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ELŐSZÓ

A több mint 10 éve indult rendszerváltozás célja az ország keleti típusú, azóta
zsákutcának bizonyult fejlődési pályájának átállítása egy jobb életminőséget
biztosító „nyugati” mintára. Ez társadalmi berendezkedésként a proletárdiktatú-
rának a polgári demokráciára való cserélését, illetve a tervgazdaságnak a piac-
gazdaságra való átállítását jelenti, de mi – tízmillión – valójában nem társadal-
mi-gazdasági modellt, hanem életminőséget akartunk váltani.

A rendszerváltozás 10 éve az ország közállapotaiban az elmúlt években elkezdte
meghozni a várva-várt eredményeket, az ország a mindennapjaiban, küllemé-
ben, „élhetőségében” kezd felzárkózni Európához. Előbb a bankok portálja lett
ugyanolyan, mint a „Máriahilferen”, majd benzinkútjaink, bevásárlóközpontjaink,
irodaházaink csatlakoztak Európához, és mára már ugyanezt mondhatjuk el a
közigazgatásról, de általában az országról, hétköznapjainkról is. Ma már nem
másodosztályú rokona a Váci utca a Kärtnerstrasse-nek, és észrevétlenül eljutot-
tunk oda, hogy rácsodálkozás nélkül lépjük át a hegyeshalmi határt.

A rendszerváltás kényszerű áldozatai lassan meghozzák gyümölcsüket, de van
egy terület, amely mintegy kimaradt ebből: mindezt az általános javulást nem
érezzük az egészségügyi ellátás megélhető színvonalában. Amíg az egész
ország „lelakott”, szürke és másodosztályú volt, addig nem volt feltűnő ugyanez
az egészségügyben is. Ma, amikor a bankok után a bevásárlóközpontoktól a
benzinkutakon át a középületek, közintézmények sora vált európai minőségűvé,
kórházaink, rendelőink állapota még szembetűnőbb, és ez napról-napra, egyre
nehezebben viselhető. De ugyanez igaz az attitűdre is: lakosból lassan polgár-
rá válunk, de az egészségügy paternalisztikussága – így kiszolgáltatottság-ér-
zésünk – nem sokat változott. Piros útlevéllel a zsebünkben (inkább a BM fiókjá-
ban…) nem volt feltűnő, hogy a kórházban is csak „ketteskék” vagyunk, de ma
már nem tűrünk el mindent, sőt: szeretnénk kapni valamit a pénzünkért.

Mindez azt eredményezi, hogy az egészségügyben nem csak a belső feszültsé-
gekkel, a finanszírozási problémákkal, megoldatlan bérhelyzettel, a vészesen
súlyosbodó nővérkérdéssel kell szembenézni, de a növekvő elvárások miatt
egyre nő a betegek elégedetlensége is az egészségüggyel szemben. Ma már
nem csak emberi módon akarunk élni, de legkiszolgáltatottabb helyzetünk-
ben, betegségünkben is valami hasonlót szeretnénk.

A rendszerváltás alapvető érdeme volt az egészségügyben a szolidaritás, kor-
szerű szóval az equity megőrzése, mert e nélkül a lakosság nemzeti szintű
egészségi mutatói még a jelenlegi szégyenteljes szintnél is rosszabbak lenné-
nek. Ugyanakkor az elindult társadalmi változások kezdik meghozni a gyümöl-
csüket, az egészség feltételei ma sokkal jobbak Magyarországon, mint akár öt
évvel ezelőtt. Ezért (szélsőségektől eltekintve) bármit teszünk, javulni fog a
lakosság születéskor várható átlagos élettartama, egészségi állapota. Ugyan-
akkor az egészségügyben a hozzáférés biztosítása mellett felértékelődik
az ellátás minőségének, az emberi méltóság biztosíthatóságának kérdése,

Társadalmi berendez-
kedésként a proletár-
diktatúrának a polgári
demokráciára való cse-
rélését jelenti, de mi –
tízmillióan – valójában
nem társadalmi-gazda-
sági modellt, hanem
életminőséget akartunk
váltani.
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Ahhoz, hogy javuljon
az ellátás minősége
szolgáltatói versenyre
van szükség, ez pedig
nem mehet végbe anél-
kül, hogy ne jelenjenek
meg új vásárlók is a pi-
acon.

de nem tartozik már az eretnek dolgok közé a differenciált igények kielégíthető-
ségének a felvetése sem.

Be kell látnunk, hogy az elmúlt tíz év fejlődésében a politikai rendszerváltozás csak
a kereteket, a lehetőséget biztosította, az érezhető, tényleges eredményeket a
rendszer lényege, a tulajdonosi érdekeltségen alapuló verseny hozta. Ez nem
történt meg az egészségügyben. A végbement változások csak igen korlátozott
versenyt hoztak, ez pedig nem alkalmas a beteg által is megélhető minőség javítá-
sára. Ahhoz, hogy a verseny ne csak a „bentlevők” újraosztozkodása, hanem valós
verseny legyen, új szereplőkre van szükség, ez pedig nem megy végbe anélkül,
hogy az egészségügyi szolgáltatási piacon ne jelenjenek meg új vásárlók is. Ez a
feltétele az egészségügyi közállapotok javulásának, egy kulturáltabb, páciensbarát
egészségügy kialakulásának, de szintén ez a feltétele annak, hogy tovább javuljon a
rendszer hatékonysága.

A közeljövőben az egészségügy megkerülhetetlen kérdése a „köz” és a „ma-
gán” viszonyának újrafogalmazása
– a teherviselésben,
– a szolgáltatásvásárlásban,
– a szolgáltatók esetében
– és a szolgáltatásokban.

Ezeket a kérdéseket rövidesen és érdemben meg kell válaszolni, de az esély-
egyenlőség, az igazságosság, a nemzeti szintű szolidaritás sérelme és az egész-
ségügy kettészakadásának a veszélye nélkül.
Az alábbi dolgozat – minden szerkezeti hibájával együtt – ennek a feladatnak a
megoldásához kíván hozzájárulni. A szerkezeti hibák alapvetően arra vezethe-
tők vissza, hogy a könyv három év munkájának termése, és a rendszer lényege,
maga az alapgondolat még 1999-2000-ben fogalmazódott meg. Ez a kifejtésben
a többirányú továbbfejlesztés miatt bizonyos redundanciát okoz, másrészt egy-
némely gondolat okafogyottságát hozza, hiszen néhány általam korábban felve-
tett kérdést az élet és a jogi szabályozás már így, vagy úgy, de megoldotta.

* * *

10 évvel ezelőtt egy hasonló koncepció megírása után meg voltam győződve,
hogy végre sikerült megtalálni az (egyetlen) igaz utat, a megoldást. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján óvatosabb vagyok, tudom, hogy nincs biztos recept,
nincs általános megoldás, és főleg: több megoldás is létezik, és szinte fontosabb
az, hogy az egyes megoldások mennyire konzekvensen, milyen szakmaisággal
vannak végigvive, minthogy a létező és reális modellek közül melyiket választ-
juk. Ma már azt is tudom, hogy az egyes új reform-elemek nem panáceák, nem
hoznak mindenre és végleges megoldást, azaz – mint ahogy az „igazi” gyógy-
szerek –, csak a betegség adott szakaszában és adott céllal segíthetnek. Az a
reményem ugyanakkor megmaradt, hogy az ebben a könyvben foglaltak is je-
lenthetnek egy alternatívát, vagy ami még fontosabb: vitát generálva hozzájá-
rulnak ahhoz a társadalmi érési folyamathoz, amely nélkül nem törhetünk
ki az egészségüggyel kapcsolatos előítéleteink csapdáiból.
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 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az egészségügy válságjelei folyamatosan mélyülnek, az 1990 és 1994
között megtett reformlépések tartalékai mára lassan kimerültek. Az összes
szereplő (ellátók – ellátottak - politika) fokozódó elégedetlensége, a finan-
szírozás halmozódó feszültségei nyilvánvalóvá tették, hogy újabb, reform-
értékű lépésre, lépésekre van szükség.
A reformlépések két fő célja: az ellátószervezet hatékonyságának -
minőségének javítása és a finanszírozási pozíció javítása.
A hatékonyság javításában elsősorban az allokációs hatékonyság javí-
tására van szükség, amit az egészségügyben általánosan szerkezetvál-
tásként szoktunk emlegetni.
A szerkezetátalakítás az egészségügyi ellátószervezet méretének, belső
arányainak és aktivitási irányainak a megváltoztatása oly módon, hogy az
ellátórendszer alkalmazkodjon
• a megváltozott szükségletekhez (megváltozott megbetegedési

viszonyokhoz),
• az orvostudomány fejlődéséhez (új technológiák megjelenése),
• a megváltozott igényekhez,
• a társadalom és a lakosság jövedelemtermelő képességéhez.

A szerkezetátalakítás lényege ma az ellátások tömegének a lakosság-
közeli, alacsonyabb költségszintű ellátási formák felé terelése.

Mára már az is világossá vált, hogy az egészségügy problémái tartó-
san nem oldhatók meg a finanszírozás reformja, a szolgáltatási piac
élénkítése nélkül, mert a szükségletek fejlődésével nem tud lépést tarta-
ni a közfinanszírozás növekedése.

A társadalom egyéb folyamataiban az „egality” elvét felváltotta az „equity”
elve, a szolidaritási elv kizárólagossága mellett megjelent a
szubszidiaritás gondolata és gyakorlata, amely a rászorultság elismeré-
se mellett az öngondoskodási-képesség fejlesztésére, az egyén erő-
feszítéseinek az elismerésére is épít. Mindez a gondolkodásváltás az
egészségügyet gyakorlatilag érintetlenül hagyta.

Az egészségügy finanszírozásának változásai tehát elkerülhetetlenek, ezek
a változások pedig csak verseny útján, új szereplők megjelenésével
érhetők el. Az elmúlt évek tapasztalata bizonyította azt, hogy az elosztási
rendszer reformjaként meghirdetett finanszírozási változás („a beteget
kövesse a pénz” elv bevezetése) alkalmas volt az intézményi hatékony-
ság javítására, de nem hozott valós szolgáltatói versenyt, nem engedett
be érdemben új szereplőket a rendszerbe.

A szolidaritási elv kizá-
rólagossága mellett meg-
jelent a szubszidiaritás
gondolata és gyakorlata,
amely a rászorultság el-
ismerése mellett az ön-
gondoskodási-képesség
fejlesztésére, az egyén
erőfeszítéseinek  elisme-
résére is épít.
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Ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy érdemben átrendeződhessen a szol-
gáltatási piac, nem csak új szolgáltatókra, hanem új vásárlókra is szük-
ség van. Ehhez viszont át kell alakítani a finanszírozás rendszerét. Ez
elvben a társadalombiztosítás átalakításával, vagy az alternatív finanszí-
rozások erősítésével érhető el.

Jelen tanulmány úgy kísérli meg a finanszírozási rendszer átalakítását,
hogy az
– egyúttal segítse a szerkezetátalakítást,
– a szolgáltatói verseny beindításával javítsa az ellátás megélhető minő-

ségét,
– növelje a legális, számonkérhető magánfinanszírozás szerepét,
mindezt úgy,
– hogy ne sérüljön a hozzáférési esélyegyenlőség,
– ne romoljon a populációs szintű egészségi állapot,
– szűnjön meg a tisztázatlan viszonyokat teremtő és fogyasztóvédelmi

támogatást nem nyújtó paraszolvencia,
– javuljon a polgárok biztonságérzete, csökkenjen kiszolgáltatottságuk,

azaz javuljon az egészségügyi rendszer igazságossága (fairness).

A javasolt megoldás lényege a kínálat és a kereslet egyidejű ösztönzé-
sével a szolgáltatói verseny élénkítése. Ennek fő eleme a kínálati ol-
dalról egy önkéntes önrészfizetési (fakultatív co-payment) rendszer
bevezetése, amely megteremti a forrásbevonás lehetőségét, a differen-
ciált igények kielégíthetőségét, ugyanakkor a rászorultak számára vál-
tozatlan körülmények között teszi lehetővé az egészségügyi ellátás
igénybevehetőségét, megelőzve ezzel az egészségügy kettészakadá-
sát, a rászorultak kiszorulását a rendszerből.

Ehhez a jelenlegi kétszintű ellátórendszert (az első szint csak közfinanszíro-
zásból, a második szint csak magánfinanszírozásból működik) három szin-
tűvé kell alakítani. Meg kell teremteni egy választékbővítő, vegyes fi-
nanszírozású szolgáltatói réteget is, amely csökkentett társadalombiz-
tosítási finanszírozásból és lakossági magánfinanszírozásból működik.
Ez a „köz” és a „magán” eddigi merev szétválasztása (szembeállítása)
helyett a köz és a magán együttélését segítené. Ez a megoldás képes
úgy segíteni a szolgáltatási piac fejlődését, hogy közben nem csökkenti a
rendszerben a szolidaritást, azaz a piaci elemek súlyának növelése eb-
ben a megoldásban nem csökkenti az igazán rászorultak ellátási esélyeit,
sőt: a többletforrás és a verseny okozta minőségjavulás miatt az „alap-
rendszerben” maradók ellátása is javul, miközben megteremtődik a
differenciált igények jobb kielégíthetősége.

Le kell számolnunk azzal az illúzióval is, amely szerint a magyar egész-
ségügy ugyan olyan amilyen, de legalább kiemelkedően igazságos, azaz
megfelelő szociális biztonságot nyújt. Ez sajnos nem igaz. A magyar egész-

Meg kell teremteni egy
választékbővítő, ve-
gyes finanszírozású
szolgáltatói réteget is,
amely csökkentett tár-
sadalombiztosítási fi-
nanszírozásból és la-
kossági magánfinan-
szírozásból működik.
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ségügyi rendszer finanszírozása nem nyújt megfelelő biztonságot a polgá-
rok számára, mert ugyan a közfinanszírozás mértéke nemzetközi össze-
hasonlításban elfogadhatónak mondható, a magánfinanszírozás szinte
kizárólagosan a lakos által közvetlenül fizetendő díjként jelentkezik, ami
az aktuális anyagi helyzetnek való kiszolgáltatottságot jelent. Ráadásul a
magánfinanszírozás jelentős – a szolgáltatás-finanszírozáson belül megha-
tározó –, tétele a paraszolvencia, amelyhez semmilyen számonkérhetőség,
fogyasztóvédelem nem kötődik. Az elmúlt évek azt is bebizonyították, hogy
a magánfinanszírozás átalakításában az önkéntes kiegészítő biztosítások a
szolgáltatás-finanszírozásban nem váltották be a reményeket, pedig a szo-
ciális biztonság akkor mondható megfelelőnek, ha a magánfinanszírozás (a
beteg által fizetendő térítési díjak) mögött is harmadik fizető áll, azaz a díjfi-
zetés függetlenítve van a beteg aktuális pénzügyi helyzetétől. E tekintetben
nagyon rosszul állunk.

Ahhoz, hogy a magánfinanszírozás, a magán- és a vegyes finanszíro-
zású szolgáltatói piac beinduljon Magyarországon, élénkíteni kell a
keresletet is: ehhez (az egészségpénztárak megerősítése mellett) jó
eszköz lehet az egészségcélú megtakarítási számlák rendszerének
bevezetése.
A kiegészítő biztosítások terjedésének segítése és az egészségcélú meg-
takarítási számlarendszer bevezetése nem csak keresletélénkítő hatása
miatt lenne fontos, de ezek a rendszerek képesek arra, hogy a magánfi-
nanszírozást a nagyobb biztonságot jelentő „előrefizetéses” irány-
ba térítsék el. Ez lehet az alapja annak, hogy a paraszolvencia legális,
számonkérhető szolgáltatás-vásárlássá alakuljon, és mindez alapvető el-
mozdulást hoz a polgárok biztonsága és a rendszer igazságossága szem-
pontjából.

