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Dr. Kincses Gyula1 
Az alapellátás egy lehetséges jövőképe: az egészségház koncepció 

Előzmények  
Az ellátórendszer szervezetét folyamatos kritika éri, amiért nem alkalmazkodik a 
megváltozott környezethez, amiért nem felel meg a megváltozott szakmai és 
lakossági igényeknek, szükségleteknek.  

Ez az elmarasztalás általában és rutinszerűen a kórházi szférát sújtja. Kevesebbet 
beszélünk arról, hogy szervezetében, funkciójában, hatékonyságában nem sokat 
változott az ellátórendszer legszélesebb szegmense, az alapellátás sem. Bár az alapellátás kulcs-
eleme, a háziorvosi rendszer formálisan nagy változásokon ment keresztül (szabad 
orvosválasztáson alapuló fejkvóta szerinti finanszírozás és ehhez kapcsolódó 
„verseny”, a vállalkozói működési módra való áttérés, majd a praxisjog, stb.) a 
gyakorlatban az alapellátás tevékenységi köre, betegmegtartó képessége, a definitív ellátás aránya 
nem alakult át jelentősen. Ráadásul az alapellátásban – az általános orvoshiányhoz 
illeszkedve – egyre nagyobb arányban jelenik meg az ellátatlanság. Mindez nem 
tartható akkor, amikor fő prioritásként hatékonyságról és igazságosságról, valamint 
esély-egyenlőségről beszélünk, mert ennek alapja a hatékony, jóminőségű, egyenlő eséllyel és 
magasabb szakmai tartalommal rendelkezésre álló alapellátás, beleértve a biztonságos sürgőségi 
ellátás biztosítását is. 

A továbblépés érdekében érdemes vázlatosan áttekinteni az alapellátás fejlődését. 
1990 előtt a magyar alapellátás szervezése a (elvben) zárt területi elven, a „körzetek” 
kialakításán alapult. Az alapellátást mind tulajdonosi, mind szakfelügyeleti és 
finanszírozási szempontból az önkormányzati, azaz a tanácsrendszer működtette. A 
viszonylagos szervezeti önállóság ellenére integratív elemek visszatérően léteztek az 
alapellátásban. A 70-es évek integrált ellátási modellje több esetben a háziorvosi 
rendeléseket is a kórház – rendelő-intézeti egységhez kapcsolta, így ezekben az 
esetekben egy terület ellátásának szakmai és intézmény-fenntartási központja egy-
egy kórház volt. A szervezeti integráció mellett több helyen működött szakmai 
integráció: az alapellátás számára a területi kórház/klinika nyújtott folyamatos 
továbbképzési/konzultációs lehetőséget. A ’80-as évek végén elindult Csenger 
székhellyel egy modell, amely – az akkori lehetőségek függvényében – a lakosság 
közeli ellátások (alapellátás és egyes járóbeteg-szakellátások és közösségi funkciók) 
integrálásának elvére épült. Az integráció életképességét az bizonyítja, hogy a mai 
napig működik. Ez a modell tekinthető az „Egészségház” modell közvetlen 
előzményének. 

                                           
1 Főigazgató, Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet 
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A ’90-es évek elején a háziorvosi rendszer kialakítása, a praxisprivatizáció az alap-
ellátást – illeszkedve az általános tendenciákhoz – az individualizáció, szekularizáció 
irányába vitte: leválasztotta a fekvőbeteg-ellátásról, az orvosok számára önálló, 
vállalkozói működési módot, közvetlen finanszírozási lehetőséget teremtett. A 94-
98 közötti kormányzati ciklus a szekularizáció további erősítését nem támogatta, 
ehelyett pályázatokkal és finanszírozási ösztönzőkkel preferálta a csoportpraxisok 
elterjedését. Szintén az integráció irányába vitt az ebben az időben megfogalmazott 
Irányított Betegellátási Rendszer elve is. 1998 és 2002. között az elfogadott 
„praxisjog” (illetve az ezt lehetővé tevő törvény) ismét a szekularizáció irányába 
terelte a rendszert, míg az ebben az időben realizálódott irányított betegellátási 
rendszer mintákat adott az orvosi együttműködésekre. 2002 után az új kormány 
célkitűzései (igazságosság, hatékonyság, ellenőrzött, számon kérhető minőség) ismét 
az orvosi együttműködéseket erősítik.  

Az integrációt erősítő körülmények 
Az alapellátás újrafogalmazását több tényező is indokolja. 

