. Hagymásy Józseffel a Magyar Orvosi Kamara 
szerzôdésérôl, feladatáról (márc-ápr.) 
 
3., Állásfoglalás kidolgozása SZEM Eü. Reformtitkárságának az 
"Elgondolások az egészségügy reformjáról" címû vitaanyagról (amennyiben a 
SZEM ezt rendelkezésünkre bocsátja). 
 
4., Állásfoglalás kidolgozása a gyógyszerek fogyasztói árának támogatásáról 
(márc-ápr.). 
 
5. Gyógynövény és gombaismereti természetjáró csoport megszervezése 
általános iskolások részére (az induló cserkészmozgalommal közösen, 
áprilistól). 
 
Debrecen, 1988. december-1989 január 
 
 

     dr Kincses Gyula 
     Az MDF Debreceni Szervezetének 
     Egészségügyi és Családvédelmi  

     Munkacsoportja vezetôje 
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Kiegészítés programtervezethez 1989 

 
   Tisztelt Kolléga Úr! 
 

 
 
Köszönettel vettem levelét, és a programalkotásban szeretnék részt venni. Mellékelten 
küldöm a helyi programot, mely a télen készült, ezért olyan, amilyen, de alapellátásunk 
jól jelzi. 
 
Elöljáróban néhány általános megjegyzés. Tudom, hogy most már részletes programot 
kell csinálnunk, de úgy érzem, hogy ez részekre szedve lehetetlen. Egy pár alapelvet 
elôtte tisztázni kell, mert különben a rövid programban található ellentmondásokat nem 
oldjuk fel. 
 
Tisztázni kell, hogy milyen finanszírozási rendszert akarunk. Egyértelmûen el kell 
dönteni, hogy a biztosítók intézményfinanszírozási alapon mûködnek, vagy 
teljesítményfinanszírozási alapon. Gyula szerint ezt nem kell kikötni, majd a verseny 
eldönti, Ô a vegyes rendszer mellett foglalt állást. Szerintem egyértelmûen és 
kizárólagosan csak az utóbbi jöhet szóba, mert csak így valósítható meg a tényleges 
szabad orvosválasztás, és a szektorsemlegesség alapelve. A tulajdon és biztosítási formák 
nem akadályozhatják a szabad orvosválasztást! És megfordítva: 
teljesítményfinanszírozási rendszer csak a tényleges szabad orvosválasztás esetén 
eredményez igazi versenyhelyzetet. 
 
Tulajdonrendszer. Általam nehezem átlátható. A lényeg, hogy a tulajdonjog és a kezelési 
jog legyen elválasztott. A meglévô állami intézmények tulajdonjoga a helyi 
önkormányzatra szálljon, de az egészségügy kapjon örökös kezelési jogot. Az 
egészségügyben új létesítménynél bárki lehet tulajdonos, de kezelô csak szakember lehet. 
Megoldatlan még a meglévô állami intézmények felszerelésének tulajdonjoga. Ez legyen 
a kezelôé. 
 
Az egyetemi oktatás a jelenlegi formájában nem elég gyakorlatias, és nem készít fel az 
új típusú feladatok ellátására. Ezért egyrészt a törzstananyag megváltoztatására lenne 
szükség: meglévô disciplinák (anaesthesiologia, oxyologia, informatika stb.) önálló 
tárgykénti elismerése, másrészt a gyakorlati képzés megváltoztatására. Ennek egy 
lehetséges módja az egyetemi oktatás decentralizálása. Az általam elképzelt rendszerben 
az egyetemek jelen formában, nagylétszámú (kb. 200 fô) évfolyamokkal csupán az elsô 3 
évfolyamot oktaták. Ez után az évfolyam szétoszlana az egyetem vonzáskörébe tartozó 
területi oktatókórházak között, melyek az Orvostudományi Akadémia rangot kapnának, és 
az egyetemekkel azonos értékû diplomát adnának. 
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A rendszer elônyei:  
 

a, a gyakorlati képzés a kis (30-40 fôs) évfolyamokon effektívebb lenne, reálisan lenne 
elvárható, hogy a hallgatók ne csak ismerjék, de készségszinten alkalmazzák is a szakma 
rutineljárásait; 
 

b, a kiemelt feladat kapcsán megszûnne az egyetemek privilegizált helyzete, az ellátás 
színvonala így országos szinten kiegyenlítettebb lehetne. Decentralizációt jelentene, hogy 
a nagyobb megyei kórházak is önálló oktatási feladatot kapnának, és ez színvonaluk 
kontrolálását és növelését jelenthetné; 
 

c, az egyetemeken maradó hallgatók harmad év után választhatnának, hogy gyakorlati 
képzést (általános orvosi diploma) vagy tudományos képzést (kutatóorvosi diploma, 5 
éves képzés) óhajtanak. Ez az adekvát képzés magasabbá tehetné a tudományos képzés 
színvonalát, hiszen ezek a hallgatók ténylegesen választott hivatásukra készülhetnének, 
adott esetben egyedi tanterv alapján. 
 
Nem megfelelô az egészségügy struktúrája. Orvosokból gyakorlatilag felesleg van 
Magyarországon, míg különbözô szintû középkáderbôl égetô hiány. 
 

A megoldási lehetôségek: 
 

a, meg kell oldani az eü. középkáderek erkölcsi és anyagi elismerését. Ez vonatkozik a 
társadalom egészére, de magára az orvostársadalomra is. 
 

b, A szakdolgozó képzést mind mennyiségben, mind színvonalában és spektrumában 
fokozni kell. 
 

c, lehetôvé kell tenni, hogy az orvosegyetemekrôl lemorzsolódó hallgatók a szakdolgozó 
képzésbe könnyen illeszkedhessenek be, elismerve addig letett vizsgáikat. Törekednünk 
kellene arra, hogy ezek a fiatalok ne hagyják el teljesen a pályát, hanem magas szintû 
szakdolgozóként találják meg helyüket az egészségügyben. 
 

Ezeknek az intézkedéseknek a hatására megváltozhatna az a jelenlegi pazarló helyzet, 
melyben mindenki gyakorlatilag eggyel alacsonyabb szintû munkát végez, mint amire 
képes lenne. 
 

Hotelfunkció. A jelenlegi helyzet tarthatatlan, de az egészségügy racionalizálásával 
javítható. A késôbbiekben a többszintû biztosítás bevezetésével a hotelfunkció (csak az!!!) 
differenciálható. 
 

Lényeges még: a szabad orvosválasztás definiálása. Az én megfogalmazásomban: a 
családi orvosát mindenki szabadon választja meg. A konzíliumokat (szakvizsgálat) a 
családi orvos kéri, a beteg csak beutalóval mehet. Ennek helyét és személyét a beteg és a 
családi orvos közösen dönti el. Ugyanilyen közös megbeszélés alapján a beteg dönt nem 
csak az intézményrôl, de az operatôr személyérôl is. 
 
Graphomán lévén (lásd mellékleteket) a szövegezési bizottságba is jelentkezek. 
 
Debrecen, 1989  
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     Üdvözlettel: 
 
      Kincses Gyula 
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A magyar egészségügy struktúrájának és finanszírozási  
rendszerének alapkoncepciója 

 
Az új egészségügy szervezete, alapelvei 
 
Bevezetés 
 

A magyar egészségügy az elmúlt 40 év alatt mély válságba jutott, melynek fô 
oka a szovjet típusú centralizált, az alapellátást lezüllesztô egészségügyi struk-
túra, és a személyes érdekeltség teljes hiánya. Az egészségügyi dolgozók bér-
színvonala mélyen a szakma társadalmi megbecsültsége alá került, és ezt a 
megtûrt, de megalázó és tisztázatlan helyzetet okozó paraszolvenciával kom-
penzálták.  Ugyanakkor el kell ismerni, hogy az idôszaknak voltak pozitívu-
mai is, mint például a teljeskörû ellátottság és az ingyenesség, valamint ki-
épült gondozó hálózatok, de egyrészt ezek az alapelvek többnyire csak a dek-
laráció szintjén maradtak, másrészt az árrobbanás miatt a jelenlegi struktúrá-
ban a rendszer rövid idôn belül finanszírozhatatlanná válna. A helyzet megvál-
toztatásához nem elég az egészségügyet biztosítási alapra helyezni, hanem a 
struktúrát, és a finanszírozási, -ezzel az érdekeltségi rendszert is- meg kell 
változtatni. 
 

Az alapkoncepció meghatározásánál tisztáznunk kell, hogy kinek az érdekeit 
akarjuk preferálni: 
 1, az orvosokét 
 2, az állampolgárokét (a betegekét) 
 3, az államét, ill. a biztosító(k)ét 
A válasz nem kétséges, hiszen az egészségügy alapvetô célja az állampolgárok 
egészségének megôrzése és helyreállítása, de a rendszer mûködôképessége 
érdekében a többi szereplô érdekeit is figyelembe kell venni. Ezért egy olyan 
rendszert kell kidolgozni, mely teljesítményorientált, beteg illetve 
prevenció - centrikus és költségérzékeny. 
 
 Forrás 
 

A magyar egészségügynek a  feladata összetettsége miatt eltérô forrásai van-
nak. A népegészségügyi, egészségvédô centrális programokat, a tisztiorvosi 
feledatkörbe tartozó tevékenységeket az ágazati minisztérium közvetítésével a 
költségvetés kell, hogy fizesse. 

87 



Szintén a költségvetés köteles biztosítani azon önkormányzati egészségügyi 
feladatok forrását, melyeket a közvetlen ellátás mûködési költségeit finanszí-
rozó biztosító nem fizet. 
 

A magyar egészségügyben a gyógyító-rehabilitáló tevékenység mûködési 
költségeinek meghatározó forrása a biztosító(k) bevételei.  
1, járulék-befizetés 
2, a saját vagyon hozadéka 
3, vállalkozásaiból és szolgáltatásaiból származó bevétel 
A létesítés, beruházás, fejlesztés az intézmény-fenntartó (tulajdonos) köteles-
sége. 
 
 Biztosítási alapelvek 
 

A járulékfizetés mértéke Magyarországon olyan magas (nyugdíj és egészség-
ügy összesen 53%), hogy tovább már nem emelhetô, így az egészségügy for-
ráshiányát és az ellátás színvonalának emelését alapvetôen a belsô tartalékok 
feltárásából, az érdekeltségi rendszerek megváltoztatása útján racionalizált 
mûködés megtakarításaiból kell fedezni. Ebben a helyzetben megoldást csak 
az egészségügy teljes átszerezése jelent, melyben a gyógyítás költségeit az 
újtípusú, piaci elemeket tartalmazó, a szolgáltatásokat átlagos értékükön meg-
fizetô biztosítási rendszer fedezi. Az átmeneti idôszak zavartalanságának érde-
kében egészségügyi szolgáltatások nyújtásáért az államnak garanciát kell 
vállalnia. Ugyanakkor az egészségügy átstruktúrálása, az egészségügyi rend-
szerváltozás nem vihetô végbe egyszeri komoly invesztíció nélkül.  
 

A biztosításnak kötelezônek kell lennie, és a befizetéseknek alapvetôen a 
szolidaritáselvén kell alapulnia. Ez nem zárja ki több biztosító (ágazati, 
területi, stb), illetve a többszintû, kiegészítô biztosítás létét. Így az egészség-
ügyi ellátás állampolgári jogból az állampolgárok által szabadon választható 
teljeskörû biztosítási (biztosítottsági) jogviszonnyá válik. Ehhez a biztosítási 
ágak szétválasztása után rögzíteni kell a járulékfizetés mértékét, és meg kell 
határozni a biztosítás tartalmát, a kötelezôen nyújtandó szolgáltatások körét. 
Tisztázni kell, hogy a gyermekek, nyugdíjasok, munkanélküliek biztosítását a 
költségvetés direkt módon, vagy az önkormányzatokon keresztül fizeti-e. 
Ugyanakkor a kiegészítô biztosítások, a piaci viszonyok elôsegítése érdekében 
meg kell határozni a járulék maximumát is, azaz azt a jövedelemhatárt, ami 
fölött már nem növekszik a járulék mennyisége. A kiemelkedô, illetve 
láthatatlan jövedelmek befogadásának reális lehetôségét a kiegészítô biztosí-
tások jelentik. 
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 Tulajdonviszonyok és privatizálás az egészségügyben. 
 

Miután a kérdés kapcsán nagy a rendezetlenség és sok a félreértés, így tisz-
táznunk kell néhány alapfogalmat. A piaci viszonyokra való áttérésnek nem 
kizárólagos szinonimája a privatizáció. Az egészségügyben el kell 
választani a tulajdon és a mûködtetési jog fogalmát. Az egészségügyi ellátás 
állami feladat, az állam ezt a jogát és az ezzel járó kötelezettségeit ruházza át 
tartósan egy-egy alkalmas személyre vagy közösségre. Ez nem privatizációs, 
hanem inkább koncesszió jellegû ügylet. Ettôl az orvos mûködhet magánor-
vosként, de privatizálni, tulajdont szerezni csak az épületben vagy eszközben 
lehet, a körzet, a "praxis" nem válhat magántulajdonná. A gyógyítás tárgyi 
feltételeinél viszont már minden tulajdonforma megjelenhet, így itt már be-
szélhetünk privatizációról. Mindez nem zárja ki a magántulajdonú rendelô épí-
tését, vagy önkormányzati tulajdonú rendelô megvásárolhatóságát. A kötelezô 
biztosítás szolgáltatási körébe tartozó ellátást nyújtó intézmények megha-
tározó jellemzôje a nonprofit mûködési mód. 
 

Megfelelô tárgyi és személyi feltételek esetén az illetékes tisztiorvos engedé-
lye alapján bárki nyithat rendelôt, de ez még nem kötelezi a biztosítót, hogy 
finanszírozási szerzôdést kössön. A biztosítók az orvosokkal nem közvetle-
nül, hanem a magánorvosokkal a Praktizáló Orvosok Szövetségén keresztül, 
vagy orvos-csoportokkal (szakrendelôk), illetve intézménnyel (kórházak) és 
önkormányzatokkal kötnek finanszírozási szerzôdést. A biztosító nem tölt 
be munkáltatói szerepet, csupán az általa megrendelt szolgáltatást finan-
szírozza a mûködési költségekkel együtt. A Praktizáló Orvosok Szövetségi 
tagság feltétele a kamarai tagság. A magánorvosi jogviszony azért tekinthetô 
szerencsésnek, mert így az ilyen orvos beruházásait, továbbképzéseit, kong-
resszusi részvételi költségeit leírhatja az adóalapjából. 
 
 Az orvos státusának lehetséges módjai: 
 

1,  Továbbra is (önkormányzati, állami, magán) alkalmazásban marad. 
2.  Vállalkozó típusú orvos. 
2.1 Kettôs szerzôdésû orvos: feltétel-biztosítás : önkormányzat, finanszírozási 

szerzôdés: biztosító. Az önkormányzat ellátási kötelezettségét (egy szele-
tét) átvállalja. 

2.2 Önálló orvos. A rendelô feltételeirôl maga gondoskodik. Finanszírozási 
szerzôdésben áll a biztosítóval. Az önkormányzattól semmit nem kap, de 
ellátási kötelezettsége nincs. 

2.3 Szerzôdés nélküli, "szabadúszó" orvos. 
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 Az új egészségügy alapstruktúrája. 
 

Az egészségügy megújításának alapfeltétele a kétszintû orvosi ellátás beve-
zetése. Az elsô szint az alapellátás, melynek része a háziorvosi és a hasonló 
elven szervezôdô házi gyermekgyógyász hálózat és a fogászati alapellátás, a 
második szint az ezt "kiszolgáló" szakellátás, amely lehet járó- és 
fekvôbetegellátás. 
 
 A betegbeutalás, orvoshoz fordulás módja 
 

Az állampolgár "gazdája" az alapellátás orvosa. A beteg panaszaival a házior-
vosnál köteles jelentkezni, aki szükség esetén konzíliumot kér és ehhez be-
utalót ír. Amennyiben a beteg a háziorvos beutalója nélkül fordul orvoshoz, 
akkor ezt a biztosító nem (vagy csak részben) fizeti, és az ellátást nyújtó orvos 
értesíteni köteles a gyógykezelés szakmai adatairól a háziorvost. Ez alól a sür-
gôsségi ellátás és az utókezelés kivételt ad, de a háziorvost ez esetben is értesí-
teni kell az ellátás adatairól. 
 
 A finanszírozás alaptípusai: 
 

1, Bázisfinanszírozás (centrális elosztás) 
 
2, teljesítményfinanszírozás 
 -a, tételes teljesítményfinanszírozás 
 -b, normatív teljesítményfinanszírozás 
 

A központi elosztás elve, -mint azt az elmúlt évtizedekben tapasztalhattuk-, 
ineffektív és gazdaságtalan. A tételes teljesítményfinanszírozás ugyan megfe-
lelôen szolgálná a betegek érdekeit, de drága, polipragmáziára inspirál és 
technikailag bonyolult. A fent meghatározott céloknak megítélésem szerint 
a normatív teljesítményfinanszírozás felel meg leginkább, így alapelvként 
ezt követi tervezetem. Az egészségügy finanszírozásában az egészségügy 
funkcióinak összetettsége miatt lehetetlen (és célszerûtlen) monolit rendszert 
alkalmazni, így az alapelv dominanciája mellett egyes részterületeken szük-
ségszerüen megjelennek az egyéb elemek is. 
 

A finanszírozás technikájánál elsôdleges lépés, hogy meg kell határozni a 
finanszírozás-technikailag elkülönített ágazatok (alapellátás, járóbeteg 
szakellátás, fekvôbetegellátás) éves bruttó költségkeretét. A költségkeretek 
megállapítása "alku" kérdése, melybe az ágazati Minisztériumot, a Biztosítót 
és az Magyar Orvosi Kamarát kell bevonni. 
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Az egyes ellátási formák javasolt finanszírozási módja: 
 

 
 Alapellátás 
 

Az alapellátással kapcsolatos elképzeléseimet részletesen kidolgoztam (lásd 
mellékletben). Lényege: egy olyan faktorkorrigált fejkvóta alapú normatív 
teljesítményfinanszírozáson alapuló pontrendszer, mely homogén 
tevékenységi csoportképzésen alapul, önálló munkára ösztönöz, és figye-
lembe veszi az orvos képzettségét, szolgálai idejét, valamint a területi 
sajátosságokat. 
 

A rendszer elônye: 
1, technikailag egyszerû 
2, költségérzékeny 
3, definitív ellátásra ösztönöz 
4, prevencióra ösztönöz 
5, az orvosok számára viszonylag kiegyensúlyozott, rendszeres jövedelmet 
biztosít. 
6, számítógépes regisztrálása kapcsán alkalmas a népegészségügyi állapot 
leírására. 
 
Szakrendelések 
 

A szakrendelések esetében a pontrendszer alapú tételes teljesítményfi-
nanszírozást tartom megvalósíthatónak. Ennek feltétele, hogy ez a szféra nem 
kezdeményezheti saját maga gyógyítási eseményeit, azaz nem gerjesztheti 
önmaga tevékenységét. A beteg "gazdája" az alapellátás háziorvosa, ô kér 
konzíliumot, "rendeli meg" a szakellátás szolgáltatásait, melyet a biztosító té-
telesen fizet.  
 
A pontrendszernek többféle megoldása lehetséges: 
 

1, A német pontrendszert alapul vevô konkrét, tételes elszámolás. 
 

2, Egy egyszerûsített, kategorizált tevékenységi skála kidolgozása. A rend-
szer lényege, hogy a WHO alapján besorolt tevékenységeket konkrét lénye-
güktôl függetlenül, csupán a tevékenységigény, az anyagigény, és az amorti-
zációs költségek alapján soroljuk be egy négyfokozatú skálába. 
 

3, Saját pontrendszer kialakítása. Ebben a rendszerben a szakmák reprezen-
tánsai (Szakmai Kollégiumok a MOK szakértôinek bevonásával) a vizsgálato-
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kat, beavatkozásokat, (ambulánsan végezhetô) mûtéteket a WHO klasszifi-
káció alapján a következô szempontok alapján minôsítik: 
 

a, munkaigény 
b, szakképzettség igény 
c, asszisztenciaigény 
d, fogyóanyag igény 
e, mûszer amortizáció 
f, általános mûködési költségigény (energia, infrastruktúra mûködtetése, 
stb) 

 
 

Szempontonként 4 minôsítés lehetséges: 
a, átlagos 
b, közepes 
c, nagy 
d, kiemelt 

 
 

E minôsítés alapján képzôdne az egyes WHO kódokhoz rendelt pontérték. 
Elônye: viszonylag pontos, és miután a költségösszeg részekbôl tevôdik össze, 
a részköltségek elkülönítettek, így a különbözô szektorok esetleges eltérô ár-
emelkedésénél a korrekció rendkívül egyszerû. 
 

Lényeges kérdésnek tartom, hogy a fekvôbetegellátás finanszírozásának 
konkrét típusától függetlenül meg kell határozni az ambulánsan is végezhetô 
mûtétek körét, valamint ezek konkrét pontértékét. Erre azért van szükség, mert 
csak így érhetô el az új finanszírozási rendszer egyik alapvetô célja, hogy a 
gyógyítás minôségi és mennyiségi mutatóit a fekvôbeteg ellátás 
centrikusságból az alapellátás és az ambuláns szakellátás felé mozdítsuk 
el. 
 

 
 Szakgondozók 
 

A gondozó intézetek léte alapvetô érdek, így szervezetük, létük nem szolgál-
tatható ki a direkt piaci viszonyoknak. Ezekben az intézményekben ezért 
nem lehet tisztán tételes finanszírozást alkalmazni, itt az alapmegélhetést, és 
ezzel a gondozó létét bázisfinanszírozással biztosítani kell. Ez nem vonatko-
zik azokra a szakgondozókra, melyek valójában speciál-szakrendelésként 
mûködnek. 
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Fekvôbetegintézmények 
 

A fekvôbetegintézmények finanszírozása vegyes rendszeren, a súlyozott 
esetátalány és a tételes teljesítményfinanszírozás kombinálásán alapul. A 
kórházakban, klinikákon is be kell vezetni a teljesítményfinanszírozást, de 
ennek kapcsán nem válhatnak kórházak tömegével mûködésképtelenné. Az 
eddigi eltérô finanszírozási feltételek miatt egy országosan egységes tarifájú 
teljesítményfinanszírozás bevezetése viszont ezzel a veszéllyel járna. A prob-
léma két reális megoldása: 
A változat: a fekvôbeteg-intézmények továbbra is bázisfinanszírozás alapján 
mûködnek, de ennek meghatározása nem automatizmusok, vagy politikai alku 
alapján történik, hanem meghatározó módon az elôzô évi teljesítmény alapján. 
Ehhez a teljesítményt mérni kell. Ennek 3 összetevôje: 

1, Aktív ágyakon DRG jellegû teljesítménymérés. 
2, Krónikus ágyakon súlyozott ápolási nap. 
3, Kiemelt vizsgálatoknál (CT, NMR, stb) és beavatkozásoknál (pl.: szív-

mûtét, percutan kôzúzás, irradiáció) tételes elszámolás 
 

A fenti mutatók szerint lehet mérni az intézmény összteljesítményét. Ennek 
felhasználása: 

1, Az intézmények bázisfinanszírozásának meghatározása 
2, A kórházmanagement átszervezése. 

 

B változat: a másik lehetôség, hogy a fekvôbetegellátó intézmények megadott 
periódusonként elszámolva a tényleges teljesítményük szerint, országos átlag-
ráfordítás alapján kapják a bevételüket. Ez esetben a mûködôképesség meg-
ôrzése érdekében egy központi, kiegyenlítô tartalékalapot kell képezni, mely 
szakmai és területi preferenciákat is tartalmazva inputfinanszírozásként ke-
rülne kiosztásra. 
Várhatóan a realitás azt diktálja, hogy a teljesítmény alapú bázisfinanszírozás-
sal lehet megkezdeni a fekvôbetegellátás reformját, és a gazdálkodási, adat-
szolgáltatási és biztosítói adatfeldolgozói rendszerek teljeskörû kiépülése után 
lehet a konkrét teljesítményfinanszírozásra áttérni. 
 

A fentiekhez radikálisan át kell szervezni az intézmények belsô gazdálkodási 
rendjét. Követendô alapelvek: 
A közvetlen betegellátó (terápiás, fekvôbeteg részleggel rendelkezô) osztályok 
között kell  teljesítményük arányában szétosztani az intézmény gyógyításra 
fordítható keretét. Az osztályok ebbôl a keretbôl rendelik, "veszik" meg a 
diagnosztikus osztályok szolgáltatásait, fizetik a hotelfunkció és a mûködés 
költségeit. A kerettel szabadon gazdálkodhatnak, a megtakarítás megadott 
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százalékát jutalmazásra fordíthatják. Csak ebben a rendszerben, a személyes 
érdekeltség megteremtésével érhetô el racionálisabb gazdálkodás, az ápolási 
idô lerövidítése, a luxus vizsgálatok és a polipragmázia visszaszorítása. 
 

A rendszer bevezetésének alapfeltétele: meg kell határozni minden orvosi ke-
zelésnél, beavatkozásnál, hogy Magyarországon milyen minimális tárgyi és 
személyi feltételek mellett végezhetô, és ehhez alapszinten milyen kiegészítô 
vizsgálatok szükségesek. Ez egyrészt meghatározná azt, hogy egy adott beteg-
séget az adott kórház kezelhet-e, másrészt az ápolási határnapokkal kiegé-
szítve ez képezné annak a számításnak az alapját, ami alapján a betegségcso-
portok országos normáját ki lehet számolni. 
 

A fenti vegyes finanszírozási mód elônyei: 
 

1, Az alaptevékenységek a normatív jelleg miatt költségérzékenyek. 
2, Az ezen kívül, illetve az ennél magasabb színvonalon végzett tevékenysé-
gek tételes finanszírozása lehetôvé teszi az ellátási különbségek honorálását 
és a magasabb szakmai szint elérésének ösztönzését. 
 

A fentiek alapján a kórház-finanszírozásban az alábbiak várhatók reálisan: 
 

1, Újtípusú dokumentáció bevezetése. 
 

2, Az intézmények inputja érdekegyeztetés során kialakult bázisfinanszíro-
záson alapul. 

 

3, Az intézményen belüli pénzelosztás a fent leírt mechanizmus alapján a 
teljesítmény arányában történik. 

 

4, Az egységes teljesítménymérés megteremti a kórházak összteljesítmé-
nyének figyelésének lehetôségét, és ez a mutató a következô évi alkupo-
zícióban meghatározó jelentôségû. 

 

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a mûködési költségek az amortizációt is 
tartalmazzák, de a teljesítmény arányában. Így, miután az amortizációs költsé-
geket a mûködtetô megkapja, azok pótlásáról is maga gondoskodik. Ennek 
érdekében a nagy álló-eszközök után egy amortizációs kulcs alapján az üze-
meltetô havonta köteles elkülönített bankszámlán tartalékalapot képezni, me-
lyet szabad felhasználással mûszerpótlásra használhat. Ezzel a rendszerrel meg 
lehet elôzni a késôbbi mûködésképtelenséget, és ki lehet küszöbölni a presz-
tizsberuházásokat, miután a ki nem használt mûszer után is letétbe kell he-
lyezni az amortizációt, és indokolatlan beszerzés esetén ez nem termeli ki ezt 
az összeget. 
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A szabad orvosválasztás kérdése. 
 

A családi orvos megválasztása állampolgári jog. A kiskorú gyermekek helyett 
szüleik választanak orvost. Az orvosválasztás technikáját a biztosítási kártyá-
hoz kell kötni. A szakrendelés és a fekvôbeteg intézmény esetében az orvos és 
az intézmény megválasztása a családi orvos és a beteg megbeszélésének 
eredménye. Az orvos tanácsadási joggal és kötelezettséggel rendelkezik, és a 
végsô döntés joga és felelôssége az övé. Nem utalhatja a betegét a betegsé-
gének megoldására alkalmatlan intézménybe, és ha a beteg kérése az indo-
koltnál nagyobb költségvonzatú, akkor a különbséget a beteg köteles megfi-
zetni. 
 

A fekvôbeteg ellátásnál megszûnik a területi elv (illetve csak ellátási kötele-
zettség szintjén marad meg), és vertikális tagozódás is csak szakmai szintek 
alapján létezik. 
 
Orvosválasztás a fekvôbeteg-intézményen belül 
1, Csak a felvétel elôtt lehetséges. 
 

2, Minden osztályvezetô fôorvos (professzor) a beosztottjait a munkakapcsolat 
alapján idôrôl-idôre alkalmasnak minôsíti egy adott beavatkozás önálló 
végzésére. A beteg (háziorvosa tanácsára) a beutaló diagnózisa alapján az 
osztályvezetô által erre a tevékenységre már elôzôleg alkalmasnak minôsített 
orvosok közül választhat.  
 

A fenti elképzelések alapos reformra késztetik az egészségügy szervezetét és 
struktúráját. Az egészségügy mûködéséért az állam felelôsségét a tiszti-
orvos jeleníti meg, míg a szakma belsô életének szabályozása, az etikai 
helyzet ellenôrzésének letéteményese a Magyar Orvosi Kamara, így sze-
repük erôsödni fog. A közvetlen irányítást alapvetôen a különbözô szintû 
önkormányzatok és választott testületek (települési önkormányzat, a bizto-
sító(k) önkormányzata, munkahelyi önkormányzatok, Magyar Orvosi Kamara, 
Praktizáló Orvosok Szövetsége) végzik. A települési önkormányzatok szakmai 
felelôssége megmarad, kötelesek az ellátás feltételeit biztosítani. 
 
A védônôi rendszert, a funkciójában megtisztított üzem-egészségügyi 
szolgálatot és az iskolaorvosi rendszert a tisztiorvosi szolgálat irányítása 
alá kell rendelni. 
 

Az új rendszerben fokozott szerep hárul az egészségügyi szakdolgozókra 
is. Növelni kell általában, de különösen a magasan képzett szakdolgozók 
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számát, képzettségét, rengeteg olyan feladatot vehetnek át, amit ma Ma-
gyarországon még orvosok végeznek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
eddig orvosi diplomához kötött tevékenységet kell végezniük, hanem a jelen-
leg orvosok által végzett, nem diplomához kötött tevékenységeket kell jobban 
kihasználni. Új lehetôség a házi betegápolás rendszere, mely segítségével 
kórházi ápolási napokat lehet kiváltani. A teljesítményarányos finanszírozás 
szükségessé teszi az egészségügyben az informatikai képzettségû szakdolgo-
zók megjelenését és elterjedését. 
 
A fenti modell az egészségügy alaprendszerét írja le, mely az egészségügy 
nagy részét lefedô nagy biztosító(k) számára ajánlott. E mellett meg kell te-
remteni a kis biztosítók (egészségpénztárak) létrejöttének feltételeit is. Bár a 
rendszer tengelyében a háziorvos áll, de preferálni kell a csoportos praxisok 
létrejöttét, mert ezek hatékonyan segítik a definitív ellátás megvalósítását és 
gazdaságilag is racionálisabban mûködtethetôk. A jelenlegi kényszerintegrá-
ciók erre nem alkalmasak, hanem meg kell teremteni az önálló, felelôsséggel 
rendelkezô újtípusú orvosokat, akik majd a helyi sajátosságak megfelelô 
spontán aggregációk folyamatával megteremtik az újtípusú integrációt. Az 
ilyen jellegû bázisközösségek az egészségügy nagyrendszere számára hasznos, 
modellértékû tanulságokkal szolgálhatnak. 
 
A paraszolvencia kérdése 
 

Az egészségügy Rákositól örökölt problémájának megoldása nem egyszerû 
feladat. Óvatos becslések szerint is a hivatalos bértömeg másfél-kétszerese 
körül mozgó összegrôl van szó. Megoldásának két lehetôsége van, de mind-
kettô politikai csapdákat rejt magában. 
 