A magánfinanszírozás tehát a térségben paradox módon viselkedik: sú-
lyának, szerepének növelése nem csökkenti, hanem a rendszer átlátha-
tóságának, számonkérhetőségének javításával és az előrefizetéses (áta-
lánydíjas) konstrukciók terjesztésével javítja a szociális biztonságot.

A magánfinanszírozást
a nagyobb biztonságot
adó „előrefizetéses”
irányba kell eltéríteni.
Ez válthatja ki egy
legális piacon a para-
szolvenciát.
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II. ELŐZMÉNYEK

Az egészségügy reformja a rendszerváltozás óta folyamatos kérdése a
magyar társadalomnak. Az eredmények értékelése igen ellentmondásos:
a szakértők egy része a térségben példanélkülinek tartja a magyar reform
folyamatos építkezését, mások viszont úgy vélik, hogy „nem történt sem-
mi”, illetve megint mások „valós reformokat” sürgetnek.

Egyik vélekedés sem alap nélküli. Ha a magyar egészségügyet más, nagy
humán közszolgáltatásokhoz (pl. az oktatásügyhöz) hasonlítjuk, megállapít-
hatjuk, hogy alapvető változások történtek: a bázistervezés alapú finan-
szírozást teljes egészében a piaci viszonyokat szimuláló teljesítményelvű
forráselosztás váltotta fel, és a szolgáltatók mintegy 70%-a már vállalko-
zóként látja el feladatát. (Ugyanakkor az is igaz, hogy ez valójában csak a
háziorvosi rendszer ún. funkcionális privatizálását jelenti a gyakorlatban.)
Az intézményekben kialakult (elkezdett kialakulni) a menedzserszemlé-
let, és költségérzékenységük is lényegesen nőtt. A térségben a magyar
egészségügy átalakítása a leginkább konzekvens folyamat, és a legin-
kább konfliktus-szegény. (Természetesen ez csak összehasonlításban
igaz.) Ugyanakkor igaz az is, hogy az ágazat folyamatos válság-góc, nem
történt meg az úgynevezett szerkezetátalakítás, az ellátószervezet sem
méretében, sem szerkezetében nem követte megfelelően a szükségletek
és az igények változását, és az is igaz: ma általában nem jobb (sőt, ese-
tenként rosszabb) betegnek lenni, mint tíz évvel ezelőtt.

Az egészségügy reformjában ugyan folyamatosan hangoztatott igény a
szerkezetváltás és a teljesítménytömegnek az alacsonyabb költségigé-
nyű, lakosság-közeli
szintek felé terelése, de
a történések – a szán-
dékok ellenére – nem
ezt igazolják. Sem a te-
vékenység - tömeg el-
mozdulása, sem a forrá-
sok érdemi átrendező-
dése nem történt meg.

Az ellátószervezet nem
csak a megbetegedési vi-
szonyok változására és az
orvostudomány fejlődésé-
re nem reagált megfelelő-
en, de nem képes kielé-
gíteni a megváltozott igé-

Az egészségügy a társa-
dalom felértékelődő
alrendszere. Ennek ára
és értéke kell, hogy
legyen.

Az eddigi reformok
minden eredményük el-
lenére nem tudták meg-
oldani az alapproblémá-
kat, nem ment végbe a
tényleges szerkezetvál-
tás.

Az ellátó-szervezet szintjeinek aktivitása
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nyeket, a változó társadalmi szokásokat, elvárásokat sem. Az egészségügyi
szolgáltatásokban nem ment végbe mindaz a differenciálódás sem, ami al-
kalmas lenne a létező és jogos rétegigények korszerű kielégítésére.

Az egészségügyi ágazat a fejlettebb országokban mindenütt innovatív
húzó ágazat, amelybe komoly invesztíció történik. Magyarországon a struk-

túra és a szabályo-
zás zártsága miatt a
szektorba igen sze-
rény invesztíció tör-
tént, ami az ágazat
fejlődésére, színvo-
nalára erősen vissza-
hat. Mindez tovább fo-
kozza a folyamatos
alulfinanszírozottságot.

Az egészségügyi re-
form kulcskérdése a
„szerkezetváltás”
(struktúraátalakítás),
amely gyakran hasz-
nált, de nem megfele-
lően tisztázott tar-
talmú fogalom.

A szerkezetátalakítás az egészségügyi ellátószervezet méretének, bel-
ső arányainak és aktivitási irányainak a megváltoztatása oly módon,
hogy alkalmazkodjon
–  a megváltozott szükségletekhez (megváltozott megbetegedési viszo-

nyokhoz),
– az orvostudomány fejlődéséhez (új technológiák megjelenése),
– a megváltozott igényekhez ,
– a társadalom és a lakosság jövedelemtermelő képességéhez.

A szerkezetalakítás lényege ma az ellátások tömegének a lakosság-kö-
zeli, alacsonyabb költségszintű ellátási formák felé terelése. Ez alapvető-
en a járóbeteg-ellátás és a szakápolás megerősítését, illetve a betegek
öngondoskodási–önellátóképességének segítését jelenti napjainkban.

Egészségügyi rendszerünk fejlődésének legnagyobb erénye, hogy
alapvetően sikerült megőrizni az értékeit (a társadalmi változások elle-
nére jó a közegészségügyi (járványügyi) helyzet, jó és általános a szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés), önmagában az is erény, hogy maga az
ellátórendszer nem esett szét, nem lett „vadprivatizáció” áldozata, az álta-
lános piacosítási és privatizációs hullám nem söpörte el a rendszer tradi-

A szerkezetátalakítás
célja az, hogy az egész-
ségügy jobban megfe-
leljen a megváltozott
körülményeknek.
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cionális értékeit és eredményeit. Egészségügyi rendszerünk a legfonto-
sabb és legkorszerűbb alapelvekre épül (közfinanszírozás dominanciája,
szabályozott verseny a szolgáltatók között, a hozzáférési esélyegyenlő-
ség prioritása, költséghatékonyság és állami költségkontroll lehetősége).
Ezek – mint alapelvek – hosszú távon is fenntartandók.

Mindezek ellenére azt is látni kell, hogy a fenti elvek (és a jelen gyakor-
lat) bemerevítése nem tartható. Ha a rendszer tartósan ellenáll minden
piacosítási kísérletnek, akkor a kérdést a politika helyett az élet fogja
megoldani. A differenciált igények kielégítésére létrejön egy második
ellátórendszer, az egészségügy kettészakad, a források az alternatív
szféra felé áramlanak, a joggal támogatott és megerősíteni vágyott köz-
szolgálati egészségügyi rendszer még inkább ellehetetlenül, a lakosság
egészségi állapota pedig tovább romlik. A (jelenlegi) rendszer minden-
áron való stabilizálása pont a szétesését, a túlzott piacellenesség
pedig a túl-liberalizált piacot készíti elő. Egyértelművé kell tenni, hogy
ma egy egészségügyi rendszer sem a teljes centralizáció, sem a piaci
szabályozás alapján nem működhet megfelelően. A jól működő modellek
a tervezett vagy irányított piac elvére épülnek. Magyarországon is ezt az
elvet céloztuk meg, és ezt kell újraértelmezve (vagy inkább: végre való-
ban értelmezve) megvalósítani.

A helyzet valóban komoly, a tartós alulfinanszírozottság jól látszik az
intézményrendszer állapotán is. A tartalékok felélése egyúttal a szüksé-
ges beruházások, felújítások elmaradását is okozta. Ha összehasonlítjuk
az egészségügyet, mint szolgáltatói ágazatot azzal, hogy az elmúlt tíz év-
ben más szolgáltatói ágak (pl.: bankok, éttermek, áruházláncok, vagy táv-
közlés) milyen fejlődésen mentek keresztül, mennyit változott küllemük, a
szolgáltatások ügyfélközpontúsága és körülményei, valamint hogyan ala-
kult az egyéb szolgáltatási ágazatokban dolgozók jövedelme, akkor az
egészségügy problémái még szembetűnőbbek. Az egészségügyi rend-
szer belső feszültségei mára ismét kiéleződtek, az általános elégedetlen-
ség, a kórházcsődök kapcsán világossá válik, hogy az eddig megtett re-
formlépések kapcsán elért tartalék-feltárások kimerülőben vannak, az
egészségügy – újabb reformértékű változások nélkül – ismét folyamatos
konfliktusok forrásává fog válni.

A forráshiány gondjai napjainkban a menedzsment szintjéről leszivárog-
tak a gyógyítás napi gyakorlatába. Az utóbbi idők történései világosan
mutatják azt is, hogy a pénzügyi tartalékoknál nagyobb tőke, az egész-
ségügyi dolgozók morális tőkéje, áldozatvállalása, szakmaszeretete is
kimerülőben van. Szintén látni kell azt is, hogy a működőképesség meg-
őrzése nem csak a belső források feltárása révén történt meg, hanem
ennek terhei részben a lakosságra hárultak. A gazdálkodás kényszere
egyes kórházakban erkölcsileg is erodálta az ellátás színvonalát, egyre

A forráshiány gondjai
napjainkban a menedzs-
ment szintjéről leszivá-
rogtak a gyógyítás napi
gyakorlatába.

Aki makacsul ellenáll
minden piaci változás-
nak, az akaratlanul a
vadprivatizációt készí-
ti elő.
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általánosabb, hogy a betegeknek maguknak kell a gyógyszereket behoz-
niuk, illetve elterjedt egyes alapvető ápolási szolgáltatások informális meg-
fizettetése. Mindez nagymértékben rontja az ellátás társadalmi meg-
ítélését, az egészségügyi ellátásról való lakossági vélekedést.
Az értékelés során azt is látni kell, hogy az elmúlt évek piacellenes félel-
mei azokon a területeken, ahol a magánszolgáltatók szerepe jelentősebb,
nem, vagy csak részben igazolódtak be. Nem nőttek drasztikusan (az
ágazat átlagos költségnövekedését lényegesen meghaladóan) a kiadá-
sok, ugyanakkor ezeken a területeken (pl.: művese kezelés, képalkotó
diagnosztika, illetve általában a gyógyszertárak) érezhetően javult az ellá-
tás minősége, kulturáltsága, az ellátók és ellátottak elégedettsége. Ugyan-
akkor azt is tudni kell, hogy mindez – a negatív hatások elmaradása –
alapvetően azzal magyarázható, hogy Magyarországon a privatizált szol-
gáltatók aránya elenyésző, ezért nem képesek kartell jelleggel meghatá-
rozni az árat, hanem kénytelenek alkalmazkodni a közszolgáltatás árszín-
vonalához.

Mindezek kapcsán mára eljutottunk oda, hogy a változás kényszere adott,
az egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség széleskörű, hiszen
a szereplők egyike sem boldog: sem ellátónak, sem betegnek nem jó ma
lenni, a politikát viszont frusztrálja ez az egyre többe kerülő eredményte-
lenség.

A változás (nem a korrekció, hanem az érezhető változás) igénye tehát
adott, ennek társadalmi támogatottsága – megfelelő kommunikáció és
konszenzuskeresés esetén – vélelmezhető.
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III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

Az egészségügy átalakítása csak akkor lehet eredményes, ha szakmai
alapelveken nyugszik. Ehhez megfelelő mennyiségű elő-anyaggal és is-
merettel rendelkezünk.

Összefoglalva az eddigi munkálatokat, a feladat tehát az, hogy hogyan lehet
– javítani az ellátórendszer hatékonyságát:
– az ellátások zömét a járóbeteg-ellátások felé terelni,
– megteremteni a szolgáltatók versenyét,
– javítani a szereplők költségérzékenységét,
– teret engedni a magánszolgáltatóknak,
– javítani az ellátás tényleges és megélhető minőségét,
– kielégíteni a differenciált igényeket,
– a magánfinanszírozás segítségével forrásbővülést elérni
úgy, hogy közben
– ne csökkenjen az equity (az azonos minőségű ellátáshoz való hozzá-

férési esélyegyenlőség), javuljon a rendszer igazságossága (azaz a
valóban rászorultakat a piac ne korlátozza a szükséges szolgáltatások
igénybevételében),

– ne váljon a rendszer szakmailag és pénzügyileg kontrollálhatatlanná,
– az ellátási felelősség érvényesíthető maradjon,
– javuljon a szereplők (orvos–beteg–állam) elégedettsége.

A feladat valóban nem egyszerű, de nem teljesen reménytelen. Az ellátó-
rendszer átalakításának, a szereplők elégedettsége javításának  kulcsa
a piaci elemek súlyának szabályozott (kontrollált) növelése az ellátórend-
szerben. Ennek az elvnek a konzekvens érvényesítése lehet képes elindítani
egy egészséges versenyt az ellátók között, amely a rendszer egészében
méltóbb körülményeket hoz mind a betegek, mind az egészségügy számára.

Az egészségügyi rendszerünk átalakításában, a fenntartható fejlődés ki-
alakításában, egy viszonylagos finanszírozási béke elérésében két fő célt
kell érvényesíteni:
– a rendszer hatékonyságának javítását és
– a költségérzékenység és költségtudatosság kialakítását.

Egy ilyen típusú átalakításnak három feltétele van:
• a szerkezeti-szervezeti átalakítást célzó szakmai és finanszírozá-

si szabályozás továbbvitele,
• a kínálat bővítése a szolgáltatói oldalon (alternatív szolgáltatók be-

lépése, vegyes finanszírozási forrásból működve),
• a kereslet élénkítése (a magánfinanszírozás reformja: az egészség-

célú megtakarítási számlarendszer bevezetése).

Az ellátórendszer átala-
kítása, és a szereplők
elégedettsége  javítá-
sának kulcsa a piaci ele-
mek súlyának szabályo-
zott növelése.
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A hatékonyságjavulás és a költségérzékenység megjelenése az
egészségügy kulcskérdése. Míg a hatékonyságjavulásról sokat be-
szélünk, addig a költségérzékenység és költségtudatosság érvénye-
sítése eléggé rejtve maradt az eddigi vitákban. Ugyanakkor a haté-
konyságjavulás alatt általában a technikai hatékonyság javulását szok-
tuk érteni, azaz a bevezetett normatív finanszírozási rendszer és a priva-
tizáció azt célozza, hogy javuljon a szolgáltatók gazdálkodása, azaz a ha-
tékonyság. Ezen a téren jelentős eredményeket értünk el, és bár a szak-
mai szabályozás javításával, az Evidence Based Medicine (Bizonyítéko-
kon Alapuló Orvoslás) eredményeinek konzekvensebb alkalmazásával
ezen a téren is van még javítanivaló, az igazi tartalékok nem itt vannak. A
hatékonyságjavítás valós terepe az ún. allokációs hatékonyság javí-
tása, amit leegyszerűsítve  szerkezetátalakításnak szoktunk hívni. Azaz
a fő probléma nem az, hogy az egyes szolgáltatók pazarlóan gazdálkod-
nak, feleslegesen hagyják égve a villanyt, drágán vásárolnak, indokolatla-
nul sok nővért foglalkoztatnak stb., hanem a szolgáltatások belső aránya-
ival van a fő baj, azaz a tevékenységek nem  megfelelő összetételben és
nem  megfelelő költségszinten zajlanak. Nem megfelelő a diagnosztikai
és terápiás szolgáltatások aránya, nem megfelelő a terápia és az ápolás
aránya, de régóta tudjuk azt is, hogy az ellátások jelentős hányada indo-
kolatlanul magas szinten zajlik, és a forrásaiban megerősített alapellátás
betegmegtartó képességében, definitív ellátásaiban nem fejlődött ennek
arányában. Ezekkel a kérdésekkel a szerkezetváltás címszó alatt külön
fejezetben foglalkozom.