Az egészségügy szakmai – tudományos – műszaki fejlődése olyan mértékű, hogy a 
XX. század végére alap-igazsággá vált az az állítás, hogy ma már a korszerű 
ellátáshoz szükséges orvosi tudás nem birtokolható egy személy által, és az 
ehhez szükséges technika pedig egy személy által nem működtethető 
hatékonyan. Ezért mind a betegek érdeke, mind az ellátás hatékonysága az 
integrációt követeli meg. 

Az elmúlt években teljesen átalakult a település-szerkezet, illetve a „lakóhely közeli” 
kifejezés tartalma is. Az infrastruktúra fejlődésével (úthálózat + kommunikáció 
fejlődése) lerövidülnek a távolságok, változik az „elérhetőség” kifejezés tartalma is. 
Ezt a folyamatot erősíti, hogy a közigazgatás átszervezésével megerősödnek a 
kistérségek is, egyre több közösségi funkciónál fogjuk megszokni azt, hogy nem automatikus, hogy 
ez minden településen a hagyományos formában marad fenn. Igaz ez az iskoláktól a postákig 
sok mindenre, így az egészségügyre is: bizonyos területeken az egészségügyi ellátás 
egyes elemeinek biztosítását is kistérségi szintre kell emelni települési szint helyett 
(pl.: központi ügyelet, „komplett” alapellátás, stb.).  

Mindez ráadásul nem kívánság, óhaj kérdése: a XXI. században mindehhez új 
kihívásaként társul az orvoshiány és a munkaerő direktívák betarthatósága, amely egyszerűen 
fizikailag is fenntarthatatlanná teszi a kulcsterületeken a hagyományos, szekularizált rendszert. 

 

Mindez nemcsak szükségessé, de elengedhetetlenné teszi az alapellátás 
szerkezetének, működésének átalakítását.  
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Az Egészségház modell 

A fentiek együttesen indokolják azt, hogy a jövő egészségügyében preferálni kell az 
alapellátásban az orvosi együttműködést, és a lakosság közeli ellátásokba a definitív 
ellátáshoz szükséges alapvető szakellátási tevékenységeket is integrálni kell. 

 

Az átalakítás javasolt fő irányai 
− Az orvosi együttműködések (orvos-közösségek, csoportpraxisok) 

támogatása; 
− Az erőforrások koncentrálása (humánerőforrás, eszközök és műszerek); 
− A szakellátások alapvető elemeinek közelebb vitele a lakoshoz; 
− A minőségfejlesztés helyi szintjeinek erősítése; 
− Az egészséget szolgáló egyéb szolgáltatások és tevékenységek egy térbe 

szervezése és orvosi kontroll alá helyezése; 
− A helyi egészségfejlesztés, prevenciós programok, civil kezdeményezések 

kontrollált támogatása. 

Ennek a gondolat megvalósításának lehet az egészségház az emblematikus 
modellje, amely – nem kizárólagos, és nem kötelező egyen-megoldásként – 
nemcsak az új típusú alapellátásban lehet modellértékű, de általában is alkalmas a 
jelenlegi szerkezet feszültségeinek oldására. 

Az egészségház egy olyan, kistérségi jellegű intézmény, amely az egészségfejlesztés 
érdekében az alábbi funkciókat integrálja: 

− egy kistérség (a kistérséget nem közigazgatási, hanem egészségügyi intézmény-
fenntartó társulás értelemben használva) alapellátási feladatai, 

− a térség lakossága számára fontos szakellátások – az alapellátást segítő, egyes 
alacsony erőforrás-igényű gyakran igénybevett – rutintevékenységei, 

− az életminőséget alapvetően befolyásoló kiegészítő szolgáltatások (gyógytorna, 
fizioterápia, logopédia, stb.), 

− a helyi minőségfejlesztés alapintézménye, 

− a területi egészségfejlesztés központja, a népegészségügyi program helyi 
aktivitásainak színtere (közösségi terek – beteg- és életmód klubok, az 
egészségügy által gerjesztett és kontrollált csoportok), 

− egyéb, az egészség javítását szolgáló üzleti szolgáltatások (patika, gyógyászati 
segédeszköz, bio-bolt stb.). 
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Az Egészségház felépítésének tagolása lehetséges funkciók szerint 
Az Egészségházba integrált funkciók megosztása a terek jellege szerint: 

− Fix rendelések, „alaprendelők”; 
Ide tartoznak azok a rendelők, amelyek állandó, „fix” funkcióval bírnak. Ilyen a 
háziorvosok, házi-gyermekorvosok rendelői, a fogászati rendelő, a központi ügyelet 
helységei, stb. Ugyanebbe a körbe tartozik a védőnő önálló rendelője is, de a 
korszerű csoportpraxis igényli az önálló nővér-rendelő működését, ahol a nővér az 
orvos utasítása alapján – akár több praxis számára, elsősorban gondozási jelleggel – 
önállóan „rendel”: vérnyomást, testsúlyt, vércukorszintet ellenőriz, injectiót ad, stb. 
 