1, Az egyik lehetôség, hogy beismerjük, hogy miután a fedezet hiányzik, 
ezt a problémát egy csapásra és teljesen nem tudjuk megoldani. Ugyan-
akkor hangoztatjuk, hogy a biztosítási rendszerre való áttérés ezt a problémát 
középhosszú távon automatikusan rendezi, mert: 

a, Annak a második gazdaságnak, melynek a paraszolvencia is része, alap-
vetô fenntartója a hiány, az új érdekeltségi rendszerek megteremtésével ez 
kiküszöbölhetô, a piaci viszonyok megjelenése fogja alapvetôen a prob-
lémát rendezni. 

b, az állampolgárok miután érzik, hogy komoly összeget fizetnek a biztosítá-
sért, és az orvosválasztással gyakorlatilag pénzt utalványoznak az orvos-
nak, kevesebb késztetést fognak érezni a külön fizetés irányába 

96 



c, a kiegészítô biztosítások is jelenthetik a paraszolvencia hivatalos mederbe 
terelését, mert várhatóan az a réteg fog kiegészítô biztosítást kötni, amelyik 
eddig is jelentôs összeget áldozott a paraszolvenciára. 

 
Ennek a megoldásnak a hátrányai: 
 

a, nem hoz látványos és deklarált eredményt, "nem történt itt semmi" 
b, a "második piac" szabályozó hatása rontja az elsôdleges piacba beépített 

szabályzók hatásfokát, ezért egészségpolitikai és költségkímélô céljaink 
nem fognak megfelelôen érvényesülni. 

 

2, a co-payment bevezetése. Ez esetben pl. minden orvosi jelentkezésnél a 
beteg 100 Ft díjat, minden kórházi ápolásnál az elsô 5 napra napi 200 Ft díjat 
fizet. Meghatározott körben, a létminimum alatt élôk, tumorosok, stb esetében 
ezt részben vagy egészében az önkormányzat átvállalja. Az így befolyt 
összeget direkt úton a teljesítmény arányában az orvosok bérkiegészítésére 
kell fordítani. Ez esetben lehet a törvény drasztikus szigorával fellépni a para-
szolvencia ellen. A megoldás elônye, hogy pénzügyileg reális, és nemcsak a 
paraszolvencia kérdését oldja meg, hanem igen erôsen racionalizálná az 
egészségügy mûködését, jelentôs költség-megtakarítást lehetne általa elérni, 
mert a beteg által kezdeményezett luxusvizsgálatokat csak így lehet radikáli-
san csökkenteni. 
 
Hátránya:  
 

a, ekkora járulékfizetés mellett az ingyenesség feladása politikai okok miatt 
rendkívül kényes feladat, nem tudom megjósolni a társadalom reakcióját.  

b, nem látom garantáltnak azt, hogy ezzel a rendelkezéssel a problémát ra-
dikálisan, egyik napról a másikra meg lehet oldani. Ez esetben két megol-
dás minden hátrányát vegyítettük azok elônyei nélkül.  

 

A célszerû megoldásnak azt tartanám, hogy a két alternatívát -a lehetôségeket 
ôszintén feltárva- társadalmi vitára kellene bocsátani, és itt a döntô szó nem 
a szakmáé, hanem az állampolgároké lenne. A kormány nem szándékozik 
feladni az egészségügy ingyenességét, de döntsön a nép, hogy mit akar: átme-
netileg együtt él egy csökkenô paraszolvenciával, vagy meg akarja azt szün-
tetni, és hajlandó kiváltani. 
 

Az új egészségügyi törvénynek foglalkoznia kell a paramedicinális tevé-
kenységgel is. Szabályoznia kell a természetgyógyászok mûködési területét, 
és ennek feltételeit is. A természetgyógyászok létét nem lehet figyelmen kívül 
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hagyni, és megfelelô mederbe terelés esetén az egészségügyi ellátás hasznos 
kiegészítôi lehetnek, ellenkezô esetben tevékenységük komoly kárt okozhat. 
Nem szabad megfelejtkeznünk arról a tényrôl, hogy a gyógyszerstruktúra 
megváltozása olyan árrobbanással fog járni a mai gyógyszerszedési szokások 
fenntartása mellett, ami a Biztosítót lehetetlen helyzetbe hozhatja. A megfele-
lôen kontrollált természetgyógyászat jelentôs gyógyszer és mûszerköltséget 
válthat ki.  
 

A természetgyógyászok mûködését strukturálisan is szabályozni kell, de ennek 
módjára szerencsésebb, ha ôk tesznek javaslatot. Ennek, valamint a köve-
telményrendszernek az elfogadása viszont kormányzati feladat. A követendô 
cél az, hogy a paramedicinális tevékenység ne alternatív, hanem additív me-
dicina legyen. Szabályozni kell a mûködés feltételeit, csak az egészségügyi 
struktúrával együttmûködô, vizsgával rendelkezô "bejegyzett" természetgyó-
gyászok mûködésére legyen lehetôség. A fenti feltételek mellett a mûködés 
törvényes lehetôségét és szabályozását is meg kell oldani. 
 

A fenti tervezet alapvetô hiányosságának tûnhet, hogy nem foglalkozik súlyá-
nak megfelelôen a kérdések orvos-szakmai tartalmával. Ennek oka nem a 
tárgy lebecsülése, csupán annak tudata, hogy a konkrét szakmai tartalom a 
szakma vezetô testületeinek a feladata, olyan jellegû szakkérdés, melyet a 
(szakma)politika nem vállalhat át. 
 

Az alapellátással (háziorvos, alapellátó gyermekgyógyász, fogászat) és üze-
morvosi hálózattal kapcsolatos részletes elgondolásaimat a második részben 
közlöm. 
 
 
Javaslat a háziorvoslás finanszírozási rendszerére 
Az alapellátás minôsége és struktúrája meghatározza az egész egészségügy 
színvonalát és teljesítôképességét. Az átszervezésben nem hagyatkozhatunk 
egyértelmûen külföldi modellekre, mert a fejlett országokban igen eltérô 
megoldásokat alkalmaznak. A gyakorlatban a tiszta rendszerek két szélsôségé-
tôl (Németország és Svédország) a legkülönbözôbb kevert formák sokaságát 
találhatjuk. Megállapítható, hogy a választott megoldások súlypontja a tételes 
teljesítmény-finanszírozás felôl a korrigált fejkvóta alapú és a vegyes rendsze-
rek felé mozdul el. 
 

Célom egy olyan betegcentrikus,  normatív teljesítményfinanszírozási 
rendszer kidolgozása volt, ami az orvost alapvetôen a prevencióra ösztönzi, 
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és figyelembe veszi az orvos szakképzettségét, szolgálati idejét és az ellátandó 
terület sajátosságait. 
A finanszírozás másik elvi lehetôsége a tételes elszámolás, azaz a konkrét 
tevékenység honorálása. Ez ellen szól: 
 

1, A tételes elszámolás gerjeszti az amúgy is magas orvos-beteg találkozási 
számot. 

2, Drága, mert polipragmáziára inspirál. 
3, Miután a gyógyítási eseményeket honorálja, így csak az egészség aktuális 

helyreállítására inspirál, nem teszi érdekeltté az orvost az egészségmegôr-
zésben, a megelôzésben. 

4, A tételes elszámolás technikailag is nagyon bonyolult és költséges, meg-
növeli az adminisztrációt, és sokkal nagyobb a dokumentációs  eszköz-
igénye is. 

5, A nyílt piaci viszonyok miatt túl nagy lenne a jövedelemkülönbség, és 
ami ennél is fontosabb: a területi különbségek miatt korrekciós lehetôség 
nélkül orvosok tömege kerülne a megélhetési határ alá.  

 
A javasolt finanszírozás alapelve 
 

Az új finanszírozási rendszer szakmapolitikai irányelvei: 
 

1, A jövedelem összességében legyen a háziorvos indokolt tevékenységével 
arányos. 
 

2, Ismerje el szakképzettségét, tudását, szolgálati idejét. 
 

3, Ösztönözze az önálló ténykedésre, segítse elô az alapellátás szakmai szín-
vonalának megerôsödését. 
 

4, Az orvost tegye érdekeltté a gondozásban, prevencióban. 
 

5, Ismerje el az orvosok eltérô munkakörülményeinek különbségét. 
A háziorvos jövedelme (munkabért is tartalmazó mûködési összköltsége) az 
alábbi periodikusan  (pl. 3 havonta) karbantartott összpontszám szerint kép-
zôdik: 
 
 

A háziorvoshoz bejelentkezett betegek (állampolgárok) súlyszámának 
összege szorozva az orvos pontértékével és a konzílium kérési rátával, 
kiegészítve a területi pótlékkal. Ha az így kiszámított jövedelem a tele-
pülés lélekszáma miatt nem éri el a végzettségnek és kornak megfelelô 
országos átlagot, akkor azt erre az átlagra az önkormányzat kiegészíti. 
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A havi, negyedévi pontérték kiszámítása (a feldolgozási helyen) az alábbi 
képlet alapján történik.: 
 

  P = Sa*Pc*Da+   Ta+Tc 
 

Sa = Ahol: 
 P  = Az aktuálisan elért pontmennyiség 
 Sa = Az aktuális súlyszámok összege 
 Pc = Az orvos pontértéke 
 Da = Az aktuális definitív ellátási mutató 
 Ta = Az aktuális területi pótlék összege 
 Tc = A konstans területi pótlék 

 

A fenti képlet alapján a biztosító meg tudja határozni az orvos aktuális jöve-
delmét, illetve mûködési költségeit.  
 
Megjegyzések: 
 
A betegek súlyszáma: 
 

Egy 10-fokozatú, tevékenységigénnyel arányos skála felállítását tartom szük-
ségesnek, melyhez csak példaként írom az alábbiakat: 
 

1.  chronicus betegségben nem szenved, alacsony rizikófaktorú. (évi egy 
rutinellenôrzés) 

2.  chronicus betegségben nem szenved, magas rizikófaktorú. (évi mini-
mum egy részletes ellenôrzés) 

3.  rendszeres gondozás I. súlyossági fok (pl. hypertonia, vagy részletes 
szûrés,  félévenként minimum 1 ellenôrzés). 

4.  rendszeres gondozás II. súlyossági fok (pl. diabetes, negyedévenként 
minimum 1 ellenôrzés). 

5.  rendszeres gondozás III. súlyossági fok (pl. multiplex betegségek, ha-
vonként minimum 1 ellenôrzés). 

6.  az adott idôben aktuálisan beteg, I.-es ellátási igénnyel. (pl havi 5 ren-
delôi jelentkezés alatt).  

7.  az adott idôben aktuálisan beteg, II.-es ellátási igénnyel. (pl havi 5 ren-
delôi jelentkezés felett, vagy maximum 3 otthoni vizitig). 

8.  rendszeres házi ellátás I. súlyossági fok (minimum havi 4 vizit). 
9.  rendszeres házi ellátás II. súlyossági fok (minimum havi 10 vizit). 

10. rendszeres házi ellátás III. súlyossági fok (havi 10 vizit fölött). 
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A fentiekbôl látható, hogy az általam javasolt normatív teljesítményarányos 
finanszírozási rendszer alapvetôen a diagnózistól és a konkrét ténykedéstôl 
független, és tevékenységi homogén csoportok képzésén alapul, mely 
nagyjából a tevékenységigénnyel arányos, de kiemelten preferálja a gondo-
zást, megelôzést. A súlyszámok, azaz a betegek alapegészségi állapota alapján 
az orvosoknak rendszeres alapjövedelme képzôdik, de ez nem független a 
teljesítménytôl, mert a súlyszámkategóriák szerinti magasabb díjtételt csak 
akkor kapja meg az orvos, ha a tevékenységi csoporthoz tartozó szûrô-gon-
dozó tevékenységet elvégezte. Ez a rendszer természetesen nem 1-10-ig ter-
jedô pontértéket jelent, csupán egy skálát, mely nem lineáris. A gradáció 
kidolgozásánál, ha a skála alsó tartományát állapítjuk meg erôs pontértékkel, 
az a prevenciónak kedvez, ha a felsô részét, az a tényleges tevékenységet 
(gyógyítást) preferálja. A betegek súlyszáma a számítógépes regisztrálás 
alapján az aktuális állapotuknak (és ezzel a teljesítménynek) megfelelôen havi 
bontásban automatikusan kerül megállapításra. Ez egyrészt technikailag 
egyszerûsíti az elszámolást, másrészt megakadályozza az esetleges tévedést és 
visszaélést. 
 

Az orvos pontértéke függ a képesítésétôl, fokozataitól, letett vizsgáitól, és 
szolgálati idejétôl. Az így meghatározott alap-pontértéket rendszeres vizsgá-
val zárt tanfolyamokkal karban kell tartani. Ez nagyjából a mai elômeneteli 
rendszernek felelne meg, de objektívebb lenne, és országosan egyformán 
ismerné el ezeket az értékeket.  
 

Példa a lehetséges megoldásra: Alapérték: 1 Szolgálati évenként 0.02 pont az 
automatizmus, az elsô alapszakvizsga letétele 0.3, a második 0.2, az egyéb, de 
a háziorvoslás szempontjából is értékelhetô szakképesítés 0.1 pontértékû. A 
gyermekgyógyász szakvizsgát csak gyermekek esetében ismerné el a program, 
0.2 plusz pontértékben. (.2+.2=.4) Ez azonos teljesítmény esetén egy kezdô és 
egy magasan kvalifikált, nyugdíj elôtt álló orvos között kb.110% bruttó 
bérkülönbséget okoz. 
 

A Konzílium kérési ráta (definitív ellátási mutató) az orvos által igénybe 
vett szakorvosi konzíliumok gyakoriságával fordítottan arányos. Ehhez meg 
kell határozni az átlagos gyakoriságot, ennek pontértéke 1.0, és ez lefedné a 
Gauss görbe középsô 50%-át. Az ennél gyakoribb igénybevétel pontértéke 
0.8, a ritkábbé pedig 1.2. Így, az átlagjövedelmet csak 20 %-ban differenci-
álva, de megjelenik a végleges ellátásra való ösztönzés. Ellenérv lehet, hogy 
az egyes orvosokhoz bejelentkezett betegek egészségi állapota nem azonos, 
így  konzílium igénye sem, de ez kivédhetô azzal, hogy ez a súlyszámban 
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kompenzálva van. Valószínû, hogy az orvosok között ez a pont okozná a 
legnagyobb ellenérzést, de a törvénynek tartalmában is tükröznie kell annak 
szándékát, és a magyarországi rendkívül magas orvos-beteg találkozási arány 
(több mint 15 orvos-beteg találkozás lakosonként, évenként) elleni küzdel-
münk nem maradhat a jelszó szintjén. A mutató bevezetéséhez meg kell ha-
tározni a kompetencia szinteket. 
 

A területi pótlék. Figyelembe kell venni a település struktúráját is, mivel lé-
nyeges különbségek adódnak egy város, illetve egy kisebb település, egy lakó-
telep és esetleg egy tanya betegeinek ellátása között. Ez a pótlék két részbôl 
tevôdik össze: egy teljesítményarányosból és egy konstansból. A változó rész 
esetében a legegyszerûbb megoldás az, ha az orvos "telephelye" és a beteg 
lakóhelye közötti távolságot vesszük alapul. A konstans fix része ad lehetô-
séget fokozottan hátrányos szociális és mentál-higiénés helyzetû körzetek és 
az eltérô mûködési költségû rendelôk kompenzálására. Ennek meghatározásá-
hoz támpontot nyújthat a Jarman-féle deprivációs index. Nagyobb mozgáste-
ret, és reálisabb megítélést nyújtana, ha a változó részt a biztosító(k), a fix 
részt az önkormányzat fizetné. Az önkormányzatok ezzel tudnák a rendelô-
alapítás helyét és számát számukra megfelelô irányba terelni. 
 

Ellátandó betegszám, terület. A szabad orvosválasztás mellett limitálni kell 
az egy orvoshoz jelentkezô betegek számát. Ennek lehetséges módjai: 
 

1, A településen az egy orvosra jutó ellátandó betegek száma, plusz maxi-
mum 25%, illetve maximum 2000 beteg. 
2, Nincs mechanikus limit, csupán az ideális körzetméret (1500 fô) fölött 
degresszíve csökken az ellátottak után járó pontérték. 
3, Az egy orvos által vállalható betegek számát nem limitáljuk mereven, ha-
nem alapértelmezésben 1200 beteget vállalhat, ha szakképzett asszisztenciát 
alkalmaz, ez 400-al növelhetô, ha pedig orvost alkalmaz, akkor orvosonként 
800-el növelhetô a vállalható betegek száma. Ez a megoldás azért lenne elô-
nyös, mert egyrészt a csoportos praxisnak kedvez, másrészt a fiatal orvosok 
gyakorlati képzését is megoldaná. 
A beteglétszám helyett korrektebb, ha a begyûjthetô súlyszámokat korlátozzuk 
a fenti módon. 
 

A szabad orvosválasztást ugyanakkor ellátási kötelezettséggel kell összekötni. 
Itt a régi körzethatárokból kell kiindulni. 
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Összefoglalva: az orvosok mûködési költségkerete, így jövedelme 3 módon 
képzôdik. 
1, Korrigált fejkvóta, mint teljesítményarányos fixfizetés 
2, Tevékenységi csoportképzésen alapuló aktuális normatív teljesítmény-
finanszírozás (változó jövedelem) 
3, A település szerkezetét, földrajzi és szociális helyzetét is figyelembevevô 
fix pótlék. Ez, az elôbbiekkel szemben nem az orvos teljesítményéhez és 
képzettségéhez, hanem az ellátott területhez kötôdik. 
 
A fent vázolt rendszer adminisztrációja finanszírozás szempontjából célsze-
rûen csak számítógépes regisztrációval oldható meg. 
 

Ennek megfelelôen kell kialakítani az alapellátás informatikai rendszerét is. 
Kötelezôen tárolni kell a fôhatóság által a nemzetközi, és egyéb jelentési 
kötelezettségeket figyelembe véve megállapítandó törzsadatállományt, 
melynek tartalmaznia kell a tisztiorvosi törvénnyel összhangban levô morbi-
ditási és népegészségügyi mutatókat, és alkalmasnak kell lennie negyedévi 
bontásban a fent vázolt finanszírozási feladatok kiszolgálására. A fenti feladat 
kiszolgálása érdekében az alapadatbázis megtervezésénél az új forgalmi naplót 
kell alapul venni. A programba beépített ellenôrzô rutinok jelenthetik a quality 
control elsô lépcsôjét. Ezen kívül fakultatív modulokat kell tervezni, melyek 
alkalmasak igény szerint akár a teljes tevékenységi kör lefedésére is, beleértve 
akár a gyógyszer hatástani ellenôrzô rutinokat, vagy ad absurdum a 
vonalkódos receptírást is. 
 

Az alapellátás dokumentációjának három feltételnek kell megfelelnie: 
 

1, A népegészségügyi állapot leírása. Morbiditási, mortalitási, betegmozgási 
adatok a Tisztiorvosi Szolgálat részére. 
2, A quality control megteremtésének lehetôsége. Az orvosi tevékenység do-
kumentációja, ellenôrizhetôsége érdekében a beteg, a betegség, és az orvosi 
ténykedés fôbb adatait rögzíteni kell. Itt figyelembe kell venni a Törvényszéki 
orvostani követelményeket. 
3, A dokumentációnak ki kell szolgálnia a teljesítményfinanszírozást. 
 

Követendô alapelvek: 
 

1, Kerülni kell redundanciát, fontos adatnak csak felhasznált adat minôsül. 
2, A dokumentációs rendszernek egységesnek kell lennie, azaz kerülni kell a 
párhuzamos, illetve többszörös adatszolgáltatást. 
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3, Meg kell határozni a továbbküldendô, és a helyben ôrizendô adatok körét és 
formátumát. 
4 A számítógépes feldolgozáshoz ki kell dolgozni a megfelelô adatvédelmi és 
adatbiztonsági követelményeket. (jelszavas adatvédelem, biztonsági adattáro-
lás, duplikáció optikai disken, vagy nyomtatásban, stb) A mágneslemezt 
(szalag, optikai disk) az írott dokumentációkkal egyenértékûnek kell tekinteni. 
 
Az adatgyûjtésnek alapvetôen pacienscentrikusnak kell lennie. Alapkövetel-
mény, hogy a háziorvosnak ismernie kell a hozzá bejelentkezett és beosztott 
lakosok egészségi alapállapotát. Ennek érdekében az orvosnak rendelkeznie 
kell páciensei korstruktúrájával, rizikóstátusával és krónikus betegségeinek 
listájával. Dokumentálnia kell a páciens alapstátusát, az orvos-beteg találko-
zások fôbb adatait. 
 
 

Az adatögzítésnek három, fakultatív, azaz az orvos által választható  
módja: 
 

1, Teljes manuális dokumentáció. 
Ez esetben mind a továbbküldendô, mind a helyben maradó adatokat az or-
vos/asszisztens papíron vezeti. 
Nyilvántartása kettôs: 
a, forgalmi napló az orvos-beteg találkozások lényeges (kódolt) adatairól. 
b, betegkarton, mely két részbôl áll: 
 -törzsadatok 
 -dekurzus 
 

2, Vegyes dokumentáció 
Ebben az esetben a továbbítandó adatokat számítógépen tárolja az orvos, míg 
a helyben maradó adatokat manuálisan, kartonon rögzíti. A megoldás hátrá-
nya, hogy bizonyos párhuzamosság elkerülhetetlen. 
 

3, Teljes számítógépes dokumentáció. 
A teljes adatállomány számítógépre kerül. 
 

A biztosítás rendszerét össze kell kapcsolni egy bonus rendszerrel is, aminek 
lehet alapja az, hogy aki egy naptári évben csak a kötelezô ellenôrzésen vett 
részt, de azon igen, az a naptári év végén valamilyen visszatérítésben része-
sül. 
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A háziorvos által végzett szakorvosi ténykedések 
 

A rendszerben az orvoshoz bejelentkezett betegek esetén a háziorvosi ellátás 
alaptevékenységi körébe tartozó tevékenységeknél a forgalom, vagy tételes 
tevékenység alapú elszámolás rendszeridegen. A korrigált fejkvóta ezt a telje-
sítményt honorálja normatív -kiegyensúlyozott- módon, tehát ugyanezt még 
egyszer megfizetni, elszámolni, adminisztrálni értelmetlen. Megjelenhet a 
tételes finanszírozás, de a rendszer logikája szerint csak ott, ahol a háziorvos a 
saját általános jogosítványán túlmutató tevékenységet végez. A rendszer 
kulcseleme az alapellátás színvonalának az erôsítése, és a definitív ellátás 
preferálása. 
Javaslatom: azokat a beavatkozásokat, amiket a megfelelô tárgyi és személyi 
feltételek (mûszer+szakvizsga) mellett a háziorvos elvégez, a szakellátás 
pontrendszere alapján tételesen kell finanszírozni, de meghatározott (pl.30%) 
csökkentéssel. A csökkentés oka, hogy az orvos mûködési költségei alacso-
nyabbak, hiszen két külön funkciójú és finanszírozási szerzôdésû rendelôt 
üzemeltet egy helyen egy rezsiköltséggel, és miután saját maga kezdeményezi 
a vizsgálatot, az indokoltság megszorítása miatt egy negatív ösztönzôt is be 
kell építeni. 
Ennek alapfeltétele az orvosok által végezhetô tevékenységek körének 
(kompetencialista) pontos, szakmai szempontokon nyugvó meghatáro-
zása. El kell dönteni, hogy melyek  
 

1, Az orvosi diplomához, illetve a késôbbiekben a háziorvosi szakvizsgához 
kötött tevékenységek. 
2, Speciális engedélyhez (licensz) kötött tevékenységek. 
3, Az egyes szakmákból kizárólag (továbbképzéssel karbantartott) szakvizsgá-
hoz kötött tevékenységek. 
A háziorvos a 2-es vagy 3-as csoportba tartozó tevékenységeket csak abban az 
esetben végezheti (és számolhatja el), ha az ehhez szükséges külön vizsgát, 
vagy szakvizsgát letette, illetve szakvizsgáját tanfolyamok és vizsgák segítsé-
gével karbantartja, valamint a megfelelô technikai háttérrel rendelkezik.  
 

A fenti rendszer elônyei: 
1, Emeli az alapellátás orvosainak színvonalát 
a, Továbbképzésre ösztönöz, mert a megszerzett plusz tudás azonnal 
"forintosítható". 
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b, Elôsegíti magasabban képzett szakembereknek az alapellátásba való ki-
áramlását, mert az alapellátás orvosa ha szakvizsgálatot is végez, akkor ezt 
külön elszámolva többet kereshet. 
 

2, Jó a betegnek, mert 
a, magasabban képzett orvosok, egy helyen, kevesebb küldözgetéssel látják el. 
b, az orvos nem fog "sarlatánkodni", mert csak olyan vizsgálatot végez, amire 
alkalmasságát vizsgával bizonyította. 
3, Tiszta viszonyokat teremt a kompetenciák tekintetében. Ha a szakmák ki-
zárják a háziorvos tevékenységébôl az általa (vizsga nélkül) nem végezhetô 
tevékenységet, akkor megszûnik az a vita, hogy a definitív ellátási mutató 
javítása érdekében a beteget vissza fogja tartani az alapellátás, ami káros a 
betegre nézve. Mellékesen meg kívánom jegyezni, hogy ha egy szakma 
(Szakmai Kollégium, Országos Intézet) az alapellátás kompetenciaszintjét 
gyakorlatilag nullára tenné, ezzel azt mondaná ki, hogy az adott szakma 
egyetemi tanszékeit be kell zárni, mert nem végeznek orvosképzést, vagy az 
oktatói gárdáját ki kell cserélni, mert alkalmatlanok a gyakorlati or-
vosképzésre. 
 
Leegyszerûsített változat 
 

 A fenti célmodell természetesen csak megfelelô elôkészületek és anyagi hát-
tér esetén valósítható meg, és minden árnyaltsága ellenére (vagy talán éppen 
azért) eléggé alkalmatlan arra, hogy egy teljesen új egészségügyi struktúra 
átmeneti finanszírozás technikáját képezze. Az áttérés zavartalansága érdeké-
ben elkészítettem az egyszerûsített változatokat is. Ebben az esetben számítás-
technika alkalmazása az orvosnál nem feltétlenül szükséges, az orvos admi-
nisztrációja lényegesen nem növekszik, a központi feldolgozás nem kifejezet-
ten gép és munkaigényes. 
 

A rendszer így gyakorlatilag korrigált fejkvóta alapúvá válik, mely pótlékok-
kal kiegészíthetô. Így a rendszer alapelveiben az angol egészségügyi alapellá-
tás finanszírozási rendszeréhez fog leginkább hasonlítani. Lényeges kiemel-
nem, hogy a hasonlóság csupán finanszírozás technikai. A klasszikus angol 
egészségügy egy centralizált állami ellátás, nélkülözve a piaci elemeket, míg a 
magyar egészségügy új rendszere önkormányzati alapon szervezôdô több-
biztosítós modellre épül. 
 
Az orvosok jövedelme az alábbi elvek alapján képzôdik: 
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A betegek súlyszámának összege szorozva az orvos pontértékével és a konzí-
liumkérési rátával, kiegészítve a a fix területi pótlékkal. 
 

A betegek súlyszáma ez esetben rögzített értékû, tehát a jövedelem alapját 
képezô pontösszegben változó értéket csak a betegcsoport összetételének vál-
tozása jelent. 
Az orvos pontértékének és a definitív ellátási mutató meghatározása azonos a 
részletes tervezetben leírtakkal. 
 

Az egészségpolitikai célokat (szûrés, felvilágosítás, stb) aktuálisan adott 
pluszpontokkal lehet preferálni. 
 

Ebben a rendszerben finanszírozási szempontból az alábbi adatszogáltatási 
kötelezettségei vannak a háziorvosnak: 
 

 1, A saját pontértéke. 
 2, A körzet betegeinek száma a megadott súlyszám-intervallumok sze-

rint. 
 3, Az újtípusú forgalmi napló vezetése. 
Az 1-es és 2-es pont értékeit csak változások esetén kell közölni. 
A megvalósításnak két módja lehetséges. 
 
a, változat 
A várható tevékenységigény objektív mérése nem könnyû feladat. Matemati-
kailag egyváltozós rendszerben a tevékenységigény és a beteg paraméterei 
között a legszorosabb összefüggés az életkornál állapítható meg. Ez durva 
megközelítésnek tûnhet, de egyszerûen mérhetô és objektív, és nem vitatható 
az életkor és a tevékenységigény korrelációja. 
 
A kategorizálás alapja lehet például: 1 év alatt 5-ös, 70 év felett 4-es súly-
szám, 1 és 3 év között és 60 és 70 év között 3-as súlyszám, 3 és 10 év között 
valamint 45 és 60 év között 2-es súlyszám. 
 
b, változat. 
A súlyszám megállapításának alapja az állampolgár egészségi állapota. 
 

Ebben a változatban a kor szerinti korrekció kisebb mértékben érvényesül, és 
a tényleges és preferálni kívánt munka arányainak figyelembe vétele érdeké-
ben a gondozásban levô betegek minôsített számával egészítjük ki. Itt az el-
lenôrzés lehetôsége a gondozási kartonok alapján megoldható. 
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A rendszer bármely változatának elônye, hogy technikailag rendkívül egy-
szerû, normatív tevékenység-arányos díjazást tesz lehetôvé, és miután mindezt 
nem konkrét forintösszegek hozzárendelésével, hanem pontrendszer alapján, 
így a költségrobbanás ellen is nyújt némi védelmet. 
Ehhez meg kell változatni a gondozott beteg fogalmát. A cél az, hogy minden 
krónikus betegség vagy rendszeres gondozást igénylô állapot gondozásnak 
számítson. Szintén meg kell teremteni a rizikóállapotok egységes értékelésé-
nek szakmai standardját. 
 

Mindehhez meg kell teremteni az egységes követelményrendszert, a képzés és 
a folyamatos, vizsgával zárt továbbképzés rendszerét. Hasonlóan fontos a mi-
nôségellenôrzés megszervezése, mert a megnövelt gyógyítási szabadságot az 
ellenôrzési rendszerek kidolgozásának is követnie kell. Ennek párhuzamos, 
illetve egymást kiegészítô szintjei ABC sorrendben: 
 

 - Biztosítók 
 - Önkormányzat 
 - Orvosi Kamara 
 - Praktizáló Orvosok Szövetsége 
 - Tisztiorvos 
 
Az átállás kérdései 
 

Az átállás a mûködôképesség érdekében csak folyamatként képzelhetô el. Az 
elsô és legfontosabb lépcsôje a biztosítási kártya kiosztása, és az ehhez kötött 
szabad orvosválasztás lebonyolítása. Az orvosválasztás nem lehet csupán jogi 
aktus, ennek szakmai tartalommal, az éves alapszûréssel, a törzsadatkarton 
kitöltésével kell összekapcsolódnia. Ennek kapcsán alakulnak ki az új pra-
xisok, és ez teremti meg a teljesítményfinanszírozás lehetôségét. Ugyanakkor 
az orvosok jövedelmét nem érintheti negatívan a szabad orvosválasztás. Ezért 
az átmeneti évben az orvosok elôzô jövedelmét az alapellátásban mindenki 
számára garantálni kell, és az alapellátás erôsítésére szánt összeget kell a tel-
jesítmény arányában elosztani. 
 

Lényeges eloszlatni a szakmai közvéleményben azt a tévhitet, hogy 
bármely új rendszer bevezetése önmagában is egybôl jelentôs jövedelem 
növekedéssel jár. Garantálni azt lehet csupán, hogy az átlagbértömeg és a 
mûködési költségek változatlan nagysága mellett a racionálisabb, 
tulajdonosi szemléletû mûködés hamar jelenthet jövedelem emelkedést. A 
fentiek alapján -amennyiben nem sikerül forrásbôvítést elérni- elsô 
lépésben a mai bértömeg (és átlagjövedelem) érdemi emelése nélkül ke-
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vesebb, de effektív munkával a tényleges teljesítmény arányában diffe-
renciálva tudnánk az alapellátást fizetni. Ugyanakkor nem hallgathatom 
el azt a tényt, hogy bármely új rendszer sikeressége a szereplôk 
elégedettségén múlik, és ez az elsô idôben csak keresetnövekedéssel 
oldható meg. A késôbbiekben ez a rendszer a jobb alapellátással foko-
zatosan feleslegessé tenné a szakrendelések egy részét és kórházi ágyakat 
szabadíthat fel. Az ott felszabaduló, magasabb átlagú bérmegtakarításból 
és mûködési költség-megtakarításból lehetne az alapellátás reális 
bérezését megoldani. A harmadik fázisban, a gazdaság teljesítôképessé-
gének javulásával mód nyílhat a béremeléshez külsô források bevonására. 
Ekkorra várható csak a paraszolvencia teljes megszûnése. 
 