A költségérzékenység problémái ezzel szemben valójában nem is lettek
ilyen markánsan felvetve, pedig a magyar egészségügyi rendszer hagyo-
mányosan úgy épül fel, hogy a rendszer egyik szereplője sem költség-
érzékeny. Az egyintézményes közbiztosító elvben hatékony szolgáltatás-
vásárlást szeretne, de valójában a dolga a kiadási előirányzat korrekt és
pontos teljesítése, azaz a menedzsmentnek az a dolga, hogy se hiány, se
megtakarítás ne keletkezzen. A szolgáltatók költségérzékenysége is ma-
ximum „befele” értelmezhető: annyiban már költségérzékenyek, hogy mire
költik a bevételt, de az OEP kasszával szemben természetesen nem költ-
ségérzékenyek: nem az a dolguk, hogy jól gazdálkodjanak vele, hanem,
hogy minél nagyobb részt kihasítsanak maguknak. És végül egyáltalán
nem költségérzékenyek a betegek sem. Az alapelv: most már kapjak végre
valamit azért a rengeteg járulékért… A szocialista egészségügyben a tel-
jes körű és ingyenes ellátás ígérete leértékelte a gyógyítást a lakosság
szemében, de ez leértékelte magát az egészséget is: ha valamit ingyen
javítanak, az nem sokat ér. Le kell számolni az ingyenes ellátás míto-
szával, be kell látni, hogy semmi sincs ingyen, a számlát, így, vagy úgy
valaki megfizeti, és társadalmi szinten ez a valaki nem lehet más, mint mi.
Ezért ingyenesség helyett térítésmentességről kell beszélni, de növelni

Le kell számolni az in-
gyenes ellátás míto-
szával, be kell látni,
hogy semmi sincs in-
gyen, a számlát, így,
vagy úgy valaki megfi-
zeti, és társadalmi szin-
ten ez a valaki nem le-
het más, mint mi.
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kell a rendszerben a lakossági költségérzékenységet megjelenítő eszköz-
nek, a co-paymentnek a szerepét is. Ez képes a betegek költségérzé-
kenységét, költségtudatosságát megjeleníteni, de ez az eszköz (illetve a
mögötte álló filozófia) az alapja az öngondoskodási képesség erősítésé-
nek, a költségtudatos és értékorientált fogyasztói magatartás kialakulá-
sának. A magánfinanszírozás és a co-payment kérdéseivel szintén külön
fejezet foglalkozik.

Bár e dolgozatnak nem témája az ún. ellátás-szervezési modellkísérle-
tek értékelése, de azt tisztán kell látni, hogy ezek az ellátásgazdálkodó
(vagy jobb esetben: egészséggazdálkodó) csoportok egyszerre valósít-
ják meg az allokációs hatékonyság javítását és a szolgáltatók (és
ezzel  csoporton belül a finanszírozó) költségérzékenységét, így ezek
az eredményes kísérletek az elmúlt 8 év legígéretesebb reformlépései-
nek tekinthetők.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER SZERKEZETI–
SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSA

Bár a szerkezetátalakítás motorja a finanszírozási érdekeltség lehet, a
finanszírozási rendszer változása önmagában nem oldja meg az ellátó-
rendszer strukturális problémáit. E dolgozat ugyan alapvetően a finanszí-
rozási eszközrendszer megújítására tesz javaslatot, de jelzés, utalás szint-
jén foglalkozik a szerkezetátalakítás problémáival is.

Az egészségügyi reformok fő törekvése az elmúlt tíz évben a lakosság-
közeli, költséghatékony ellátások preferálása volt. Ennek ellenére nem
nőtt az alapellátás tevékenységi aktivitása, nem csökkent a járóbeteg-
szakellátás, és főleg nem a fekvőbeteg-ellátás terhelése. Ugyanígy a
források, az OEP kassza belső aránya sem preferálta megfelelően a szer-
kezetváltást, illetve a szolgáltatástömeg elmozdulását.

A szerkezetváltás tehát a kapacitások, a források és az ellátók össze-
tételi változását jelenti, ami a jelenlegi torz belső arányok korrekcióját
jelenti. A szerkezetátalakítást eddig alapvetően a kapacitások átalakítá-
saként értelmezte a politika: fejleszteni kell az alapellátást, csökkenteni a
kórházi ágyak számát stb. Az bebizonyosodott, hogy ez így nem járható,
illetve nem eredményes, azaz a kérdést nem, illetve nem elsősorban a
kapacitások oldaláról kell megközelíteni. A szerkezetváltás piackonform
megvalósítása a források átrendezésével oldható meg: ha a források a
preferált szintekre és területekre kerülnek, akkor a szerkezetváltás spon-
tán megy végbe.

A szerkezetátalakítás
kulcsa az orvosi mobi-
litás megteremtése az
ellátórendszerben.



20 Dr. Kincses  Gyula: A „köz” és a „magán” új  együttélése  az  egészségügyben

AAAAAZZZZZ     EGÉSZSÉGÜGEGÉSZSÉGÜGEGÉSZSÉGÜGEGÉSZSÉGÜGEGÉSZSÉGÜGYIYIYIYIYI     RENDSZERRENDSZERRENDSZERRENDSZERRENDSZER     ÁTÁTÁTÁTÁTALAKÍTÁSAALAKÍTÁSAALAKÍTÁSAALAKÍTÁSAALAKÍTÁSA

A források torz belső szerkezetének kirívó példájaként szokás említeni a
gyógyszerár-támogatás nemzetközi összehasonlításban igen magas ará-
nyát a természetbeni szolgáltatásokon belül. Ezzel kapcsolatban két dol-
got tudni kell. Egyrészt a gyógyszerkiadások magas részesedésének
az az oka, hogy míg a gyógyszerárak gyakorlatilag nemzetközi szintű-
ek, addig a kassza egyéb kiadásai nemzetközi összehasonlításban igen
alacsonyak, aminek az oka elsődlegesen az alacsonyszintű bérkölt-
ségben keresendő. Másrészt le kell számolni azzal az illúzióval, hogy
a gyógyszerköltségek a jövőben csökkenthetők lesznek. A gyógyszer-
árak folyamatosan növekedni fognak, mert az orvostudomány technológi-
ai fejlődését az elkövetkezendő években elsősorban nem a műszaki tech-
nikai fejlődés (műtéti technikák, manipulátorok, stb.) fogja jellemezni, ha-
nem a gyógyszeres terápia terén (pl.: daganatterápia és személyreszabott
gyógyszerelés) várható újabb fejlődés a biotechnológia kiteljesedése kap-
csán. A reális lehetőség tehát nem az, hogy hogyan lehet abszolút érték-
ben csökkenteni a gyógyszerköltségeket, hanem az, hogy a gyógyszeres
terápia adta lehetőségek hatására végbemegy-e a szerkezetváltás, azaz
a korszerű gyógyszereléssel, az ambuláns terápiák fejlődésével pár-
huzamosan csökkennek-e a kiváltott kapacitások.
Az egészségügyi reform eddigi legnagyobb tanulsága: a szerkezetátala-
kítás nem értelmezhető szervezeti, azaz kapacitás szinten, a szerkezet-
átalakítás kulcsa az orvosi mobilitás megteremtése az ellátórendszerben.
Ha az orvosok allokációja nem változik a rendszerben, akkor miért változ-
na a tevékenység, illetve az igénybevételi szerkezet? Az orvosok viszont
igen kis spontán mobilitással és igen jó egyéni érdekérvényesítő képes-
séggel, valamint komoly médiakapcsolatokkal rendelkeznek. Az eddigi
reformok ellenére nem változott érdemben az egészségügy belső foglal-
koztatási struktúrája, kvázi ugyanannyi orvos dolgozik ma is a kórházak-
ban, szakrendeléseken és az alapellátásban, mint tíz évvel ezelőtt, így
sem a humánerőforrás szerkezete, sem a tevékenységtömeg, sem a for-
rásallokáció nem változott érdemben.

Ennek az a fő oka, hogy az alapellátást sikerült „megfelelő” szabályzók-
kal az elmúlt évtizedben teljesen zárttá tenni, ezért a funkcionális privati-
záció alapvetően csak a közteher-elkerülés eszközévé vált, de szolgálta-
tói verseny nem alakult ki. A 2000. évi „praxis-privatizációs” törvény ezt a
problémát nem oldotta meg, sőt, konzerválta. A háziorvosok újabb jogo-
sítványt kaptak arra, hogy zárják soraikat, és kizárják az alapellátásból a
szakmailag képzettebb, definitív ellátást nyújtó kollegáikat.

Az alternatív szolgáltatók belépése gyakorlatilag a szakellátásban is
lehetetlen volt. Az elmúlt időszakban – néhány, alább részletezett kivé-
tellel – lehetetlen volt új szereplőként a közfinanszírozott járóbeteg-szak-
ellátásba bekerülni.
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A járóbeteg-szakellátásban ugyan az utóbbi években megjelentek a ma-
gánszolgáltatók, de ezek részint az eddigi feladatokat ellátók privati-
zálásaként – birtokon belül – jöttek létre, illetve olyan tőkeintenzív, hiány-
pótló területeken, ahol a közszféra forrásoldalról nem tudott lépést tartani
a szakmai fejlődéssel (CT, MR, művese, labor-diagnosztika stb.). A klini-
kai szakmák területén ugyanazok a szakellátások maradtak az OEP fi-
nanszírozási körben, amelyek régebben is a közszolgáltatási rendszert
képezték, még az alapellátáshoz hasonló „funkcionális” privatizáció is rit-
ka, nemhogy magánszolgáltatók léphettek volna be érdemben a közfi-
nanszírozási körbe. Így az intézményi struktúra, illetve a belső szolgálta-
tási és finanszírozási arányok is változatlanok maradtak.

Ahhoz, hogy mindebben elmozdulás legyen, több terület együttes sza-
bályozásában kell érdemi változást elérni.
Az egyik fontos lépés az orvosi mobilitás elősegítése, melynek egy lehet-
séges eszköze a praxis fogalmának, illetve a praxis-privatizációnak a
kiterjesztése az egész járóbeteg-ellátásra. A szakorvosi praxis fogalmi
és tartalmi megteremtése a záloga annak, hogy az orvosok egy része
kiszakadjon a fekvőbeteg-ellátásból, és a költséghatékonyabb
járóbeteg-ellátásban dolgozzon, ott találjon tartós egzisztenciát, és
ezzel oda kösse a betegeket is. A szerkezetátalakítás csak ebben az
esetben lehet eredményes és konfliktusszegény.

A másik lényeges feladat az intézménystruktúra átalakításának segítése.
Magyarországon relatíve kevés, de túlméretezett kórház van. A kórház,
illetve a szakellátás fogalmi átértékelése elkerülhetetlen: a fekvőbeteg-
ellátást méretében és funkciójában megváltozott intézményeknek kell
nyújtani, ahol a két meghatározó szempont az equity és a költséghaté-
konyság.

Az egyes ellátási szintek átértékelése
Le kell számolni az ingyenes ellátás mítoszával, be kell látni, hogy
semmi sincs ingyen, a számlát, így vagy úgy valaki megfizeti, és társadal-
mi szinten ez a valaki nem lehet más, mint mi. A rendszer allokációs haté-
konyságának javítása szempontjából nem csak a járóbeteg-szakellátás
fejlesztése elengedhetetlen, de lehetővé kell tenni az alapellátás mennyi-
ségi és minőségi fejlesztését is. Az egészségügyi reform addig nem lehet
eredményes, amíg nem oldjuk fel a háziorvosi rendszer zártságát. Az
egészségpolitika hol politikai félelmekből, hol orvosi - kollegiális - baráti
kapcsolatai miatt nem mert hozzányúlni az 1992-ben átmenetinek szánt
szabályozáshoz, amely gyakorlatilag kizárta a képzettebb, új szakembe-
rek belépését az alapellátásba. Az azóta megszületett szabályok mind azt
szolgálták, hogy a háziorvosi rendszerbe új belépők gyakorlatilag ne, vagy

Az alapellátás átérté-
kelésével el kell érni,
hogy magasabban kép-
zett orvosok is belép-
hessenek az alapellá-
tásba.
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csak igen nehezen tudjanak bekerülni. Így sem az alapellátási egységek száma,
sem betegmegtartó képessége, eredményessége nem emelhető érdemben.

Az alapellátás szükséges átértelmezésében az alapellátás szakmai kom-
petenciaszintjét a jelenlegi háziorvosi (a régi körzeti orvosi) kompetencia-
szint fölé kell emelni. Ennek két módja van: erősíteni kell a csoportpra-
xisok (különösen az ellátásgazdálkodó csoportpraxisok – lásd modellkí-
sérletek) súlyát és szerepét, másrészt a praxisalapítási jogot az alapel-
látásban ki kell terjeszteni az egy-egy betegcsoport szakgondozása cél-
jából nyitott praxisokra is. Ezekben a praxisokban a szakorvos (általá-
nos-orvosi ismeretekből kiegészítő vizsgát téve) egy-egy speciális beteg-
csoportnak (például cukorbetegeknek, asztmásoknak) nyújthat szakellá-
tás szintű folyamatos ellátást (szakgondozást), de ezek a rendelések egy-
ben elláthatják a betegcsoportnak az általános háziorvosi feladatait is. Ez
a javaslat – a jelenlegi háziorvosokat kivéve – mindenkinek jó, hiszen ez-
által az alapellátásba magasabban képzett szakemberek kerülnek, javul
az ellátás minősége és az ún. definitív ellátóképessége, a krónikus bete-
gek pedig egy helyen kapják meg a szakgondozást és alapellátást is. Az
alapellátás bővítésének és a verseny elősegítésének másik lehetősége a
területi ellátási kötelezettség nélküli praxisok szabadabb alapítása, illetve
vegyes finanszírozásának engedélyezése. Be kell végre látni, hogy a pri-
vatizáció piaci elem, és ezért a privatizáció tényleges verseny (új belé-
pők a piacon) nélkül nem hozhat valós eredményt.
A járóbeteg-szakellátás fejlesztése mind mennyiségi, mind minőségi té-
ren elengedhetetlen. A források átrendezésével együtt több, jobban fizetett
szakrendelésre van szükség, amely abban teszi érdekeltté a szakellátást,
hogy ambuláns formában oldja meg a problémát. A szakorvosi privatizá-
cióval, a szabadfoglalkozású orvoslás terjedésével elő kell segíteni azt a
folyamatot, hogy az általános szakrendelések váljanak le a kórházak-
ról, és abban legyenek érdekeltek, hogy saját maguk oldják meg a betegek
problémáit. Ehhez a járóbeteg-szakellátás területére is ki kell terjeszteni
a praxis fogalmát, azaz lehetővé kell tenni a vagyonértékű jogként érvénye-
síthető praxisalapítás jogát a járóbeteg-szakellátásban is. Ugyanakkor a
szakellátás jellege, invesztíció-igénye miatt a csoportos vállalkozási for-
mák, illetve az ezekkel szerződéses kapcsolatban álló szabadfoglalkozású
orvoslás dominanciája várható a rendelők privatizációjában. A növekvő la-
kossági igények, a betegek választási szabadságának kiterjesztése és a
járóbeteg-szakellátás betegmegtartó-képességének javítása érdekében meg
kell teremteni a területi ellátási kötelezettség nélküli, részleges társada-
lombiztosítási finanszírozásból működő szakellátások terjedésének le-
hetőségét. Ezért az elkövetkező időszak fontos feladata a privatizáció se-
gítése a járóbeteg-szakellátásban, és a területi ellátási kötelezettség nél-
kül, vegyes finanszírozásban működő rendelések rendszerének kialakítása.
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A fekvőbeteg-ellátás hatékonyságának javításában a kulcs az intézmény-
rendszer átalakításának elősegítése. Ugyanakkor a belső aránytalan-
ságok és a változó szükségletek ismeretének tudatában azt is ki kell mon-
dani, hogy nem lehet cél a kórházak számának, sőt a kórházi ágyak szá-
mának globális csökkentése sem. A cél a kórház belső aránytalanságai-
nak korrigálása: kevesebb, de jobban felszerelt, a megbetegedési és tech-
nológiai viszonyokat jobban leképező aktív ágy mellett több krónikus ágy-
ra van szükség, amelyek finanszírozása a jövőben még inkább többcsa-
tornássá válik.