− Többcélú „befogadó” rendelők; 
Ezek változó funkciójú „befogadó” rendelők, amelyekben váltva csökkentett 
kompetenciájú szakellátások – nem komplett szakrendelések –, működnek, amelyeket 
heti pár órában konzíliárus háttérrel, illetve alapvető lakossági igények megoldására 
szerveződnek. Ilyen lehet pl.: nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, stb. ide 
tartoznak a nem teljes munkahetet kitöltő fizioterápiás, rehabilitációs rendelések, 
foglalkozások fizioterápia, gyógytorna, logopédia, stb.). Az egészségház rendelői 
befogadhatnak nem közfinanszírozott magánrendeléseket is, amelyek pl. a 
szokatlan rendelési időben nyújtanak többletszolgáltatást a lakosság számára. 
 

− Közös használatú kiszolgáló helységek;  
Természetesen ide tartoznak a közös kiszolgáló helységek: recepció, váró, 
informatika stb. Fontos terület a közös, előjegyzés alapján az alapellátók által 
vegyesen használt „eszközös” rendelő (ultrahang, komolyabb EKG, stb.), illetve 
vérvételi hely.  
Hasznos lehet egy közös „fektető”, ahol nappali kórházi jelleggel folyhatnak 
kezelések, történhet a beteg obszerválása, stb. kiemelten indokolt ez, ha az 
egészségház a mentőállomással is egybeépült. 
 

− A helyi minőségfejlesztés alapintézménye; 
Az egészségügy működésében alapvető változást hoz a protokollszerű, ellenőrzött 
működés arányának növelése. A minőségszabályozás új koncepciója kétkörös 
szabályozásra épül: közös, országosan érvényes klinikai irányelvek, és erre épülő, a helyi 
adottságokat, szokásokat figyelembevevő helyi eljárásleírások készítése. Az egészségház 
ennek a helyi minőségfejlesztő munkának is közepe lehet: az egy térben dolgozó orvosok 
közösen dolgozhatják ki a helyi szabályokat. A cél az úgynevezett „helyi minőség-
körök”, a kölcsönös kiértékelésen, ellenőrzésen (peer review) alapuló munka 
megszervezése. 
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− Közösségi terek egészségfejlesztési célra;  
A speciálisan berendezett helységek alkalmasak különböző szakemberek által 
vezetett mozgásterápiákra, foglalkozásokra (terhes-torna, idős-torna, gerinctorna, 
stb.). Helyet adhatnak az egészségügyi szolgálat által szervezett prevenciós 
tevékenységeknek (pályázati lehetőség!!!). Az általánosan kialakított terek 
befogadhatják a népegészségügyi program, a helyi önkormányzatok, illetve civil 
szervezetek egészségfejlesztési és betegtájékoztatási programjait (betegklubok, 
betegjogi képviselő, stb.).  
 
Az Egészségház terei forprofit alapon fitnesz szolgáltatásokat nyújtanak, illetve 
fogadhatnak be (konditerem, fal-labda, szauna, stb.), a bérleti díj hozzájárul az 
Egészségház fenntarthatóságához. 
 

− Üzleti célú helységek  
Ebbe a csoportba az egészséget szolgáló üzleti célú helységek tartoznak. Ilyenek: 
patika, gyógyászati segédeszköz bolt, optikus, hallókészülék bolt és szerviz, bio-
bolt, stb, de a gondolatba nagyobb településen belefér egy bio-büfé – bio-étterem 
is. 

Ezek a funkciók komplex szolgáltatásként hozzájárulnak a betegek 
egészségkultúrájának javításához, illetve a kényelmük fokozásához (helyben 
oldódnak meg a problémák), hozzájárulnak az üzemeltetés költségeihez, ezzel az 
egészségház fenntarthatóságához és növelik az Egészségház, ezzel a befogadó 
település rangját, presztízsét. 