A gyermekgyógyászok mûködése a rendszerbe egyszerûen beilleszthetô. 
 

Az alaprendszer változatlan, csupán a gyermekek életkoruk és az ezzel kap-
csolatos preventív tevékenységnek megfelelôen magasabb alapsúlyszámot 
(2, 3, 4, 5) kapnak, és a gyermekek esetében az orvos pontértékében a 
gyermekgyógyász szakvizsgát külön plusz-pontként elismerjük. Ez meg-
teremti annak a lehetôségét, hogy a gyermekgyógyász kevesebb páciens mel-
lett azonos jövedelemmel rendelkezzen. Ez a megoldás akkor is ajánlott, ha 
engedélyezett a gyermekek és felnôttek együttes ellátása. Ez csak olyan eset-
ben indokolt, ha területi okok miatt önálló gyermekgyógyász letelepedése nem 
oldható meg. Azokon a településeken, ahol a településen vagy közvetlen köze-
lében gyermekgyógyász rendelés mûködik, gyermekgyógyász szakvizsga 
nélkül a háziorvos nem fogadhat gyermekeket. 
 
A fogászati ellátás javasolt alapelvei 
A fogászati ellátás speciális helyzete miatt nem illeszthetô be maradéktalanul 
az egészségügy általános struktúrájába, bár az alapelveket (teljeskörû ellátott-
ság, biztosítási jogviszonyon alapuló kétszintû ellátás, prevenciócentrikus fi-
nanszírozás, szektorsemlegesség) itt is követnünk kell. 
Az ágazat speciális helyzete miatt a fogorvoslás kettôs megítélés alá esik. A 
fogorvoslás alapellátás abban az értelemben, hogy a fogorvost háziorvosként 
választják a betegei, és a fogorvos felel az ôt választó betegek fogászati 
állapotáért. A tevékenység jellege miatt finanszírozástechnikailag viszont a 
fogászat a szakellátás kategóriájába tartozik, és a fogorvos tevékenységét 
tételesen kell pontrendszer alapján fizetni. 
 

109 



A fogászati ellátottság színvonala mélyen a magyar egészségügy átlagos szín-
vonala alatt van, és ez nem a fogorvosok szakmai szintjén múlik. A fogá-
szati ellátás leglényegesebb problémája a prevenció hiánya, illetve névleges 
volta. A széleskörû megelôzés olcsóbban és hatásosabban javítja a fogászati 
állapotot, mint a fogászati ellátás fejlesztése. Erre svájci, egyes német 
tartományi és svéd példák sorát lehet idézni. Félô, hogy pusztán a piaci vi-
szonyok bevezetésével ez a probléma önmagában nem oldódik meg. Ennek 
megfelelôen kell kialakítani a fogászati ellátás rendszerét. 
 

A szabályozás lényeges eleme, hogy a prevencióban, ellenôrzésben, higiéniás 
programban való részvételben nem csak a fogorvosokat, hanem az ál-
lampolgárokat is érdekeltté kell tenni anyagilag. Ennek megfelelôen ki kell 
dolgozni azt a szûrô, preventív, egészségnevelô rendszert, amiben, ha az 
állampolgár nem vesz részt, magasabb költségtérítést fizet a konzerváló-
protetikai munkákért. 
Ideálisnak évi két fogászati ellenôrzés tûnik, mely magába foglalná a 
cariologiai szûrést és a parodontológiai kezelést is. 18 év alatt a két el-
lenôrzést mindenképpen tartani kell, de lehet, hogy felnôtteknél csak az évi 
egyszeri ellenôrzés a reális. 
Az általános orvosi ellátáshoz hasonlóan ki kell alakítani a házi fogorvosi 
rendszert, mely döntôen alapellátásként mûködik. A díjtételeket úgy kell 
megállapítani, hogy az eredményes szûrést, gondozást a rendszer kiemelten 
honorálja a konkrét ténykedések rovására. A prevenció ösztönzésének a 
pontrendszeren belül is meg kell jelennie, azaz az egyes beavatkozások 
díjtételeinél nem csak a munka és szakértelemigényüket, hanem a prevencióra 
való ösztönzést is figyelembe kell venni. Tehát: egy foghúzás vagy egyszerû 
lemezes fogmû elkészítéséért a tényleges értékénél kevesebb pontérték jár, a 
modern protetikai tevékenységek tényleges értékükön vannak megállapítva, 
míg a parodontológiai, vagy egyes ortodonciai munkák akár túlértékelve is 
megjelenhetnek. 
 

Amennyiben nem a fenti elvekhez hasonló alapon szervezzük meg a fogászati 
ellátás finanszírozási rendszerét, a biztosító hamarosan anyagilag is lehetetlen 
helyzetbe kerül. A biztosítási rendszer bevezetésével az állampolgárok 
igénye el fog tolódni a modern és drága protetikai munkák irányába, és 
ezt a költségrobbanást nem fogja bírni a biztosító, ha a prevenció ösz-
tönzésével nem csökkenti az ellátandó betegek számát. 
 

A biztosító teherbíró-képességének megfelelôen meg kell határozni azon te-
vékenységek listáját, melyeket a biztosító teljes egészében térít. Ebbe a körbe 
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feltétlenül bele kell tartoznia a teljes körû gyermekfogászatnak, a szûrésnek, a 
preventív parodontológiának és ortodonciának, a fogmegtartó tevékenysé-
geknek, a szájsebészeti beavatkozásoknak és a sürgôsségi ellátásnak. 
Az ezen a körön kívül esô tevékenységek térítéskötelesek, de a protetikai 
munkák költségéhez a biztosító hozzájárul. Ennek egy lehetséges módja, hogy 
az állampolgár 5 évre kap egy keretet, ami a rágóképesség helyreállításának 
legolcsóbb, szakmailag még elfogadható módjának technikai költségeit fedezi. 
A fel nem használt keret, vagy maradvány fele kumulálható, azaz aki fogazatát 
rendben tartja, és csak a késôbbi életkorban szorul protetikai ellátásra, az 
ebbôl az összegyûjtött keretbôl igényesebb munkához is díjtalanul juthat 
hozzá. Az indulásnál elképzelhetô, hogy 10 éves keretet egyben kell meg-
nyitni. 
A fogászati fekvôbetegellátást a fekvôbetegellátás általános elvei és szabályai 
alapján kell megszervezni és finanszírozni. 
 
Az üzemegészségügy átszervezése 
 

Az üzem-egészségügyi ellátás nemzetközi szerzôdésben (ILO) is rögzített 
feladata a munkahelyen keletkezô egészségkárosító hatások elleni védekezés 
(prevenció). Ennek megfelelôen ezt a tevékenységet kell mûködése tengelyébe 
állítani és fel kell számolni a párhuzamos kuratív tevékenységet. Mivel az 
egészséget veszélyeztetô ártalmak keletkezési helye, oka közvetlenül hoz-
zárendelhetô az azt elôidézô szervezetekhez és tevékenységekhez 
(munkahelyekhez), célszerû az ellenük való védekezés, a megelôzés költségeit 
is a munkahelyi költségek között, és nem a betegbiztosítás költségei között 
szerepeltetni. Ennek a tevékenységnek a szakmai felügyeletét a tisztiorvosi 
szolgálat végzi.  
 

Amennyiben az üzem-egészségügyi ellátórendszer orvosai az üzem területén 
az üzemtôl bérelt rendelôben az ott dolgozók és családtagjaik részére a 
Betegbiztosító szolgáltatási körébe tartozó tevékenységet is végeznek 
(gyógyító, megelôzô ellátás), azt külön, a biztosítóval kötött szerzôdés alapján 
az általános szabályok szerint kell kezelni és finanszírozni. 
 
Köszönetnyilvánítás 
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkámban segítettek, de 
név szerint terjedelmi okok miatt ez lehetetlen. A többiek érdemeit nem csök-
kentve szeretném kiemelni Mikola István Miniszteri Biztos és munkacsoport-
jának, valamint az MDF EPT munkacsoportjának, az Országgyûlés Egészség-
ügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottságának, a MOK, a Népjóléti Minisz-
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térium, az OTF és a DOTE Társadalom Orvostani Tanszék szakértôinek je-
lentôs segítségét. 
 
Debrecen, 1991 február-október 
 
     dr Kincses Gyula 

112 



Válasz  Az OTF Finanszírozási Fôosztálya által felvetett 
szakmapolitikai kérdésekre. 

1, A háziorvosi rendszerbe tartozó orvosok kötelezôen ellátandó feladatai. 
 
a, A praxis mûködési költsége fejében (teljesítményarányában) kötelezôen ellátandó fe-
ladatok. 
A bejelentkezett betegek gyógyító - megelôzô ellátása során a a készülô kormányrende-
letben meghatározottak az irányadók. Összefoglalva: 
-a háziorvos szakmai kompetenciájába tartozó és a 75/II módosítása alapján a TB által 
finanszírozott gyógyító - megelôzô eljárások 

- - az ôt választó állampolgárok és az ellátási kötelezettségi területén lakó, más orvost 
nem választó állampolgárok irányában 
- a rendelôben, rendelési idôben jelentkezô lakosok ellátása, konzílium kérése és 

értékelése 
- a rendelési idôben bejelentett akut hívások házi ellátása 
- krónikus betegek szükség szerinti házi ellátása 

- - járványügyi intézkedés, illetve katasztrófa-elhárítás az ÁNTSZ szabályozása 
szerint 
- - az életkornak megfelelô szûrôvizsgálatok és preventív eljárások 
- - Hatósági orvosi funkciók??????? 

A fentiek értelmében az orvos munkaideje napi minimum 4 óra fixen meghatározott és 
közzétett idejû rendelésbôl és 4 óra beteglátogatási idôbôl áll. Amennyiben nincs 4 órát 
kitöltô házi ellátásra szükség, az orvos ezen idôben köteles készenlétet adni. 
 

b, Külön díjazásért, az önkormányzattal külön kötött szerzôdés alapján: 
 - ügyelet 
 - iskolaorvosi, óvoda- bölcsödeorvosi feladat 
 - kézi gyógyszertár vezetése 
 
2, A praxis tartalma. 
Háromféle megközelítést javaslok 
 

a, Személyi feltételek 
- a rendelkezésnek megfelelô szakképesítésû, tudását folyamatosan a protokolnak 

megfelelôen karbantartó orvos 
- szakképzett asszisztens 

 

 b, tárgyi - fizikai feltételek: 
 Az érvényes szabványnak megfelelô épületkialakítás és felszereltség 
 

   c, egyéb ellátandó funkciók 
A praxis költségei közé egyéb, személyi feltételhez kötött funkciók is tartoznak. 
Ilyen a dokumentációs rend vezetése, a mûszerkarbantartás, sterilizálás, takarítás, 
egyéb adminisztratív tevékenység. Ezek személyi feltételként való nevesítése 
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azonban nem indokolt, mert a praxis tulajdonosa (a finanszírozási szerzôdést kötô) 
dönti el, hogy ezeket a feladatokat külön alkalmazottal, a meglevô személyzettel, 
vagy külsô vállalkozóval végezteti-e el. 

 

Az orvosírnok kötelezô nevesítését a személyi feltételek között veszélyesnek tartom. 
 
3, Ügyelet. 
A harmadik francia bekezdés az "a királynôt megölni nem kell félnetek" tipikus esete, 
azaz vesszô hiányában kétféle módon értelmezhetô. 
Értelmezésem szerint az alapellátás vonatkozásában finanszírozástechnikailag nincs 
átmeneti finanszírozás. Az új finanszírozási rend belépéséig a funkciók és ennek 
finanszírozástechnikája változatlan. 
 

Az ügyelet kérdése a végleges rendszerben: 
Az ügyeleti ellátás biztosítása önkormányzati feladat (meg kell nézni a hatásköri tör-
vényt!!!). Az alapellátás költségeinek tisztítása után ennek költségeit a feladat nevesítésé-
vel az önkormányzathoz kell telepíteni. A technikai megoldás részleteinek meghatározása 
az önkormányzat feladata. Megoldási javaslatok a teljesség igénye nélkül: 
 

- Központi ügyelet 
- - OMSZ-ra telepítve 
- - Fôállású orvosokkal 
- - Fekvôbeteg intézményre telepítve 
- - Az ügyelet székhelyének vonzáskörzetében dolgozó háziorvosokkal 

 

-Változó (rotációs) székhellyel a településeken dolgozó háziorvosokkal 
- - Egyéni vállalás alapján önálló ügyelet. 
 

A fentiek kombinálhatók készenléti ügyelettel, és az önkormányzat döntése alapján a 
hétvégi és hétközi ügyeletek eltérô formában is szervezhetôk. 
 

Az önkormányzat elsôsorban a feltételeket biztosítja, amennyiben helyi konszenzus 
alapján a kérdés nem tisztázható, a Tisztifôorvos joga és kötelessége a probléma megol-
dása, utasítással. 
 

 
4, A fentiek szellemében a készenlétet finanszírozástechnikailag nem szükséges 
külön értelmezni. 
 
5, A helyettesítés külön kezelt megoldásáról nincs konkrét, használható javaslatom. A 
problémát a továbbképzéssel együtt javaslom megoldani a 6, pont szellemében. 
Kérném a III-as fôosztályt, hogy álláspontját ismertesse. 
 
6, A továbbképzést a helyettesítés általános szabályai szerint kell megoldani.  
 

A változat 
A probléma megoldására a rezidensi rendszert kell kidolgozni. 
Lényege: Önálló orvosi tevékenységre a szakmai továbbképzés reformja után csak szak-
orvos jogosult az alapellátásban is. Ezt a rendszerbe belépôk számára már most elô kell 
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írni. Az általános orvosképzés rezidenseit nem a fekvôbetegintézményekre kell telepíteni, 
hanem a megyei Tisztifôorvosi hivatalra. A rezidensek képzését a tisztifôorvos szervezi, 
és amikor a jelölt önálló munkára alkalmassá vállik, akkor kirendelhetô helyettesítésre. 
Ez a rendszer megfogalmazható más módon is: a megyei Tisztifôorvosi hivatalhoz 
"fregoli" státusokat kell rendelni, ennek alkalmazottjai kirendelhetôk, nincs fix beosztá-
suk. Munkakörükbe tartozhat a helyettesítés, ügyelet, illetve a 24 órás szolgálatokon 
nappali szolgálatban a településen ideiglenesen tartózkodók, hajléktalanok ellátása. Ebbe 
a rendszerbe lehet a rezidenseket is beléptetni. 
El kell dönteni, hogy ez a rendszer minden helyettesítésre érvényes, vagy csak ott kell 
beléptetni, ahol a kölcsönösség nem oldható meg. A kölcsönös helyettesítés (nyári hó-
napra összevont körzetek) díjazása a nem a lejelentkezett betegek általános szabályai 
szerint díjazandó. 
 

Lényegesnek tartom, hogy a végzett orvosok csak meghatározott képzési rend 
abszolválása után válhassanak választható háziorvossá. A rezidensi rendszert ugyanakkor 
hiba volna a kórházakra, klinikákra telepíteni, mert akkor a jelöltek motivációja az lenne, 
hogy bent maradhassanak a kórházakban, illetve a kórházak oldanák meg e módon belsô 
munkaerô-problémáikat. Ezért a rendszert a megyei ÁNTSZ-hez kell telepíteni. Fizetését 
(fix fizetés, melynek mértékéhez a közszolgálati törvényt kell alapul venni) innen kapnák 
az orvosok. A kórházi gyakorlatokat és a vezetô "tutor" kollegák melletti gyakorlatokat a 
megyei tisztifôorvos szervezné meg. A kórházaknak ezért a képzésért díjazás nem jár, 
mert ingyen munkaerôhöz jutnak. A "tutor" kollegát külön fix díjazás szintén nem illeti 
meg, hanem a degresszív fejkvóta számolásánál kellene elismerni ezt a tevékenységet, 
azaz a degresszivitás plusz 500 beteg-egyenértékessel késôbb lépne be. 
 
B változat 
A másik megoldás lehetséges megoldás az, hogy a helyettesítést végzô kollega a nem a 
praxisba tartozó lakosok ellátásának térítésének általános szabályai szerint kapja a díja-
zását. Ez esetben a helyettesítésnél a ténylegesen ellátott lakosok eseti elszámolását kell a 
fejkvótarendszerbe beskálázva a fejkvóta pontértékéhez hozzáadni. Ez esetben mindegy, 
hogy a beteg, vagy az orvos mozog. A túlmunkával szerzett fejkvótaérték nem 
csökkenthetô a degresszívitással. A konkrét pontértékekre 1992 január 15.ig Fejes László 
és Galgóczi Ernô dr tesz konkrét javaslatot. 
 
7, Egészségügyi központok. 
 

Alapelvként azt kell tartani, hogy ezeknél az intézményeknél is tisztítottan kell az 1,-es 
pontban meghatározott tevékenységek izolált költségeit meghatározni, és a praxis tulaj-
donosának utalni. A közös költségeket ebbôl a költségbôl utalja át az egészségügyi 
központ fenntartójának. 
 
A fizioterápia kérdése.  
A fizioterápia az átmenet évében az eddigi bázisfinanszírozás szemléletében finanszí-
rozható tovább. 93-tól, a tételes elszámolás beléptével lehet az egyéb fizioterápiákkal 
azonos feltételek szerint a szolgáltatást finanszírozni. Ugyanakkor a probléma szakmailag 
is áttekintendô. Meg kell határozni a valóban effektív kezelések körét, és ezeket normál 
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értéken preferálni, míg az elsôsorban placebó hatású kezeléseket "alul kell finanszírozni", 
mert költségrobbanás várható. 
A szakmai kollégium állásfoglalását kell kérni, hogy melyek azok a fizioterápiás keze-
lések, melyeket, ha az alapellátás végez, akkor az külön (átalánydíjas alapon) finanszí-
rozható, és az ezen kívül esô tevékenységet, ha a kezelést szakmailag nem tiltja a szakmai 
kollégium állásfoglalása, a természetgyógyászat körébe kell utalni, azaz az orvos 
végezheti, de az OTF nem finanszírozza. 
 
A kislabor kérdése. 
Meg kell határozni azon laborvizsgálatok körét, melyek költséges mûszer és szakképzett-
ség nélkül is végezhetôk, azaz definiálni kell a kislabor vizsgálatok tételes körét. 
Eldöntendô kérdés, hogy az ezen gyûjtôcímszó alá tartozó tevékenységek közül melyek 
azok, amelyek a praxis alaptevékenységének kötelezôen részét képezik. Ajánlásom 
szerint egészen szûkre szabott kört kell meghatározni. Ennek a fedezetét a praxis általá-
nos költsége biztosítja, ezért ilyen vizsgálatot a háziorvos mással nem végeztethet, 
kivéve, ha saját maga kifizeti a vizsgálat árát. Ennek a szûk körnek (elsôsorban csík-
reagens vizsgálatok) meghatározását a III-as fôosztálytól kérném, de lehet, hogy cél-
szerûbb a laborvizsgálatokat eleve nem belefogalmazni az alaptevékenységi listába. 
 

Az ezen kívül esô kislabor vizsgálatoknál két lehetôség van. Ha az orvos választása 
alapján maga kívánja elvégezni a rutin vér-vizelet és széklet vizsgálatokat, (kislabor) 
akkor erre módja van, és a praxis fejkvóta összegének arányában erre átalányt kaphat. ( a 
teljesítmény alapú bevétel 5-10%-a, mely az anyagköltségeket is tartalmazza. Ennek 
értéke nem szabad, hogy túl magas legyen. Természetesen, ha ennek ellenére kislabor 
vizsgálatra anyagot küld, akkor a vizsgálat költségét saját maga fizeti. Amennyiben nem 
kíván ilyen vizsgálatokat végezni, abban az esetben a központi labor vagy kislabor végzi 
a vizsgálatokat, ezek finanszírozása az általános elvek szerint történik. 
A külföldi tapasztalatok alapján hatalmas költségrobbanáshoz vezethet, ha a beteget 
kezelô orvos saját maga számolhat el tételesen laborvizsgálatokat. Csak az átalánydíjas 
fizetés elfogadható, ez is csak olyan mértékben, hogy ne késztesse az orvost mindenáron 
a saját kislabor fenntartására, mert a központi laborok gazdaságosabbak, leletei szakmai-
lag megbízhatóbbak. Ha a kislabor végzését a háziorvosi alaptevékenységek között 
szerepeltetjük, akkor ehhez a rendelôk egyenletes felszereltségét is biztosítani kell, ami 
tovább növeli a költségeket. 
 

Ott, ahol az önkormányzat területén több rendelô mûködik, és az önkormányzat területén 
nem mûködik központi laboratórium, célszerû az önkormányzat által telepített labor-
automata országos átlagnak megfelelô mûködési költségét befogadni, mert 
utiköltségtérítési költségcsökkenést eredményezhet. Ez természetesen csak abban az 
esetben igaz, ha a laborok általánosan tételesen lesznek finanszírozva. 
 
8, A háziorvosi tevékenység tartalmi leválasztására az elôzô pontok megfelelô választ 
adnak. Technikai megoldására a III fôosztályt kérném, hogy tegyen javaslatot. 
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9, Az fogászat területén 1992-ben csak adatfelmérési, finanszírozástechnika elôkészítési 
kísérleteket tervezünk. A leválás feltételei a tételes finanszírozás esetén a többi szakren-
deléssel azonosak. 
A fogászat alapellátás jellegét kizárólag a hozzáférés módja szabja meg. (a fogorvos 
választható, háziorvos beutalója, illetve a kezelésrôl utólagos értesítés nem szükséges) 
Egyéb kérdésekben a szakrendeléssel együtt kezelendô. 
 
10, A gondozóintézetek. 
A gondozóintézeteket külön kell választani. 
 

a, Az elsô csoportba a népegészségügyi szempontból fontos gondozókat sorolom. 
Ilyenek: 
Tüdôgondozó 
Nemibeteg gondozó 
Ideggondozó????????????? 
 

Ezek a "valódi gondozók". Bázisfinanszírozásban mûködtettetôk, beutaló nélkül igénybe 
vehetôk. A gondozó a háziorvost a találkozásról csak abban az esetben értesíti, ha a beteg 
egészségügyi állapotában lényeges változás áll be. 
Felügyeletében, feladat-meghatározásában az ÁNTSZ-nek kell meghatározó szerepet 
játszani. 
A szakmai kollégiumokat fel kell kérni, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a gondozóknál 
melyek azok a tevékenységek, melyek népegészségügyi jellegûek, és késôbbiekben a 
költségvetés kell, hogy finanszírozza, és melyek a kuratív tevékenységek, amit a késôb-
biekben is az OTF finanszíroz. 
 

b, A gondozók másik csoportja ebben az értelemben nem gondozók, hanem speciál-
szakrendelések. Például: 
diabétesz szakgondozó 
Kardiológiai szakgondozó 
tumoros utógondozó 
A beutalást ez esetben a háziorvos kezdeményezi, de a beutalás szólhat kezeléssorozatra, 
és a gondozó csupán zárójelentés jellegû adatközléssel él a háziorvos irányába. 
Felügyeletében, feladat-meghatározásában az egészségügy egyéb gyógyító-megelôzô 
területei az irányadóak. 
Az ellátás tartalma:  
 

ad a. 
A népegészségügyi jelentôségû betegségek felkutatása, megelôzése, speciális gondozása. 
 

ad b,  
Más orvos vagy intézmény által diagnosztikus, terápiás céllal beutalt betegek speciális 
szakismeretet igénylô kezelése. A szakgondozók két alapfeladata: 

- a beteg állapotának stabilizálása, majd ez után tartós kezelési terv ajánlása a kezelô-
orvos felé 

- a speciális szakértelmet és mûszerezettséget igénylô kezelések, ellenôrzések elvég-
zése. 

117 



Alkohol és drogambulanciákat a késôbbiekben célszerû a szociálpolitikához csatolni. 
 
11, Az állami (önkormányzati) feladatok megszervezéséért az önkormányzat a felelôs, 
a tiszti orvos felügyelete alatt. Rendeletben kell rögzíteni, hogy melyek a háziorvosi 
rendszerrel együtt kezelendô funkciók. A feltétlenül együtt kezelendô: a gyermekellátá-
sért felelôs alapellátás és a védônôi szolgálat. Ez azt jelenti, hogy a kisdedek ellátását a 
védônô és gyermekgyógyász nem párhuzamosan, hanem team munkában végzi. 
 
12, Az üzemorvoslás helyzetét törvényben kell szabályozni, miután az országgyûlés 
álláspontja nem kiszámítható, így elôre jelezni nem lehet. Amíg az üzemorvosok külön 
szerzôdés alapján nem kötnek finanszírozási szerzôdést, addig kártyát nem fogadhatnak. 
Kérdéses, hogy ennek ellenére elláthatnak-e beteget. 
13, A vállalkozások kapcsolódási pontjainak alapelvei ismertek. A részletes szabályozás 
kidolgozására késôbbi határidôvel közös OTF-NJM anyag készítését javaslom. 
 
 
 
Budapest, 1991 december 15. 
 
 

  dr Kincses Gyula 
  országgyûlési képviselô 

  az Egészségügyi Rendszerváltozást Koordináló Bizottság 
  elnöke 
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Az egészségpénztárak  szervezôdésének alapelvei 

Az 1975/II-es törvény elfogadásával nem tekinthetô befejezettnek a társadalombiztosítás 
átalakítása. Ez csupán az elsô, lényeges lépés, amely segítségével állami vállalatból saját 
bevételbôl önállóan gazdálkodó alappá alakult át az Egészségbiztosítási Alap. Ez 
történelmi léptékû átalakulás, de korántsem tekinthetô véglegesnek a kialakult struktúra. 
A késôbbiekben meg kell teremteni az alternatív biztosítási formák, a több, illetve a 
kiegészítô biztosítások lehetôségét. Miután a Társadalombiztosítás a legfontosabb ellátó 
rendszer, ennek átalakítása csak folyamatosan lehetséges, és elsôdleges szempont a 
mûködôképesség fenntartása. Ennek a folyamatnak elsô lépcsôje lehet az 
Egészségbiztosítási Alap keretén belül tagozat jelleggel mûködô Egészségpénztárak 
kialakítása. 
 
 
Az alternatív biztosítókat, egészségpénztárakat három csoportba lehet osztani. 
 
A pénztárak szervezôdhetnek 

a, kiegészítô tevékenységre 
b, a TB által nyújtott teljes szolgáltatási kör kielégítésére 
c, a két forma együttes megoldására 

 
A tisztán kiegészítô tevékenységre létrejött szervezetek feladatköre nem érinti a 
társadalombiztosítás rendszerét, így szabályozásuk nem lehet merev. 
 
A TB feladatokat (is) átvállaló egészségpénztárak szervezése csak komoly jogi garancia 
mellett lehetséges, és kialakításuk is csak több lépcsôben képzelhetô el. Ennek elsô 
lépcsôje az Egészségbiztosítási Alap keretén belül tagozat jelleggel mûködô 
Egészségpénztárak kialakítása, melyek késôbb önállóvá is válhatnak. 
 
Átvéve a Pénzügyminisztérium terminológiáját, az olyan pénztárakat, melyek egy 
lakosságcsoportra a TB által nyújtott szolgáltatási kört teljes mértékben átvállalják és a 
szolgáltatások fedezetéül nem output szinten, a teljesítményfinanszírozás általános 
szabályai szerint kapnak ellentételezést a szolgáltatásért, hanem a járulékalapból kapnak 
input szinten arányos részt, elismert pénztárnak nevezzük. Felsorolásomban a b, és c, 
változat minôsül elismert pénztárnak. 
 
A kialakítandó egészségpénztárakkal kapcsolatos alapelvárások: 
 

Szervezôdhetnek ágazati vagy területi alapon. 
 

A csatlakozás önkéntes, de a mûködési területrôl az egészségpénztárak kötelesek 
mindenkit egészségi állapottól és jövedelmi viszonyoktól függetlenül tagjaik közé 
felvenni. 

 



Az egészségpénztárak bevételi forrásai: 
 

Az elismert pénztárak a TB által finanszírozott ellátások fedezetére nem szedhetnek 
önállóan járulékot. A biztosítás törvényben rögzített körben kötelezô, a járulék 
mértéke törvényben rögzített, és ezt a járulékfizetésre kötelezetteknek a TB közös 
számlájára kell befizetnie. Ebbôl a közös alapból kaphatnak a egészségpénztárak a 
taglétszámuk arányában korkorrigált fejkvóta alapon mûködési költséget. A 
népesség egészségügyi állapotának feltárása után az életkoron kívül egyéb 
korrekciós faktorokat is figyelembe lehet venni. 

 

A c, változatot választó egészségpénztárak a többletszolgáltatásért külön díjat 
szedhetnek, de miután együtt kezelik a "kötelezô" biztosítással, ezért a járulék mi-
nimumhoz kötött jövedelemarányos összeg, mert az egységes (átlagos) díjtéte-
lekkel nem szabad a pénztárakból az alacsony jövedelmûeket kirekeszteni. 

 

Az a, változatban, ahol a társulás csak meghatározott célra jön létre, a járulékszedés 
módját nem kell rögzíteni. 

 

Az egészségpénztárak mûködését a közös kockázatkezelés matematikai szabályai 
miatt minimum létszámhoz kell kötni. 
A TB feladatokat (is) ellátó egészségpénztárak (elismert pénztárak) mûködését az 
Egészségbiztosítási Alapnak kell felügyelnie. 
 
Az egészségpénztárak az Egészségbiztosítási Alap feladatait járulékátengedés fejé-
ben csak a teljes vertikumában vállalhatják át, részfeladatokat nem. Ez nem jelenti 
azt, hogy egyes egészségpénztárak nem vállalhatnak át részfeladatokat is a kuratív 
medicinából, de ezeket a TB a szektorsemlegesség elvén teljesítményarányosan 
fizeti, (szolgáltatást vásárol meg) nem pedig járulékhányadot enged át. 

 
 
Budapest, 1992 május 26. 
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Levél törzskarton ügyben 

 Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
Az alapellátás reformja, -ha nem éppen gondoktól mentesen- de elindult, és javában 
folyik az orvosválasztás is. A bevezetés zavarainak okát mindketten ismerjük, elemzésére 
nem térek ki, de tényként kell megállapítani, hogy a kártyagyûjtés a törvényi szabályozás 
elôtt kezdôdött meg, ami több probléma forrása lehet. 
 

1, Miután a kártyákat nem a hivatalos regisztrációs menettel gyûjtötték a kollegák, a 
begyûjthetô kártyák idôarányos száma a tervezett felé kerülhet, ami az alap pénzügyi 
egyensúlyát veszélyezteti. 
 

2, A törzskarton kitöltése nélkül elfogadott kártya nem éri el a reform egészségpolitikai 
célját, a lakosság egészségi állapotának a felmérését. 
 

3, A teljesítmény (törzskarton kitöltése) nélkül elszámolt kártyák demoralizáló hatásúak, 
hiszen azt sugallják, hogy a rendszer kijátszható és nem teljesítményarányos. 
 

A fent jelzett problémák csak az OTF ellenôrzô struktúrájának a kiépítésével, illetve 
mûködésbehozásával oldható meg. 
Rendkívül fontosnak tartom, hogy az orvostársadalom érezze, hogy az új rendszerben 
fokozott szabadsággal és lehetôséggel, de fokozott felelôsséggel dolgoznak, és az OTF 
mind szakmailag, mind adminisztratíve ellenôrzi az általa megvásárolt szolgáltatás 
színvonalát és mennyiségét. Ez az a "történelmi pillanat", amikor az OTF-nek ez ügyben 
látványosan lépnie kell, mert különben az új rendszer formalizmusba süllyed. 
Munkatársaitól mindezidáig nem tudtam adatokat (vagy koncepciót) kapni az ügyben, 
hogy az OTF ennek a kérdésnek a megoldásában hol tart, milyen elképzelésekkel 
rendelkezik, mit valósított meg. 
 

Bár nem tartozik levelem konkrét tárgyához, de meg kívánom jegyezni, hogy 
sajnálatosnak tartom, hogy az 1993-as változásokkal kapcsolatos elôterjesztésünkhöz az 
elôkészítés fázisában az OTF apparátusa nem fûzött kiegészítést, nem fejtette ki 
véleményét, kritikáját, pedig ez valószínûleg javította volna az elôterjesztés színvonalát. 
 