A demográfiai változások, az egészségi állapot várható változásai fel fog-
ják értékelni a krónikus ellátás, az ápolás jelentőségét. Az elmúlt évek
hazai és nemzetközi tapasztalatai bebizonyították, hogy a kórházbezárá-
sok mindig konfliktusos, sok hasznot nem hozó folyamatok. Ezért a fek-
vőbeteg-ellátás aránytalan szerkezetén nem kórházbezárással, hanem
átalakítási programmal kell javítani. Egyrészt a társadalmi igények, más-
részt a hatékonyság javulás érdekében szükséges központi forrásból
támogatni azt, hogy az intézmények az aktív ágyaikat elsősorban
szakápolást nyújtó ágyakká alakíthassák. Az orvos-technológia, a di-
agnosztika fejlődése lehetőséget ad arra, hogy az aktív eseteket egy, a
jelenleginél 20-30%-kal kevesebb aktív ágy lássa el. Ez nem jelentheti a
források arányos szűkítését: a kevesebb ágyra arányában több forrást
kell biztosítani.
A szerkezetváltás egyik további kulcseleme az ápolás és szakápolás
kérdésének költség-hatékony megoldása. A demográfiai és szocioló-
giai trendek ismeretében ez a probléma tartósan súlyosbodni fog. A meg-
oldásban kulcselem a házi szakápolás kiterjesztése, de alapvető fontos-
ságú a szociális funkciók leválasztása az egészségügyről, illetve a két
terület érintkezési pontjainak újragondolása. Ehhez mind az intézmény-
rendszert, mind a finanszírozási konstrukciót meg kell újítani. Végig kell
gondolni egy esetleges ápolásbiztosítás esélyeit is.

Lényeges megállapítás, hogy a tevékenység-shiftinget nem csak az ellátó-
rendszeren belül kell végrehajtani. Az egészségi állapot problémái Magyar-
országon a szocializmus beidegződései miatt még ma is túlzottan
medikalizáltak, azaz a gyógyítás színtere (majdnem) kizárólag az
ellátórendszer. A „teljes körű, magas-színvonalú, ingyenes” ellátás ígére-
te kinevelte az emberekből az öngyógyítás képességét. Az ellátórendszer
hatékonyságának javítása csak akkor képzelhető el, ha a gyógyítási tevé-
kenységek tömege a laikus és paramedikális irányba is kiszélesedik, azaz
a gyógyászati ellátások, a természetgyógyászat és a laikus (ön) ellátás is
megerősödik, tehermentesítve ezzel a túlterhelt ellátórendszert. A laikus
szint szerepe elsősorban az egészségkultúra, a személyi higiéné, az el-
sősegélynyújtás és az ápolás területén lehet jelentős.

A fekvőbetegellátás
aránytalan szerkezetén
nem kórházbezárással,
hanem átalakítási prog-
rammal kell javítani. A
kevesebb ágyra ará-
nyában több forrást
kell biztosítani.

Az ellátórendszer teher-
mentesítése nem kép-
zelhető el a laikus szint
megerősítése nélkül.
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Az intézményrendszer szervezeti átalakítása1

Az intézményrendszer megérett a szervezeti újraszabályozásra. A meg-
alkotandó új jogszabályokban vélhetően az alábbiakat kell szabályozni:
– az egészségügyi intézmények lehetséges típusai (feladat szerint meg-

határozva),
– az egészségügyi intézmények működési feltételei,
– az egészségügyi intézmények jogállása, lehetséges működési módjai,

beleértve az átalakulás szabályozását is,
– az orvosi munkavégzés lehetséges formái, jogviszonyai,
– felelősségi viszonyok (működés–működtetés, tulajdonos–üzemeltető

stb.).

Általános megközelítés
Az egészségpolitika visszatérő problémája, hogy idő hiányában a jogal-
kotásban egy-egy problémát egy szinten (a jogalkotás közvetlen céljából)
közelít meg, nem pedig teljes komplexitásában.

Ez a veszély kifejezett a sok éve halogatott kórház, vagy intézményi tör-
vény esetében, mert itt elég sok dimenziót kell együtt kezelni ahhoz, hogy
a megoldás előremutató, de működőképes legyen. Ahhoz, hogy a szerve-
zeti kérdéseket és az ehhez kapcsolható jogviszonyokat, működési for-
mákat tisztázhassuk, előbb a kórház (intézmény) fogalmát, ennek meg-
határozóit kell tisztázni. Egyes, jelen tanulmányban foglalt kérdéseket vár-
hatóan nem az intézményi törvényben kell szabályozni, de szükséges a
külön szabályozás, illetve jogszabály-módosítás.

A definícióhoz szükséges és együtt kezelendő tengelyek
– a kórház (intézmény) fogalmának, típusainak meghatározása és

értelmezése a progresszív ellátás újraértelmezésével,
– a minimumfeltételek újraszabályozása,
– az akkreditációs rendszer fentiekhez kapcsolt megújítása,
– a szerződéskötés reformja.

1 Ez a fejezet az intézményi törvény előkészítése előtt, 1999 és 2000-ben, annak ismerete
nélkül készült. A fejezet nagyrészt „okafogyottá” vált, de bizonyos logikai elemek a jövő
számára használhatók maradtak.
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A kórház (intézmény) fogalmának, típusainak értelmezése
a progresszív ellátás újraértelmezésével
Ezen a téren két problémával kell megküzdeni.

Az egyik, hogy meg kell határozni a különböző típusú (feladatú) intéz-
ményeket, és a hozzájuk rendelt alapfeladatokat. (A két kérdés csak
együtt értelmezhető.)

A másik, hogy választ kell adni arra is, hogy mitől kórház egy kórház, azaz
mely funkciókat kell saját részlegével biztosítania, és melyek eseté-
ben dönthet, hogy saját maga nyújtja, vagy vásárolja-e a szolgálta-
tást? (A kérdés az, hogy kórház-e egy nagy csomag alvállalkozói szerző-
dés egy dossziéban, egy jogtanácsossal az élén?)

Az intézménytípusok meghatározásánál a jelenleginél rugalmasabban, a
szerkezetváltást jobban elősegítő módon kell eljárni. Két dologra kell odafi-
gyelni. Az egyik, hogy a szabályozás ne konzerválja a jelenlegi torz struk-
túrát, a feleslegesen nagy kórházméretet, a másik, hogy a jó szabályozás
szektorsemleges, azaz a magánintézményekre is igaz. A szabályozás
szektorsemlegessége nem csak abban az értelemben szükséges, hogy a
közszolgáltatási intézmények között ne tegyen különbséget tulajdonviszony-
ok szerint, de a szakmai szabályozásnak, engedélyezési, beszámolási és
ellenőrzési rendnek egységesnek kell lennie attól függetlenül, hogy az adott
szolgáltató részt vesz-e a közfinanszírozásban, vagy sem.

Az intézménytípusok meghatározásánál figyelembe kell venni az új, élet-
szerű igényeket. Ki kell ugyan alakítani a progresszív ellátásnak megfele-
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lő költséghatékony intézményi szerkezetet, de kezelni kell az új típusú,
adott esetben egyedi igényeknek megfelelő formákat, mint a rendelőkhöz
kapcsolt „nappali kórház” jellegű fektetőket, a szociális alapcélú intézmé-
nyek betegellátó részlegeit, illetve a magánintézmények specialitásait (kis
méret, változó funkciók stb.) is. A mátrix kórházzal együtt ezek az új for-
mák képesek az alacsonyabb költségszintű (és kompetenciájú) intézmé-
nyek irányába elmozdítani a rendszert.

Az intézménytípusokat feladat és kompetenciacsoport szerint az alábbi
mátrix kitöltésével lehetne jól meghatározni. Ez a megközelítés lenne al-
kalmas a progresszív ellátás pontosabb meghatározására.

A kórház alapmeghatározását a progresszív ellátásnak megfelelően kór-
háztípusonként a funkciók meghatározásával kell kezdeni. Ez egyébként
a minimumfeltétel meghatározás első szintje, amely kórház (intézmény)
szinten és az elvárt funkciók oldaláról közelíti meg a kérdést.

A progresszív ellátás kérdése komplex probléma.

Maga a fogalom sem kellően tisztázott, mert

a progresszív ellátás (egyszerre)
– ellátásszervezési kérdés,
– szakmai/minőségügyi kérdés,
– gazdasági/hatékonysági kérdés,
– az equity érvényesítésének eszköze.
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A progresszív ellátási rend megvalósításának eszközei
– akkreditáció,
– tárgyi feltételek,
– személyi feltételek,
– megfelelő esetszám,
– szerződéskötés,
– területi elv (egyenlő távolsági elérhetőség biztosítása),
– szükséglet (egyenlő szükségletnek megfelelő elérhetőség biztosítása),
– beutalási rend meghatározása.

A beutalási rend komolyan vétele nélkül a progresszivitás ügye – és ezzel
a költséghatékonyság kérdése – nehezen érvényesíthető. Mindez csak
minimumfeltételek és a hozzájuk tartozó szakmai kompetenciák megha-
tározása után értelmezhető megfelelően. A progresszivitás szempontjá-
ból a beutalás két kontextusban vizsgálandó:
– a különböző progresszivitási szintű intézmények között milyen a beuta-

lási kapcsolat, mely szint közvetlenül hova utalhat beteget,
– a megadott eljárásrendtől való eltérésnek milyen finanszírozási konzek-

venciái vannak.

A minimumfeltételek újraszabályozása2

A minimumfeltételek meghatározásának két szinten kell megtörténnie.
Egyrészt intézmény /osztály szinten a funkció, másrészt az egyes
konkrét tevékenységek feltételrendszerének a szintjén.

A progresszív ellátásnak megfelelően intézménytípusonként meg kell ha-
tározni az elvárt funkciókat, amelyeket elvárunk egy kórháztól. Lényeges
a megfogalmazás: a kórház, az osztály minimumfeltétel szintű meghatáro-
zásánál nem kapacitásokból, hanem funkciókból kell kiindulni. Itt nem feltét-
lenül taxatív, hanem irányadó jelleggel kell a feladatokat meghatározni, pél-
dául: területi (általános) kórház: az alapszakmákban egy kistérség lakossá-
gának biztosítja a rutin esetek fekvőbeteg-ellátását. Diagnosztikus egységei
(kompetenciahatáraikon belül) kiszolgálják a terület járóbeteg-szakellátásá-
nak igényeit is. Országos (gyógy)intézet: országos felvevő-területű szakkór-
ház, mely egy-egy komoly erőforrás-igényű szakterületen a progresszív el-
látás csúcsát igénylő esetek ellátására szakosodott.

A feladatok részletezésénél nem csak a gyógyító ellátások területeit
kell meghatározni, hanem egyéb funkciókat is, pl. informatikai rend-
szer, minőségügyi rendszer stb.
A funkcionális megközelítés csak főszabályként igaz, mert egyes egysé-
gek alapfelszereltségét (pl. műtő) önmagában (a végzett tevékenységtől
függetlenül is) meg kell határozni.
2 E fejezet is a szabályozási változások előtt, illetve annak ismerete nélkül készült.
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A minimumfeltételek másik szintje a konkrét feltételrendszer (humán-
erőforrás, eszközök, kapcsolódó feltételek) meghatározása. Ezt nem in-
tézményhez vagy osztályhoz kell rendelni, hanem tevékenységekhez.
Tehát az egyes HBCs-khez, illetve OENO kódokhoz kell személyi és
tárgyi feltételrendszert meghatározni. Szükséges tengelyek:
– Személyi feltételek (az ellátáshoz szükséges személyek és képesíté-

sük megnevezése).
– Tárgyi feltételek (a tevékenység végzéséhez szükséges speciális esz-

közök vagy eszközcsoportok).
– Kapcsolódó feltételek (azon intézményrészek – pl.: műtő, intenzív osz-

tály –, illetve tevékenységek – CT, endoszkópia, stb. – léte, amelyek
szükségesek adott tevékenység biztonságos végzéséhez).

– Megfelelő esetszám. (Azon esetmennyiség, amely alatt az eljárás nem
végezhető megfelelő biztonsággal és/vagy gazdaságosan. Ha az in-
tézmény tartósan nem éri el a megfelelő esetszámot, akkor a tevé-
kenységre szóló engedélyt vissza kell vonni).

– Speciális minőségügyi eljárások, kiegészítő szempontok.

Tehát a minimumfeltételek logikája: az egyes intézménytípushoz, intéz-
ményrészhez elvárható és végezhető funkcióhalmazt kell rendelni, majd
a tényleges személyi, tárgyi és egyéb feltételeket ez egyes végezni
kívánt tevékenységekhez kell rendelni.

Az akkreditációs rendszer szabályozása
Az akkreditációs rendszer ennek megfelelően egyrészt azt tanúsítja, hogy
az intézmény az intézménytípusnak megfelelően meghatározott kötele-
zően elvárt funkcióknak eleget tesz, másrészt egyes konkrét tevé-
kenységek végzésének az alkalmasságát tanúsítja.

Lényeges kérdés az akkreditációs engedélyek közhiteles nyilvántartá-
sa. A nyilvántartás vezetését szintén jogszabálynak kell elrendelnie, de en-
nek a nyilvántartásnak kell lennie egyúttal a közhiteles Országos Egész-
ségügyi Intézmény-nyilvántartásnak is. Ezt vezetheti az ÁNTSZ, a
MEDINFO vagy köztestület. A legcélszerűbb megoldás az, ha ez az infor-
máció is az ÁNTSZ által vezetett közhiteles intézmény-nyilvántartás része.

Szerződéskötés reformja
A fentiek már meghatározzák a szerződéskötés reformját is. Az általam
felvázolt rendszerben az OEP nem általában, hanem:
– konkrét kapacitásokra,
– konkrét feladatokra, nevesített tevékenységekre (kód-tartományok-

ra) köt szerződést.
– a szerződésbe volumenkorlátokat kell beépíteni.
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Ennek megfelelően tehát az OEP konkrét feladatokra, azaz konkrét HBCs
és OENO kódokra, kódtartományokra szerződik azon tevékenységek
közül, amelyekre az intézmény akkreditálva van.

Így az OEP csak olyan tevékenységekre köt szerződést, amelyeket az
adott intézmény biztonsággal és megfelelő minőségben el tud látni, más-
részt ez a megoldás technikailag is kiszűri azt, hogy egyes kórházak álta-
luk nem végezhető eljárásokat számoljanak el az OEP felé.
A volumenkontroll indoka a megfelelő minőség biztosítása, hiszen ha a
szerződés konkrét kapacitások lekötésére történik, akkor a kapacitások
túlhasználata már a minőséget veszélyezteti. A volumenszerződés lehet
egyébként az alapja a finanszírozási rendszer olyan elmozdulásának is,
amelyben a szerződési mennyiség után degresszáltan fizet az egészségbiz-
tosítás, de amennyiben a szerződési mennyiséget nem meríti ki, úgy bizo-
nyos ellentételezést kap (anti-degresszió…). Ez egyrészt kiszámíthatóbbá
teszi az intézmények gazdálkodását, másrészt egyfajta védelmet nyújt a tel-
jesítménypörgetés – és ezzel a globális alulfinanszírozottság – ellen is.