 

Nem feltétel, de célszerű, ha az Egészségház egybeépül a mentőállomással. 
Így az ügyelet és a fektető kialakítása, működtetése közös lehet, ami tovább javítja a 
hatékonyságot. 

Megfontolandó annak a katalán modellnek az adaptációja is, amelyben a terület 
sürgős hívásait, házi látogatásait külön erre a célra szerződött orvos bonyolítja, a 
praxisok alapvetően a szűrés-gondozást, állapotkövetést, illetve előjegyzett betegek 
ellátását végzik. 

Az Egészségház szerencsés, ha rendelkezik gépkocsival és mikro-busszal, amely 
akár túrajáratokként megoldja a nehezebben megközelíthető helyekről a betegek 
beszállítását. A lakossághoz közel vitt ellátás nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott is 
rendelés működtetendő, ahol ez nem fenntartható, hanem megoldás lehet az is, 
hogy a lakost (a beteget) viszik közelebb az ellátáshoz. 
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A fenti funkciók lehetőségek, és nem együttesen kötelezőek. Egészségházról az én 
értelmezésem szerint akkor beszélhetünk, ha: 

− egy telephelyen együttműködve, közös háttérszolgáltatásokat használva működik 
több háziorvos (felnőtt, gyermek) és a fix telephelyű központi ügyelet, valamint 

− az egyéb funkciókból pedig részelegesen több típusú is megvalósul, beleértve szak-
ellátást, a prevenciós és üzleti szolgáltatást is. 

Finanszírozás 

A fent leírt modell a jelenlegi finanszírozási rendszerben is finanszírozható lehet, 
hiszen új feladat nem jelenik meg, ugyanakkor hatékonyabb lehet a működés. A 
finanszírozhatósági kérdések elsősorban a közösségi tereknél merülhetnek fel, ennek 
forrását a népegészségügyi programhoz kapcsolt pályázatoknak, az 
önkormányzatoknak a civil szerveződéseknek és a szolgáltatásokat 
igénybevevőknek közösen kell finanszírozniuk. A fenntarthatóságot javítja az, hogy 
az épület üzemeltetési költségei megoszlanak a forprofit és a közszolgálati rész 
között. 

A modell működésének hatékonyságát ugyanakkor számos finanszírozási változás 
tudná segíteni. Ilyen lehet, ha az alapellátási feladatok kistérségi finanszírozásba 
kerülhetnek, illetve ha szakgondozási jelleggel kiterjesztett kompetenciával működhetnek 
praxisok. Szintén megfontolandó a konzíliárus órák fix (óradíj jellegű) finanszírozása is.  
A preventív funkciót javíthatja az alapellátás finanszírozásának olyan változása, ami 
preferálja a diplomás nővér alkalmazását (fix rész megemelése, vagy a degressziónak 
team alapúvá tétele).  

A fektető, nappali kórház funkció valamilyen költség-gazdálkodási modellben 
(modellkísérlet jellegű leosztott költség) lehet hatékony. 

 

Az Egészségházak kialakításának preferálása akkor realitás, ha az bekerül NFT II 
prioritásai közé. Ennek megfelelően az ellátórendszer fejlesztésében az alábbi négy 
prioritás javasolható: 

− Az alapellátásban az orvosi együttműködés, definitív ellátás – és ennek közös 
infrastruktúrájának – a fejlesztése (Egészségház). 

− A kis és középméretű kórházak átalakítása (kisebb aktív rész, főleg mátrix 
jelleggel + krónikus + szociális). 

− Klinikai Centrumok kiegyenlített fejlesztése. 
− A tehermentesítő, „átmeneti” és szociális intézmények fejlesztése. 
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Összegzés 
Az Egészségház modell nemcsak az alapellátás megújításának elsődleges, 
modellszerű eszköze, de a népegészségügyi programhoz kapcsoltan központja a 
helyi egészség-fejlesztésnek, illetve a helyi minőségfejlesztésnek is.  
Jelentősége ugyanakkor túlmutat az alapellátás reformjának kérdésén: a jelenlegi 
túldimenzionált, nem hatékony kórház-struktúra kiváltása csak az alapellátás 
betegmegtartó-képességének a javítása mellett lehetséges, ez viszont az alapellátás 
minőségi fejlesztését, erőforrásainak koncentrálását igényli. 
 

Budapest, 2005. március – július. 
 
 
Dr. Kincses Gyula 
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