Levelem másolatát a téma fontossága miatt megküldöm a Surján miniszter Úrnak. 
 
Budapest, 1992 május 18. 
             dr Kincses Gyula 
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Javaslat az újszülöttmentés és szállításkorszerû megoldá-
sára 

A magyar népesség fogyása évek óta tartó ismert folyamat, mely beavatkozás nélkül a 
jelenlegi tendenciák folytatódása mellett hosszútávon a lakosságszám lényeges 
csökkenéséhez vezet. Az "Egészségesebb nemzetért" program kiemelt preferenciát ad a 
nemzetfogyás megállításának, de demográfusok szerint érdemi beavatkozások nélkül a 
tendencia nem fordítható meg, és a megfelelô eredményes lépések mellett is a jelen kor-
struktúra mellett csak lassan várható a lakosságszám csökkenésének megállása. 
 
A természetes fogyás az egészségügyi állapot javításán keresztül várható élettartam 
meghosszabbításával csökkenthetô, és ez az egészségügyi reform alapvetô célkitûzése. 
Ugyanakkor a népegészségügyi szakemberek megállapítása szerint az eddigi 
károsodások, negatív életminták alapján a mai populáció átlagélettartama rövid távon 
érdemben nem növelhetô, népegészségügyi munkánk eredménye valójában gyermekeink, 
unokáink hosszabb és egészségesebb élete lehet. 
 

A népesség fogyása az átlagéletkor növelésén kívül az élveszületett és felnevelt 
gyermekek számának növelésével állítható meg. 
A gyermekvállalási kedv komplex társadalmi folyamatok függvénye, a magzati életrôl 
elfogadott törvény e téren ígéretes eredményeket hoz az abortuszok számának lényeges 
csökkenésén keresztül. Ennek ellenére a népesség reprodukciós rátája csak a gazdasági -
 társadalmi feltételrendszer komplex megváltoztatásával növelhetô tartósan, és ez csak 
hosszú folyamat végeredményeként érhetô el. 
 

A fentiek alapján látható, hogy a magyar népesség fogyása csak hosszabb távon 
megállítható súlyos tendencia, melyben a pozitív intézkedések is csak hosszú távon és 
csak megfelelô társadalmi - gazdasági közegben fejtik ki hatásukat. Ebbe a folyamatba 
egyetlen ponton lehet jelenleg rövidtávon is hatékonyan beavatkozni: a megszületett 
gyermekek felnevelésével lehet azonnal eredményt elérni a népesség fogyásának 
csökkentésében. Magyarország gazdasági-társadalmi fejlettségéhez, a nyújtott egész-
ségügyi ellátás színvonalához képest igen rossz mutatókkal rendelkezik a 
csecsemôhalandóság terén. E tény elemzésénél meg kell állapítanunk, hogy e rossz 
mutató oka a különösen magas perinatális mortalitásban és a szintén jellemzôen magas 
koraszülési rátában keresendô, ma minden 9-10. újszülött koraszülöttként látja meg a 
napvilágot, és a koraszülöttek 30-40 %-a speciális ellátást igényel. Ennek megfelelôen 
kell a tennivalókat is definiálni: csökkenteni kell a perinatális halandóságot és a 
koraszülési rátát. 
 
A magas koraszülési ráta komplex, multikauzális jelenség, hiszen okai között keverednek 
a szociális, közegészségügyi, környezeti hatásokon alapuló tényezôk az egészségügyi 
ellátás sajátosságaival. Le kell szögezni, hogy az állampolgári jogon járó terhesgondozás, 
az anyasági és gyermekágyi ellátások rendszere ma is egyértelmûen fejlettnek mondható 
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az ország gazdasági lehetôségeihez képest, így ezen a téren kis invesztícióval járó 
intézkedéscsomaggal szintén nem érhetô el rövid távon jelentôs eredmény. 
 

Mindez különös hangsúlyt ad a perinatális ellátás feltételrendszerének és felelôsségének, 
hiszen ez az egyetlen olyan "támadási pont" a társadalom összevont rendszereiben, ahol: 
 

 -konkrét intézkedésekkel rövidtávon is konkrét mérhetô eredményeket lehet elérni 
 -a szükséges invesztíció a magyar egészségügy költségstruktúrájában el-

hanyagolható nagyságrendû 
 -az invesztíció már rövid és középtávon is költségkiváltó hatású. 
 

A fentiek alapján elsôdleges szempontnak kell tekinteni a perinatális ellátás technikai és 
szervezeti megújítását. Az ideális megoldás természetesen az lenne, ha a szülészeti 
osztályokon, vagy azok közvetlen közelében jól felszerelt perinatális intenzív osztályok 
mûködnének. Ez sem technikailag, sem szervezetileg nem reális elképzelés, mert a jól 
felszerelt PIC-ek nagy invesztíció igényûek, és a fajlagos mûködési költség is csak 
megfelelô kihasználás mellett tartható elviselhetô szinten. A reális tervezésnél figye-
lembe kell venni a jelenlegi szakembergárda szakmai színvonalát is: a koraszülött nem 
kisméretû csecsemô, ellátása olyan magasan differenciált ismereteket igényel, mellyel ma 
kevesen rendelkeznek, így az egy szülészet - egy PIC elv semmiképpen nem valósítható 
meg. Magyarországon ugyanakkor viszonylag egyenletes területi elosztásban 10 
tûrhetôen (magyar viszonyok szerint jól) felszerelt PIC mûködik, és ezek kihasználása 
megfelelôen szervezett szállítás mellett még fokozható. Mindebbôl az a logikus 
következtetés vonható le, hogy ma a magas perinatális mortalitás és a népességfogyás 
ellen legkisebb befektetéssel, leghatékonyabban az újszülött-szállítás megszervezésével 
lehet kûzdeni. 
 

A probléma nem redukálható szállítás-szervezésre, speciális feladat komplex 
megoldásáról van szó. Az OMSZ kocsiparkja a feladat korszerû megoldására nem 
alkalmas. A polgári demokráciák jellemzô megoldása a karitatív társadalmi szervezetek, 
alapítványok aktivitása. Ennek megfelelôen Magyarországon is a Peter Cerny alapítvány 
állította szolgálatba az elsô korszerû mentôautót. Az alapítvány jelentôs eredményeket ért 
el, és hasznos munkát végez, de a nem megfelelô feladatmegosztás és szervezési forma 
miatt gazdaságilag és szervezeti szempontból nem tekinthetô modell értékûnek a megol-
dás. 
 

A SZAOTE Gyermekklinika és a Szegedi Újszülött Életmentô Szolgálat Alapítvány 
országosan megvalósítható modell kidolgozását kezdte el, új koncepcionális 
megközelítés alapján. 
 

A megoldás lényege, hogy a szállítást nem önálló alapítványi tevékenységben külön 
finanszírozási tételként kell kezelni, hanem a PIC köré szervezett feladatként oldható 
meg a legcélszerûbben. A megoldás egy olyan többszereplôs feltételrendszer, melyben 
meghatározó szereplôként a 
 

 -PIC biztosítja a szakértelmet, vonul az esetkocsival, oktat 
 -OMSZ képezi a riasztási láncot, vezényel, biztosítja a gépkocsivezetôt és a 

gépkocsi üzemeltetését. 
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A szegedi modell esetében a gépkocsi beszerzését a Szegedi Újszülött Életmentô 
Szolgálat Alapítvány vállalja, és a szervezésben, kiépítésben együttmûködik a szintén 
szegedi székhelyû "Mentés a jövôért" alapítvánnyal. E funkciót az országosan 
elterjesztett modellben betöltheti költségvetési támogatás, a tulajdonos, vagy ezek 
társulása a társadalmi szervezetekkel. 
 

A javasolt megoldás lényege az, hogy a mentôszervezet nem önálló struktúra, mely csak 
a mentést végzi, hanem szervezetileg a PIC köré épül. A vonuló személyzet nem 
elkülönítetten a szállítással foglalkozik, hanem a PIC munkájában vesz részt, és a PIC 
kibôvített gárdája vonul szükség esetén a speciális esetkocsival. Ennek értelmében nem a 
speciális szállítás a megfelelô kifejezés, hanem a kihelyezett ellátás, hiszen a korszerûen 
felszerelt autó a magas szakértelmû személyzettel mozgó, illetve kihelyezett intenzív osz-
tályként mûködik. Miután a vonuló személyzet a PIC-en tölti a vonulás közötti idôt, 
biztosított a személyzet képzésén kívül a folyamatos készségszintû szintentartás is. 
Ugyanakkor az OMSZ rendelkezik megfelelô riasztási technológiával, és a gépkocsi 
korszerû üzemeltetése, karbantartása is az OMSZ professzionális gárdájával sokkal 
célszerûbben oldható meg, mintha a gépkocsi vezénylés és üzemeltetés szempontjából 
szervezetileg is a PIC-hez tartozna. 
 

A megoldás szükségessége és célszerûsége nem kérdôjelezhetô meg, mint ahogy az sem, 
hogy a megfelelô idôben végzett adequat ellátás a szövôdmények és a kialakult defekt-
állapotok késôbbi kezelési és ápolási szükségletének megelôzésével makroszinten 
jelentôs költség-megtakarítás érhetô el. A megtakarítás ugyan nem csak hosszútávon, 
hanem már hamarabb is realizálható, de nem az invesztíció helyén keletkezik, így bár-
mennyire is a leggazdaságosabb lehetôségre épül a javaslat, forrásigénye nem tagadható.  

Meglevô források: 
- az OMSZ a szállítások ellentételezéséért ma is kilóméterenként fix díjazásban 

részesül. 
- a HBCS alapú elszámolás elvi megközelítésben tartalmazza a felvétellel 

összefüggésben végzett ambuláns vizsgálatokat. 
A fentiek természetesen nem fedezik a szükséges többletköltségeket. Ugyanakkor 
megfontolandó szempont az is, hogy a PIC-ek fix költsége magas, és a szállítás 
megszervezése és bonyolítása kapcsán az osztályok ellátási esetszámaikat lényegesen 
növelhetik, így az osztályok bevétele jobban nô, mint a költség. Minderre persze jelenleg 
nem lehet alapozni egy modellértékû szolgálat mûködését. 
 

Bevonható források: 
- Tárcaszinten: 

A PIC-ek egy része állami tulajdonú intézmény részeként mûködik, így ott elvben 
közvetlen támogatásra is lehetôség van. Általános támogatás lehet 

-- a továbbképzés támogatása, mely akár a rezidensi rendszerhez hasonlóan 
kihelyezett és forgórendszerben, vagy részmunkaidôben betöltött státusok 
formájában is lehetséges. 

 

- OEP szinten: 
Ma, amikor az OEP szakít az OTF költségvetés típusú szemléletével, és 
kockázatkezelô magatartás irányába törekszik, várhatóan az OEP is támogathatja az 
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elképzelést, hiszen ennek kapcsán rövid és hosszú távú megtakarítások érhetôk el. 
Az OEP az alábbi módokon vállalhat részt az üzemeltetésben: 

-- az újszülött szállítások esetén emelt kilóméter-díj fizetése 
-- a szolgálat mûködtetése esetfinanszírozásban vonulásonkénti elszámolással 
-- a szolgálat mûködtetése feladatfinanszírozásban 

 

- Forrásátrendezéssel: 
a PIC-en elôforduló HBCS-k súlyszámértékének emelése az átlagos kivonulási 
igénynek megfelelôen 

 

- Támogatói szinten: 
Az újszülöttmentés társadalmilag a legelfogadhatóbb célok közé tartozik, így ezen a 
területen továbbra is számíthatunk a karitatív szervezetek támogatására. 

 
 

A fenti elvek alapján úgy érzem, hogy egy modern és gazdaságos szemléletû mintát lehet 
bevezetni, melynek modellértékû megvalósítására a SZAOTE Gyermekklinika 
maximálisan alkalmas. Erre garancia Pintér prof szaktudása és szemlélete, valamint a 
magas tôkéje mellett magas szakértelmi bázissal bíró alapítványi háttér. 
 
Budapest, 1993 november 05. 
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Az amortizáció kérdésköre 

Az amortizáció kérdésköre az egészségügyben, - 
megoldási lehetôségek 

 
Háttér - elôzmények 
 
Magyarországon az u.n. dualisztikus finanszírozás alakult ki, melynek lényege az, hogy 
az egészségügy mûködési költségeit (running cost) a társadalombiztosítás, a létesítés, 
beruházás, pótlás (investment, amortisation) költségeit a tulajdonos/fenntartó fizeti. 
A megoldás nem példanélküli, több fejlett ország (például Németország) piaci 
viszonyokat is beépítô egészségügye is ezen az elven mûködik. Ennek a tradíción kívül 
egyetlen érdemi oka lehet: a centrális, vagy centrálisan ellenôrzött invesztíció a kínálat 
szabályozásának és a területi egyenetlenségek kiegyenlítésének lehet eszköze. 
A jelen helyzetben az amortizáció elismerésének hiánya több alapvetô problémát okoz: 
 
1, Aránytalan teherviselés. Az intézményfenntartók és az igénybevevôk köre nem 
azonos. Amennyiben egy intézmény a fenntartó önkormányzat lakosságán kívül is 
rendelkezik ellátási területtel, úgy az intézmény fenntartásához csak a tulajdonos 
önkormányzat járul hozzá. Egyszerû példával: ha A és B azonos nagyságrendû város 
közül A városban van kórház, B városban nincs, akkor hiába látja el a kórház mind a két 
város lakosságát, intézmény-fenntartási kötelezettsége csak A városnak van. B város csak 
jóindulata, illetve az addigi szokásjog szerint, és törvényi kötelezettség nélkül járul hozzá 
a költségekhez. 
 

Ez rendkívül egyenetlen teherviselést eredményez, és konzerválja, illetve fokozza a 
meglévô egyenetlenségeket. 
 

2, A dualisztikus finanszírozás gyakorlatilag kizárja a szektorsemlegességet. A 
társadalombiztosítás csak a mûködési költséget fizeti, az amortizáció fedezetét a 
tulajdonos biztosítja. Ennek megfelelôen a magán invesztíció gyakorlatilag kizárt, vagy 
erôsen leszûkített, hiszen az amortizációra semmilyen fedezet nincs. 
 

3, Alacsony eszközhatékonyság. A jelenlegi rendszerben elválik a beruházás és a 
hasznosítás kérdése. Ez a beruházások célszerûségének és hatékonyságának semmilyen 
motivációt nem ad, hiszen a beruházó nem érdekelt a beruházás indokoltságának 
ellenôrzésében, és a mûködtetô sem, mert nem saját költségébôl eszközli a beruházást és 
annak pótlását, és ez gyakran párhuzamos, rossz esetben presztizsberuházásokhoz vezet. 
Ez a helyzet a meglevô források elaprózódását és ineffektív felhasználását okozza. Ennek 
megfelelôen teljesen szétzilálódott a magyar egészségügy eszközgazdálkodása, az égetô 
hiányok ellenére kihasználatlan készletek és kapacitások halmozódnak fel, hiányzik a 
technikák újrahasznosításának motivációja és gyakorlata. 
Felületes és elhibázott megközelítés az az egyszerû követelés, hogy a TB fizesse meg az 
amortizációt. Tényként kell elfogadnunk azt a joghelyzetet, hogy a TB költségvetés 
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bevételei törvényben, a jövedelmek fix %-aként rögzítettek, és ez a bevétel nem nyújt 
fedezetet az amortizációs költségek fedezésére. Annak -forrás nélküli- kimondása, hogy a 
társadalombiztosítás jelen bevételeibôl fedezze az amortizációs költségeket is, azzal a 
következménnyel járna, hogy az egészségügy jelentôs, az önkormányzatoktól, illetve a 
költségvetésbôl származó bevételtôl esne el, hiszen a társadalombiztosítás bevételei 
érdemben nem növelhetôk, de a fenntartók mentesülnének kötelezettségeik alól. 
 

Szintén tényként kell kezelnünk, hogy az amortizáció fedezete a magyar egészségügyben 
valamilyen szinten ma is megvan, hiszen, ha szûkös és regulálatlan forrásokból is, de az 
egészségügy mûködik. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a 
felméréseket, amelyek az elmúlt években vizsgálták az amortizáció hivatalos leírási 
kulcs-szerinti mértékét (a meglévô eszköz és épületállomány értékcsökkenése) és a 
eszközpótlás, illetve beruházások mértékét. A felmérésbôl világossá vált, hogy az 
egészségügy hatalmas passzívumot könyvelhet el, elsôsorban az önkormányzati szfé-
rában. Ez a tény összetett okokra vezethetô vissza, mert a valós okok között éppúgy 
szerepel a tényleges forrásszûkülés, mint a kihasználatlan (sok esetben használaton 
kívüli, illetve használhatatlan) mûszerekkel felduzzasztott mûszerpark, és az a tény, hogy 
a nehéz helyzetben levô kórházak sok esetben nullára leírt mûszereket használnak. 
Mindezek az adatok azt a véleményt erôsítik, hogy a magyar egészségügyben bár létezik 
tartalék koordinálatlan fejlesztések és beszerzések miatt, de az elmúlt idôszakban reál 
értékben lényegesen csökkent az amortizációs és invesztíciós ráfordítás, tehát a mai 
kanalizált források alapján az amortizáció kérdésköre nem oldható meg.  
 

Ebbôl a rendezetlen helyzetbôl csak olyan komplex megoldás jelenthet kiutat, 
mely mind az egészségügyi, mind a társadalombiztosítási és az önkormányzati 
törvényt alapvetôen megváltoztatja, és átalakítja a költségvetést. 
 

Az egészségügy mûködési feltételeinek biztosítása, azaz eszközgazdálkodás, pótlás, 
fejlesztés, beruházás kérdésköre csak komplex módon oldató meg, és az alábbi három 
probléma-csomópont együttes megoldásával kezelhetô: 
 
I. A költségstruktúra átalakítása, a dualisztikus finanszírozás három csatornás 
finanszírozássá alakítása. 
 

A mûködôképesség megôrzése, a területi egyenetlenségek kiegyenlíthetôsége érdekében 
az egészségügy költségeit három típusra kell bontani. 
 

1,  Mûködési költség. (running cost) A bér és bérjellegû költségeken kívül a 
rezsihányadot, fogyóanyag-igényt, általános mûködési költséghányadot, valamint 
a kisértékû mûszerek (50.000 Ft) amortizációját tartalmazza. 

Forrása: a társadalombiztosítás. 
 

2,  Általános amortizáció pótlása. (amortisation, mortgadge) A felújítás, és a nem 
kiemelt beszerzések, beruházások pótlását fedezi. 

Forrása: az A változat esetén a területi ellátásba tartozó valamennyi önkormányzat. (a 
B változat esetén az Országos Amortizációs Alap) 
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3,  Kiemelt beruházások és pótlásuk. Ez a fejlesztéseket, és a kiemelt beruházások 

pótlását hivatott fedezni. 
Forrása: Elsôdlegesen a központi költségvetés, illetve a címzett és céltámogatások 
rendszerében a tulajdonos. 

 
A fenti hármas megkülönböztetés azért lényeges, mert az amortizáció kérdésének 
megoldása nem jelentheti az egészségügyi ellátószolgálat spontán fejlôdésének 
kizárólagosságát. Amennyiben az amortizációs költségek minden fejlesztés esetében 
automatikusan elismernék a beruházás megtérülését, abban az esetben korlátozás nélkül 
bárki invesztálhatna, ami kihasználatlan kapacitásokat, területi egyenetlenségeket és 
költségrobbanást eredményezne. Ez a jelenség jól tanulmányozható a Fôváros CT 
ellátásában. Az egy utcasarokra jutó készülékszám példátlanul magas, az eszközpark 
inhomogén és részben korszerûtlen, a készülékek jó része kihasználatlan (több készülék 
csak egy mûszakban dolgozik). 
Ezért a fejlesztéseket (minden olyan új beruházás és rekonstrukció, mely ka-
pacitásbôvüléssel jár) és az ellátás színvonalát, kapacitását érintô, késôbb definiálandó 
körû nagymûszer telepítést (CT, MRI, DSA, terápiás sugárforrás, bizonyos laboratóriumi 
eszközök, stb) csak egy országos ellátási normatívát figyelembe vevô, az érintettek (E. 
Alap Önkormányzat, MOK, ETT, NJM) bevonásával összeálló országos fejlesztési 
bizottság javaslata, illetve egyetértése alapján lehet végezni. Ebben az értelemben 
pótlásuk is új beruházásnak és nem az amortizáció kérdéskörébe tartozó cserének számít, 
mert általában nem azonos készülék cseréjérôl, hanem hasonló funkció fejlettebb 
készülékrôl van szó, másrészt az egyszer, valamilyen elv alapján elhelyezett kapacitás 
(például egy ajándék, kiselejtezésre váró CT egyszeri befogadása) nem jelenthet auto-
matikus alapot a minôségi pótlásra, csak ha az országos ellátási normatívának 
megfelelôen ténylegesen szükség van a mûködtetésre. 
 

A fentiek szellemében az amortizáció kérdéskörének megoldására tett javaslatom 
értelemszerûen a 2,-es típusú költségek (általános amortizáció) elismerésének 
megoldására vonatkozik. 
 
II Az amortizációs költségek forrása, elosztási technikája 
 
Az amortizáció kérdéskörének tisztázása csak a hosszútávú egészségpolitikai koncepció 
rögzítése után lehetséges, és alapvetô törvények módosítását teszi szükségessé. 
Az általam kidolgozott két megoldás eltérô filozófiát, illetve egészségpolitikai 
megközelítést takar. Az "A" változat alapvetô szempontnak a teljeskörû ellátottság és a 
mûködôképesség megôrzést tekinti a hozzáférés kisfokú korlátozása árán, és a 
differenciált igények differenciált kielégítése irányába hat. A második megoldás ( "B" 
változat ) a szektorsemlegességet és a piac önszabályzó képességét tekinti elsôdlegesnek. 
A fentiek alapján a problémának két, alapvetôen eltérô megoldása létezik: 
 
"A" változat 
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 A területi ellátási és fenntartási kötelezettség elve. 
 
A rendszer alapfeltétele, hogy az önkormányzati költségvetési struktúrába intézmény-
fenntartási célból az oktatásügyhöz hasonló fejkvóta alapú normatívát kell beépíteni, 
illetve nevesíteni, melyet az önkormányzat csak egészségügyi intézmény fenntartására, 
illetve ilyen kötelezettségének szerzôdéses átadására fordíthat. 
 

Ebben az esetben az egészségügy struktúráját úgy kell kialakítani, hogy az 
Önkormányzati törvény módosításával az önkormányzatok kötelességévé válik a 
lakosaikról való teljes egészségügyi gondoskodás feltételeinek biztosítása (jelenleg ez 
csak az alapellátásra terjed ki). Az alapellátáshoz hasonlóan a területi ellátási kötele-
zettség rendszere kerülne kiterjesztésre, illetve válna általánossá. Amennyiben egy 
önkormányzat valamely szakfeladatot nem tud saját intézményrendszerével ellátni (nincs 
saját intézménye), abban az esetben szerzôdést kell kötnie valamely intézménnyel, illetve 
fenntartójával. A szerzôdés alapeleme, hogy a fogadó intézmény vállalja az adott ön-
kormányzat lakosainak külön feltétel nélküli fogadását, az önkormányzat pedig vállalja, 
hogy lakosságszám-arányosan (az erre a célra nevesített normatívája terhére, 
folyamatosan) hozzájárul az intézmény fenntartásához. 
Az önkormányzat szabadon dönti el, hogy mely intézménnyel kíván szerzôdést kötni, és 
ebben a döntésében a megyehatár nem korlátozó tényezô. Elképzelhetô egy település 
esetében több szerzôdés kötése is, amikor például az alapfunkciókra (járóbeteg 
szakellátás, rutinbetegségeket ellátó fekvôbetegellátás) egy közeli kisvárossal, a 
szakmailag igényesebb profilokra pedig egy megyei kórházzal, klinikával köt szerzôdést 
a település önkormányzata. A szerzôdés megkötése szektorsemleges, azaz az 
önkormányzat nem csak állami vagy önkormányzati intézménnyel, hanem 
magántulajdonú intézménnyel is szerzôdést köthet, ha az intézmény a 
társadalombiztosítással szerzôdéses viszonyban áll. 
 

Minden ellátási formára (szívtranszplantáció, speciális szakmai profilok, egyéb speciális 
ellátások) természetesen nem lehet szerzôdést kötni. Ennek megfelelôen bizonyos 
intézeteket, melyek konkrét területi ellátás nélkül, az egész országból fogadnak betegeket 
(Állami Gyógyintézetek, Szanatóriumok) amortizációs alapját a Népjóléti tárca 
költségvetésébôl kell fedezni. Egyes intézmények esetén, melyek olyan országos vagy 
regionális tevékenységet végeznek, (például onkohematológiai központok, szívsebészet, 
melyek területi ellátási kötelezettsége nem definiálható, erre a tevékenységükre szintén 
részesülhetnek tárcaszintû amortizációs támogatásban.  
 

Ez a megoldás szükségessé teszi a költségvetés átrendezését. A megyei tulajdonú 
intézmények amortizációs költségeit ebben az esetben nem a megyékhez, hanem az 
önkormányzatokhoz kell telepíteni, amelyek a választásuk alapján visszajuttathatják a 
megyei intézményhez. 
Az "A" változatban elképzelhetô, hogy bizonyos adminisztratív korlátozást is be kell 
vezetni a "túlvállalás" ellen. (Például ágyszámhoz bizonyos maximális vállalható 
lakosságszám hozzárendelése) 
 
"B" változat 
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 A szektorsemleges, teljesítményelvû amortizáció-megtérítés. 
Ennek a megoldásnak az elvi alapja az, hogy a meglévô amortizációs költségeket egy 
közös alapba kell helyezni, melynek elosztása a teljesítmény-elszámolásra épül. 
 
Ehhez a jelenleg is meglevô amortizációs forrásokat el kell vonni az önkormányzatoktól 
és a költségvetéstôl, és egy Országos Egészségügyi Amortizációs Alapot (OEAA) kell 
képezni. Elképzelhetô egy kiegyenlítô mechanizmus is, mely nem kizárólag a jelenlegi 
források centralizációjára épít, hanem az egyenletesebb teherviselést már a rendszer 
indításánál figyelembe veszi, és a jelenlegi intézményfenntartók az eddigi költségeik 20-
40 %-át megtarthatják, és az alaphoz minden önkormányzat egyenlô arányban járulna 
hozzá. 
 

Az OEAA elosztását technikailag a teljesítmény-finanszírozás elszámolásához kell kötni, 
azaz egy teljesítménypont eltérô running cost és amortizációs költséggel rendelkezne. Ez 
esetben a beteg szektorsemlegesen viszi magával mind a mûködési költséget, mind az 
amortizációs költséget. 
Ez a rendszer nem ismeri sem a területi kötöttséget, sem az amortizációs célú 
copaymentet. 
 

A megoldás elônyei: 
 -Megteremti a szabad intézmény és orvosválasztás teljes esélyeit. 
 -Megvalósíthatóvá teszi a teljes szektorsemlegességet az egészségügyben. 
 -Az amortizáció csak valós kihasználtság esetén képzôdik, ami a luxus beruházások, 

indokolatlan fejlesztések ellen hat. 
 -Technikailag egyszerû, hiszen nem igényel új dokumentációt vagy adat-

szolgáltatást, mert a teljesítményfinanszírozás mérôszámai és adatszolgáltatási 
rendszere jó közelítéssel alkalmas az OEAA elosztására. 

 

Hátrányai: 
 -Eltérô állagú mûszerpark esetén az azonos amortizációs megtérítés nem garantálja 

szintrehozás nélkül a pótlás lehetôségét, miután az amortizációs alap csak igen 
lassan telítôdne. 

 -A folyamatos, kismérvû bevétel kapcsán az intézmények (és fenntartóik) számára 
megszûnik a mozgástér, azaz a szakaszos fejlesztés lehetôsége. 

 -A szektorsemleges egészségügy teljes megvalósítása mind az ellátó helyek 
számának, mind igénybevételének lényeges emelkedésével jár. Ez részint hatalmas 
terheket ró az E. Alapra, másrészt az amortizációs bevételek oly mérvû 
elaprózódását okozhatja, hogy gyakorlatilag egyik intézmény sem képes ebbôl az 
amortizáció fedezésére, és pár éven belül az ellátószolgálat összeomlik. 

 

Ez utóbbi ellenérv olyan súlyos, hogy önmagában kérdôjelezheti meg a 
megvalósíthatóságot. 
 

 
III Az amortizációs bevétel felhasználása. 
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A II. részben az amortizációs költségek forrásfedezeti és elosztási technikáját 
részleteztem. Bármelyik megoldás eredménytelenné válhat, ha az intézmények, vagy 
fenntartóik számára nem szabályozzuk az amortizációs bevételek hasznosítását, nem 
teremtjük meg azt az érdekeltségi rendszert, mely alkalmas a beruházások 
célszerûségének piaci szabályozására. 
 
Az eszközhatékonyság az alábbi megoldás segítségével érhetô el: 
 

Az intézmények (fenntartóik) kötelesek elkülönített amortizációs alapot képezni, melyet 
kizárólag felújításra, illetve pótlásra használhatnak. Az amortizációs alapba azonban nem 
az "A" vagy "B" változat szerinti bevételüket kell elhelyezni, hanem az intézmény épület- 
és mûszervagyonának megfelelô összeget, megfelelô amortizációs kulcs segítségével. Az 
intézmény (fenntartója) a pótlás, felújítás, rekonstrukció céljára az amortizációs alapon 
kívüli forrásokat is igénybe vehet, de az amortizációs alapot más célra nem használhatja.  
 
A fenti rendszer elve:  
Az amortizációs bevétel a teljesítmény (illetve az önkormányzatok által lekötött 
kapacitás) arányában képzôdik, míg ez költségként -az amortizációs alap képzéseként- az 
eszközállomány mértékében jelentkezik.  
 

A fenti módszer elvárt hatásai:  
 -javítja az eszközhatékonyságot. Miután az amortizációs alap képzésének 

kötelezettsége független az eszköz, illetve az épület kihasználtságától, ez segít 
felszabadítani (és újrahasznosítani) a felesleges, vagy nem eléggé kihasznált eszköz- 
és épületvagyont, és véd a presztizsberuházások ellen, hiszen csak olyan kapacitás 
fenntartása (birtoklása) célszerû, amely direkt, vagy indirekt módon megtermeli 
saját költségét.  

 -segít az eddigi területi különbségek kiegyenlítésében. Amelyik intézmény eddig 
elhanyagolt, hiányos, alulfejlesztett mûszerparkkal érte el teljesítményét, az most 
kevesebb amortizációs letétre kényszerül, és így többet tud fejlesztésre költeni, mint 
azaz intézmény, mely ugyanezt a teljesítményt sokkal fejlettebb és jobb állapotú 
mûszerparkkal érte el, hiszen ott az értékesebb mûszer és épületvagyon miatt 
nagyobb amortizációs alap-képzési kötelezettség hárul az intézményre. 

 

Az amortizáció kérdésköre csak ilyen, komplex megközelítésben rendezhetô. 
Meggyôzôdésem, hogy a felvázolt három kérdésre az általam javasoltaktól eltérô jobb, 
vagy ezt javító válasz, megoldás is létezik, de a fentinél egyszerûbb, a három témakört 
nem egységesen kezelô, részletkérdéseket külön megoldani akaró megoldások 
hosszútávon életképtelenek lennének. 
 
Budapest, 1993 május 03. 
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A fekvôbetegellátás egyes finanszírozási kérdéseirôl. 

Rövid Ellátási Eset 
Az egészségügyi reform egyik célkitûzése a kórházi struktúra átalakítása, a nemzetközi 
viszonylatban is hosszú ápolási idôk rövidítése. Ebben a folyamatban elôször segíteni 
kellett a szakmai és technikai feltételek megteremtését. 1993-ban és 1994-ben módosító 
indítványom kapcsán a parlament elkülönített pályázati alapot hozott létre a kórházi 
ellátást kiváltó és lerövidítô ellátások eszközeinek elterjesztésére. A finanszírozási 
szabályok megváltoztatása nélkül ezen technikák elterjedéséhez nem fûzôdött gazdasági 
érdek. A HBCS szerinti finanszírozás részben megoldotta ezt a problémát, segíti az 
ápolási idô lerövidítését, de nem kedvez a kórházi ellátást kiváltó One Day Clinik (ODC) 
jellegû ellátások elterjedésének. Alábbi dolgozatomban áttekintem a One Day Clinik 
jellegû ellátások adaptálásának megoldási lehetõségét. 
 