A fentiek együttesen biztosítják az ellátórendszer hatékonyságának ja-
vulását, az ellátás minőségének egységesülését és biztosíthatósá-
gát és az OEP korrekt szolgáltatásvásárló szerepének erősödését.

A konszolidáció szükségessége
Mint láttuk, az egészségügyi rendszerek hatékony és fenntartható működtetése az
ezredforduló általános kihívása. Magyarország fokozottan szenved a globális kihívá-
soktól: a technológiai fejlődés okozta költségrobbanás gyorsabban zajlott, növeksze-
nek a minőségi elvárások, ugyanakkor a gazdaság átalakulása miatt a mozgósítható
források a 90-es években jelentősen csökkentek. A magyar egészségügy az elmúlt
15 évben jelentős forráskivonáson ment keresztül, ugyanakkor a nyújtott szolgáltatá-
sok szakmai-műszaki tartalma lényegesen növekedett, így ma reálértékben keve-
sebb pénzből több és szakmailag igényesebb szolgáltatást nyújt a rendszer.
Bár az ellátórendszer a kihívásra a hatékonyság nagyfokú javulásával re-
agált, és így sikerült megőrizni a működőképességet, mindez csak a bel-
ső tartalékok felélése mellett volt lehetséges. A magyar egészségügy
belső tartalékai és erőforrásai kimerülőben vannak: az épület és esz-
közállomány az elmaradt fejlesztések és felújítások, valamint az amortizá-
ciós költségek rendezetlensége miatt erősen leromlott, a hagyományosan
magas színvonalú munkaerőben igen nagy a pályaelhagyás, és kimerülő-
ben van az ágazat végső erőforrás-tartaléka, morális tartása is.

Mindez – a megkezdett változások folytatása, konzekvens végig-vitele nél-
kül – belátható időn belül az ellátórendszer problémáinak kiéleződé-
sét és felszínre törését okozza, ami az egészségügyi ellátás érdemi
minőségromlásához és ellátási zavarokhoz vezethet.

A magyar egészségügy
az elmúlt 15 évben je-
lentős forráskivonáson
ment keresztül, a nyúj-
tott szolgáltatások szak-
mai-műszaki tartalma
lényegesen növekedett,
ma reálértékben keve-
sebb pénzből több és
szakmailag igényesebb
szolgáltatást nyújt a
rendszer.
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Az elmúlt évek történései bebizonyították, hogy a fenti problémák a hagyo-
mányos szervezeti és gondolati keretek között nem oldhatók meg, az
egészségügyben komplex és mélyreható átalakításokra van szükség, azaz
- a működés
- a szerkezet
- és a finanszírozás
együttes reformja hozhat megoldást.

Az 1998-2002-es kormányzati ciklusban elkészültek azok a jogszabályok,
amelyek a korszerű, gazdaságos működtetést és a szakma művelői szá-
mára tisztességes megélhetést biztosító új működési módok megte-
remtését teszik lehetővé (praxis törvény és intézmény törvény). Ezek a
törvények előkészítik, szervezeti oldalról megalapozzák a szükséges vál-
tozásokat, de igénylik a folytatást: az egészségügyi ellátás finanszíro-
zását a fenntartható fejlődés érdekében új közgazdasági alapokra kell
helyezni. Ennek megalapozása elkezdődött, a megvalósítás a következő
kormányzati ciklus feladata.

Az egészségügy forrásgondjai nyilvánvalóak, és könnyen konszenzus te-
remthető abban a kérdésben, hogy a rendszerbe mind a belső tartalé-
kok visszapótlása, mind a megbízható működés biztosítása érdeké-
ben több pénzt kell tenni. Szükség van egy átfogó konszolidációra,
de ugyanúgy szükség van a működési források növelésére is.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló: a forrásbővítés csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha egyrészt ez segíti a források jobb hasznosulását, másrészt a
megváltozott tulajdonosi–működési–gazdálkodási rend biztosítja a rend-
szer biztonságos és konfliktus-szegény üzemeltetését. Másként fogalmaz-
va: az egészségügy valamennyi szereplője egyetért abban, hogy az egész-
ségügy vérátömlesztésre szorul, de ez csak akkor lehet hatékony és
a beteg érdekét hosszabb távon is szolgáló beavatkozás, ha a vérát-
ömlesztés mellett a vérvesztés okát is megszüntetjük. Mindez halaszt-
hatatlanná teszi az egészségügyben a szerkezetváltás néven évek óta
hangoztatott és halogatott folyamat végigvitelét, melynek célja kettős: egy-
részt a megváltozott megbetegedési és orvos-technikai feltételekhez iga-
zodva elősegíti az egyes szakterületek és ellátási formák átrendeződé-
sét, másrészt általában elősegíti a lakossági igényekhez jobban alkalmaz-
kodó, jobb költséghatékonyságú lakosközeli ellátási formák terjedését.
Mindez a költségérzékenységet megjelenítő és az érdekeltségi rendsze-
reket átalakító új típusú, ellátásszervezési és finanszírozási eszközökkel
érhető el, amelyhez jó alapot jelentenek az ebben a kormányzati ciklus-
ban elindított „modellkísérletek”.

Az egészségügyben
komplex és mélyreható
átalakításokra van szük-
ség, azaz a működés, a
szerkezet, és a finanszí-
rozás együttes reformja
hozhat megoldást.
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A „köz” és a „magán” új együttélése
Az egészségügy fejlődésében az utóbbi évtizedben két ellentétes ható-
erő működik: a széleskörű hozzáférés biztosításának az igénye, és a
minőségnek, a fejlődés követésének, a differenciált igények kielégíthető-
ségének igénye.

Ez a két tendencia konkurál a forrásokért, így (adott források mellett) csak
egymás rovására érvényesíthető. Így a politika – érthető és szükséges
módon – az equity megőrzését választja prioritásként. Várhatóan ez az a
körülmény – a hozzáférés igényének szükségszerű abszolutizálása a ’90-
es években –, ami miatt a magyar egészségügy fejlődésében nem alakult
ki a magánszféra megfelelő (szinergista, közhasznú) beépülése, hanem
a magánszféra – a nagy értékű készülékekhez kötött diagnosztika kivé-
telével - alapvetően, mint a differenciált (luxus) igények kielégítője, egy –
 jelenleg még gyengécske – második ellátórendszerként van jelen. Ez
a helyzet nem tartható, mert nem gazdaságos, nem hatékony, és nem
segíti az ellátás globális színvonalának egységesülését, fejlődését.

A magyar egészségpolitika jól döntött 1990-ben, amikor belátta, hogy az
általános bűvszó, a piac és privatizáció spontán folyamataival az egész-
ségügy gondjait olyan társadalmi áldozatok árán oldaná meg, aminek
következményei a lakosság egészségi állapotának amúgyis tragikusan
rossz populációs szintű mutatói miatt nem voltak felvállalhatóak.

Ugyanakkor az is reális felvetés, hogy amíg az egészségügy folyamatos
forrásgondokkal küzd, addig az egészségügyi ellátás jelen szerkezete,
irányítása nagyon megnehezíti azt, hogy az egészségügy forrásgondjai a
piacgazdaság szabályai szerint enyhüljenek, azaz a jelenlegi rendszer nem
segíti sem a tőkebefektetést, sem a polgárok önkéntes tehervállalá-
sát, saját döntésein alapuló finanszírozási hozzájárulását. Nemzetközi
példák sorozata bizonyítja, hogy a privatizáció, a piacosítás önmagában
nem oldja meg az egészségügy gondjait, de ugyanúgy igaz az is, hogy a
magánszféra teljes kizárásával sem lehet az egészségügy problémáit köz-
megelégedésre megoldani. Érdemes azon elgondolkodni, hogy az egész-
ségpolitika alapelvei szerint mintaország Anglia egészségügyi rendszerét
elsősorban az egészségpolitikusok szeretik, a központosított rendszerre
visszavezethető, a lakossági igények nem megfelelő figyelembevételéből
fakadó problémák miatt a rendszer lakossági megítélése sokkal rosszabb
az indokoltnál. A betegek a rendszerben nem a teljes körű, állampolgári
jogon járó ellátást, vagy a makroszintű hatékonyságot érzékelik, hanem a
hosszú várólistákat.

Ezért az egészségpolitika alapvető kérdése lesz a „köz és magán”
fogalmának újraértelmezése, a köz és magán új együttélésének ki-
alakítása.

Az egészségpolitika
alapvető kérdése a „köz
és magán” fogalmának
újraértelmezése, a köz
és magán új együttélé-
sének kialakítása. Ha az
egészségpolitika me-
reven ellenáll a pia-
cosodásnak, előidézi az
egészségügy kettésza-
kadását, a forrásvesztést,
a fizetőképes kereslet
külföldre vándorlását.
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Be kell látni, hogy ha az egészségpolitika mereven és tartósan ellenáll a
piacosodásnak, ezzel – nemes szándékai ellenére – előidézi az egész-
ségügy kettészakadását, a forrásvesztést, a fizetőképes kereslet külföld-
re vándorlását. Ezért az egészségpolitika fontos feladata, hogy a folya-
matokat kontrollálva a szabályozott piac elvén megteremtse a „public
private mix” rendszert, a köz és magán új szimbiózisát, és ezzel a
kiegészítő forrásokat (lehetőleg) a közösségi egészségügyi rendszerbe
csatornázza.

E nélkül nem oldhatók meg a finanszírozási problémák, és ez az alapja a
high-tech folyamatos befogadásának, de ez teremti meg a szolgáltatók
egészséges versenyével a differenciált igények differenciált kielégítésé-
nek lehetőségét is.

A public private mix a hatékonysági kérdések felértékelődése miatt általá-
ban az egészségpolitika érdeklődésének homlokterébe kerül, de a dolog
nem új: valójában komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik. A né-
met egészségügyi rendszerben a társadalombiztosítás ellátásán felüli szol-
gáltatások fő terepe nem a magánklinikák igénybevétele, hanem a társa-
dalombiztosítási ellátás mellett finanszírozott extra szolgáltatások finan-
szírozása: eltérő hotelkörülmények és főorvos választás szakmailag nem
indokolt esetekben is. Tulajdonképpen a mai magyarországi gyakorlat is
(illegálisan) a public private mix-re épül: a magánellátás fő területe ma
Magyarországon a társadalombiztosítási ellátás mellett paraszolvenciá-
ért igénybevett „magánrendelés”, azaz megbeszélt időpontban kezelés,
orvosválasztás, illetve kedvezőbb hotelkörülmények biztosítása. Célsze-
rű lenne ezeket a létező lakossági igényeket kihozni a fekete és szürke
gazdaságból, és a public private mix elvén legálissá, átláthatóvá és
számonkérhetővé tenni a mai gyakorlatot.

Mit jelent a „public private mix” az ellátórendszerben?
A public private mix az ellátórendszerben szándékaim szerint azt jelenti,
hogy a magánegészségügy, a kiegészítő fizetőképes kereslet nem hoz
létre egy második, „privát” ellátórendszert, hanem a magánszféra a „köz”
ellátórendszerbe beruházva, arra építi rá a differenciált igények kielégíté-
sére alkalmas részlegeit, egységeit. A megoldás tehát nem újabb pest-
környéki magánkórházak építése, hanem olyan kórházak létesítése, ahol
egymásra épül mind tulajdonában, mind funkcióiban a köz- és a
magánellátás. Ebben a rendszerben egyetlen, egységes, magas színvo-
nalú közös szakmai háttérszolgáltatás (labor, képalkotó diagnosztika,
műtőblokk, intenzív osztály, stb.) szolgálja ki az eltérő színvonalú (és fi-
nanszírozású) osztályokat, hotel-részlegeket. Ezért ebben a rendszerben
a magán-invesztíció nem csak az emelt szintű hotelre terjed ki, ha-
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nem a magántőke „befinanszíroz” a szakmai háttérszolgáltatásokba is, de
ezt a közösen kialakított és fenntartott infrastruktúrát közösen használják
ki a „közellátás” részlegeivel.

Ez a megoldás mindkét fél (köz és magán) számára számtalan előnyt rejt.
Ma már a high-tech ellátás csak akkor hatékony, ha megfelelően
kihasznált. A kis esetszám miatt a magánszféra egyszerűen nem képes
kihasználni a nagy értékű berendezéseket a (kizárólag) magánfinanszíro-
zású ellátásokból. A javasolt modellben a nagy értékű berendezéseket a
köz- és a magánszféra közösen finanszírozza és használja, így ezek
megfelelő kihasználtsága biztosított. Ez jó a magánszférának hatékony-
sági oldalról, de jó a közellátásnak is: időben hozzájut azokhoz az élvo-
nalbeli technikákhoz, amelyek a közszférába nehezebben kerülnek be. A
dologgal nyer a közellátás: invesztíció, technológia, közös menedzsment
esetén pénz áramlik a közszférába, és ami a legfontosabb: egy más kul-
túra, egy más elvárású betegkör jelenik meg a falakon belül, ami vissza-
hat az egész rendszer minőségére és hatékonyságára.

A high-tech az egészségügyben ma már nem csak készüléket jelent, de
magasan képzett, speciális tudású szakembert is. Ez a rendszer alkal-
mas a közszféra szakembereinek jobb kihasználására, megbecsülé-
sére, megtartására, de ugyanez a konstrukció a magánszféra érdekeit is
szolgálja: ez a szimbiózis képes biztosítani a megfelelő szakmai színvo-
nalat az emelt szintű ellátásban, mert egy önálló elitkórház egymagában
nem képes nagytömegű, magas színvonalú szakember folyamatos jelen-
létét biztosítani, finanszírozni.

A magánforrásoknak a közösségi egészségügybe csatornázása termé-
szetesen az egészségpolitika alap-célkitűzéseit is segíti: a forrásbővülés-
sel és a technológia-transzferrel megakadályozza (vagy legalábbis csök-
kenti) az egészségügy kettészakadását, segíti a minőség egysége-
sülését.

A fenti elveket kell érvényesíteni a finanszírozásban is: meg kell te-
remteni a kiegészítő finanszírozások piacát, terjedési lehetőségét, a ve-
gyes (köz és magán) finanszírozáson alapuló szolgáltatás-vásárlás lehe-
tőségét is.

Erre a szerepre ma a legnagyobb eséllyel a fakultatív co-payment rend-
szer bevezetése pályázhat, mert ez forrásoldalról szinergista viszonyba
hozza az egészségügyben a köz- és a magánforrásokat. Ennek széles-
körű terjedéséhez meg kell találni a magánfinanszírozásnak azon szerve-
zett formáit, amelyek függetlenítik a szolgáltatás igénybevételét az aktuá-
lis fizetőképességtől.
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A szolgáltatásvásárlásban a lakossági fizetőképesség megteremté-
sére az egészségcélú megtakarítási számlarendszer bevezetése pá-
lyázhat a legjobb eséllyel.