Elôször definiálni kell az ODC jellegû ellátások fogalmát. A tükörfordítás - Egynapos 
Klinika - tartalmilag sem megfelelô, hiszen ezen ápolási esetekben nem fekszik egy napot 
(12 órát) kórházban a beteg. Az ODC ellátás véleményem szerint nem fekvôbetegellátást 
kiváltó ambuláns ellátás, hanem a fekvôbetegellátás speciális formája. Javasolt 
megnevezés: Rövid Ellátási Eset (REE), vagy Rövid Ápolási Eset (RÁE). Ennek 
megfelelõen csak fekvõbetegellátó intézetben, vagy ahhoz közvetlenül fizikailag is 
csatlakozó ambuláns részben végezhetõ, ahol a beteg ápolása, fektetése szükség esetén 
külön szállítás nélkül megoldható. A REE a rövid ápolási idejû fekvôbetegellátási 
események közé tartozik, ahol a 12 órát meg nem haladó kórházi ápolás esetén is 
elszámolható csökkentett díjjal az ellátás. Mindebbõl következik, hogy az REE  jellegû 
fekvôbetegellátás esetén a beteget az osztályra szabályszerûen fel kell venni, a 
beavatkozást a szakma szabályainak megfelelõen el kell végezni, majd megfelelõ 
obszervációs idõ eltelte után a beteg a 12 óra letelte nélkül is otthonába bocsátható. 
Konkrétan definiálni kell azokat a diagnózis és tevékenységi kombinációkat, amelyek 
esetén az REE ápolás és elszámolás megengedhetõ.  
 

Az REE ellátások finanszírozása: 
REE ellátás elszámolása csak mûtét, vagy mûtétet kiváltó orvosi eljárás esetén 
lehetséges. A mûtétet tartalmazó homogén betegségcsoportok alsó határnapjaként ebben 
az esetben egy speciális határnap alatti elszámolást is engedélyezni kell, amely a HBCS 
70 - 80 % között megállapított fix értéket jelent. Ennek megfelelôen, ha olyan ellátást 
végez az intézmény, mely a megadott diagnózis és tevékenységi körbe tartozik, és a beteg 
a felvétel, mûtét és obszerváció után biztonsággal 12 órán belül is hazaengedhetõ, úgy a 
HBCS szerinti elszámolás megadott százalékos értékének elszámolására jogosult az 
ellátó.  
 
Lényegesnek tartom a konkrét betegségcsoportok  és tevékenységek megjelölését. Ilyen 
lehet pl. abortusz, crio- és lézerterápia, percutan kõzúzás stb azokban az esetekben, 
amikor ez egyértelmûen kórházi ellátást vált ki, de ambuláns módon normál esetekben 
nem végezhetô (gége papilloma, vagy más mûtéttel gyógyítható elváltozások). Nem 
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sorolható a REE ellátások közé azok a fekvõbeteg ellátást kiváltó eljárások, melyek 
egyértelmûen ambuláns tevékenységi körben végezhetõk, pl.: krioterápia testfelületen.  
 
Lényeges annak rögzítése, hogy ez az ellátás nem speciális ambuláns, hanem speciális 
fekvõbeteg ellátási forma. 
Ennek értelmében az REE-tel összefüggô megelôzô ambuláns kivizsgálás, 
valamint az adott HBCS-re jellemzõ felsô határnapon belüli kontroll vizsgálat 
nem számolható el külön ambuláns tevékenységként.  
 
Javasolt jogszabályi megoldás:  
A fekvõbeteg ellátás finanszírozásáról rendelkezõ részbe be kell építeni: egyes, a 
népjóléti miniszter által rendeletben meghatározott betegségcsoportok esetén 12 óránál 
rövidebb ápolási idõ mellett is engedélyezett a HBCS szerinti elszámolás. A finanszírozó 
ez esetben a HBCS szerint elszámolt díj 80 %-át folyósítja. 
 
Feladat:  
a, Pontos jogszabály megfogalmazása. 
 

b, Az országos intézetek javaslatainak bekérése a REE szerint elszámolható diagnózis és 
tevékenység kombinációkkal kapcsolatban.  
 

c, Besoroló algoritmus szükség szerinti megváltoztatása.  
 
 
Egyes kúraszerû fekvôbeteg ápolási események finanszírozásának 
kérdésérôl 
 

Az érvényes szabályozás egy fekvôbeteg ellátási eseményben megszakítás nélkül 
maximum 72 órás adaptációs szabadságot engedélyez. Egyes hosszantartó kúra-szerû 
ellátások (pl. citosztatikus kezelés) ez a forma nem megfelelõ. Az ambuláns kezelés 
részint veszélyes, részint a beteg számára hátrányos, mert a beteg számára a kezelésekhez 
szükséges gyógyszer csak a fekvõbeteg ellátás keretében biztosítható. A folyamatos bent 
fekvés ugyanakkor a kúra egész tartamára szakmailag nem minden esetben indokolható, 
az elbocsátás-újra felvétel pedig indokolatlan többlet bevételhez juttatja az intézményt, 
így nem megengedhetõ. Ezért ezen esetekben az elszámolási szabályok kiegészítése 
indokolt.  
 

Javasolt jogszabályi megoldás:  
A fekvõbeteg ellátás finanszírozásáról rendelkezõ részbe be kell építeni: egyes, a 
népjóléti miniszter által rendeletben meghatározott kúra-szerû betegségcsoportok esetén 
72 óránál hosszabb adaptációs szabadság is engedélyezhetõ. Ezen esetekben a kezelés az 
adaptációs szabadság idején a ambulánsan is folytatható, de elszámolása a HBCS-nek 
megfelelõen történik. 
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A fenti megoldás lehetõvé teszi azt, hogy a kúra bizonyos fázisában a beteg állapotától 
függõen bejáróként jusson hozzá a szükséges kezeléshez., ugyanakkor megakadályozza 
azt, hogy az intézmény egy kezelési eseményt több ellátási esetként számoljon el.  
 

A megoldás elôfeltétele az adaptációs szabadság szakmai definiálása. Javasolt definíció: 
Az adaptációs szabadság a fekvôbetegellátási esemény azon speciális 
szakasza, amelyben a beteg kezelése a kezelô-orvos véleménye alapján a 
kezelô-orvos felelôsségére úgy is folytatható, hogy a beteg a kezelések közötti 
idôszakokat a kórház falain kívül tölti. 
az adaptációs szabadság tehát: 

- a fekvôbetegellátási esemény része 
- a kezelôorvos orvos engedélye alapján annak szakmai felelôsségének terhére 

történik 
- idôtartama alatt a betegnek minden szükséges kezelést, az ápolási kórisme 

kezelésével összefüggésben rendelt gyógyszert meg kell kapnia az intézmény 
költségére, 

- az adaptációs szabadság alatt a HBCS elszámoláson kívül más elszámolás sem a 
kezelést nyújtó, sem más intézmény számára nem engedélyezett. 

 
Feladat:  
a, Pontos jogszabály megfogalmazása. 
 
b, Az országos intézetek javaslatainak bekérése a kúraszerû ellátási esemény szerint 
elszámolható betegségcsoportokkal kapcsolatban.  
 
 
Budapest, 1994 február 4. 
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A kapacitásszabályozás lehetôségei 

Javaslat a magyar egészségügyi kapacitások területi ki-
egyenlítését elôsegítô információs rendszer kiépítésére 

 
 
Bevezetés 
A magyar egészségügy a szocialista rendszerben állami egészségügyi szolgá-
latként tervutasításos rendszerben mûködött. Az általános elvnek és gyakor-
latnak megfelelôen úgy a fejlesztések tervezése, engedélyezése, mind a mû-
ködési költség nagyságának meghatározása nélkülözött minden átlátható 
rendezô-elvet. Az egyszer már befogadott gyógyító-megelôzô szolgálatok 
(továbbiakban: kapacitások) mûködtetése a kötelezô automatizmusok rend-
szerén keresztül garantált volt, függetlenül azok indokoltságától és kihasz-
náltságától. 
A fenti okok miatt a magyar egészségügy örökölt kapacitásában nagy területi 
egyenlôtlenségek alakultak ki. (ábra) Ez a területi hiányok mellett sok esetben 
a szükségesnél nagyobb kapacitás-sûrûséget jelent. 
 

A rendszerváltozás alapvetô változást hozott az elosztási rendszerben. Az 
1992 és 1994 között kialakított finanszírozási reform kapcsán a társadalom-
biztosítás gyakorlatilag a teljes mûködési költséget a nyújtott teljesítmény 
alapján, objektív elszámolási rend szerint folyósítja az intézményeknek. A 
jelentôs elôrelépés ellenére nem mondható el ugyanez a felújítások, beruházá-
sok rendszerérôl. Az eddigi értékes elôkészítô munka, részletes felmérések 
ellenére sem sikerült kialakítani egy olyan rendszert, mely a mûködési költ-
ségek elosztásához hasonlóan objektív és átlátható elveken nyugszik. 
A bevezetett új finanszírozási rend piaci elemeket vitt az elosztásba, és ez rö-
videsen mûködési zavarokat okozhat a szükségesnél nagyobbra tervezett ka-
pacitású intézményekben. Teljesítményarányos finanszírozás esetén a rosszul 
kihasznált, túlméretezett kapacitások nem termelik ki a fenntartási 
költségüket. Az egészségügy a lényeges nominális forrásbôvülés ellenére sem 
tud lépést tartani az átlagosnál nagyobb fajlagos inflációval, és ez elengedhe-
tetlenné teszi a gazdálkodás racionalizálását és a kapacitások felülvizsgálatát. 
 
Feladat-meghatározás. 
A bevezetésben taglalt helyzet elengedhetetlenné teszi az egészségügyi kapa-
citások felmérését és szabályozását. A társadalombiztosítás alapelveibôl kö-
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vetkezik, hogy a biztosított számára a megfelelô színvonalú és megfelelô 
hozzáférhetôségû ellátást kell biztosítani. A problémát az jelenti, hogy a 
"megfelelô" szó ma éppolyan definiálatlan, mint régen a "teljeskörû és magas-
színvonalú" kifejezés volt. Ezért a korrekt szerzôdés érdekében a biztosított 
felé deklarálni kell a nyújtott kapacitás ígért hozzáférhetôségét és minôségét. 
A fejlesztések sem nélkülözhetik tovább az objektív feltételrendszeren alapuló 
központi koordinációt. A nehezülô gazdasági környezetben a kórházak tömege 
fog csôdveszélyes helyzetre hivatkozva segítséget kérni. "Megmentésre" csak 
ellátási érdekbôl van lehetôség, normatívák, irányelvek, adatok hiányában 
viszont szubjektívvá, vagy politikai alku tárgyává válik az "ellátási érdek" fo-
galma. 
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994-es költségvetésérôl rendel-
kezô törvény kötelezi a kormányt az ágazati fejlesztési koncepció elkészíté-
sére. Mindez csak a kapacitások felmérése után, azok objektív elveken nyugvó 
szabályozása segítségével lehetséges. 
A kapacitásszabályozás három célt szolgál: 
 

 1, Az ellátási, hozzáférési normatívák meghatározása és biztosítása 
 2, A területi egyenetlenségek kiegyenlítése 
 3, A kapacitások (össz)növekedésének ellenôrzése 
 

Ad 1, A piaci elemek beépítése az elosztásba szükségessé teszi a különbözô 
ellátási és hozzáférhetôségi standardok és minimumok kidolgozását. Ez a 
feladat nem azonos a szakmai protokollok kérdéskörével, itt a területi egy-
ségenkénti kötelezôen fenntartandó kapacitás mennyiségi és minôségi megha-
tározásáról van szó. Ennek elsôsorban a fejlesztések, illetve a krízisinterven-
ciók elbírálásánál lesz kiemelt szerepe. 
 

ad 2, A területi egyenetlenségek csak a valós kapacitások feltárása után 
egyenlíthetôk ki. Ehhez szakterületenként meg kell határozni azt a földrajzi 
egységet (önkormányzat, megye, régió, stb) melyek szintjén az egyenletes 
hozzáférhetôséget az egész országban biztosítani kell. 
 

Ad 3, Az egészségügyi költségek nagysága alapvetôen a kapacitástól függ. A 
magyar egészségügyet a nagy és alulfinanszírozott kapacitás jellemzi. Miután 
a források a gazdaság teljesítôképessége miatt limitáltak, a kapacitások bôvü-
lése tovább csökkentené a fajlagos forrássûrûséget, és további költségnöve-
kedést okozna. 
 

Mindezen problémák megoldásához meg kell határozni az elvárt kapacitás-
minimumokat és standardokat. 
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A standardok és minimumok meghatározása mindig kényes kérdés. 
Amennyiben ez teoretikus alapon történik, félô, hogy az elvárások nem a rea-
litásból indulnak ki. A szakma hajlamos a nemzetközi szakmai élvonalat el-
várt hazai átlagként definiálni, a lakosság, illetve képviselete természetszerûen 
a hozzáférés és a színvonal javításának igényét fogalmazná meg a jelenlegi 
helyzetfelmérés helyett. Veszélyes dolog az átlagból kiindulni, mert az átlag 
az átlag alatti és átlag feletti hozzáférésbôl adódik, tehát az átlag alatti ellá-
tottság nagyjából a jelen kapacitás felét jelenti. Ennek megfelelôen ha a jelen 
helyzetet, -mint normatívát- az átlagként definiáljuk, abban az esetben az 
ellátás fele automatikusan nem megfelelônek bizonyul, és ennek gyors 
szintrehozására a magyar gazdaság jelen állapota esetén nincs lehetôség. 
 

Ez a bonyolult és nagy politikai felelôsségû feladat csak egy olyan modern, 
térkép-alapú információs rendszer (GIS) segítségével oldható meg reálisan, 
mely interaktív módon képes a jelenlegi ellátási sûrûséget vizuálisan is megje-
leníteni, elemezni és a változásokat modellezni. 
 
Technikai megoldás. 
Ilyen bonyolultságú feladat csak térkép-alapú információs rendszer segítségé-
vel oldható meg hatékonyan. Ez biztosítja a megfelelô flexibilitást és a gyors, 
vizuális kiértékelhetôséget. 
 

Elôfeltétel: egy olyan GIS rendszer, melyben Magyarország összes települése, 
annak lakosságszámával együtt rögzített, és ezekhez tetszôleges adatok ren-
delhetôk. A települések és a hozzájuk rendelt adatok tetszôlegesen csoporto-
síthatók. 
A rendszert úgy kell megtervezni, hogy a komplex kiértékelhetôség érdekében 
a késôbbiekben a területhez a kapacitás mellett a mortalitási és morbiditási 
adatok is hozzárendezhetôek legyenek. 
 

Kapacitások rögzítése: 
Alapelv, hogy az egyes kapacitásokat függetlenül azok helyi vagy regionális 
feladatától a telephely szerinti önkormányzathoz kell rögzíteni. Ez teszi lehe-
tôvé a modellezést, a területi szintek megváltoztatását. 
Lényeges kérdés a kapacitások részletességének, csoportosításának, kategori-
zálásának, kódolásának kérdése. Az adatok hordozhatósága, egységesítése 
érdekében célszerû az OEP által használt kapacitáscsoportosítást és kód-
rendszert használni, megfelelô aláosztással. Egyes kapacitástípusnál elég 
magának a kapacitásnak a rögzítése (rendelés, ágyszám, óraszám stb) más 
esetben a kapacitás teljesítôképessége, (beteg/nap, eset/év, mûszak/nap stb) 
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illetve kihasználtsága is (DRG jellemzô ápolási nappal korrigált ágykihaszná-
lás, kapacitás/teljesítménypont, stb) szükséges. 
 

A javasolt megjelenítési szintek: 
 önkormányzat 
 választókerület (a járások helyett) 
 megye -a megyei jogú városokkal és nélkül- 
 köztársasági régió, ország 
 fôváros, kerületek külön is, fôváros Pestmegyével együtt 
A rendszert technikailag úgy kell megtervezni, hogy akár kapacitás típuson-
ként is változtatható legyen a megjelenítési szint. 
 

A kiértékelés lehetôségei. 
A fentiek megteremtik az egészségügyben a kapacitások objektív alapon 
nyugvó szabályozásának lehetôségét. A rendszer láthatóvá teszi az egészség-
ügyi ellátás tekintetében elmaradott térségeket, objektívvé teszi a fejleszté-
seket. Ennek alapján szakfeladatonként a térségeket az alábbi kategóriákba 
lehet besorolni: 
 -kiemelten elmaradott (központi forrásból fejlesztés szükséges) 
 -elmaradott (címzett és céltámogatással támogatandó) 
 -mérsékelten elmaradott (címzett és céltámogatással támogatható) 
 -átlagos (sajáterôs fejlesztés megengedhetô, központi forrás igénybevétele 

nélkül) 
 -átlag feletti (saját erôs fejlesztést sem fogadhat be a társadalombiztosítás) 
 
Az azonos kapacitás szerinti egyenetlenségek kiegyenlítésénél a preferencia-
sorrendet a morbiditási viszonyoknak megfelelôen kell megtervezni. 
 
A feladat ésszerû költségek és reális határidô mellett csak úgy oldható meg, ha 
a megvalósító a szükséges adatok nagy részét megkapja/megvásárolja a BM-
tôl, Népjóléti Minisztérium-tól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, 
és csak egyes speciális szakmai tartalmakat ellenôriz és pontosít. 
 
Összegzés 
Az egészségügyi kapacitások felülvizsgálatának korszerû informatikai rend-
szere nélkülözhetetlen eszköze a korszerû egészségpolitikának. A kialakítani 
rendszer mind az egészségügyi ellátás színvonalát, mind a források hatékony-
ságát lényegesen növelné. 
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A gyógyszer-ártámogatás kérdéskörérôl. 

A magyar egészségügy kiadási struktúrájában kimagaslóan nagy tétellel szerepel a 
gyógyszer - ártámogatás. Míg a fejlett országokban az egészségügyi szolgálat mûködési 
költsége és a gyógyszer - ártámogatás aránya 6:1 és 8:1 körül mozog, addig 
Magyarországon ez az arány 3:1 körüli. 1993 ban a gyógyító - megelôzô szolgálatok  
mûködési költsége (összes kórház, szakrendelés, háziorvosi rendszer dologi és 
bérköltsége a járulékterhekkel együtt) 131 milliárd Ft volt, míg ugyanebben az 
idôszakban a gyógyszer - ártámogatás összege elérte az 50 milliárd Ft-ot.  
 

A kialakult helyzet oka összetett, és részben történeti. Az elmúlt idôszak politikája az 
ingyenesség látszatát keltve devalválta az egészségügyi szolgáltatás és a gyógyszerek 
értékét, másrészt az egészségügyi jellegû panaszok kezelésében kizárólagossá tette a 
modern orvoslást és a gyógyszeres terápiát, kizárva ezzel a panaszok más, nem orvosi 
eljárásokkal történô kezelését, megszûntetését. A gyógyszer a napi szükséglet részévé, 
sok esetben kizárólagos eszközévé vált. Ezen okok miatt a magyar lakosság 
gyógyszerfogyasztása indokolatlanul nagy mértéket öltött. A beteg akkor volt elégedett, 
ha a sok gyógyszer kapott -az "oltás", az injectió külön becsben volt-, az orvos pedig a 
szakmai meggyôzôdésén belül könnyen írta a recepteket, a gyógyszerek és kiszerelésük 
megválasztásában gazdasági szempontok nem vezérelték. A magas fogyasztás jó ideig 
mégsem okozott különösen nagy problémát, mert a volt KGST tagállamaiban 
gyógyszerek termelôi ára is igen alacsony volt. A világpiac és a KGST izoláltságának, 
majd magának a KGST-nek a megszûnte fellazította az addigi importkorlátokat, és 
Magyarországot elárasztotta a jóminôségû, de drága gyógyszerek eddig nem remélt 
választéka. Az egészségpolitika ugyanakkor nem nyugodhat meg, hogy a gyógyszerár 
robbanás lezajlott, és a kiadások további ugrásszerû növekedése már nem fenyeget, mert 
bár az importliberalizáció hatása már lecsengôben van, de a hazai gyógyszeripar 
átalakulása és árszintkorrekciója még nem fejezôdött be. A honi gyógyszergyárak 
gyártmányspektruma olyan széles, hogy a jelenlegi kis szériák gazdaságos gyártásának 
fenntartása nem realitás. Az ezeket helyettesítô importkészítmények minôsége lehet, 
hogy jobb lesz, de bizonyos, hogy drágábbak lesznek. Ennek megfelelôen változatlan 
fogyasztási szokások mellett a gyógyszer - költségek további nyomasztó növekedése 
várható. Ez a folyamat csak átfogó koncepción alapuló beavatkozással állítható meg, a 
piac autoregulációja a magyar gazdaság egésze számára elviselhetetlen szint fölött lenne 
csak képes a spontán árszabályozásra. Az összehangolt intézkedési csomag az alábbi 
három elembôl kell,hogy építkezzen: 
 
 
 
 

1, A gyógyszerrendelés szakmai szabályozása és ellenôrzése. 
 

Az orvosok gyógyítási szabadságát valamilyen tényezôk mindenképpen korlátozzák. Ez a 
korlátozás lehet kínálati, szakmai és gazdasági. Az elmúlt 40 éven a kínálat korlátozását 
alkalmazták Magyarországon. Az orvosok gyógyítási szabadsága látszólag nagy volt: a 
gyógyszerek nagy része be sem jutott az országba, de a meglevô szûk választékban 
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szabadon választhatott az orvos, érdemben sem (ellenôrzött)szakmai vagy gazdasági 
tényezôk nem korlátozták választását. A kínálat megnövekedése miatt a szakmai 
korlátozásnak kell felváltania a hiánygazdaság addigi korlátjait. 
 

Az eddigi szakmailag csak nagyvonalakban szabályozott, részben és felületesen 
ellenôrzött gyógyszer-rendelést egy részletesen definiált szakmai szabályozásnak és 
ellenôrzésnek kell felváltania. A társadalombiztosításnak fokozottabban kell ellenôriznie 
a gyógyszer - rendelés indokoltságát. A társadalombiztosítás ellenôrzô szerepe 
önmagában a társadalombiztosítás ellenôrzô apparátusának kiépítésével nem oldható 
meg. Ellenôrizni csak a szabványtól, a szakmai protokolltól való eltérést lehet, ehhez 
viszont definiálni kell a szakma szabályait. Pontosítani és részletezni kell az egyes 
gyógyszerek indikációs területeit, a rendelhetôség feltételeit és körét. A szakmai 
protokollok összeállításához, az indikációs és rendelhetôségi kör meghatározásához cost-
benefit számításokat is kell végezni, és ajánlott terápiaként nem a legolcsóbb, hanem a 
legjobb ár/hatékonyságú gyógyszert kell választani. Az a tény, hogy alapvetô a 
gazdaságosság rákényszeríti az orvos-szakmát, hogy ár szerint is mérlegeljen, nem jelenti 
azt, hogy csak az olcsó gyógyszereknek van jövôje. Az árhatékonyságba a recidívákat, a 
az eredménytelen kezeléseket, az ezekbôl következô egyéb egészségügyi költségeket is 
be kell számítani, és így már nem biztos, hogy nem a drágább (árú) gyógyszer kerül 
többe. Mindez új típusú továbbképzési rendszer és információáramlás kiépítését teszi 
szükségessé. 
 
 

Mindez feltételezi a vényfeldolgozás és vényellenôrzés új formáinak bevezetését. Csak 
az informatikai eszközök széleskörû alkalmazása hozhat eredményt: a folyamatos és 
személyre szóló részletes szakmai ellenôrzés technikailag is megoldhatatlan, de az 
informatika alkalmas az átlagtól lényegesen eltérô esetek kiszûrésére. Ezekben az 
esetekben viszont részletes elemzések tudják feltárni a valós okokat. Komoly eredményt 
hozhat, ha a gyógyszert rendelô orvos szembesül az általa utalványozott gyógyszerár-
támogatás mennyiségével. Mindez például az alapellátásban kártyapont-értékre normálva 
összehasonlíthatóvá teszi a praxisok gyógyszerköltségeit, és az átlagtól való lényeges 
eltérés esetén kell a társadalombiztosításnak a komplex ellenôrzést megkezdenie. Ez a 
módszer lényegesen hatékonyabb, mint ha a biztosító szúrópróba vagy kampányszerû 
ellenôrzéseket végez. 
 

2, A második lehetôség a jogosultság ellenôrzésének megszigorítása. 
 

Magyarországon a gyógyszerár-támogatás állampolgári jogon járt, a gyógyszer nem 
képviselt anyagi értéket. A gyógyszerár-támogatás igénybevétele nem megfelelôen 
ellenôrzött. A recept felírásánál elvben ellenôrzik a jogosultságot, de a recept kiváltásánál 
már  formálisan sem. Miután a bevezetett biztosítási kártya mögé a 
társadalombiztosításnak a mai napig sem sikerült olyan informatikai rendszert felállítani, 
mely alkalmas lenne a jogviszony biztonságos igazolására. Ennek megfelelôen a 
gyógyszer - mint értéktelen és felhasználásában nem ellenôrzött dolog -  nem csak a 
jogos felhasználóhoz került. Az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején ehhez egy el 
nem ítélhetô nemzeti attitûd is társult: a magyar társadalombiztosítás jelentôs támogatá-
sával hatalmas mennyiségû gyógyszer került a környezô országok magyarságához. Azon 
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túl, hogy ez ellenkezik a társadalombiztosítás alapelveivel, tartós megoldást ez szakmai 
szempontok miatt sem jelenthet. 
 

A fenti rendezetlen helyzetben csak a társadalombiztosítás jogviszony-igazolási 
rendszerének teljes  átalakítása hozhat megoldást. Hatékony és hosszútávon gazdaságos 
módon ez csak interaktiv memóriás kártyával oldható meg. Ez a rendszer lehet alkalmas a 
jogviszonyváltozás folyamatos és naprakész követésére, a gyógyszer-rendelés és 
ellenôrzés megkönnyítésére. Az új kártyarendszer a legmodernebb megoldás esetén is 
eredménytelen lesz, ha csupán a kártyafunkciók megoldására koncentrál, és nem egy 
átfogó személyi nyilvántartáson és komplex feldolgozáson alapul. Az új kártya 
bevezetése így komplex módon oldaná meg, illetve automatizálná az alábbi feladatokat: 
 

- a biztosítási jogviszony folyamatos és aktualizált igazolása 
- a szabad orvosválasztás dokumentálása 
- a háziorvosi rendszer finanszírozási elszámolása úgy a bejelentkezett betegek, mind az 
eseti ellátás vonatkozásában. 
- a gyógyszerrendelés automatizálása, a manuális receptírás kiváltása 
- a gyógyszerkiadás, receptkiváltás, gyógyszerár-támogatás elszámolás automatizálása 
- a gyógyszer-rendelési és szedési szokások monitorozása 
- a szakellátás igénybevételénél a jogosultság igazolása, az adminisztráció 
megkönnyítése. 
 
3, Közös kassza-rendszerek kialakítása, az orvosok személyes érdekeltségének 
megteremtése. 
 

A szakmai és adminisztratív szabályozás önmagában csak részeredményt hozhat. Teljes 
eredményt csak az orvosok érdekeltségének egyidejû megteremtésével lehet elérni. Erre 
többféle technikai megoldás is létezhet. 
A legradikálisabb megoldás az, ha a a gyógyszerár-támogatási kassza (egy részét) a 
gyógyszer-rendelésre jogosult orvosokhoz telepítik. Ebben az esetben az orvos elôre 
megkapja a rájutó keretet, abból gazdálkodik, gyakorlatilag "zsebbôl" fizeti a betege 
gyógyszerét. Ez a módszer bámennyire hatékony, nem ajánlható. Az egyszemélyes, ilyen 
fokú érdekeltség megteremtése már betegellenes lehet, másrészt az egyes praxisok 
közötti morbiditási különbségek kezelése lehetetlen, így e módszer komoly igazságtalan 
egyenetlenséget okozhatna. 
 

A fenti módszernél jobb megoldás az, ha az orvos csoportok érdekeltsége jelenik meg. Ez 
a fund holding, vagy közös kassza rendszer. A gyógyszer-rendelést végzô orvosok kerete 
és a gyógyszerár-támogatás kerete valamilyen módon összekapcsolt ezekben a 
rendszerekben. A német biztosítók ezt a kérdést egyszerûen oldották meg: a gyógyszerár-
támogatás keretének hiányát a járóbetegellátás orvosainak kerete pótolja, azaz a 
pontértékek csökkennek a túlzott gyógyszerfogyasztás esetén. A magyar szabályozás 
(mely a szerzô képviselôi módosító indítványa kapcsán került a törvénybe) ennél liberáli-
sabb: az orvosokat nem bünteti a gyógyszerkassza túllépése, de a gyógyszerár-támogatás 
keretének maradványa az alapellátás és a járóbeteg szakellátás jutalmazására fordítandó. 
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A fekvôbetegellátás azért nem került bele ebbe a körbe, mert a fekvôbetegellátás orvosai 
nem rendelnek tb támogatással gyógyszert. 
 

A bevezetett szabályozás az elsô évben csak jelzés értékû, a késôbbiekben az országos 
érdekeltséget területi szintre kell levinni, hogy az egyéni felelôsség és  érdekeltség 
jobban megnyilvánuljon. 
 

 
A gyógyszerár-támogatás makroszintû kérdései természetesen nem választhatók el a  
támogatási rendszertôl és a támogatott gyógyszerek körének meghatározásától. A mai 
egyre bôvülô engedélyezett gyógyszerlista mellett a hatóanyagtáogatás lehet az egyik - a 
biztosított és biztosító érdekeit egyaránt szolgáló - megoldás. A támogatott gyógyszerek 
köre, illetve az egyes kulcsok megállapítása politikai és szakmai döntéseket egyaránt 
igényel. Ma ártámogatási rendszer mellett milliárdos kiadást jelentenek olyan 
gyógyszerek, amelyeknél a mai szakmai protokollokat nélkülözô laza indikációk alapján 
történô rendelése esetén a hatékonyság (a milliárdos kiadás függvényében) esôsen 
megkérdôjelezhetô. Ebben az esetben szakmai döntéseket kell meghozni és az ilyen 
gyógyszercsoportban csak konkrét indikációk mellett szabad a magas támogatási kulcsot 
fenntartani. A gyógyszerár-támogatási kulcsok meghatározásának másik megközelítése 
politikai: szolidaritás elvû társadalombiztosítás esetén a krónikus és idôs betegek által 
szedett gyógyszerek gyógyszerár-támogatásának kell prioritást élveznie. 
 
 
Budapest, 1994 február 
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Az egészségügyi rendszer átalakításának további 
feladatairól. 

Az alábbi tanulmány a - szükségszerû és szerencsés - hasonlóságok ellenére nem 
tekinthetô a Magyar Demokrata Fórum egészségügyi programjának. Nem lehet az, hiszen 
egy párt programja mindig politikai preferenciákat is integráló kollektív döntésen 
nyugszik, ez az írás pedig egy személy szakmai véleményét tükrözi. Ami fontosabb 
megkülönböztetés: e tanulmány nem vállalkozott a feladatok szisztematikus 
számbavételére és struktúrálására, csupán a szerzô által saját területén fontosnak vélt, 
illetve már elôkészített feladatokat tartalmazza. 
 

Az Antall kormány az örökölt helyzetben - tragikus népegészségügyi helyzet, összeomlás 
szélén álló egészségügyi szolgálat - elsôdleges feladatának tekintette a mûködôképesség 
megôrzését, és azoknak a kereteknek a kialakítását, amelyek megalapozhatják a lakosság 
egészségi állapotának hosszútávú javulását. Ennek megfelelôen az elsô kormányzati 
ciklusban kiemelt preferenciát az alábbi feladatok és területek kaptak: 
 

- Az intézményrendszer kialakítása, feladatok, felelôsök, források tisztázása. Az 
állami - önkormányzati - biztosítási feladatok és források szétválasztása, önálló 
népegészségügyi szolgálat és önálló egészségbiztosítás kialakítása. Az új 
szereplôk: Állam: - ÁNTSZ, társadalombiztosítás: - önkormányzat, - szakmai 
érdekképviselet: - Magyar Orvosi Kamara. 