Jelen tanulmány ezeket a vegyes finanszírozású piacélénkítési lehetősé-
geket veszi számba.3

3 Bár e tanulmány alapvetően az ellátórendszer és finanszírozásának kérdéseivel foglalko-
zik, meg kell jegyezni, hogy a public private mix nemcsak a szolgáltatási rendszerben, de
az egészségfejlesztésben, megelőzésben is szemléletváltást igényel. Szerencsés eset-
ben az állam szerepe a piacszabályozás felé tolódik el, és az egészségvédelmet szolgáló
üzleti érdekeket koordináltan az egészségfejlesztés szolgálatába kell állítani. Ennek jó
példája volt a Szívbarát Program.
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IV. A KÍNÁLATI OLDAL ÉLÉNKÍTÉSE -
A FINANSZÍROZÁSI RENDSZER MÓDOSÍTÁSA

A kínálati oldal élénkítése a finanszírozási rendszer megváltoztatásával,
pontosabban a közfinanszírozású források felhasználási szabályainak
módosításával érhető el.

Az elmúlt évtized történéseit alapvetően a finanszírozás reformja uralta,
de a finanszírozás reformján döntően az elosztás technikájának reformját
értettük. A forrásoldal reformját tekintve e kormány tett már egy kísérletet
a biztosítási rendszer átalakítására (több-biztosítós modell kialakítása),
de ennek politikai-társadalmi támogatottsága a ciklus elején még nem
volt megfelelő.

Amiben nem volt érdemi előrelépés – még a próbálkozás szintjén sem –,
az a közfinanszírozásban részvevők körének újraszabályozása. Pár tőke-
igényes diagnosztikai és terápiás szakterülettől eltekintve gyakorlatilag
ma is ugyanazok (és csak ugyanazok) részesülnek társadalombiztosítá-
si finanszírozásban, mint 1990-ben. Ez kizárja a szolgáltatói versenyt, az
érdemi minőség javulást, a differenciált igények differenciált kielégíthető-
ségét.

A kiegészítő/alternatív ellátások terjedésének – de magának az ellátórend-
szer fejlődésének – fő gátja az, hogy a mai finanszírozási rendszer gya-
korlatilag kizárja a magánszolgáltatókat a rendszerből, ezzel túlzot-
tan leszűkíti a magánfinanszírozás lehetőségeit, az eltérő igények kielé-
gíthetőségét is. Ennek két oka van: egyrészt az OEP által finanszírozott
intézményi körbe igen nehéz „kívülről” bekerülni, másrészt az elcsépelt
színes tv + fürdőszoba ötleten kívül nem nagyon van legálisan megvásá-
rolható szolgáltatás, külön minőség stb. a jelenlegi közfinanszírozott rend-
szerben.

Ezek után a betegek előtt ma két lehetőség van: vagy (formálisan) díj-
talanul veszik igénybe a járulékból a társadalombiztosítás által finanszíro-
zott ellátórendszer szolgáltatásait, vagy változatlan járulékfizetési kötele-
zettség mellett a magánellátásban teljes egészében megfizetik a szolgál-
tatás árát is. A polgárok ezt kétszeres kiadásként élik meg: egyszer
kifizetik a szolgáltatást járulékoldalról, másrészt a szolgáltatónak is ki kell
fizetniük igénybevételkor. Magyarországon a járulékok elég magasak, így
ez a helyzet nemcsak érzelmi okokból, hanem a fizetőképesség oldaláról
is korlátozza a magánszolgáltatások iránti keresletet. Az alacsony keres-
let visszahat a kínálatra, azaz kevés a piaci szolgáltatás, mindezek követ-
kezményeként nem működnek ennek előtakarékossági, illetve átalánydí-
jas finanszírozási formái, az önkéntes, kiegészítő biztosítások sem.

A jelenlegi finanszí-
rozási rend kizárja a
választékbővítő alter-
natív szolgáltatók belé-
pését a közfinanszíro-
zású rendszerbe.
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A szolgáltatásvásárlásban a lakossági fizetőképesség megteremté-
sére az egészségcélú megtakarítási számlarendszer bevezetése pá-
lyázhat a legjobb eséllyel.

Ahhoz, hogy a másodlagos, kiegészítő egészségügyi szféra is mozgásba
lendüljön, és érdemi szereplője legyen az egészségügyi rendszernek, fel
kell oldani a merev határt a közszolgáltatók és a piaci szolgáltatók
között, és legálisan megvásárolható szolgáltatásokat kell teremteni
a közfinanszírozású rendszerben is.
Az eddigi piacosítási kísérletek a társadalombiztosítás által finanszírozott
szolgáltatási csomag szűkítésére vagy az általános önrészfizetés beve-
zetésére és így a magánfinanszírozás szerepének általános növelésére
irányultak. Ez nem megfelelő megoldás, mert – megfelelő védelmi és kom-
penzációs mechanizmusok nélkül – a leginkább rászorultak számára csök-
kenti a szükséges szolgáltatások igénybevehetőségét. A közszolgáltatás-
okon belül, a beteg választása alapján lehetővé tett kiegészítő szolgálta-
tási díjak rendszere logikailag jó, de a társadalombiztosítás által finanszí-
rozott ellátási csomag pontos meghatározását igényelné, ez pedig, mint
kiderült igen problematikus vállalkozás. Kiegészítő díjat csak valamihez
képest lehet kérni, a „valami” maghatározása azonban erősen késik. Ezért
teljesen más elvű megoldást kell találni.

AZ ÖNKÉNTES ÖNRÉSZFIZETÉS RENDSZERE

A probléma megoldása, a magánfinanszírozás legális csatornákba tere-
lése, a differenciált igények kielégítése érdekében létre kell hozni az ön-
kéntes önrészfizetés rendszerét. Ez azt jelenti, hogy a magánfinanszí-
rozás terjedését alapvetően nem a közfinanszírozás szűkítésével kell meg-
oldani, hanem egy jól szabályozott közfinanszírozott egészségügy szol-
gáltatásai mellett meg kell teremteni azon szolgáltatások piacát, melyeket
a beteg saját választása alapján vehet igénybe saját pénze terhére. Ez a
piac akkor számíthat megfelelő szélességű fizetőképes keresletre, ha a
díjak sokak számára elérhető mértékűek. Ezért a magánfinanszírozást
nem egy elkülönült rendszerben kell megoldani, hanem a közfinanszíro-
zásra ráépülve, osztott finanszírozásból.

Az önkéntes önrészfizetés két alapesetben képzelhető el:
– Közfinanszírozott intézményekben a megadott igénybevételi szabályok-

tól való önkéntes eltérés esetén.
– Területi ellátási kötelezettség nélküli, osztott finanszírozású intézmé-

nyek igénybevétele esetében.

Ahhoz, hogy a kiegé-
szítő egészségügyi szfé-
ra is mozgásba lendül-
jön, fel kell oldani a
merev határt a közszol-
gáltatók és a piaci szol-
gáltatók között.
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Az első esetben a jelenlegi társadalombiztosítás által finanszírozott intézmé-
nyek igénybevételi szabályainak, az ellátás körülményeinek és elvárható
szakmai tartalmának a pontosabb meghatározására van szükség, és az et-
től eltérő igényeket kell legálisan megfizettetni. Ebben az esetben az intéz-
mények természetesen megkapják a teljes OEP finanszírozást, és a külön
nyújtott, konkrét, taxatíve felsorolt szolgáltatásokat fizeti meg pluszban a
beteg. Itt végig kell gondolni, hogy a szokásos „fürdőszoba + színes TV”
nem működő ötlet mellett milyen területek jöhetnek szóba. Ha valóban ren-
det akarunk tenni az egészségügyben, ha valóban számonkérhetővé, átlát-
hatóvá akarjuk tenni az egészségügy viszonyait, akkor azokon a területeken
kell a legális, adókedvezménnyel támogatott magánfinanszírozást lehetővé
tenni, ahol ma a paraszolvencia zöme gazdára talál. Komolyan el kell dönte-
ni: nem lenne-e korrektebb, mindenki számára megnyugtatóbb legalizálni
az intézmények falai között ma is működő illegális magánrendeléseket, és
legálisan megfizethetővé tenni az orvosválasztást, illetve a rendelési időpont
megválasztását.

Azzal együtt, hogy megvan a törvényi lehetőség az ellátási csomag ponto-
sítására, az elmúlt évek mégis azt bizonyították, hogy ezen a téren nehéz
eredményt elérni. Ezért új eszközöket is igénybe kell venni. A probléma
másik megoldását az jelenti, ha a magánszolgáltatókat (egy részüket)
részleges társadalombiztosítási finanszírozással beengedjük a köz-
finanszírozás rendszerébe, ezzel megindítjuk a szolgáltatók versenyét
a közfinanszírozáson belül is.

Ehhez az egészségügyi ellátókat három csoportba kell sorolni:
– területi ellátási kötelezettséggel rendelkező „bázis” szolgáltatók,
– kiegészítő szolgáltatást nyújtó „választékbővítő” szolgáltatók,
– szabadpiaci szolgáltatók.

A közellátásban az első két csoport vesz részt, ezzel megváltozik a
közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer által nyújtott szolgáltatá-
sok globális színvonala, verseny indul meg a szolgáltatók között.

Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező (bázis)
intézmények
A bázisintézmények a jelenlegi ellátórendszer funkcióját töltik be, azaz
biztosítják a megfelelő szintű és elérhetőségű ellátást mindenki számára.
A bázisintézmények az ellátórendszer teljes vertikumában az egész or-
szágot lefedő területi ellátási kötelezettséggel rendelkeznek. Ez azt is je-
lenti, hogy működésüket (működőképességüket) az állam garantálja. En-
nek fejében a bázisintézmények a betegeket az adott felvételi területről a
jogszabályokban megszabott eljárásrendben, díjtalanul kötelesek fogadni.
Természetesen a területi ellátási kötelezettség nélküli intézmények/intéz-

A bázisintézmények a
jelenlegi feltételeknek
megfelelő ellátást nyújt-
ják.



38 Dr. Kincses  Gyula: A „köz” és a „magán” új  együttélése  az  egészségügyben

A A A A A KÍNÁLAKÍNÁLAKÍNÁLAKÍNÁLAKÍNÁLATITITITITI     OLDOLDOLDOLDOLDALALALALAL     ÉLÉNKÍTÉSEÉLÉNKÍTÉSEÉLÉNKÍTÉSEÉLÉNKÍTÉSEÉLÉNKÍTÉSE

ményrészek is szedhetnek a betegtől kiegészítő díjat, de csak a beteg
kívánsága alapján nyújtott, díjjegyzékben kifüggesztett szolgáltatásokért.
Ha a betegnek nincsenek külön kívánságai, az intézmény köteles térítés-
mentesen ellátni.

A bázisintézmények kapacitását közép- és hosszútávon ellátási szinten-
ként differenciálva a jelenlegi kapacitás 75–90%-ában kell megszabni, azaz
nem szabad megengedni, hogy a rendszer globális arányai durván el-
mozduljanak, és ne a bázis-intézmények legyenek hosszútávon az ellá-
tás meghatározó tényezői.

Bázisintézmény bármely tulajdonformájú intézmény lehet, természetesen
az állami és önkormányzati tulajdonú intézmények túlsúlya várható.

Területi ellátási kötelezettség nélküli (kiegészítő)
intézmények
A kiegészítő intézmények feladata alapvetően választékbővítés, kiegé-
szítő, eltérő minőségű, eltérő elérhetőségű szolgáltatások nyújtása, ré-
tegigények kielégítése.

Szolgáltatásaikat a bázisintézmények szolgáltatásaihoz képest más
minőségben, más eljárással (más orvosszakmai tartalommal), eltérő
hotelkörülmények között, vagy egyszerűen csak más elérhetőséggel, vagy
más eljárásrendben (pl. egyes területeken beutaló nélkül) nyújtják.

A kiegészítő intézmények kettős finanszírozásban részesülnek: mint a
szervezett közösségi ellátórendszer része megkapják a bázis-intézmé-
nyek OEP finanszírozásának egy jelentős hányadát (pl. 60-80 %), ugyan-
akkor a betegektől szolgáltatásaikért tetszőleges nagyságú kiegészítő
díjat kérhetnek.

A javaslat lényegi eleme, hogy – ellentétben a kétszintű biztosítással –
bevezetéséhez nem kell pontosan definiálni az „alapcsomagot” azaz a
kiegészítő díj kérésénél nem kell konkrétan megnevezni az „extra szol-
gáltatást”, nem kell részletezni, hogy mi a díj alapja (különszoba, színes
TV, más eljárás, stb.). A területi ellátási kötelezettség nélküli intézmények-
ben éppen ezért a díjjegyzékben nincs taxatív felsorolás, hogy melyek
azok a többletszolgáltatások, amelyek a külön díjat indokolják. Egyszerű-
en csak egy díjtétel van, minden szolgáltató maga dönti el, hogy ez mit fed
le, milyen előnyt árul kiegészítő díjért, és a piac dönti el, hogy van-e erre
igény, fizetőképes kereslet.

A szolgáltatás területi ellátási kötelezettség nélküli, működését a piac
szabályozza, állami garancia csak a minőségellenőrzés szintjén van, a
rendelkezésre állást az állam nem garantálja. A kiegészítő intézmények –
a csökkentett társadalombiztosítási finanszírozástól eltekintve – a

A kiegészítő intézmé-
nyek a vegyes finanszí-
rozásból (csökkentett
TB és lakossági ön-
rész) választékbővítő
szolgáltatásokat nyúj-
tanak.
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közfinanszírozási rendszer teljes jogú résztvevői, azaz – az általános sza-
bályoknak megfelelően – teljes körű társadalombiztosítási utalványozási
joggal (beutalás, receptírás, táppénz) rendelkeznek.

Kiegészítő intézmény lehet bármely praxis és bármilyen tulajdonú intéz-
mény, illetve bázisintézmény elkülönült szervezeti egysége. A kiegészítő
intézményeknek jól látható helyen feltüntetve még a szolgáltatás igénybe-
vétele előtt egyértelműen jelezniük kell azt, hogy kiegészítő díjat kérhet-
nek.

Miután a szolgáltatóknak csak egy része kerülhet a kiegészítő finan-
szírozási körbe, lényeges annak szabályozása, hogy kik kerülhetnek ebbe
a körbe. Területenként kvótákat kell megállapítani, amelyek nagysága az
ellátás jellegének megfelelően változik. A jelentkezőket alapvetően az ál-
taluk ellátott esetek száma alapján kell szelektálni. A public private mix
elve értelmében az esetszám mellett preferálni kell azt,
– aki bázisintézet elkülönült részeként működik,
– ha a praxis/intézetben dolgozó ellátók főállásban dolgoznak a kiegé-

szítő szférában.

A bázis- és a választékbővítő intézmények határát dinamikusan, a lakos-
sági szükségletnek (igénybevételnek) megfelelően kell alakítani. A bázis-
és kiegészítő intézmények aránya ugyanakkor a lakossági igényeknek
megfelelően területenként eltérő lehet. Ahol nagyobb a fizetőképes ke-
reslet, ott kevesebb bázis-, és több kiegészítő szolgáltatóval kell szerző-
dést kötni.

Tisztán piaci szereplők
A tisztán piaci szereplők a mai helyzetben maradnak, a szakmai
szabályozás és a szakmai ellenőrzés rájuk is egységesen vonatkozik, de
közfinanszírozású forrásból nem részesülnek. Intézmény vagy praxis-ala-
pítási joguk nem korlátozott. Szerepük elsősorban a társadalombiztosítás
által nem finanszírozott ellátásokban (pl.: plasztikai sebészet), illetve a ha-
tárterületi ellátások területén (szanatórium, ápolási otthon) lehet jelentős.
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A JAVASLAT ELŐNYEI

Javul az ellátás minősége, megindul a szolgáltatók versenye.

A javaslat alkalmas arra, hogy az egészségügyi rendszerben is megin-
duljon a társadalom általános folyamatainak megfelelően a szolgáltatá-
sok minőségének javulása, és az egészségügy többszektorúvá válva
piackonform módon alkalmazkodjon a lakossági igényekhez. A javaslat
két módon javítja a minőséget: egyrészt valós versenyt generál a szolgál-
tatók között (versenyeznek, hogy bekerüljenek/bennmaradjanak a finan-
szírozott körbe), másrészt többletforrást hoz a rendszerbe, és beruházás-
ra, innovációra ösztönöz.

A kiegészítő szolgáltatások minőség javulása részint a konkurenciaha-
tás, részint az igények, elvárások, illetve általában a kultúra változásával
visszahat a bázisintézményekre is, így várhatóan az egész ellátórendszer
színvonala javul. Ezt bizonyítja az elmúlt évek magyar gyakorlata is: azo-
kon a területeken, ahol jelentős volt a privatizáció (művese, CT, MR, pati-
kák), a magánszolgáltatók minőség javulása rákényszerítette a hasonló
profilú közszolgáltatókat is a minőségjavításra.

A piaci elemek erősödése ellenére nem sérül
a szolidaritás elve
A javaslat lényegi eleme, hogy úgy javul az ellátás minősége, hogy köz-
ben nem sérül a szolidaritás elv, azaz a lakosság (választása alapján) az
új rendszerben is a jelen feltételek mellett (döntően ingyen) juthat hoz-
zá a megfelelő ellátáshoz. A szolidaritás nemhogy nem sérül, hanem erő-
södik: a jobb jövedelempozícióban levők a kiegészítő ellátások igénybe-
vételével (választásuk alapján) kevesebb hozzájárulást kapnak az OEP-
től, így több pénz marad a bázisintézményekben ellátottaknak.

Nem nőnek a lakossági terhek
Ebben a rendszerben nem nőnek a kötelező lakossági terhek, és ez a
tehernövekedés kizárólag a lakos választása (igénye) alapján, fakultatíve
következik be. Ugyanakkor miután az eddigi teljes-áras szolgáltatásvá-
sárlás önrészfizetéssé alakulhat, összességében még csökkenhetnek is
a lakossági terhek.

A javaslat lényegi eleme az, hogy nem hatóságok, hanem a betegek fog-
ják eldönteni, hogy ki lesz az, akit a társadalombiztosítás finanszíroz, mi-
után az ellátott esetszám határozza meg, hogy ki marad bent, illetve ki
kerül be a társadalombiztosítási finanszírozási körbe. Ez a megoldás ga-

Az egészségügy több
szektorúvá válva piac-
konform módon alkal-
mazkodik a lakossági
igényekhez.
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rancia arra, hogy a lakossági magánkiadások sem növekednek durván.
Ha egy szolgáltató túl magasan szabja meg a kiegészítő díjait, akkor csök-
ken a forgalma, és ezzel kizárja magát a közfinanszírozott körből, ha pe-
dig a kiegészítő szolgáltatók egységesen, kartell jelleggel emelik az árat,
akkor a csökkent igénybevétel miatt a bázis- és kiegészítő intézmények
közötti arány mozdul el, azaz összességében kevesebb intézmény kerül
be a kiegészítően finanszírozott körbe. A javaslat egyik lehetséges hatá-
sa az is, hogy a tisztán piaci viszonyok között működő (kívül rekedt) intéz-
mények is csökkentik áraikat, mert ez teremti meg a lehetőségét annak,
hogy bekerüljenek a kiegészítően finanszírozott körbe. Összességében
ez is a lakossági terhek csökkentése irányába hat.

Segíti a szerkezetátalakítást
A javaslat – amennyiben az egészségpolitika helyesen él a szabályozók
adta lehetőségekkel –  egyértelműen segíti az egészségügyi szerkezetát-
alakítást. Ez azt jelenti, hogy az ambuláns rendeléseken kell nagyobb
arányban lehetővé tenni a vegyes finanszírozású rendelések, praxisok
alapítását, így a megnyíló piaci lehetőségekkel elsősorban a kórházi és
rendelőintézeti alkalmazott orvosok fognak élni. Ez megteremti az orvo-
sok mobilitását, konfliktus-szegényebbé teszi a kórházi kapacitások szük-
ségszerű csökkentését. Ezt a célt szolgálja a javaslatnak az az eleme is,
amely a befogadásnál előnyben kívánja részesíteni a főállásban működ-
tetett praxisokat. A kórházi ellátás mellett kiegészítő rendelést folytató or-
vosok a szakrendelést bizonyos mértékben kórházi munkájuk „felhajtó
terepének” tekintik, és a betegeket a kórház felé terelik, ahol nagyobb
bevétel mellett oldhatják meg ugyanazt a problémát. A főállású szakren-
delők ugyanakkor a betegek járóbeteg-ellátásban való meggyógyításá-
ban érdekeltek. A szerkezetátalakítás akkor lesz valóban eredményes,
ha az alapellátás átértelmezése, szakmai „kinyitása” is megtörténik.

Javul az egészségügyi rendszer hatékonysága
A javaslat több módon is javítja a rendszer hatékonyságát. Miután a kiegé-
szítő szolgáltatásokra alapvetően a járóbeteg-ellátásban és a szakápo-
lásban lesz várhatóan nagyobb igény, a szolgáltatástömeg eltolódása ja-
vítja az igényekhez való alkalmazkodást és növeli a rendszer allokációs
hatékonyságát. A verseny kényszere, a magánszféra dominánsabb meg-
jelenése szintén javítja a hatékonyságot. A konstrukció alkalmat ad arra
is, hogy a bázisintézmények tekintetében egy hatékonyabb eljárásrend
(progresszív ellátás elvének jobb érvényesítése és szigorúbb beutalási
rend) érvényesüljön, ami szintén javítaná az ellátórendszer hatékonyságát.
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Többletforrás áramlik a rendszerbe, segíti
a kiegészítő finanszírozások terjedését
A javaslat a fakultatív magánforrások kanalizálásával többletforrást visz a
rendszerbe, másrészt tehermentesíti az alaprendszert, és ezzel javítja
annak relatív forráspozícióját. Ez a javaslat (részben) kezeli azt az ano-
máliát is, hogy egyes nagyjövedelmű vállalkozók minimális járulékot fizet-
nek, és nem járulnak hozzá képességeikhez mérten a közterhekhez. A
vegyes rendszert igénybevéve nem a szolgáltatói oldalról fogják támogat-
ni a közszolgáltatási rendszert.

Az általános minőség javulás, a „második szektor” megerősödése esetén
alkalmas lesz arra is, hogy az az igényes (elsősorban külföldi menedzser)
réteg, amely eddig alapvetően külföldön gyógykezeltette magát, most ma-
gyar szolgáltatókat vegyen igénybe, és ezzel további forrásokat hozzon a
rendszerbe.

Miután létrejön a készpénzfizetéses kiegészítő szolgáltatások piaca, le-
hetőség nyílik ezek átalánydíjas megváltására is, azaz ez a megoldás
segíti az önkéntes kiegészítő finanszírozások terjedését. Ez adópreferen-
ciákkal motiválható, így ezen az eszközön keresztül szabályozható, hogy
a magánfinanszírozáson belül hogyan alakul a co-payment (eseti kész-
pénzfizetés) és a kiegészítő biztosítás aránya.

A szolgáltatási csomag szűkítése nélkül is
élénkíti a piacot
Az eddigi piacélénkítő elképzelések alapvetően a szolgáltatási „alap”-cso-
mag szűkítésére irányultak. Ez káros az egészségpolitika szemszögéből,
mert pont a leginkább rászorultaknak nehezíti meg piaci viszonyok között
a szükséges ellátás megvásárolhatóságát. A megoldás a szakmapolitikai
elvi problémán kívül számos technikai problémát is felvet: a társadalom-
biztosítás által finanszírozott csomag pontos meghatározása nem egy-
szerű és nem gyorsan elvégezhető feladat, így ennek megvalósíthatósá-
ga technikai oldalról is igen korlátozott. Ezzel szemben a jelen javaslat
nem kívánja szűkíteni az ellátási csomagot, és (a javaslat megvalósítha-
tósága érdekében) nem igényli az ellátási csomag pontos meghatározá-
sát. Így nem vesz vissza szerzett jogokat, nem szül társadalmi elégedet-
lenséget, ugyanakkor komolyabb szakmapolitikai előmunkálatok nélkül is
bevezethető. Mindez nem jelenti azt, hogy nem kellene a társadalombiz-
tosítás egésze miatt a jelenleginél sokkal részletesebben specifikálni az
ellátási csomagot, de mindez nem feltétele a javaslat bevezethetőségé-
nek.
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A paraszolvencia lényeges csökkentése irányában hat
Az egészségügyi rendszer egyik neuralgikus pontja a paraszolvencia,
amelynek visszaszorítását e kormány is célul tűzte ki. A paraszolvencia
megszűntetését illetően tisztában kell lenni annak lényegével. A hálapénz
közgazdasági értelemben a szocialista hiánygazdaság szülöttje, azaz egy
helyettesítő feketepiac, tehát a megszüntetése nem szigorral vagy bér-
emeléssel lehetséges, hanem valós piaccal, a hiány megszüntetésével.
Miután a javasolt rendszerben az igények a kiegészítő szolgáltatóknál le-
gálisan nyerhetnek kielégítést, ez remélhetően a paraszolvencia lénye-
ges csökkenését fogja okozni.

Nem kényszeríti nehezen visszavonható döntésre
a betegeket
A rendszer további előnye, hogy – ellentétben a kiegészítő biztosítások-
kal  – a betegeket nem kényszeríti arra, hogy hosszabb távon eldöntsék,
melyik, és milyen szintű szolgáltatótípust kívánják igénybe venni. A vá-
lasztás mindig eseti, a beteg minden igénybevételnél szabadon válogat-
hat a bázis és kiegészítő intézmények között.

Rendszer-független
A javaslat további előnye, hogy „rendszer-független”, azaz nem érinti az
egészségügy alaprendszerét, mert mind a jelenlegi egybiztosítós modell-
ben, mind több-biztosítós környezetben, de akár állami (nemzeti) egész-
ségügyi szolgálat rendszerében is egyaránt alkalmazható.

Evolutív
A javaslat ugyan középtávon alapvetően átrendezi a magyar egészség-
ügy szerkezetét, tulajdon- és érdekviszonyait, de mindezt fokozatosan és
a megkezdett reformfolyamatok folytatásaként teszi. Ugyanakkor a mar-
káns rétegigények hamar kielégítést nyernek, a rendszer mai feszültsé-
geinek egy része hamar oldódhat, tehát a politikai nyereség egy része
viszonylag hamar realizálható. Szintén lényeges, hogy a megvalósítás-
nak igen csekély a politikai és pénzügyi kockázata. Valós kockázat kizá-
rólag a nyereség mértékében van, azaz nem ítélhető meg, hogy a ma-
gánszolgáltatások iránti igény az új konstrukcióban eléri-e, és milyen ütem-
ben éri el azt a minimális kritikus tömeget, amely a rendszer eredményes
működéséhez szükséges.
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A JAVASLAT HÁTRÁNYAI, VESZÉLYEI

Bár a javaslat alapvetően pozitív változásokat indukál, nem szabad figyel-
men kívül hagyni a veszélyeket sem.

Növekszik az egészségügy kettészakadásának
veszélye
A javaslat alapelvének (mint minden piactámogató megoldásnak) tagadha-
tatlan veszélye, hogy elvben segíti az egészségügy kettészakadását egy
fapados, szegény-egészségügyre és egy „normális”, de drága egészség-
ügyre. Ez semmiképpen nem megengedhető. (Régi példával: az elfogad-
ható, hogy a vonaton legyen első és másodosztályú kocsi, de nem kívá-
natos, hogy külön első és külön másodosztályú vonatok közlekedjenek.
Ez etikailag sem kívánatos, és mennyivel többe kerül a két mozdony…)

A javaslat ezért több olyan elemet tartalmaz, amely kizárja az egészség-
ügy kettészakadását. A legfontosabb a bázisintézmények és a kiegészítő
intézmények arányainak jogszabályi rögzítése. Ez kizárja azt, hogy a pia-
ci szegmens átvegye a vezetést, és a magánfinanszírozás mértéke a kí-
vánatosnál nagyobb legyen. Szintén lényeges, hogy az igazán komoly
egészségügyi ellátások (nagyműtétek, daganat-terápia stb.) mind – vagy
majdnem kizárólag mind – a bázisintézményeknél maradnak a javaslat
szerint, tehát a bázisintézmények jelentősége és szakmai presztízse ga-
rantált a rendszerben. A kiegészítő ellátások szolidaritási keresztfinanszí-
rozása szintén a bázisintézmények finanszírozási pozícióját javítja, ezzel
csökkenti a minőségi különbséget. Szintén az ellátórendszer kettészaka-
dását gátolja a javaslatnak az az eleme, amely a kiegészítő szolgáltatók
közül azokat részesíti előnyben, amelyek bázisintézmény elkülönült rész-
legeként működnek. Így ezekben az esetekben nem forrás vonódik ki az
elsődleges ellátórendszerből (bázisintézmények), hanem a többletforrás
is ezekhez az intézményekhez vándorol. Mindez együttesen alkalmas
annak megelőzésére, hogy megfelelő szabályozás hiányában az egész-
ségügy kettészakadása spontán és még durvábban menjen végbe.

Vissza lehet élni a modellel
A modell elvi problémája, hogy a létrehozandó szabályozás nem megfele-
lő egészségpolitikai szándékok megvalósítására is alkalmas. Ez azt je-
lenti, hogy a modell bevezetése után komolyabb szervezeti és törvényi
átalakítás nélkül a kialakított szabályozók szándékolt rossz beállításával
alkalmas a szolidaritási elv megsértésére és a túlzott piaci hatások érvé-
nyesítésére. (Elvben hibás döntéssel a bázisintézmények aránya 40 – 50%
alá vihető, ebben az esetben valóban szegényellátóvá válik az ingyenes

A javaslat megkönnyíti
az egészségügy ketté-
szakadását, de ez meg-
felelő intézkedésekkel
megelőzhető.
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ellátás, és általános lenne a co-payment.) Ez igaz, de nem megfelelő meg-
közelítés. Ilyen óvatos megközelítésből a repülőgépeket sem lenne
szabad közlekedtetni, hiszen rossz szándékkal felrobbanthatók, sziklá-
nak vezethetők stb4 . Nincs okunk feltételezni azt, hogy olyan változások
zajlanak le a társadalomban, amelyek meg akarják szüntetni a széleskörű
társadalmi szolidaritást, és tovább akarják rontani a lakosság amúgy is
rossz életkilátásait. Amennyiben mégis ilyen politikai szándékok érvénye-
sülnének a jövőben, akkor viszont egy rossz politika e változtatás nélkül is
érvényesíteni tudja elképzeléseit, tehát az ellátórendszer jelenlegi fejlő-
désének megakadályozása nem tudja meggátolni az esetleges későbbi
teoretikus negatív irányokat sem.