 

- Az egészségügyi szolgálat strukturális átszervezése. Háromszintû, kórházra alapozott, 
betegségközpontú ellátás helyett szabad orvosválasztáson alapuló állampolgár-
központú háziorvosi rendszer kialakítása. 

 

- Az elosztási rendszer reformja. Az addigi teljesítményt és szükségletet figyelmen 
kívül hagyó lobbi-elvû finanszírozás helyett tiszta, objektív mutatókon nyugvó, 
ellenôrizhetô teljesítményelvû finanszírozás bevezetése. 

 

A fentiek alapján egy kormányzati ciklus alatt gyakorlatilag megtörtént az egységes 
állami egészségügyi szolgálat átalakítása. Az Antall kormány egy ciklus alatt hosszú 
távra meghatározóan kialakította az új egészségügyi rendszer kereteit, ennek korrekciója, 
a részletek kimunkálása, fejlesztése,karbantartása már nem elsôdlegesen kormányzati 
feladatat, hanem az egyes alrendszereknek saját szakembereikkel kell folyamatosan 
tökéletesítenie, tartalommal megtöltenie a keretszabályozást. A részletes szakmai szabá-
lyozást a szakma kezébe kell adni. 
Mindebbôl következik, hogy a következô kormányzati ciklusban a központi prioritások-
nak meg kell változnia, át kell rendezôdnie. A továbblépés érdekében 1994 és 1998 
között az alábbi területekre kell a fô hangsúlyt fektetni: 
 

- A népegészségügyi szemlélet megerôsítése. Az egészség ügyének szélesebb, több tárca 
munkáját összehangoló kezelése, mely a betegségek megelôzésére fekteti a fô 
hangsúlyt. Ebben a munkában az egészségügyi szolgálat lehetôségein kívüli 
eszközöket is igénybe kell venni. 
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- A fejlesztések, beruházások szabályozási rendszerének kialakítása. A magyar egész-
ségügyben a fejlesztések lobbi és politikai érdekek mentén történtek, függetlenül a 
valós igényektôl. A csökkenô források ésszerû felhasználása és a területi egyenet-
lenségek megszüntetése érdekében a fejlesztéseket is az elosztási rendszerhez 
hasonló objektív, nyilvános és átlátható elvek alapján kell folytatni. Ennek kapcsán 
rendezendô az amortizáció kérdése is, mely a szektorsemleges finanszírozás utolsó 
gátja. 

 

- A humán erôforrások jobb kihasználása. A magyar egészségügy leromlott 
eszközállományát az egészségügyi dolgozók magas képzettsége kompenzálta. Az 
elért magas szakmai színvonal ugyanakkor nem egységes szakmai standardokon, 
hanem eltérô hagyományokon, iskolákon nyugszik. Az önálló gazdálkodási 
lehetôség és kényszer mellett nem tartható fenn ez az állapot, a szakma szabályainak 
definiálása mellett ki kell alakítani a modern minôségellenôrzés és 
minôségbiztosítás rendszerét. Mindez csak a képzés, továbbképzés átalakítása, a 
humánpolitikai szemlélet megváltoztatásával lehetséges. A gyógyítás ma már csak 
team-munkával lehetséges, és ehhez jobban megbecsült, differenciált képzésû 
szakdolgozókra van szükség. A team-ek egyenrangú fontosságú tagjai a 
menedzsment és technikai - kiszolgáló rész munkatársai. Az egészségügy 
megújítása csak korszerû szemléletû menedzsment segítségével lehetséges, melynek 
elsôdleges feladata az erôforrások optimalizálása a minôség és a gazdaságosság 
érdekében. 

 
- A biztosítási rendszer átalakítása. Az állami egészségügyi szolgálat biztosítási 

rendszerré alakítása megtörtént, zömmel változatlan funkciók mellett. A tényleges 
igényekhez való alkalmazkodás megköveteli a balesetbiztosítás, mint önálló ágazat 
megteremtését, a területi és ágazati decentralizáció igényét. 

 
Mindez nem jelenti azt, hogy az MDF a fenti teendôkre egyszerûsíti 1994-98-as program-
ját, csupán azt, hogy a megkezdett munka folytatásán kívül a fenti feladatoknak kell 
nagyobb figyelmet és erôt szentelni. 
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Az új intézményrendszer 
Az egészségügyi rendszer átalakítását a következô kormányzati ciklusban követnie kell 
az intézményrendszer átalakításának is. A Népjóléti Minisztérium 1990-ben a Szociális 
és Egészségügyi Minisztérium funkcióit örökölte, mely az elôzô korszak politikájának 
koncepcióját tükrözte a feladatok és források egységesítésében. Az elsô kormányzati 
ciklus alapvetôen átalakította a struktúrát, a feladatot és az intézményeket. Mindennek a 
változásnak a kormányzati feladatok megoszlásában is tükrözôdnie kell. 
Ennek megfelelôen külön Egészségügyi Minisztériumot kell felállítani, míg a szociális 
részt a lakossági szociális ellátások egységeként a jelenlegi Munkaügyi Minisztériummal 
kell összevonni, Szociális(-Népjóléti) Minisztérium néven. Ez megteremti annak a 
lehetôségét, hogy a kormányzati szervek, központi alapok és a helyi önkormányzatok 
közös irodát tartsanak fenn a lakossági szociális pénzellátási rendszerek mûködtetésére, 
melyek egységes informatikai rendszeren alapulnak. Az állampolgárnak így bármilyen 
problémájával egyetlen irodát kell felkeresnie, és ott eldöntik, hogy központi, vagy 
önkormányzati segélyre, munkanélküli ellátásra, vagy milyen egyéb eseti, vagy 
rendszeres segélyre jogosult, de ugyanitt intézheti a nyugdíj és táppénz-problémáit is. 
 

Az Egészségügyi Minisztérium feladata az egészség komplex feltételrendszerének 
biztosítása. Ennek megfelelôen kiemelt feladata a népegészségügyi feladatok ellátása, a 
környezeti ártalmak minimalizálása, az egészséges életmód, a pozitív minták propagálása 
centrális eszközökkel és a lakossági kezdeményezések támogatásával, valamint a 
közegészségügyi ellátás biztosítása. A gyógyító szolgálatok terén feladata és felelôssége 
az egészségügyi ellátás egyenletes hozzáférésének garantálása és az egészségpolitika 
készítése, nem pedig az egészségügyi szolgálatok irányítása. Fô tevékenysége az egész-
ségmegôrzés, az elsôdleges megelôzés (primer prevenció), és ezt csak a kormányzati 
politika átfogó összehangolásával oldhatja meg. 
A szerzô szimpatizál azzal a nem elterjedt modellel, mely az egészségügyi minisztéri-
umot a környezetvédelmi minisztériummal vonja össze, megteremtve ezzel a primer és 
szekunder prevenció irányításának tárcaszintû egységesítésének lehetôségét. 
 

A népegészségügyi feladatok elláthatóságának érdekében a Népjóléti Minisztérium 
kormányzati pozícióját is meg kell erôsíteni. Az interdiszciplináris szemlélet megerô-
södése érdekében a minisztérium állományába más tárca szakembereinek is helyet kell 
kapniuk - kicsiben leképezve a kormányzati struktúrát -, hogy az egészség érdeke és 
szempontjai jobban érvényesüljenek általában a törvényhozásban. Miután a minisztériu-
mok elsôdlegesen elvi szinten a koordinálás és jogszabály-elôkészítés terén végzik 
munkájukat, a megelôzés gyakorlati - technikai szervezését az e célra létrehozott Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (ÁNTSZ) kell szerveznie, irányítania. 
Ehhez a szervezetnek nagyobb forrást és megnövekedett mozgásteret kell kapnia. Az 
ÁNTSZ megerôsítését indokolja az a tény is, hogy a rendszerváltás kapcsán létrejött 
társadalmi mobilitás, az országhatárok kinyílása, a hajléktalanok számának megnöveke-
dése felboríthatja a kialakult kedvezô járványügyi helyzetet, valamint a szabad orvos-
választás feldarabolja a csecsemô és gyermekellátás területileg ellenôrzött és irányított 
rendszerét. A megnövekedett szabadság megnövekedett felelôsséggel is jár az ál-
lampolgár részérôl, de a gyermekek esetében ez a felelôsség nem hárítható át. Ezért mind 
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a védônôi, mind az ifjúság-egészségügyi szolgálatot központi forrásból fenntartott, a 
társadalombiztosítási ellátásoktól szeparált szolgálattá kell alakítani. 
 

A közegészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok mellett kiemelkedô szerepet kell 
kapnia az egészségnevelésnek, melynek a jelenleginél sokkal hatékonyabban, a mai 
korszerû kommunikációs gyakorlatnak megfelelô modern eszközöket is felhasználva kell 
elérnie, hogy az Állampolgár értéknek tekintse egészségét, és szokásainak meg-
változtatásával maga is tegyen ezért. Ehhez vagy új, a reklámpszichológiában is jártas 
marketing és PR szakembereket is foglalkoztató csoportot kell létrehozni, vagy az erre a 
célra létrehozott intézet, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet munkáját kell a forrás és a 
feladat biztosítása mellett hatékonyabbá tenni. Az egészségnevelésben az iskolának 
kiemelkedõ szerepet kell kapniuk. Az egészségtan tantárgy csak egy része ennek a 
munkának, az iskolának mint viselkedésmintának is meghatározó szerepe van. 
 

A kormányzati struktúra átalakítása nem lehet eredményes az állampolgári kezdeménye-
zések megerôsödése nélkül. Ennek megfelelôen a különbözô egészségvédelmi és 
egészségnevelési programok megvalósításánál fokozatosan kell számítani a különbözô 
civil szervezôdésekre, alapítványokra, egyesületekre, egyházakra, karitatív szervezetekre. 
A kormányzatnak elsôsorban segítenie és koordinálnia, nem pedig irányítania kell ezek 
munkáját.  
Lényeges kérdés, hogy egy megosztott feladat- és hatáskörön alapuló társadalomban a 
Kormánynak kell-e, szabad-e foglalkoznia az egészségügyi szolgálatok finanszírozási 
módjával, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) költségvetésének részleteivel, 
vagy ez már az önkormányzat feladata. Az egészségügyi kormányzatnak valóban nem 
dolga az egészségügy kézivezérlése, vagy az önkormányzat közvetlen irányítása, 
ellenôrzése. Az egészségpolitikáért azonban továbbra is az egészségügyi tárca a felelôs, 
így két okból sem lehet a kormányzatnak e területrôl kivonulnia. Egyrészt, mert az 
elosztás technikája (a finanszírozás) hihetetlen költségeltéréseket okozhat, és egy nem 
megfelelôen kiválasztott finanszírozási technika következménye túlnô az OEP 
hatáskörén: a költségrobbanás a nagyságrendek miatt az ország egész gazdaságát viheti 
csôdbe. Másrészt lényeges annak tudatosítása, hogy a finanszírozás nem egyszerûen 
pénzelosztási technika, hanem az egészségpolitikai szabályozás érzékeny, piaci eszköze. 
Ha egy kormány nem rendeleti úton, diktátumokkal akar szabályozni, akkor nem 
mondhat le errôl az eszközrôl. 
 

Az egészségügyi reform szükségszerû feltétele volt a feladatok és források szétválasztása, 
az egyes feladatoknak megfelelô intézményrendszerek kiépítése. Mindez azt a veszélyt 
rejti magában, hogy ismét kialakulnak párhuzamos ellátások és intézmények szeparált 
rendszerei, valamint a kuráció - prevenció, illetve a különbözô szociális ellátások 
szükséges és hatékony egysége megbomlik. A szociális ellátások terén az egységes -
 vagy egymással szabályozottan kommunikáló - informatikai rendszeren alapuló Területi 
Népjóléti Irodák valósíthatják meg ezt az elvet, amelyekben az állampolgár minden, a 
szociális-népjólét területére tartozó pénzellátási ügyét intézheti. Itt történne a 
munkanélküli segély megállapítása és folyósítása, a munkanélküli ellátásból kikerültek 
keresetpótló támogatása, a rendszeres és eseti önkormányzati szociális ellátások 
megállapítása és folyósítása, a GYES-GYED, családi pótlék  ügyintézés és kifizetés, 
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valamint a társadalombiztosítás pénzellátásainak (nyugdíj, táppénz, rokkantnyugdíj, stb) 
ügyintézése. Ez esetben a kiépítendô Területi Népjóléti Irodák a Munkaügyi Központok, 
az önkormányzati szociális irodák és a társadalombiztosítási alapok területi 
ügyfélszolgálati irodáinak funkcióit és forrásait egyesítenék. Ennek megfelelôen a 
munkahelyi kifizetôhelyeket kivéve itt történne a társadalombiztosítás jogviszony-
igazolása is. Mindez megteremtené a hatékony pénzfelhasználás lehetôségét, melynek 
alapja a közös üzemeltetés és az egységes informatikai rendszer. Az egységes 
információs rendszer lehetôvé teszi a különbözô források összehangolását, és így a 
párhuzamosságok kiszûrését, a támogatás indokoltságának jobb megalapozását, azaz a 
hatékony és igazságos támogatási rendszer megvalósítását. Ebben az esetben a jelenlegi 
társadalombiztosítási kártyákat a csere alkalmával a fenti funkciók egyesített 
kiszolgálására alkalmas intelligens kártyával kell helyettesíteni. Ez a kártya a biztosítási 
jogviszony igazolása, bizonyos egészségügyi információk hordozására mellett egyfajta 
"szociális hitelkártya" funkció ellátására is alkalmas lehet, mely lényegesen leegyszerûsíti 
a pénzellátás technikáját. A késôbbiekben mindehhez banki funkció is rendelhetô, így a 
szociális népjóléti rendszer pénzmozgása racionalizálható, valamint ez a bank lenne 
képes a szociális-népjólét vagyongazdálkodásának hatékony megvalósítására is. Miután 
az egészségügy, a nyugdíj, a munkanélküli ellátások és a szociálpolitika kiadásai, 
pénzmozgásai együttesen hatalmas összeget tesznek ki, így ebben az esetben a pár 
ezrelékes nyereség nominálértéke is jelentôs. 
 

A megvalósítást természetesen nem csak a gazdasági racionalitás indokolja. Ennél 
fontosabb az Állampolgár segítése, hiszen ebben a formában nem kell feltétlenül tudnia, 
hogy az ô esetében a segítség mely módját, melyik intézményrendszeren keresztül van 
lehetôsége igénybe venni, csupán azt kell tudnia, hogy baj esetén hova kell fordulnia, és 
ott eldöntik, hogy a segítségnyújtás mely formájára van lehetôség.  
 

A Területi Népjóléti Irodák kiépítésénél két megoldás létezhet: vagy a pénzellátási 
funkciót tekintjük meghatározónak, és ebben az esetben valamelyik létezô, széles körben 
jelenlevô pénzintézményre célszerû ráépülniük, vagy pedig a szociális ellátások 
leginkább kiépült hálózatát kell továbbfejleszteni e célból.  
 

Az egészségügyi ellátásban az Egészségház újraértelmezett koncepciójának megva-
lósítása jelentheti az újtípusú integráció lehetôségét. A korszerû és hatékony ellátás 
érdekében a következô idôben szakmailag és anyagilag preferálni kellene az Egész-
ségházak terjedését. Az egészségház korszerû értelmezésben különbözô szintû (állam, 
önkormányzat, társadalombiztosítás, egészségpénztárak, civil szervezôdések) által 
nyújtott és szervezett ellátások találkozásának színtere. Ennek segítségével elérhetô, hogy 
a különbözô forrásokból, különbözô szervezetek által nyújtott ellátások, szolgáltatások, 
lehetôségek összeérjenek, és megvalósuljon az egészségnevelés, a prevenció és a kuráció 
egysége. Mindez nem jelenti azt, hogy az elkövetkezendô idôben új kényszerintegrációt 
kell az egészségügyre erôltetni, csupán azt kell elérni, hogy amennyiben egy közösség 
szeretné ilyen módon segíteni polgárait, akkor ehhez kapjon központi szakmai és anyagi 
támogatást. 
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Az Egészségház koncepciójának központjában az alapellátás egysége áll. Ennek meg-
felelôen célszerû elérni, hogy egy épületben legyen a felnôtt és gyermek háziorvosi 
rendelés, a fogorvosi rendelés, a védônô, valamint a központi ügyelet. Mindez így még 
csak központi rendelô, egészségházzá akkor válik, ha a kuratív medicina mellett az 
épületben kapnak helyet a különbözô társadalmi szervezetek, önkormányzati és 
állampolgári kezdeményezések. Itt kell, hogy az épületben rendelô orvosokkal 
együttmûködve otthonra találjanak a betegek és rokkantak szervezetei (vesebetegek, 
stomaklub, allergiaklub, mozgáskorlátozottak, stb), de itt kell teret kapnia az egész-
ségmegôrzô programoknak és csoportoknak is. Helyet kaphat az egészségházban a kont-
rollált, irányított és felügyelt természetgyógyászat is, de ugyancsak az Egészségházban 
kell mûködniük az önkéntes egészségpénztáraknak is, mert csak így valósulhat meg az 
alap és a kiegészítô szolgáltatások hatékony egysége.  Az Egészségházakban  térbeli 
közösségnek átjárható szellemi közösséggé kell válnia, egységbe foglalva a prevenció 
eltérô formáit a kurációval. 
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Az új minisztérium alapfeladatainak ütemezése 
Az 1990 és 1994 közötti kormányzati ciklus elegendô tapasztalatot szolgáltatott a 
minisztérium munkamódszerének megváltoztatásához. Az elsô kormánynak nem volt 
más választása, mint a flexibilis feladat-meghatározás, hiszen folyamatos operatív 
válságmenedzselés mellett egyszerre kellett elvégeznie a tényfeltárás, a tervezezés, 
társadalmi egyeztetés és átalakítás teljes folyamatát. A keretrendszer így hihetetlen rövid 
idô alatt elkészült, a reform második szakasza sokkal nyugodtabban folyhat, így 
tervszerûbb munkát tesz lehetôvé. Az új minisztériumnak munkáját 3 szakaszra kell 
bontania. 
 
I. Az elsô évében a hosszútávú tervezés alapjait kell megfelelô tár-
sadalmi konszenzussal kialakítani az alábbi munkák, feladatok 
alapján. 
 
Task 0. Az intézményrendszer átalakítása 
A fent vázolt szervezeti változtatások elvégzése, az önálló Egészségügyi Minisztérium 
kialakítása. 
 
Task 1. Döntési mechanizmusok, érdekképviselet 
Az eddig kialakult formális és informális döntési és egyeztetési szinteket és mecha-
nizmusokat felül kell vizsgálni, és pontosan meghatározott egyeztetetési mechaniz-
musokat és jogosítványokat kell definiálni a hatalmi ágakban és szinteken. Megfelelô 
jogosítványok nélkül az egyeztetés súlytalan, de parttalan is, mert a definiálatlan 
jogosítvány hajlamosít a túlterjeszkedésre is, az inadequát ellenôrzés igényét veti fel. 
A kialakult fôbb szereplôk (Parlament, Kormányzat, Társadalombiztosítás önkor-
mányzatai, Magyar Orvosi Kamara) között kell elsôsorban tisztázott felelôsségi- és 
hatáskört megállapítani. Kérdésként merül fel, hogy az egészségügy döntési 
mechanizmusaiba a "fogyasztó", a beteg megfelelôen reprezentálva van-e. Megítélésem 
szerint nem, hiszen a társadalombiztosítás önkormányzatai inkább a hatalmi ágazatként 
mûködnek, munkáltatói és munkavállalói, valamint gazdálkodói érdekeket megtestesítve 
nem tekinthetôk elsôdlegesen a betegek érdekképviseleti szervének. (Ez nem meglepô, 
hiszen a biztosítotti kör szerencsére nem azonos a betegek körével.)  
 
Task 2. Népegészségügyi terv 
A megkezdett munka folytatandó, és az "Egészségesebb Nemzetért" programból tör-
vényben, vagy OGY határozatban rögzített komplex népegészségügyi cselekvési 
programot kell készíteni. 
 
Task 3. Egészségpolitikai preferenciák 
A romló népegészségügyi adatok és a gazdasági kényszer szükségessé teszi a források 
koncentrálását és jobb kihasználását. A jelenlegi kapacitások és a morbiditási viszonyok 
felmérése után ki kell jelölni azokat a területeket, amelyek - a hatékonyságot is 
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figyelembe véve - az elkövetkezô években kiemelt preferenciát élveznek. Mindez 
elengedhetetlenné teszi a fejlesztések, irányának szabályozását, a jelenlegi kapacitások a 
felülvizsgálatát. 
 
Task 4. A Szakma definiálása (QA) 
A magyar egészségügy magas szakmai színvonala ellenére iskolákra, hagyományokra 
épül. Racionális, a beteg érdekét is figyelembe vevô eszközhatékony forrásfelhasználás 
csak a szakmai szabályok definiálása, a standardok kidolgozása és a minôségbiztosítás 
rendszerének folyamatos kiépítése után lehetséges. 
 
Task 5. Egységes informatikai rendszer 
Korszerû, népegészségügyi és gazdasági szempontból egyaránt hatékony egészségügyi 
rendszer csak korszerû informatikai eszközökre alapozódhat. Az egyes alrendszerek 
eddig is jelentôs eredményt értek el az informatika fejlesztése terén. A késôbbiekben ki 
kell alakítani azt az egységes felületet, amelyen keresztül a társadalombiztosítás, az 
egészségügy és a népegészségügy alrendszerei egymással kommunikálva az 
egészségpolitika új minôségét hozhatják létre. 
 
II. Az egészségügyi törvénykezés újraszabályozása. 
Csak a fentiek után van realitása a régóta várt új egészségügyi törvénynek a megho-
zatalának. A fenti elôkészítés nélkül egy politikai szándékként meghozott egészségügyi 
törvény csak kényszerpályákra állítaná és nehezítené az egészségügyi rendszer reformját. 
 
 

Két alapvetô törvényt kell ebben a periódusban meghozni: 
 

1, Egészségügyi törvény, 
mely az egészség feltételrendszerérôl, az állampolgár ezzel kapcsolatos jogairól, va-
lamint a szakma szabályairól szól, 

és a 
2, Társadalombiztosítási törvényt,  

mely a biztosítottak jogait és kötelezettségeit részletezi. 
 
III. A minisztériumnak a ciklus utolsó harmadában a rendszer szükséges 
korrekcióin kívül a folyamatosság biztosításával, a következô idôszak 
feladatainak elôkészítésével kell foglakoznia.  

151 



A fejlesztések és az erôforrások meghatározásának rendszere 
1994-98 között 

 
1990 és 1994 között - megtörve az addigi hagyomány, illetve lobbi-elvet -, sikerült a 
társadalombiztosítás által fizetett mûködési költségekben egy objektív elosztási rendet 
kialakítani. A következô ciklusban a fejlesztések, beruházások terén is ki kell alakítani 
egy ehhez hasonló objektív, átlátható és ellenôrizhetô rendszert. Nem megengedhetô az, 
hogy megyék között ma is 100 % különbség van pl. az 1000 lakosra jutó sebészeti 
ágyszámban, vagy hogy nagyértékû mûszerek egy területre halmozódtak, míg 
országrészek ellátatlanok. 
 
 
A probléma korrekt megoldása érdekében egy olyan térkép-alapú információs rendszert 
kell kidolgozni, mely segítségével meghatározható, hogy az ország egyes részei között 
milyenek az ellátási különbségek, a fejlesztések mennyire sikerültek féloldalasra. Ennek 
az objektív felmérésnek alapján, az egészségpolitikai célkitûzéseknek megfelelôen kell az 
egészségügyben a területi egyenetlenségeket kiegyenlíteni, a morbiditási viszonyok 
figyelembevételével. E folyamat kapcsán az amortizáció kérdését is rendezni kell. Az 
MDF két változatban is kidolgozta a probléma megoldását, az elsô változat az önkor-
mányzatok egyenlôbb teherviselésére épít, míg a másik megoldás a szektorsemlegességet 
támogatja inkább a központi amortizációs alap teljesítményelvû elosztásával. 
 
 
A fejlesztések csak széles konszenzuson alapuló egészségpolitikai célok mentén való-
síthatók meg hatékonyan. Ennek megfelelôen az ÁNTSZ által mért, gyûjtött, és a 
finanszírozás kapcsán keletkezett egészségügyi adatok feldolgozásával és elemzésével ki 
kell jelölni azokat a területeket, ahol a legnagyobb a fejlesztés szüksége, és a beruházás 
legnagyobb költséghatékonysággal javítja az ellátás színvonalát. Mindez 
nélkülözhetetlenné teszi a szakmai standardok kidolgozását, a minôségellenôrzés és 
minôségbiztosítás meghonosítását, következetes alkalmazását. Ennek alapján kell 
meghatározni azokat a stratégiai irányokat, melyeknek megfelelôen kell az erôforrásokat 
átrendezni. 
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A társadalombiztosítás rendszere 1994-98 között 
 
A Biztosítási rendszer átalakítása hosszú folyamat. Tovább kell folytatni a profil-
tisztítást, azaz az állami és biztosítási feladatok szétválasztását. Az állampolgári jogon 
járó ellátásokat (védônôi szolgálat, ifjúság-egészségügy, terhesgondozás, tömegsporttal 
kapcsolatos sportegészségügy, stb) forrás és felügyelet szempontjából az ÁNTSZ alá kell 
rendelni. A társadalombiztosításon belül, de elkülönült alapként, kockázatarányos 
munkáltatói járulék-megállapítással kell kezelni a balesetbiztosítás és a foglalkozás-
egészségügy problémakörét. Ez hoz megnyugtató megoldást az üzem-egészségügyi 
szolgálat számára is. A ciklus során ki kell alakítani az önálló balesetbizosítási ágazatot, 
mely a foglalkozás-egészségügyi feladatok és a korhatár alatti rokkantellátások 
szervezésére és finanszírozására szolgál. A foglalkozás-egészségügyi ellátást 
finanszírozási és felügyeleti szempontból el kell választani az üzem területén folyó 
kuratív ellátásoktól. Az üzem-egészségügyi feladatokat megadott méret, illetve 
veszélyességi fokozat felett önálló szolgálatnak kell ellátnia, egyébként a munkahelyek 
maguk döntenek arról, hogy a munkaalkalmassági és a munkahigiéniés ellátásokat maguk 
szervezik, vagy vásárolják meg az ellátási piacon. 
 
 

A biztosítottak érdekeit leghatékonyabban az u.n. 24  órás biztosítási rend szolgálja, mely 
elônyös a biztosítónak és a munkáltatónak is, mert kiiktatja a felesleges jogi vitákat. A 
kialakítandó rendszerben a munkavállalói járulék mértéke továbbra is jövedelemarányos, 
míg a munkáltatói járulék mértéke a bevezetést követôen a munkahely osztályba-
sorolásának megfelelôen kockázatarányos. Ez késôbb bónuszrendszereken keresztül a 
helyi munkavédelem hatékonyságával korrigálható, és szintén preferálandó a munkahelyi 
mentálhigiéniés programok (Munkahelyi Segítség Tanácsa) elterjedése. Ezek a 
programok a szenvedélybetegségek közösségen belüli komplex megoldását nyújtják, oki 
kezeléssel csökkentve a munkahelyi baleseteket. A balesetbiztosítási ágazat kialakítása 
kapcsán felül kell vizsgálni a munkaképesség csökkenés megállapításának 
mechanizmusát. A jelenleginél objektívebb, árnyaltabb, és ellenôrizhetôbb rendszer 
kialakítására van szükség. 
 
 
 

Mindez szükségessé teszi az új társadalombiztosítási törvény elkészítését. Ebben a már 
kialakult három ágazat elkülönült feladatait kell rögzíteni, pontosan definiálva azt, hogy a 
biztosítottnak milyen szolgáltatás, milyen feltételek mellett jár. A törvény végrehajtását 
részletezô rendeleteknek pontosan kell részletezniük a szolgáltatások tartalmát, beleértve 
a hotelszolgáltatásokat is. Ez teremti meg a többszintû biztosítás alapját. 
 
Az egészségbiztosítónak át kell vennie a mindazokat a szerepköröket, melyek a 
"harmadik fizetô" elvébôl következnek. A teljesítmény alapú elszámolás nem csak a 
forráselosztás eszköze, hanem ez teremti meg a korrekt szerzôdéskötés és a minô-
ségbiztosítás lehetôségét. 
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A biztosítónak át kell alakítania a szerzôdéskötés rendszerét. A szerzôdéseket konkrét 
feladatokra és meghatározott kapacitásokra kell kötni, az egyes teljesítmény-elszámolási 
tételeknél pedig pontosan meg kell határozni az egyes ellátási események pontos szakmai 
tartalmát és feltételeit. A szakmai tartalom és feltételrendszer definiálása nem politikai 
feladat, így ebben a munkában a szakmának meghatározó szerepet kell játszania. Az 
egyes ellátási eseményekhez idô-normatívákat is hozzá kell rendelni: korrekt, részletezett 
kapacitás-lekötésen alapuló szerzôdéskötés esetén az idô-normatívák belépése hatékony 
eszköz a teljesítménygerjesztés, a pontinfláció elleni kûzdelemben. 
 

A minôségellenôrzés csak a szakmai szabályok definiálása után válik realitássá, mert a 
biztosító jogilag rendezett körülmények között csak ennek alapján tudja ellenôrizni a 
szolgáltatások minôségét. 
 
Az ágazatok szétválasztásán, a bekövetkezett változások rögzítésén kívül a társada-
lombiztosítás alapkoncepciójában is újragondolandó. A jelenlegi majdnem teljeskörû 
biztosítás fenntartása nem feltétlenül célszerû. A biztosításból csak igen szûk réteg marad 
ki, és ennek a rétegnek az ellátása nem jelent érdemi változást az egészségügy 
bevételében, viszont a nem teljeskörû biztosítottság miatt az adminisztrációs kiadás már 
mérhetô többletköltségeket okoz. Jelenleg a pár ezrelék nem biztosított miatt a lakosság 
több mint 99%- át kell igazolvánnyal ellátni) Ennek megfelelôen célszerû lenne 
teljeskörûvé kiterjeszteni a biztosítási kötelezettséget. Ma a biztosítás nem teljeskörû. A 
befizetés ellenôrzése a szolgáltatás igénybevétele esetén történik a biztosítási kártya 
ellenôrzésével. Ez hatékonyan csak nagyon magasszínvonalú informatikai infrastruktúra 
mûködtetése esetén lehetséges, de ebben az esetben a költséges rendszer csak azokat 
ellenôrzi, akik igénybe akarják venni a szolgáltatást (output control). Ennél célszerûbb, 
ha kötelezô biztosítási rendszerben nem a szolgáltatás igénybevételekor ellenôrzik a 
befizetés megtörténtét, hanem önmagában a befizetési rendbe van beépítve az ellenôrzési 
mechanizmus (input control). Ennek a megoldásnak nem csak gazdasági elônyei vannak: 
ebben az esetben a befizetési kontroll és a szolgáltatás igénybevehetôsége elválik 
egymástól, azaz az állampolgár nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének pénzügyi akadálya van. 
 

 
Alapvetô vita a társadalombiztosítás egységének kérdésköre. Az MDF tartja magát 
eredeti programjához: több-intézményes, több-biztosítós rendszert kíván megvalósítani. 
Ugyanakkor legfontosabbnak az ellátás széleskörû biztosíthatóságát tartja, így fokozatos 
átmenetet tart kívánatosnak. Elsô lépcsôben megtörtént a társadalombiztosítás 
kialakítása, a két meghatározó ágazat szétválasztása, majd az egyszintû biztosítási 
rendszer mellett 1993-tól megjelentek a kiegészítô egészségpénztárak is. A következô 
reális lépés az, ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron belül, lakossági kezdemé-
nyezésre területi vagy ágazati alapon önálló gazdálkodású részek (tagozatok, 
társpénztárak, stb) jönnek létre. Az ágazati vagy területi alapon szervezôdô pénztárak 
esetén természetesen a nagyobb jövedelmû rétegek vagy területek önállósulnának elô-
ször, ami veszélyeztetné a biztosító szolidaritási jellegét, és így tömegek ellátása 
kerülhetne veszélybe. Ezért csak az a megoldás engedhetô meg, hogy megmarad a 
központi járulékgyûjtés és regisztrálás, és az önállósulni kívánó csoportok az országos 
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átlagnak megfelelô befizetett járulékátlagot kapják meg szabad felhasználásra. 
Alapkövetelmény, hogy ezeknek a csoportoknak mindazt a szolgáltatást nyújtaniuk kell, 
amit a társadalombiztosítás elôír, és ezért külön járulékot vagy díjat nem szedhetnek. 
Elterjedésüket hátráltatja, hogy az ellátószolgálat adminisztrációs terheit vagy költségeit 
ez a megoldás növelheti. Ezek pénztárak ugyanakkor sokkal hatékonyabbak lehetnek, 
mert a pénztárak méretük, átlátható szervezetük, közösségi felelôsségérzetük kapcsán 
lesznek alkalmasak a helyi viszonyokra adaptált valódi kockázatkezelô magatartásra és 
hatékony gazdálkodásra.  
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A finanszírozás (elosztási rendszer) átalakításának folytatása. 
Az egészségügyi szolgálat alapvetô átszervezése megtörtént, a késôbbiekben alapvetôen 
az eddigi változások korrekciója, életszerûvé tétele a feladat. Ebben az egészségpolitika 
szerepe másodlagos, a késôbbi folyamatokban a szakmai testületeknek kell a vezetô 
szerepet játszania.  
A reform következô szakaszában fokozott gondot kell fordítani a humán erôforrások jobb 
megbecsülésére és kihasználására. Az egészségügyi szolgálat jobb megbecsülésének 
egyik alapja az egészségtelen munkaerô-struktúra korrigálása. Ennek megfelelôen a 
képzésben preferálni kell a magasan képzett, diplomás egészségügyi szakdolgozók 
képzését. A gyógyítás csak team munkában lehet eredményes, melyben a 
szakdolgozóknak fontosságuknak megfelelô megbecsülést kell élvezniük. Az erkölcsi 
megbecsülés igénye csak szólam szintû marad az anyagi megbecsülés elmaradása esetén, 
tehát kiemelt problémaként kell kezelni az egészségügyi szakdolgozók bérezését. 
 

A társadalombiztosítás által nyújtott egészségügyi ellátások finanszírozási rendszere 
elnyerte alapvetô formáját, de természetesen további finomítások szükségesek. 
 
 

Az alapellátás rendszere összességében és alapkoncepciójában bevált. A háziorvosi 
rendszer finanszírozásában az alábbi változások javasolhatók: 
 

Elsôként a degresszió kérdését kell újratárgyalni. A degresszió fenntartása -a szükséges 
változtatással- az orvosok többségének érdeke, eltörlésével a praxisok 74 %-a járna 
rosszabbul. Ugyanakkor el kell különíteni egy alapot, mely a szélsôséges helyzeteket, -az 
apró falvak problémája és az indokolatlanul hátrányt okozó degresszió- kezeli 
méltányossági alapon. A degresszió további változtatásának lehetôsége, az, ha a 
degresszió töréspontja a praxis munkatársainak létszámához kötött. (Pl.: orvos 1500 pont, 
felügyelt orvos, diplomás egészségügyi szakdolgozó 1200 pt, nôvér 800 pt, orvos-írnok 
400 pt.) Ez a csoportpraxisoknak, a fiatal kollégát oktató tutoroknak, a magasabban 
képzett dolgozókat alkalmazó kollegáknak kedvez. A késôbbiekben a 
súlyszámrendszerbe az életkoron kívül szakmai és minôségi paramétereket is be kell 
beépíteni. A háziorvosi szûrô-gondozó tevékenység az orvosi munka természetes 
velejárója, szépsége. Ugyanakkor a helyi igényeknek megfelelô külön egészségvédelmi 
programokat az ÁNTSZ-nek kell szerveznie és finanszíroznia. 
 

A járóbeteg szakellátás finanszírozási módja megfelelô biztonsági tartalékkal, 
átmenettel indult. A közben szerzett tapasztalatok alapján a mind az ambuláns, mind a 
kórházi pontszámok és súlyszámok folyamatos korrekciója szükséges. Eredménye attól 
függ, mennyire sikerül e folyamatot társadalmasítani, mert a keretrendszert szakmai 
tartalommal csak a szakma töltheti meg. Fokozni kell a teljesítményarányos részt, amíg 
meg nem szûnik a jelenlegi bázis. Növelni kell a járóbetegellátásra fordított keretet, el 
kell érni az ambuláns és a kórházi tarifák összehangolását. Ennek kapcsán anyagilag is 
érdekeltté kell tenni a kórházakat abban, hogy a járóbetegellátást helyezzék elôtérbe.  
 

Amennyiben a tapasztalatok szükségessé teszik, szakmai és adminisztratív fékeket kell 
beépíteni az elszámolható pontmennyiségekben a tisztességesen dolgozók érdekében. 
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A bevezetett tételes elszámolás alapvetôen idegen a magyar egészségügy finanszírozási 
rendszerétôl. Ennek megfelelôen a rendszer egysége, gazdaságossága, és az egészségpo-
litikai célkitûzések megvalósítása érdekében a járóbeteg szakellátás területén is a lehetô-
ségekhez képest a normatív elszámolást kell megvalósítani. Ennek egyik lehetséges 
módja az Ambuláns Eset Csoportok rendszerének kidolgozása, melyet kutatás szinten 
mindenképpen elô kell készíteni. 
 

A fekvôbetegellátás reformjában is elsôsorban a már megkezdett folyamatokat kell 
folytatni. A legfontosabb feladat az örökölt különbségek felzárkóztatás jellegû kiegyenlí-
tése. Ez mind a kapacitásra, felszereltségre és a finanszírozásra is igaz. Az eltérô saját 
árakat több lépcsôben lehet kiegyenlíteni: elôször a hasonló méretû és feladatú kórházak 
(pl: egyetemek, megyei kórházak, városi kiskórházak) között a csoporton belül kell 
megtenni a felzárkóztatást, majd a csoportok között is ki kell egyenlíteni a 
különbségeket. A kiegyenlítés csak a fokozatos felzárkóztatás eszközével mehet végbe, 
elvenni egyik intézménytôl sem lehet forrást ezen a címen. A kiegyenlítés nem lehet 
automatikus, csak a ténylegesen kihasznált kapacitások kiegyenlítése indokolt. Ennek 
megfelelôen a kiegyenlítés mechanizmusában a funkcionális ágykihasználás szerinti 
korrekciónak is szerepet kell kapnia. Alapvetõ vita a csoportok közötti felzárkóztatás 
szükségességének kérdése. A progresszív ellátás szükségessége az eszközhatékonyság és 
szakmai indokok miatt nem vitatható. Az ehhez szükséges magasabb fajlagos költséget, 
egy ágyra jutó nagyobb forrássûrûséget alapvetõen a nagyobb szakmai igényességbõl 
fakadó magasabb EsetÖsszetételi Indexnek kell biztosítani, nem pedig a cégtáblának. 
Ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy a progresszív ellátásnak obligát többletköltségei 
is vannak, amit biztosítani kell. Ugyancsak meg kell találni az egyéb, ellátási érdeket is 
szolgáló egyedi eltérések kezelésének technikát is. Ez pótlékrendszerrel és egyéb 
források (pl.: egyetemek esetén oktatásügy) igénybevételével oldható meg. 
 

Lényeges kérdés az aktív, a krónikus és a szociális ágyak tényleges szétválasztása, 
melynek nem csak szervezetileg, de felszereltségében is meg kell jelennie. A súlyszám 
karbantartás fokozottabban meg kell jelennie a szakmai igényességnek, mert a 
progresszív ellátáshoz szükséges magasabb bevételt nem a magasabb alapdíjjal, hanem 
nagyobb szakmai tartalommal kell ezeknek az intézményeknek elérni. A besorolásnál 
csoportképzô faktorrá kell tenni az intenzív ellátást, kemoterápiát és a sugárterápiát. A 
fekvôbetegellátáson belül várhatóan külön kérdéskörként kezelendô a rehabilitációs 
osztályok kérdése. 
 

Preferálni kell az ápolási idôt lerövidítô (one day clinic jellegû) ellátásokat, és a kórházi 
ápolást kiváltó otthoni ápolást. Az otthoni ápolás rendszerszerû, társadalombiztosítás 
alapján minden rászorultnak járó  ellátásként való bevezetése az alacsonyabb fajlagos 
költség ellenére sem realitás, mert az igények e téren nehezen definiálhatók. Elterjedésére 
két területen lehet számítani: a fekvôbetegellátásban az ellátó kórház terhére és 
felelôsségére az ápolási idô lerövidítése céljából, és az alapellátásban a kórházi ellátások 
kiváltására. Ebben a formában az önkormányzat, egyház, alapítvány vagy  más 
állampolgári kezdeményezés tart fenn ilyen szolgálatot, melynek költségeihez a 
társadalombiztosítás hozzájárul. 
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A finanszírozhatóság érdekében szakmai standardok és protokollok kialakítása után újra 
kell szabályozni a gyógyszerrendelés jelenlegi szabados gyakorlatát, míg a gyógyszerár-
támogatásnál a hatóanyag szerinti támogatást, a gyógyászati segédeszközök esetében az 
állapottámogatást kell elôtérbe helyezni. 
 

A finanszírozási rendszer változásában újdonságként szerepet kell kapnia a közös kassza-
rendszerek elvének. Ez azt jelenti, hogy az elkülönült források összekötésével az 
egészségügy egyes rétegeinek gazdálkodására vissza kell hatnia az általuk "okozott" 
költségeknek. A területi és szakmai elszámolási egységek bevezetésével kézzelfoghatóvá 
kell tenni az egészségügyi költségek összefüggését. Ennek lehetséges területe a 
gyógyszer ártámogatás, a táppénz, és a diagnosztika. Ugyanakkor nem szabad 
egyszemélyre lebontott érdekeltségi rendszert bevezetni az orvos irányába, mert ez 
betegellenes lehet. A személyre szóló ellenôrzés és a csoportos érdekeltség kialakítása vi-
szont elkerülhetetlenül szükséges a mûködôképesség és a szakma tisztességének 
megôrzése érdekében. A megújított egészségügy racionális mûködése csak a szakmai 
szabályozások és az egyéni érdekeltség egyidejû megerõsítése mellett lehetséges. 
 
Budapest, 1994 január 
 
 
          dr Kincses Gyula 
    országgyûlési képviselô 
  az Egészségügyi Rendszerváltozást Koordináló Bizottság 
     elnöke 
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Abstract 

The two major problems facing health services in the 2Oth century were the control of 
endemic diseases and the assurance of overall access to care.  Although no definitive 
solutions have been found so far to cure AIDS and cancer, the focus of the problem 
seems to have shifted now, in the last years of the century. The provision of resources for 
and funding of health services constitute the general and severe challenge at the end of 
the century, a challenge that is not unique to the change of regime in post-Stalinist states.  
In countries with a health care delivery system based on central distribution, there is 
dissatisfaction with  low efficiency and continual cost increase, while in fee-for-service 
systems,  cost increase is even more dramatic and uncontrollable.   The root of the 
problems lies in  the fact that democratic states in the second half of the twentieth century 
assigned first priority to the issue of equity in health, in keeping with the 
recommendation of the  World Health Organisation. 
 

 By the nineties, medicine and medical  technology have developed to such a level 
that with the current performance of their economies,  countries are unable to meet  
their operating and investment costs if at the same time they are to maintain equal 
access  and are to handle the changed age-pattern.  
 

This conflict accounts for the timely issue of the  need, in almost all countries, of  
restructuring their health care delivery systems. In the ex-Socialist countries, this conflict 
appears to be more pronounced as promises are high due to health care as a right of 
citizenship, while  economic performance is low.   
 

During the planning phase of health system restructuring, a fundamental objective is cost 
containment and a common mistake  is to overestimate the regulatory role of the market.  
The author is of the opinion that market regulation in itself is an inappropriate tool for 
cost containment, due to the fact that in the health care system, the fundamental principle 
of market regulation works the opposite way: with supply defining demand instead of 
demand defining supply. 
 

To account for this, one has to consider the two peculiarities of  health care needs: 
 

♦ health care needs  do not lend themselves to objectivization, since the boundaries 
between health and disease are blurred and they are merely an issue of definition and 
the socio-economic environment, 

 

♦ health care needs are needs that are defined by service providers with users not 
having any control whatsoever. 

In his analysis of health systems structure and composition of health expenditures, the 
author states that health expenditures are influenced basically through social bargaining 
with factors outside the health sector being more important. Among the factors within the 
health care system, the most important one is whether there exists a collective buyer (the 
state or the social insurance scheme) on the market of health services or, the system 
operates on the basis of individual purchasing under privatised conditions. In the first 
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case, we have to do with allocation of resources, whereas  in the second case, we speak of  
reimbursements, which is always a more expensive arrangement.  
 

Debates today are focused on the conflict  of  centralisation or  creating market 
conditions.  In the author's view, the two options should not be confronted.  The most 
efficient and least expensive health care system  will be one in which  resources and 
investments, i.e. funds and capacities are under strong central control, whereas 
distribution (reimbursement) is dominated by performance-oriented   market 
elements. 
 
 

The fundamental problem that health care systems around the turn of the century will be 
faced with will be the creation of resources for health care that is of a standard and 
accessibility which meet society's stage of development.   Those systems are most likely 
to be operational in the long run,  in which: 
 
1. health is an intersectoral attitude of  decisive importance in governmental policies, 
 

2. capacities of the health care delivery system are centrally regulated with provisions 
to counterbalance regional inequalities, 

 

3. services are delivered through a social insurance scheme based on the principle of 
comprehensive or quasi comprehensive solidarity, which does not require  that 
contributions are set  necessarily in an institutional  way, but  by all means  centrally 
and universally.  

 

4. financing of health care institutions is based on normative resource allocation 
relaying on the prospective payment system principle that contain market elements,  

 

5. commercial insurers and private capital have marginal roles only  restricted to 
meeting limited needs 

 
 
The suggested distribution of tasks in welfare systems is shown in table bellow: 
 

Social security sysems and the distribution of their tasks 
 

 

 PENSIONS 
SOCIAL 
WELFARE 
POLICIES 

PUBLIC HEALTH HEALTH  
SERVICES 

 basic 
supple- 
mentary 

 preven- 
tion 

function as 
authority invest. 

operatig 
costs 

State guarantee  XXXXX XXXX
X 

XXXXX XXX XX 

Local 
government 

  XXXXX XXX XX XXX
X 

XX 
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Social 
insurance XXXXX XX  X   .XXXX 

Commercial 
insurance 

 XXXX  X  X X 

Employer contributions XX X XX  X  

NGOs  XXXX XXX XXX  X XX 

Citizen  XX XX XXX   X 

 
The tasks are listed horizontally, whereas the players having responsibilities are shown 
vertically.  The proportion of responsibility is indicated by the number of X-es.  
For the former  Socialist countries, it is of vital importance to create liberal market 
economies and to speed up privatisation. Health care, however, is an exception to this 
effort, since the state must not withdraw entirely from the health sector because of the 
need to ensure cost containment and general access. There are several reasons to support 
the unacceptability of a totally liberal approach, namely: 
 

♦ citizens of the post-Stalinist states do not have acquired as yet appropriate risk 
management skills and NGO's have not become fully established yet, 

 

♦ private health care based on the. market principles might well be of higher 
standards and better quality, but is certainly more expensive 

 

♦ prevention can only be carried out through co-ordinated government policies. 
 
In the system to be established, basic pension that provides for subsistence and a defined 
proportion of health services must be provided by social insurance based on the principle 
of solidarity.  Since the revenues of social insurance are provided for by law through 
mandatory contributions, the government must undertake  guarantees up to the 
appropriation of services as contained in the Budget Act.  Commercial insurers can only 
strive to meet marginal demands in the interest of the financial viability of services for 
society at large. 
 

In addition to the above, both the development of the preventive approach and the cost 
level of health care are influenced by the structure of health services.  Professional and 
economic considerations justify the future of systems with preference given to primary 
health care and the family physician having a major role as gate keeper. 
 

As regards social welfare policies, the responsibility is shared between the government 
and the local communities at different levels. Though the majority of resources will have 
to be provided from the state budget, local governments and NGOs will have to assume 
an increasingly important  role in the direct delivery of services, in line with the 
development and strengthening of the systems of democratic institutions.  
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While prevention is a state responsibility of first priority,  in the final stage to be attained 
, the contribution of  NGOs and  citizens will be of considerable importance.  
 

During the process of restructuring, the responsibilities of the unified National Health 
Services will become split, with the sectoral ministry  being responsible for defining 
health policy and legislation and social insurance having to finance health care delivery. 
In this situation, it is an attracting arrangement for the government struggling with the 
problems of restructuring to abandon prevention to the awakening social insurance. 
 
This attitude is fraught with dangers from two points of view 
 
♦ The economic dogma that prevention decreases health expenditures, consequently 

prevention is an insurance responsibility, does not hold true or only in the very long 
run. Prevention in the long run is not a means of cost containment, either, but what 
can be seen as real profit is the number of years lived in health. 

♦ Social insurance has an effect on health services only, thus it can only implement 
secondary prevention as prevention. In the ex-Socialist countries, the major 
responsibility for the bad public health conditions does not lie with the health 
services in the first place, but rather with the tragic environmental conditions and the 
prevailing negative social patterns.  By no means can primary prevention  be made a 
task of social insurance, as it does not possess any authority whatsoever in this 
respect. Rather, primary prevention can only be implemented as a co-ordinated effort 
of several sectors, in which the responsibility of professional  preparation and co-
ordination has to be assumed by the National Public Health and Medical Officers' 
Services, an agency created for this very purpose. 

 
In the event that  health policy is  unable to withstand the pressure of the medical 
profession and the insurers and fails to organise the systems of social security along 
the principles outlined above, the cost explosion with the provision of necessary 
equal access will make it impossible to finance the services. 
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Zusammenfassung 

Die zwei wichtigsten Probleme der Gesundheitsversorgung im XX. Jahrhundert waren 
die Überwindung der Volkskrankheiten sowie die breit angelegte Gewährleistung des 
Zugangs zu medizinischer Versorgung. Zwar konnte zum Beispiel die Heilung von 
AIDS, und bösartigen Tumoren bisher noch nicht gelöst werden, hat sich der 
Schwerpunkt zum Ende des Jahrhunderts dennoch umgeschichtet. Die Sicherstellung und 
Finanzierung der Gesundheitsversorgung ist eine allgemeine und riesige Herausforderung 
der Jahrhundertwende und stellt keineswegs nur das Problem des Systemwandels der 
poststalinistischen Staaten dar. 
 

In Ländern mit zentralem Verteilungssystem wird über niedrige Effizienz und 
kontinuierliche Kostensteigerung geklagt, aber in den auf Honorarabrechnung 
basierenden Systemen steigen die Kosten  noch dramatischer an, und sind noch mehr 
unkontrollierbar. 
 

 Die Ursache liegt wahrscheinlich  darin, daß in den Demokratien in der zweiten Hälfte  
des Jahrhunderts der Frage der Aequitas, der Chancengleichheit  beim Zugang zum 
Gesundheitswesen - entsprechend den Empfehlungen der WHO  - eine Priorität hat.   
Heute haben  Medizin und medizinische Technik  ein Niveau erreicht, dessen 
Betriebs- und Investitionskosten die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften bei 
gleichbleibendem Versorgungsgrad übersteigen. 
 

Diesem Konflikt ist  zu verdanken, daß es fast kein Land gibt, wo die Reform des 
Gesundheitswesens keine hochaktuelle Frage darstellen würde. In den ehemaligen 
sozialistischen Ländern hat sich dieser Konflikt noch weiter zugespitzt,  denn wegen der 
originell als Staatsbürgerrecht verbrieften Gesundheitsfürsorge, das Versprechen groß, 
das Produkt der Wirtschaft jedoch niedrig ist. 
 

Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht das Dilemma von Zentralisierung und 
freiem Markt im Gesundheitswesen. Ich vertrete die Ansicht, daß diese beiden Sachen 
nicht gegenübergestellt werden dürfen. 
Das effektivste und am wenigsten kostenintensive Gesundheitssystem kann dann 
erreicht werden, wenn Ressourcen, Planung und Kapazität einer starken zentralen 
Kontrolle unterliegen, aber im System der Verteilung /der Vergütung/ die 
ergebnisorientierten Marktelemente dominieren. 
 

Die Gesundheitssysteme der Jahrtausendwende werden sich mit dem grundlegenden 
Problem der Schaffung entsprechender Ressourcen für eine Gesundheitsversorgung, die 
sowohl dem Entwicklungsstand der Gesellschaft entspricht, als auch einen angemessenen 
Zugang zu den Gesundheitsdiensten gewährleistet konfrontieren. 
 
 

Erwartungsgemäß werden  auf Dauer solche Systeme funktionstüchtig sein : 
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1. das Gesundheitswesen eine bestimmende intersektorale Attitüde die Regierungspolitik 
sein wird; 
 

2. die Kapazitäten des Gesundheitsdienstes zentral geregelt wird, aber nebst Ausgleich 
regionaler Unterschiede; 
 

3. das Leistungsspektrum von einer umfassenden oder quasi umfassenden 
Sozialversicherung nach dem Solidaritätsprinzip gewährleistet wird, welche nicht 
unbedingt aus nur einer Versicherungsanstalt zu bestehen hat, aber allenfalls auf der 
zentralen Beitragsfestsetzung und -sammlung beruht, 
 

4. die Finanzierung der Einrichtungen des Gesundheitswesens auf einer 
marktwirtschaftliche Elemente beinhaltenden, normativen Ressourcenverteilung /mit 
anderen Worten auf dem Prospective payment system/ basiert, sowie 
 

5. die Privatversicherungsanstalten und das Privat-Kapital lediglich eine marginale Rolle 
spielen und ihre Aufgabe darin besteht, den Bedarfs einer engen sozialen  Schicht zu 
decken. 
 

Die vorgeschlagene Aufgabenteilung der Volkswohlfahrtsysteme 
 

 Rente Sozial- 
politik 

Volksgesundheits-
wesen 

Gesundheits-
Dienste 

 Grund Zusatz  Vorsorge  Behördliche 

Funktion 

Investiti-

onen 

Betrieb 

Staat Garantie  XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX 

Kommunen   XXXXX XXX XXXX XX  
Sozial-
versicherung 

XXXXX XX  X  XXXX
X 

 

Privat-
versicherung 

 XXXX  X  X X 

Arbeitsgeber Beitrag  XX X XX  X 

Civil Org.  XXXX XXX XXX  X XX 

Staatsbürger  XX X XXX   X 
 

Horizontal sind die Aufgaben, vertikal die Verantwortlichen aufgezählt. Den Anteil der 
Verantwortung markiert die Anzahl der X Zeichen. 
 

Für die ehemaligen sozialistischen Länder sind die Ausgestaltung der freien 
Marktwirtschaft und die Privatisierung von grundlegender Bedeutung. Das 
Gesundheitswesen bildet dabei eine Ausnahme, denn aus diesem Sektor darf sich der 
Staat wegen der Kontrollierbarkeit der Kosten sowie der Gewährleistung des allgemeinen 
Zugangs keines falls vollständig zurückziehen. Eine totale liberale Annäherung darf aus 
mehreren Gründen nicht zugelassen werden: 
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- Die Bürger der poststalinistischen Staaten verfügen über keine entsprechende 
Risikomanagement-Fähigkeit, die civil Organisations sind noch nicht ausgeprägt, 

 

- das privatisierte Gesundheitswesen kann zwar bessere Qualität aufweisen, ist aber 
sicherlich teurer; 

 

- die Prävention kann nur mit koordinierten Regierungsmaßnahmen gewährleistet 
werden. 

 

In dem auszubauenden System hat die auf dem Solidaritätsprinzip beruhende 
Sozialversicherung die das Existenzminimum allen gewährleistende Grundrente, und den 
bestimmenden Anteil der Gesundheitsversorgung bereitzustellen.  
 

Da die Einnahmen der Sozialversicherungsanstalt/en auf der Grundlage der 
obligatorischen Beitragszahlung gesetzlich garantiert sind, hat der Staat im Volumen der 
im Staatshaushalt eingeplanten Ressourcen eine Garantieübernahmepflicht zu tragen. 
Privatversicherungen können  sich im Interesse der Finanzierbarkeit der breite Massen 
umfassenden Versorgung nur zwecks Deckung marginalen Bedarfs etablieren. 
 

Neben den vorhin erwähnten Faktoren spielt sowohl bei der  Priorität der 
vorsorgeorientierten Sichtweise als auch beim Kostenniveau der Gesundheitsversorgung, 
die Struktur des Gesundheitsdienstes eine entscheidende Rolle. Fachlich und 
wirtschaftlich werden solche, die Grundversorgung Präferierenden Systeme eine Zukunft 
haben, in denen der Hausarzt eine Torhüter Funktion ausübt. 
 

In der Sozialpolitik teilt sich die Verantwortung zwischen dem Staat und den lokalen 
Gemeinsden von unterschiedlichen Ebenen. Den Großteil der Ressourcen hat auf Dauer 
der Staatshaushalt bereitzustellen, aber im Ergebnis des Auf- und Ausbaus der 
demokratischen Institutionen sollen in der Direktversorgung die lokalen 
Selbstverwaltungen und die Civil Organisations eine immer grössere Rolle spielen. 
 

Die Vorsorge ist eine staatliche Aufgabe besonderer Priorität, aber im angestrebten 
Endergebnis sollen auch die nichtstaatlichen Organisationen und die Bürger selbst auch 
eine  wichtige Rolle spielen.  
 

Die Aufgaben des einheitlichen Staatlichen Gesundheits-dienstes werden sich im Zuge 
und als Ergebnis der Umgestaltung aufteilen. Die Aufgabe des Gesundheits-ministeriums 
ist in erster Linie die Bestimmung der Gesundheitspolitik, und die Vorbereitung der 
Gesetze. Die Finanzierung der Gesundheitsversorgung ist die Aufgabe der 
Sozialversicherung. In dieser Situation ist es für den sich mit den Problemen und Sorgen 
der Umgestaltung plagenden Staat eine verführerische Möglichkeit, die Aufgabe der 
Vorsorge der sich eben belebenden Sozialversicherung aufzubürden. Dieses Verhalten ist 
schon aus zwei Aspekten gefährlich: 
 

- falsch und nur auf sehr lange Sicht  ist das ökonomische Dogma  wahrhaftig, daß die 
Vorsorge die Kosten der Gesundheitsversorgung reduziert, weshalb die Prävention die 
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Aufgabe der Versicherung sein sollte. Die Vorsorge ist auch langfristig nicht in erster 
Linie kostenreduzierend - der echter Gewinn sind: die in Gesundheit erlebten Jahre. 

 

- Die Sozialversicherung hat nur auf die Gesundheits-dienste einen Einfluß, deshalb 
kann sie als Prävention nur das intensivere Screening, also die sekundäre Prävention 
realisieren. In den ehemaligen sozialistischen Staaten ist nicht der Gesundheitsdienst 
für den schlechten Gesundheitszustand der Bevölkerung in erster Linie  verantwortlich, 
sondern der tragische Zustand der Umwelt, und die ausgeprägt negativ Verhaltens-
muster. Die primäre Prävention kann keinesfalls zur Aufgabe der Sozialversicherung 
gemacht werden, weil sie auf diesem Gebiet überhaupt keine Kompetenzen hat. 

 

Die primäre Vorsorge kann nur als koordinierte Tätigkeit Arbeit mehrerer Ressorts 
durchgeführt werden, wobei die  professionelle Vorbereitung und Harmonisierung die 
Aufgabe  der zu diesem Zweck errichteten Behörde /Staatlicher Volksgesundheits- und 
Amtsärztedienst/ ist. 
 

Wenn die Gesundheitspolitik dem Druck der Ärzte und der Versicherungsanstalten 
nicht widerstehen kann und die Systeme der sozialen Sicherheit nicht nach den oben 
genannten Grundsätzen organisiert, werden die Leistungen bei Erhaltung der 
notwendigen Chancengleichheit des Zugangs infolge der Preisexplosion nicht mehr 
finanzierbar. 
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Szóértelmezések 
 

aktív fekvôbeteg ellátás 
Aktív fekvôbetegellátásnak minôsül 
mindaz a fekvôbetegellátó intézményben 
történô gyógyító-megelôzô, rehabilitáló 
tevékenység, melyben az ápolási idô 
nagyságrendileg elôre behatárolható, az 
ellátásban az orvosszakmai tevékenység a 
domináns, és az ellátás célja elsôsorban a 
beteg állapotának a megváltoztatása, ja-
vítása. A besorolásban nem játszik szere-
pet, hogy az ellátás akut, vagy krónikus 
betegség miatt következik be. 

 
alapellátás 

A lakosság nagy része által, általában 
lakóhelyén, vagy annak közelében köz-
vetlenül igénybevehetô természetbeni 
egészségügyi ellátások köre. Az alapellá-
tás meghatározó formája a háziorvosi 
rendszer és a fogorvosi ellátás, valamint 
az ügyelet. 

 
alapvetô ellátás 

Az alapvetô ellátás mindazon minimális 
természetbeni és pénzbeni ellátási formák 
összessége, melyet egy társadalom min-
denképpen, állampolgári jogon biztosít 
tagjainak, függetlenül attól, hogy az illetô 
direkt vagy indirekt módon fizet-e eze-
kért, illetve hozzájárul-e a szolidaritási 
alaphoz. Nem azonos az alapellátással, 
mert annál egyrészt szûkebb, másrészt 
tágabb kategória. 

 
Állami Egészségügyi Szolgálat 

Az egészségügyi rendszereknek az a faj-
tája, ahol a központi államigazgatás 
szervezi, irányítja és finanszírozza az 
egészségügyi szolgáltatásokat. A ~-ra jel-
lemzô, hogy általában egységben kezeli a 
népegészségügyi, a hatósági, a gyógyító 
és a megelôzô feladatokat. 

 

alulról nyitott biztosítási rendszer 
A biztosítási rendszereknek az a fajtája, 
ahol a biztosítási rendszerbôl azok ma-
radhatnak ki, akik az adott járulékszintet 
nem tudják fizetni. (Fejlett társadalmak-
ban e rétegek számára rendszerint az ál-
lam külön ellátást szervez) 

 
ambuláns esetcsoportok 

Az esetfinanszírozás ambuláns ellátásban 
használt módja. Logikája a DRG rend-
szerhez hasonló: az egyes -összetartozó 
kezelési és vizsgálati sorozattal - ellát-
ható orvosi problémák megoldásához 
szükséges kezeléseket, vizsgálatokat és 
ellenôrzéseket finanszírozástechnikailag 
egy ellátási eseménynek kezeli. Az 
ambuláns ellátás egésze nem finanszí-
rozható ebben a rendszerben, mert 
alkalmatlan az eseti konzíliumok és a 
krónikus betegségek gondozásának finan-
szírozására.  

 
Ambulatory Visit Groups (AVG) 

lásd: ambuláns esetcsoportok 
 
ÁNTSZ 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat. Az állam közegészségügyi és 
népegészségügyi felelôsségét megjele-
nítô, hatósági jogosítványokkal is ren-
delkezô szervezet. Elôdje a hasonló nevû, 
két világháború között mûködô Johan 
Béla belügyi államtitkár által létrehozott 
szolgálat. Az ÁNTSZ-t feladatának és jo-
gosítványának meghatározásával az egy-
séges állami egészségügyi szolgálat fel-
bomlása kapcsán a parlament a XI/1991- 
tv.-el hozta létre. 

 
belsô érdekeltségi rendszer 

Az endofinanszírozásnak az a módja, 
ahol az egészségügyi intézmények 
részlegei az általuk nyújtott eredmény és 



a költséghatékonyság függvényében kap-
ják ellátmányukat, és ez a dolgozók bér-
jellegû juttatásában is megjelenik. 

 
benefit package 

(Ellátási csomag) Azon természetbeni és 
pénzbeni ellátások összessége, melyet a 
biztosító ígér a biztosítottnak. 

 
co-payment 

Önrészfizetés, hozzájárulás. Biztosítási 
rendszerekben azt az összeget nevezik 
így, amelyet a biztosított a biztosítási díj 
rendszeres fizetése mellett a biztosítási 
természetbeni ellátás (egészségügyi szol-
gáltatás, gyógyszer, utazás, stb) igénybe-
vétele esetén kiegészítô díjként kész-
pénzben fizet a szolgáltatást nyújtónak. 

 
crude birth rate 

lásd nyers születési arányszám 
 
crude death rate 

lásd nyers halálozási arányszám 
 
Csecsemôhalálozás 

Az élveszülöttek elsô életévi halálozása. 
A csecsemôhalálozási arányszám az 
élveszülöttek elsô életévi halálozását az 
élveszülöttek évi számához viszonyítja. 
A ~ két jellegzetes szakasza a neonatális 
(azaz korai) és a posztneonatális (azaz 
késôi) csecsemôhalálozás. 

 

demográfia 
Az emberi élettel kapcsolatos jelenségek 
populációs méretekben történô megfi-
gyelése, leírása és utánkövetése. Terüle-
tei: a strukturális demográfia és a nép-
mozgalom. 

 

Diagnosis Related Groups 
(DRGs.) Az Amerikai Egyesült Államok-
ban 1983-ban bevezetett költségmegtérí-
tési rendszer, melynek elve az átlagkölt-

ség szerinti finanszírozás (l.m.: HBCs, 
Homogén BetegségCsoportok). Kifejlesz-
tése elôször menedzsment célokra ké-
szült. 

 

DRG 
Diagnosis Related Groups. lásd: 
Homogén betegségcsoportok. 

 

DRG creep 
Az a folyamat, melynek kapcsán a DRG 
rendszer alapján finanszírozott intézmé-
nyek elszámolt teljesítménye az elszá-
molási technika jobb megismerése, a 
pontosabb, a lehetôségeket jobban ki-
használó adatszolgáltatás miatt, és nem a 
nagyobb teljesítmény alapján nô. A be-
vezetés utáni években természetes folya-
mat, és vagy költségnövekedéshez, vagy 
az egységnyi teljesítmény értékének 
csökkenéséhez vezet. 

egészségügy 
Egy társadalom mûködését alapvetôen 
meghatározó nagyrendszer, melynek 
célja az adott országban a lehetô legjobb 
egészségi állapot elérése a lakosság le-
hetô legszélesebb körében. Az egészség-
ügy az egészség összetett feltételrend-
szere miatt nem szûkíthetô le egy szak-
tárca feladatára, csak a kormányzati poli-
tika meghatározó, interszektoriális 
attitûdjeként értelmezhetô. A szûkebb, a 
szaktárcát érintô értelmezésében fôbb fe-
ladatai: a népegészségügy 
(egészségvédelem és közegészségügy) és 
az egészségügyi ellátás széleskörû 
igénybevehetôségének biztosítása. 

 
egészségügyi informatika 

Az ~ az egészségügyi adatok kezelésével 
összefüggô, napjainkban önállósuló disz-
ciplína. Tárgykörébe tartozik az egész-
ségügyben keletkezô adatok definiálásá-
val, csoportosításával, kódolásával, fel-
dolgozásával, védelmével és tárolásával 
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kapcsolatos tevékenység leírása és ennek 
metodikai meghatározása. 

 
ellátási csomag 

Lásd: benefit package 
 
elszámolási rendszer 

Az a pénzügyi elszámolási mód, mely 
alapján a szolgáltatást nyújtó hozzájut az 
általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás 
forrásához vagy ellenértékéhez. Központi 
forráselosztáson alapuló rendszerekben 
(ÁESZ, egybiztosítós társadalombizto-
sítás) általában elosztásról 
(forrásallokáció), finanszírozási rendszer-
rôl, piaci viszonyok esetén megtérítési 
rendszerrôl (reimbursement) beszélünk. 

 
endofinanszírozás 

Belsô elosztási rend. A társada-
lombiztosítástól származó és az egyéb 
intézményi bevételek belsô, a részlegek 
közötti elosztásának rendszere. Lehet bá-
zisalapú, és teljesítmény elvû. A 
teljesítmény szerinti lehet részleges, 
érintheti például a béralapot, bérmarad-
ványt, a dologi, és gyógyszerköltségeket, 
de alapulhat az egyes részlegek teljes 
tételes számlaszerû egymásközi el-
számolásán is. Módja Magyarországon 
külön törvényben nem szabályozott, az 
intézmény tulajdonformájából fakadó 
általános gazdálkodási szabályok a 
mérvadóak. 

 
epidemiológia 

A klasszikus értelemben vett járványtan-
nal szemben a modern ~ , az akut és 
krónikus, szomatikus és pszichés fertôzô 
és nem fertôzô betegségek populációs 
szintû leírásának, elemzésének, utánkö-
vetésének, kockázati tényezôik feltárásá-
nak tudománya, amely elôsegíti a nép-
egészségügyi ellátó tevékenység terve-

zését, hatékonyságának mérését és ezáltal 
javítását. 

 
esetfinanszírozás 

Az eredményorientált (outcome) 
normatív teljesítményfinanszírozás egy 
típusa. Alapja az ellátandó esethez 
logikailag és szakmailag összetartozó 
kezeléssorozatának egy finanszírozási 
tételként kezelése. A finanszírozó a 
megoldandó feladat átlagos 
ráfordításának költségigényét nyújtja a 
konkrét feladat elvégzése után. Legismer-
tebb formája a DRG és az ambuláns 
esetcsoportok. 

 
eset-összetételi index 

 (case mix index) 
A DRG - HBCS alapú elszámolásban a 
HBCS súlyszámok súlyozott (éves) 
átlaga. Átlagos szakmai igényességû 
ellátások esetén értéke: 1,0. Az ennél ma-
gasabb szám azt jelzi, hogy az intézmény 
az átlagosnál magasabb szakmai szín-
vonalú vagy nagyobb bonyolultságú 
eseteket kezel. Az évi esetszámmal meg-
szorozva megkapjuk azt a számot, mely 
megmutatja, hogy az intézmény éves 
teljesítménye hány "átlag" eset ellátási 
teljesítményének felel meg. 

 
fee for service 

Az a tevékenységfinanszírozáson alapuló 
teljesítményelvû elszámolási rendszer, 
melyben az egészségügyi folyamatok 
meghatározott részelemeinek elszámolása 
alapján történik a számlaszerû elszámo-
lás. Ez történhet honoráriumrendszerben, 
és tarifarendszer szerint. 

 
fejkvóta (capitation) 

Az a finanszírozási vagy elosztási rend-
szer, melyben az elosztás alapja az ellá-
tott vagy ellátandó betegek száma. Álta-
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lában korrekciókkal (kor vagy morbidi-
tási) és pótlékokkal alkalmazzák. 

 
felülrôl nyitott biztosítási rendszer 

A társadalombiztosításnak az a fajtája, 
ahol a biztosítási rendszerbôl csak azok 
maradhatnak ki, akik jelentôs jövede-
lemmel vagy vagyonnal rendelkeznek, 
így az egészségügyi ellátás költségét 
várhatóan meg tudják fizetni. 

 
finanszírozási rendszer 

Központi forráselosztáson alapuló rend-
szerekben (Állami Egészségügyi 
Szolgálat, egységes társadalombiztosítás) 
a szolgáltatást nyújtók pénzellátási 
rendszere. A klasszikus közgazdasági 
felfogás szerint elôzetes forráskihelyezést 
jelent, azaz a finanszírozó a feladat 
elvégzéséhez elôre rendelkezésre bo-
csátja a szükséges forrást. A ~ lehet bázis 
alapú, azaz fix, és teljesítményelvû, azaz 
változó nagyságú. Az ellátás nagysága 
központilag szabályozott, általában a 
nyújtott, vagy elvárt átlagos ráfordítás 
alapján. 

 
forráselosztási rendszer 

Lásd finanszírozási rendszer. 
 
forrásfedezeti rendszer 

Az egészségügyi ellátás finanszírozásá-
nak jellemzô bevételi (forrás) oldala. 
Legismertebb típusai: költségvetés, 
társadalombiztosítás, nonprofit- és ma-
gánbiztosítás, eseti vásárlás. Általában 
vegyes rendszerek az elterjedtek, a 
meghatározó forma megjelölése a szo-
kásos. 

 

 
Halálozási (mortalitási) arányszámok 

A populáció mortalitási helyzetének jel-
lemzésére alkalmas általános vagy speci-

fikus viszonyszámok (ld. még: mortali-
tás). 

 
halálozási arányszám (nyers): 

Az elhaltak évi számának és a lakosság 
évközepi számának hányadosa, szorozva 
ezerrel. 

 
HBCs 

Homogén BetegségCsoportok. A 
fekvôbetegellátás finanszírozásában hasz-
nált betegosztályzási rendszer. Azokat az 
aktív kórházi ellátási esetek sorolja egy 
finanszírozási csoportba, amelyek nagy-
ságrendileg azonos teljesítményértékkel 
rendelkeznek, azaz közel azonos a szak-
mai-technikai ráfordítás igénye, és a cso-
portba sorolás orvosi szempontból is el-
fogadható. A prospektív finanszírozási 
rendszerekben az egyes betegségcsopor-
tok költségigénye és az átlag költség-
igény viszonyszámaként képzett súly-
szám alapján történik a finanszírozás. Az 
így folyósított díj általában az ellátás tel-
jes (diagnosztika + terápia) költségeit fe-
dezi az átlagos ráfordításnak 
megfelelôen. 

 
honorárium rendszer 

Az a fee for service típusú elszámolási 
mód, melyben az egyes egészségügyi 
szolgáltatások díjtétele nem szabályozott, 
hanem az ellátó és az ellátott alkuja sze-
rint alakul. Általában a magánellátásban 
és az olyan biztosítási rendszerekben 
használatos, ahol a biztosító fix összegû 
kiegészítéssel járul hozzá az ellátás költ-
ségéhez. 

 
hospice ellátás 

Az otthoni ellátásnak a gyógyíthatatlan 
betegek, haldoklók ellátására szakosodott 
típusa. Sok esetben mozgalomszerû. A 
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biztosítási ellátások kiegészítéseként ala-
pítványi, karitatív háttérrel mûködik. 

 
incidencia: 

A vizsgált populációban, egy meghatáro-
zott idôtartamban az új megbetegedések 
száma. 

 
járadék 

A biztosító által a jogosultnak fizetett 
rendszeres pénzbeni ellátások 
(jövedelem) összefoglaló neve. A járadék 
egyik legismertebb formája a nyugdíj, de 
ilyen a természetbeni szolgáltatások meg-
váltására fizetett rendszeres díj is, például 
életjáradék.  

 
járulék 

A biztosított által vagy a biztosított után 
(munkáltató, különféle alapok stb) a biz-
tosítónak rendszeresen fizetett díj. A biz-
tosított és származtatott jogosultság ese-
tén családtagjai ennek fejében jogosultak 
a biztosítási szolgáltatások törvény illetve 
szerzôdés szerinti igénybevételére. A 
járulék mértéke lehet fix, kockázat- vagy 
jövedelemarányos. 

 
járulékfedezeti rendszer 

A biztosításoknak azon mûködési 
formája, ahol a mûködés - a nyújtott és 
vásárolt szolgáltatások forrása, a 
kifizetések teljesülése - meghatározó 
módon a beszedett járulékokon alapul. 
Az aktuálisan befolyt járulék 
"keresztülfolyik" a biztosítón, mely 
begyûjti és újraosztja azt. Általában a 
zömmel természetbeni szolgáltatást 
nyújtó biztosítók (egészségbiztosítás) 
mûködésére jellemzô forma. 

 

korspecifikus halálozási arányszám 
A vizsgált populáció egyes korosztályai-
ban a halandóság mérésére alkalmas 
viszonyszám. Az adott korosztályban el-

haltak évi számát az adott korosztály 
évközepi számához viszonyítja. 

 
korspecifikus morbiditás: 

A megbetegedett személyek számát az 
adott korosztályban adja meg. A 
korspecifikus morbiditási arányszám a 
fenti számot az érintett lakosság 
számához az adott korosztályban 
viszonyítja. 

 
korspec. termékenységi arányszám: 
Az élveszülöttek évi számának és a 20-29 
éves nôk évközepi számának hányadosa, 
szorozva ezerrel. 
 
krónikus fekvôbeteg ellátás 

Krónikus ellátásnak minôsül az a 
fekvôbetegellátó intézményben végzett 
tevékenység, melynek ideje nem prog-
nosztizálható, az ellátásban az ápoló, 
szakápolói tevékenység a domináns és az 
ellátás célja alapvetôen a beteg állapotá-
nak stabilizálására irányul. 

leíró epidemiológia 
A populáció létezô epidemiológiai 
állapotának, (személyi- hely- és idôbeni) 
jellemzôinek leírására szolgáló 
alkalmazott tudományág. 

 
Letalitás 

Egy adott populáció halálozási 
(mortalitási) és megbetegedési 
(morbiditási) viszonyait összekapcsoló 
arányszám. A ~ megmutatja, hogy a né-
pességben a vizsgált betegségben elhal-
tak száma hogyan aránylik a vizsgált be-
tegségben megbetegedettek számához, 
azaz jelzi a betegség halálozási veszé-
lyességét. 

 
long term care 

Az aktív fekvôbeteg-ellátás ellentétének 
angolszász területen elterjedt neve. Ma-
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gyarországon krónikus ellátásnak neve-
zik, azon ellátások összefoglalására, 
melynek ideje elôre nem prog-
nosztizálható, az ellátásban az ápoló, 
szakápolói tevékenység a domináns és az 
ellátás célja alapvetôen a beteg álla-
potának stabilizálása. 

 
magánbiztosítók 

lásd: profitorientált biztosítók. 
 
megtérítési rendszer 

Piaci viszonyokon alapuló egészségügyi 
rendszerekben az a pénzellátási mód, 
mely alapján az ellátást nyújtó megkapja 
az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét. 
Utólagos elszámoláson alapul, bár a biz-
tosítók a mûködés zavartalansága érdeké-
ben nyújthatnak rendszeres elôleget. A 
díj nagysága lehet központilag rögzített, 
vagy kialkudott. 

 
minôségbiztosítás 

Célja a lehetôségekhez képest legjobb 
egészségügyi ellátás elérése, az egészség-
ügyi szolgáltatások minôségének és an-
nak feltételeinek biztosítása. Az egész-
ségügyi ellátási folyamatokat és azok 
eredményét a minôségellenôrzés módsze-
reivel méri, a mérési eredményeket ele-
mezve az azok alapján az egészségügyi 
ellátást és feltételeit a logisztika elemeit 
is felhasználva folyamatosan korrigálja, 
ezzel biztosítva a gyógyítás megfelelô 
minôségét. A ~ eszközrendszere attól 
függôen változik, hogy minek a minôsé-
gét kívánjuk biztosítani. 

 
minôségellenôrzés 

Célja az egészségügyi szolgáltatások 
objektív és hiteles mérése, a standardok-
nak való megfelelés ellenôrzése. Az 
egészségügyi ellátás, a gyógyítás 
folyamatának és eredményének 

mérésével, a standardok 
meghatározásával és a fentiek me-
todikájával foglalkozó alkalmazott 
tudomány. Feladata a standardok és a 
mérési módszerek, ellenôrzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása. 

 
morbiditás: 

A vizsgált populáció megbetegedési 
viszonyai, melyben a betegség fogalom-
köre nem szûkül le a populációban az 
orvos által diagnosztizált szomatikus és 
mentális megbetegedésekre, hanem bele-
tartozhat az egyén szubjektív beteg-
ségérzete is (tünet,állapot), amely a meg-
szokott életvitelt gátolja. 

 
mortalitás 

Egy adott populáció halálozási viszonyai, 
illetve ezek elemzése a halálozási statisz-
tikák alapján. A halálozási statisztikák 
részben a halálozási arányszámok 
(általános halálozás, csecsemôhalálozás, 
perinatális halálozás és anyai halálozás) 
elemzésén, részben pedig a származtatott 
mutatók (élettartam-mutatók: várható 
élettartam, valószínû élettartam, normál-
kor, átlagos életkor, illetve többlethalálo-
zás, elveszített potenciális évek) számítá-
sán alapulnak. 

 
mutualité 

A francia nyelvterületen elterjedt 
nonprofit kiegészítô egészségpénztár 
típus. Franciaországban a szûk kötelezô 
alapbiztosításra épülve az ellátás jelenôs 
részét ez a típus adja. Természetbeni és 
pénzbeni szolgáltatásokat egyaránt nyújt-
hatnak. 

 
népegészségtan 

A ~ tanulmányozza és leírja a lakosság 
mortalitási és morbiditási viszonyait, az 
egészségi állapottal kapcsolatos jelensé-
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gek elterjedtségének szabályszerûségeit 
és sajátosságait, kidolgozza az ehhez 
szükséges tudományosan megalapozott 
elemzô eljárásokat, felderíti a lakosság 
egészségi állapotának jobbításában elen-
gedhetetlen preventív és kuratív te-
vékenységi formákat. Kutatja és elemzi 
az egészségügyi ellátó rendszerek ha-
tékonyságát. 

 
nettó reprodukciós együttható: 

A népességnövekedés generációs mérté-
két jelzi. Kifejezi, hogy az adott 
(jelenlegi) csecsemô-, gyermekhalálozási 
viszonyok mellett, az egy nôre jutó 
leánygyermekek közül hányan jutnának 
el a szülôképes korba. 

 
 
népegészségügy 

(magyarországi definíció). A ~ 
multidiszciplináris és interszektoriális 
szemlélet és gyakorlat. Célja a népesség 
egészségének elôsegítése, a betegségek 
megelôzése, az emberhez méltó élet meg-
hosszabbítása. Mindezt a társadalom 
szervezett erôfeszítéseivel, anyagi és 
szellemi erôforrásainak és az egyéni 
kezdeményezések mobilizálásával és ha-
tékony felhasználásával valósítja meg. A 
népegészségügy a közösségben keletkezô 
aktuális egészségügyi problémákra 
igyekszik választ adni. 

otthoni ápolás 
Olyan, meghatározott ideig tartó, kórházi 
ellátást egészében vagy részben helyette-
sítô, nem szakintézetben nyújtott szak-
ápolási tevékenység, melyet orvos rendel 
és irányít. 

 
pénzbeni ellátások 

Azon pénzbeni juttatások (járadék, díj, 
rendszeres és eseti segély stb.) 
összessége, amely jogosultság esetén 
megilleti a biztosítottat. Ilyen például a 
nyugdíj, táppénz, GYES, GYED, 
temetési segély, stb. 

 
 
népesedéspolitika 

A népesség struktúrájának és/vagy a né-
pesedés (népmozgalom) alakulásának 
tervezett megváltoztatására irányuló tevé-
kenység, a kitûzött célok és a rendelke-
zésre álló eszközrendszer figyelembevé-
telével, illetve felhasználásával. 

per case 
lásd esetfinanszírozás 

 

 
népmozgalom 

A népesség változásainak (népesedés) 
vizsgálata, a természetes népmozgalmi 
adatok és a migráció elemzése alapján. 

 
népszámlálás (cenzus) 

A strukturális demográfia egyik legfonto-
sabb adatforrása. Általában tíz évenként 
ismétlôdô, a vizsgált népesség egészérôl 
igen részletes adatokat szolgáltató 
vizsgálat. 

profitorientált biztosítók 
Olyan magántôkén alapuló biztosító tár-
saságok, melyek nyereségérdekelt üzleti 
vállalkozásként jelennek meg a 
biztosítási piacon. Általában kockázat 
elvûek, azaz a járulék mértéke 
kockázatarányos. Jelenlétük a pénzbeni 
ellátások területén elterjedtebb, az egész-
ségügyi szolgáltatások piacán szerepük 
inkább a rétegigények kielégítésére 
korlátozódik. 

 
reimbursement 

lásd: megtérítési rendszer 
saját jogú jogosultság 

Saját járulékfizetésen alapuló biztosítási 
jogviszony. Megkülönböztetése biztosí-
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tás-matematikai szempontok miatt indo-
kolt, az ellátási csomag szempontjából 
nincs jelentôsége. 

 

 

strukturális demográfia 
A népesség számának és összetételének 
elemzése, a kor, nem foglalkozás, iskolá-
zottság, urbanizáció, etnikai tagoltság 
szerint. 

 

származtatott jogosultság 
Olyan biztosítási jogviszony, mely 
mögött nem saját befizetés áll, hanem 
valamely más személy vagy szervezet 
befizetése, illetve családtagi viszony 
alapján válik a biztosított jogosulttá. 
Jellemzôen ilyen viszony például a há-
zastársi, gyermeki vagy özvegyi jogon 
járó ellátás. Megkülönböztetése 
biztosítás-matematikai szempontok miatt 
indokolt, az ellátási csomag szempontjá-
ból nincs jelentôsége. 

tarifarendszer 
Olyan elszámolási rendszer, melyben az 
egyes szolgáltatások díjtétele központilag 
rögzített. Ez lehet ártáblázat, ahol a díjté-
teleknek nem csak az aránya, hanem a 
konkrét ára is meghatározott, és lehet 
pontrendszer, ahol az egyes díjtételeknek 
csak egymáshoz viszonyított aránya 
rögzített. Az egységnyi teljesítmény 
értékét idôszakonként állapítják meg. 

 
társadalombiztosítás 

A lakosság nagy részére kiterjedô biztosí-
tási rendszer, mely általában a szociális - 
egészségügyi ellátások biztosítási formá-
ban nyújtható formáit foglalja magában. 
A társadalombiztosítás lehet többfunk-
ciós és többintézményes. A legelterjed-
tebb területek: egészségügyi ellátás, 
nyugdíj, munkanélküli ellátás. 

  

szolidaritáselv 
A Bismarck által lefektetett társadalom-
biztosítás alapelve, melyben a befizetés 
jövedelemarányos, a szolgáltatás szük-
séglet arányos. A díjtételek nagyságánál a 
kockázati elv nem érvényesül. A szoli-
daritás egyszerre vertikális (idôsek -
 fiatalok) és horizontális (gazdagok -
 szegények, egészségesek - betegek) 

teljeskörû biztosítási rendszer 
A társadalombiztosításnak az a fajtája, 
ahol jövedelmi viszonyoktól függetlenül 
kötelezô részt venni a biztosítási rend-
szerben. 

 
természetbeni ellátások 

Azon természetben nyújtott szolgáltatá-
sok és javak összessége, amit a biztosított 
igénybe vehet a biztosító terhére. Jellem-
zôen ilyen az egészségügyi ellátás, de ide 
tartozik a gyógyszer-ártámogatás, és az 
utiköltségtérítés is. Ez utóbbi esetben a 
biztosított ugyan készpénzt kap a biztosí-
tótól, de ez az általa meghitelezett pénz 
ellenértéke, tehát végsô soron szolgálta-
tást kapott. 

 

szolidaritáselvû társadalombiztosítás 
Közteherviselésen alapuló, a lakosság 
nagy részét lefedô biztosítási rendszer. 
Lásd: szolidaritáselv.  

Születéskor várható átlagos élettartam 
Azon életévek száma, melyet az adott né-
pességben, az adott idôszak korspecifikus 
halálozási viszonyai mellett az újszü-
löttek átlagosan megélhetnek. Elôzô 
fogalommal analóg módon méri a de-
mográfia a bármely más életkorban még 
várható élettartamot is (adott korban még 
várható átlagos élettartam). 

 
természetes népmozgalom 

A népesedés változásainak utánkövetése, 
az élveszületési, termékenységi, halálo-
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zási, és szaporodási adatok leírása és 
vizsgálata révén. 

 
tevékenységfinanszírozás (fee for ser-

vice) 
Tevékenységfinanszírozáson alapuló tel-
jesítményelvû elszámolási rendszer. 
Alapelve, hogy az egészségügyi folyama-
tokat meghatározott elkülönült 
diagnosztikus és terápiás részelemekre 
bontja, és ez alapján történik a számla-
szerû elszámolás. Ez történhet honorári-
umrendszerben, és tarifarendszer szerint. 
Az elszámolási mód önmagában függet-
len a tevékenység eredményétôl.  

 
üzleti biztosítók 

lásd: profitorientált biztosítók. 
 
Valószínû élettartam 

Azon idôtartam amely alatt az azonos év-
ben születettek száma a felére csökken. 

várományfedezeti rendszer 
(tôkefedezeti rendszer) A biztosítóknak 
azon mûködési formája, ahol a mûködés, 
a kifizetések, a szolgáltatások forrása 
meghatározó módon a tôkésített 
járulékok hozamán alapul. Az aktuálisan 
befolyt járulékot a biztosító tôkésíti, és ez 
szolgál biztosítékul a késôbbi fedezethez. 
A nyugdíj és életbiztosítások általánosan 
várományfedezeti rendszerben 
mûködnek. 

175 



T A R T A L O M J E G Y Z É K  

 
Elôszó 5 
 
 

I. Az egészségügy gazdasági összefüggései 9 
1.1 Bevezetés 9 
1.2 Az egészségügyi ellátás alapkonfliktusa 9 
1.3 Az egészségügyi költségek természete 13 
1.4 A szükséglet specifikumai az egészségügyben 14 

1.41 A szükséglet mértéke 14 
1.42 A szükséglet megítélhetôsége 16 

 

 
II. A prevenció kérdésköre 19 

2.1 A prevenció korszerû értelmezése 19 
2.2 A prevenció gazdasági összefüggései 20 
2.3 Az erôforrások makroszintû optimalizálása az egészségügyben 22 
Az arányos fejlesztés elve. 22 
2.4 Feladatmegoszlások a prevencióban 24 

 
 

III. Az egészségügyi költségekre meghatározó módon ható tényezôk 26 
3.1 A társadalmi makro - környezet 26 

3.11 Az általános gazdasági - technológiai színvonal 27 
3.12 A környezeti ártalmak hatása 27 
3.13 A kultúrkörök, életminták 27 
3.14 Jogi környezet 28 

3.2 Az egészségügy makro - rendszere 29 
3.21 Állami Egészségügyi Szolgálatok (A) 31 
3.22  Szolidaritáselvû társadalombiztosítás (B) 33 
3.23 Az egyéni öngondoskodás, ellátási piac rendszere (C) 40 
3.25 A társadalombiztosítás és a piaci biztosítás különbségei 42 
3.26 A gazdaság fejlettsége és az egészségügy makrorendszerének 
összefüggése 45 

3.3 A privatizáció mértéke, szerepe az egészségügyben 48 
3.4 A finanszírozási rendszer 49 

3.41 A fizetô (forrás) szerinti megkülönböztetés 50 
3.42 Az árképzés mechanizmusa 52 
3.43 A folyósított díj tartalma 52 

3.431 Egycsatornás finanszírozási rendszer 53 
3.432 Dualisztikus finanszírozási rendszer 53 

 

3.44 Az elszámolás technikája szerinti felosztás 54 
3.441 Fix elôirányzatú rendszerek, bázisfinanszírozás 55 



3.441a Kapacitásfinanszírozás 55 
3.441b Feladatfinanszírozás 56 
3.442 Teljesítményelvû finanszírozás 57 
3.442a Tételes teljesítményelvû elszámolási rendszerek 58 
3.442b Normatív teljesítményelvû elszámolási rendszerek 60 

3.5 Az egészségügyi szolgálat struktúrája 66 
3.6 Az egészségügyi szolgálatok átalakulásának fôbb trendjei 68 
3.7 A szociális biztonság rendszerei és feladatmegosztásuk 69 

 
IV. A magyar egészségügy átalakítása 72 

4.1 Az átalakítás általános, elvi problémái 72 
4,11 Dogmatikus célképzet - fixpályás utazás 72 
4.12 Irányított evolúció 73 
4.13 Liberális evolúció - aktuális jó lépések taktikája 74 

4.2 Az örökölt helyzet 74 
4.3 Az egészségügyi reform elôzményei 75 
4.4 A reform célja és eszközei 76 
4.5 A magyar egészségügyi reform menetrendje 78 

 
 

V. A magyar egészségügy új finanszírozási rendje 80 
5.1 Az alapellátás finanszírozása 80 
5.2 A járóbeteg - szakellátás 81 
5.3 A fekvôbeteg ellátás új finanszírozási rendje 81 

Az aktív ágyak finanszírozása 81 
A krónikus ágyak finanszírozása 81 

 

Köszönetnyilvánítás 83 
IRODALOM 84 
Utószó 87 
Mellékletek 88 
 

Az elsô programtervezet - 1988 89 
I. Gyógyítás 89 
II. Családvédelem 91 
III. Helyi problémák 91 

 

Kiegészítés programtervezethez 1989 93 
 

A magyar egészségügy struktúrájának és finanszírozási  rendszerének 
alapkoncepciója 96 

Az új egészségügy szervezete, alapelvei 96 
Javaslat a háziorvoslás finanszírozási rendszerére 107 
A fogászati ellátás javasolt alapelvei 118 

Válasz  Az OTF Finanszírozási Fôosztálya által felvetett szakmapolitikai 
kérdésekre. 121 
 

Az egészségpénztárak  szervezôdésének alapelvei 128 

177 



Levél törzskarton ügyben 130 
Javaslat az újszülöttmentés és szállításkorszerû megoldására 131 
Az amortizáció kérdésköre 135 
 

A fekvôbetegellátás egyes finanszírozási kérdéseirôl. 142 
Rövid Ellátási Eset 142 
Egyes kúraszerû fekvôbeteg ápolási események finanszírozásának kérdésérôl 143 

 

A kapacitásszabályozás lehetôségei 145 
A gyógyszer-ártámogatás kérdéskörérôl. 150 
 
Az egészségügyi rendszer átalakításának további feladatairól. 154 

Az új intézményrendszer 156 
Az új minisztérium alapfeladatainak ütemezése 160 
A fejlesztések és az erôforrások meghatározásának rendszere 1994-98 között 162 
A társadalombiztosítás rendszere 1994-98 között 163 
A finanszírozás (elosztási rendszer) átalakításának folytatása. 166 

 
Abstract 169 
Zusammenfassung 174 
 

Szóértelmezések 178 
 

TARTALOMJEGYZÉK 188 
  

178 



 
 
 
 
 
 
 
 

A könyv - a magyar alkalmazott kutatást támogató gyakorlatának megfelelôen - 
 
a 

Merck Sharp and Dohme 
 

támogatásával jelent meg. 
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  ....az új demokráciák rendszerváltásának általában markáns igénye az egész-
ségügyi rendszer megújítása. A lakosság jobb ellátást, emberibb bánásmódot, 

kevesebb járulékot remél, az egészségügy méltóbb megbecsülést, reális 
béreket, jobb szakmai feltételeket vár az orvosi szabadság megnövelése mel-

lett. Hamar kiderült azonban, hogy a rendszerváltás körüli évek forró 
hangulatú, aktív beszélgetéseinek, átvitatkozott éjszakáinak, fórumainak 

összefoglalt (külön - külön megfogalmazott) vágya  - fele ennyi járulékból 
kétszer annyi szolgáltatást háromszoros bérhányaddal - nem realitás. A nagy-

ívû reformtervek operatív válságmenedzseléssé alakultak, az egészségügy 
megújítása vágy, álom helyett szükségszerûséggé, a túlélés zálogává alakult. 

E folyamatnak és okainak szeretnék könyvemben nyomába eredni az egészség-
ügy gazdasági összefüggéseinek feltárásával... 

 
 
....egy egész társadalomnak - és nem az orvos-szakmának, a társadalombizto-
sításnak, vagy az egészségügyi miniszternek - kell eldöntenie, hogy a lakos-
ság:  

- vagy ragaszkodik a kialakult hozzáféréshez, színvonalhoz az egészségügyben, 
és akkor vállalja ennek anyagi konzekvenciáját is az alapvetô prioritások 
átrendezésével,  

- vagy a lakosság úgy dönt, hogy a jelenlegi terhek, kiadások a gazdaság egé-
szének stabilitása miatt nem növelhetôek, és akkor vállal egy ésszerû kompro-
misszumon alapuló korlátozást.... 

 
 

.....a viták középpontjában a centralizálás, vagy a piacosítás konfliktusa áll. 
Véleményem szerint a két dolgot nem szabad szembeállítani, egymást kizáró 

alternatívaként kezelni. A leghatékonyabb és legkevésbé költséges 
egészségügyi rendszer abban az esetben érhetô el, ha a forrás és a kapacitás 

erôs központi ellenôrzés alatt áll, míg az elosztás (megtérítés) rendszerében az 
eredményorientált piaci elemek a dominánsak.... 