A közkiadások szintjének alakulása
A piaci szolgáltatók belépése ellen az a legfőbb és leggyakrabban
hangoztatott érv, hogy az egészségügyi közgazdaságtan alaptétele sze-
rint az egészségügyi piacon a kínálat szabja meg a keresletet, azaz a
korlátlan piacralépés a társadalombiztosítási kiadások kontrollálhatatlan
növekedésével jár, illetve zárt kassza esetén az ellátók általános alulfi-
nanszírozottságát, ellehetetlenülését okozná. Ez a tétel általánosan igaz,
de a javaslat egyik legnagyobb előnye, hogy kivédi ezt a veszélyt. Egy-
részt a piacralépés, a kapacitásbővülés lehetősége nem kontrollálatlan a
rendszerben, másrészt az újonnan piacralépők esetében a lakossági ön-
rész az, amely korlátozza a többlet-igénybevételt, a társadalombiztosítá-
si ingyenes ellátások korlátlan igénybevételi lehetőségéből fakadó „moral
hazard”-ot. Az egészségpolitikának ez a kihívása alapvetően csak free
of charge rendszerekben igaz. A korlát nélküli ingyenes fogyasztást ugyan-
is két módon lehet megszűntetni: vagy adminisztratív módon az elosztás
tökéletesítésével, jegyrendszer bevezetésével, sorban állás ütemezésé-
vel stb. vagy piackonform módon az ingyenesség megszűntetésével. Te-
hát egyrészt önmagában a kapacitásbővülés is korlátozott, másrészt a több-
letkapacitások igénybevétele nem lesz korlátlan a lakossági önrész miatt,
ami javítja az igénybevevők költségtudatosságát és költségérzékenységét.

A bevezetés után nehéz kizárni a többletkapacitást
A javasolt megoldás kritikus pontja a bevezetésnek az a javasolt techni-
kája, amely szerint fél évig mindenkit be kell engedni a rendszerbe, és
majd a lakossági igények (a felajánlott kapacitás kihasználtsága) dönti el,
hogy ki marad bent a részleges közfinanszírozásban. A javaslat pénzügyi
kockázata valóban nem nagy. Problémát a politikai vetület jelenthet: a
beindult, de tovább nem finanszírozott rendelések lakossági érdekeket

4 Ez a fejezet is 2001.szeptembere előtt készült…
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maguk előtt tolva hangosan fognak küzdeni a további finanszírozásért, és
nem megfelelő politikai elszántság esetén ez jelentős többletkapacitást
és többletkiadást jelent. Ez valós konfliktus, amit a politikának az eredmé-
nyesség érdekében fel kell vállalnia. A konfliktus oldható azzal, hogy a
szabad belépést szakmai kritériumok szerint szigorítjuk, így a belépők
száma csökkenthető.

Ha számítások és felmérések is azt igazolják, hogy túlzott veszélyt jelent
a rendszer teljes nyitottsága, akkor természetesen más megoldás is
szóbajöhet. Ugyanakkor az is tény, hogy bármely sportágban általában
jobb verseny várható akkor, ha selejtezőket tartanak, mintha bizottság
dönti el, hogy ki kerül a döntőbe. Az egészségügyben is nagyobb a
piackonform működés esélye, ha verseny, és nem külső döntés szabja
meg a résztvevők körét.

A kiegészítő szolgáltatások növelt árszínvonala
visszahat az alaprendszerre, és növeli az összköltséget
Ez az az ellenérv, amely a legkevésbé vitatható. Az egészségügyi költsé-
gek természete a kiegyenlítődés, tehát ha a kiegészítő szféra költsége (bér-
színvonala) nő, akkor ez valamilyen szinten visszahat az alaprendszerre is,
ellenkező esetben az alaprendszer teljesen ellehetetlenül, lepusztul. Ez mint
elv, nem vitatható. Ugyanakkor két másik állítással is nehéz vitatkozni.

A közfinanszírozott rendszerben vannak szakterületek, ahol a privatizáció
meghatározó arányú, és a bérszínvonal meghaladja az átlagosat. Ilyen pl. a
művese és egyes képalkotó eljárások. Ezek mégsem feszítették szét a rend-
szert, mégsem okoztak általános bérszint növekedést, mert volumenük az
ellátórendszer össztömegéhez képest jelentéktelen. Ugyanezért nem okoz
drámai bér(költség)-növekedést a javaslat sem: rögzített arányok mellett, a
közszolgálatú, tisztán közfinanszírozású rendszer dominanciája fennmarad.

A második (és fontosabb) állítás: az egészségügyben az elkövetkező évek
mindenképpen költségnövekedést fognak hozni. Egyrészt egyszerűen
azért, mert így nem maradhat, ilyen bérszínvonal mellett a rendszer egy-
szerűen szétesik, másrészt az EU-csatlakozás mindenképpen egy
béremel(ked)ést fog hozni.

A kiadások szempontjából tehát mindegy, hogy az elkövetkező időszak-
ban milyen jellegű egészségpolitika lesz a meghatározó, mert a kiadások
(elsősorban a bérek) növekedni fognak. Ami viszont egyáltalán nem mind-
egy: ez a költségnövekedés szakszervezeti nyomásra továbbra is válto-
zatlan szerkezetben (és minőségben) egy hiányfinanszírozás marad,
vagy pedig ez a költségnövekedés egy életképes, jobb minőséget
nyújtó struktúra kialakulásához kötődik, és az egyszeri növekedés után
leáll a folyamatos hiányfinanszírozás.

Az egészségügyben a
kiadások növekedésére
(elsősorban a bérnövek-
mény miatt) minden-
képpen szükség lesz.
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A MODELL MŰKÖDÉSE

A rendszer indítása
A rendszer indítása két módon képzelhető el. Az egyik megoldás a fokozatos-
ság elvére épít: területenként, először a (minőségi) ellátási hiányok területén
engedi meg lépésről lépésre a vegyes finanszírozású szolgáltatók belépését.
Ilyen lehet a területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosok csoport-
ja, de az első körben lehet befogadni a vegyes finanszírozásba az eltérő (kor-
szerűbb) technológiákra épülő szakellátásokat is (lézerklinikák, stb.).

A másik a „radikális” bevezetés, amely arra épít, hogy a szakmai minimumfelté-
telek teljesítése esetén mindenki számára lehetőség van a vegyes rendszerbe
belépni, de versenyszelekcióval a későbbiekben csak egy szűkebb kör (pl.: adott
esetszám, pont-tömeg stb.) maradhat a rendszerben. Itt tehát nem egy hatóság,
hanem a betegek döntik el, hogy ki kerül be a vegyes finanszírozású körbe.

A rendszer csak abban az esetben ér el érdemi hatást, ha az indulás teljesen
szabad, ennek viszont az a feltétele, hogy a bevezetés első félévében megfe-
lelő többletforrás álljon rendelkezésre.

A folyamatos üzem

A rendszer kialakulása után párhuzamosan, folyamatos konkurenciaként
él együtt a bázis- és a kiegészítő intézmények rendszere. A beteg szaba-
don és esetileg dönti el, hogy mikor melyik ellátást veszi igénybe. Ez a
szabadság egy betegség kezelési sorozatán belül is adott: egy kiegészítő
intézményben megkezdett kezelés esetén dönthet úgy a beteg, hogy egyes
konzíliumokat bázisintézményben vesz igénybe, és fordítva is: a bázisin-
tézmény által nyújtott kezelésbe is beilleszthetők például a kiegészítő szol-
gáltatók gyorsabb, vagy szokatlan időben nyújtott konzíliumai.

A rendszer kialakulása után általánosságban az várható, hogy a kevésbé
súlyos, ritkább ellenőrzést igénylő betegségek kezelésének nagyobb ará-
nya zajlik majd a kiegészítő szférában. A súlyosabb, tartós betegségek
ellátása pedig alapvetően a bázisintézmények feladata marad a költség-
hatékonyság és a minőségi szempontok érvényesíthetősége miatt, de
ugyanebbe az irányba fog hatni a betegek fizetési hajlandósága is. Egy-
szerű és stilizált példával: az új rendszerben a hölgyek jelentős része (akár
több mint fele) várhatóan a kulturáltabb, nagyobb intimitást biztosító ki-
egészítő intézmények nőgyógyászaihoz fog járni szűrésre, ellenőrzésre,
tanácsadásra. Szülni már csak sokkal kevesebb (10-25%) fog kiegészítő
finanszírozású magánklinikákon, ugyanakkor a nőgyógyászati daganatos
nagyműtétek gyakorlatilag csak a bázis-intézményekben történnek a ké-
sőbbiekben is, de az utókezelésben már megint jelentősebb lehet a kiegé-
szítő intézmények szerepe.
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Pénzügyi feltételek

A rendszer csak az induláskor igényel egy egyszeri költségvetési támo-
gatást (puffert), mert a későbbiekben már a társadalombiztosítás büdzsé-
jének (E  Alap) az újraosztásáról van szó. Egyszerű példával: ma adott
szolgáltató-tömeg (100%) között oszlik el az E  Alap egésze (100%). Ha
az új rendszerben a szolgáltatók 90%-a bent maradna az alaprendszer-
ben, és osztozna a források 90%-án (helyzetük nem változik), a maradék
10%-on pedig 15%-nyi alternatív szolgáltató osztozna, amely egy újabb
10% körüli pénzt hoz a rendszerbe. Így összességében 5%-kal több szol-
gáltató részesülne ugyanabból a társadalombiztosítási költségvetésből,
de 15%-uk kiegészítő díjat kér, így a források közel 10%-kal növekedhet-
nek. Tehát az új szolgáltatók belépése ellenére nem kell növelni a
közkiadásokat, de bővül a közfinanszírozásban résztvevő szolgáltatók
köre, javul a minőség, bővül a választék, elindul a szolgáltatói verseny, és
több forrás áramlik az egészségügybe.

Szabályozási technikák

A rendszer lényege az önszabályozás. A fenti határok csak alapelvek,
illetve példák, és csak az indításnál meghatározandó egyszeri arányok. A
későbbiekben a lakossági fizetési hajlandóság lesz az, ami eldönti, hogy
ez az arány (a jelenlegihez képest 90–15% lesz-e, vagy 80 és 30%, avagy
csak 95–7%). Ráadásul ez az irányszám is csak globális, mert ez külön-
böző lehet az egyes ellátási szintek esetében: fekvőbeteg esetében ala-
csonyabb, járónál magasabb, de az országos irányszámtól a területi
igényeknek megfelelően régiónként is el lehet térni (pl.: 90-15-ös orszá-
gos arány esetében Győr-Sopron, Budapest 80–30, Borsod, Szabolcs-
Szatmár 95–7). Ezeket az arányokat nem kell előre megszabni. A rend-
szer lényege az, hogy önszabályozó, és a betegek igényei szerint auto-
matikusan vezérelt. Ezért a szabályozó törvényben nem konkrét értéke-
ket, hanem algoritmusokat kell rögzíteni, amelyek alapján az arányok au-
tomatikusan követik a lakossági igényeket és azok változásait.

A rendszer igen fontos és kritikus pontja, hogy az új belépés lehető-
sége folyamatosan nyitva legyen. El kell kerülni azt, hogy a rendszer
indulásakor az eddig „kívül rekedtek” bekerüljenek, majd ismét zárják a
sorompót. Lényeges kérdés, hogy ki maradhat bent, ki kerülhet be (próbál-
hat szerencsét…). Erre a kiegészítő szolgáltatások területén egyetlen re-
ális megoldás kívánkozik: a szelekció alapja a forgalom, azaz a betegek
választása. Arra kell kidolgozni egy algoritmust, hogy mely (milyen
kihasználtságú) szolgáltatók kerülnek ki a finanszírozott körből, és kik,
milyen paraméterek alapján kerülhetnek be a helyükre.

A bázis- és a kiegészítő intézmények között vélhetően sokkal rigidebb
lesz a határ, de ezt sem szabad zárttá tenni. A bázisintézmények műkö-

A rendszer lényege az
önszabályozás, a rend-
szer tényleges arányait
a lakossági elvárások
állítják be.
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désére nyújtott állami garancia több módon is érvényesíthető. Egyrészt
finanszírozási ellehetetlenülés esetén az intézmény élére csődbiztost le-
het kinevezni, de az állam az ellátási kötelezettség teljesítését úgy is meg-
oldhatja, hogy a gazdaságilag ellehetetlenült intézmény helyett más intéz-
ményt jelöl ki bázisintézménynek.

Bár a rendszer alapgondolata az „alulról vezéreltség”, az önszabályozás,
a lakossági igényekhez való alkalmazkodás, a szakmapolitikai érdekek
érvényesíthetősége miatt a rendszer globális arányainak külső
meghatározására mégis szükség van. Ez most és véglegesen nem
határozható meg, de az alaprendszer biztonságos működése érdekében
kimondható: a középtávú elvárás az, hogy az orvos–beteg találkozások
70-75%-a történjen a bázisintézményekben, és a TB költségek tekinteté-
ben ez az arány mintegy 90% legyen. Az esetszám és a kiadási arány
különbségének oka az, hogy a kiegészítő ellátások igénybevétele általá-
ban a kevésbé bonyolult, olcsóbb szolgáltatások esetén lesz elterjedtebb,
tehát a költségigényes, nagy tudományos és technikai hátteret igénylő
beavatkozásokat továbbra is társadalombiztosítási finanszírozásból, a
progresszív ellátás csúcsán álló közintézmények (országos intézetek és
egyetemek) nyújtják.

A bázisintézmények tartósan jelentős súlyát két tényező együttesen indo-
kolja. Ha túl nagy lenne a kiegészítő ellátások aránya, az az egészségügy
kettészakadásával járna és a bázis-intézmények rendszere átalakulna egy
rossz minőségű szegényellátássá. A másik ok szakmai: a szakmailag igé-
nyes, drága eljárások (pl. szívműtétek, szervátültetés, daganatos bete-
gek kezelése) csak jól felszerelt centrumokban, megfelelő esetszám mel-
lett lehet szakmailag és gazdaságilag eredményes, ezen ellátások meg-
kettőzése nem célszerű. Ezért az ellátás alapjának (bázisának) szakmai-
lag is a bázisintézményeket kell tekinteni, ehhez viszont meg kell őrizni
prioritásukat.

A szabályozás szükségessége ellenére itt is a piackonform megoldáso-
kat kell preferálni: a rendszer globális arányait (a bázis és kiegészítő szol-
gáltatások arányát) a kiegészítő szolgáltatások TB támogatásának ará-
nyával, illetve a lakossági egészségcélú kiadások adó- és elszámolási
kedvezményeinek alakításával lehet szabályozni. Ha túl nagy a kiegészí-
tő ellátások igénybevétele, akkor csökkenteni kell a TB hozzájárulás mér-
tékét, ha pedig túl alacsony, akkor a TB rész növelése mellett egyéb adó-
preferenciákkal is lehet növelni a lakosság fizetési hajlandóságát.

A rendszer globális ará-
nyait a szabályozók fi-
nomhangolásával az ál-
lamnak kell meghatá-
roznia.
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KONFLIKTUSOK

Az ajánlott rendszer számos előnye ellenére a vélt vagy valós vesztesek
körében ellenkezést fog kiváltani. Célszerű ezeket is sorra venni. A kommu-
nikációban a hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a javaslat megteremti az
elmozdulás lehetőségét a piaci viszonyok felé, de ennek mértékét nem
a politika, hanem a lakosok döntik el. Ha ez a társadalmi igény valós,
akkor a dolog működni fog, ha ez az igény nem elég nagy, akkor csak kisebb
változást, kisebb javulást hoz, de semmiképpen nem jelent visszalépést a
jelenlegi helyzethez képest. Ha a lakosság elutasítja a javaslatot, akkor fize-
tőképes kereslet hiányában a jelen rendszer marad. Tehát a betegek igénye,
döntése és nem a politika állítja be a rendszer paramétereit, arányait.

A legkomolyabb ellenérv az egészségügyi rendszer kettészakadásának
veszélye lesz. A javaslat jól kezeli ezt a kérdést: a rendszer globális ará-
nyainak meghatározása, valamint a szakmai központoknak a bázisintéz-
ményi körben tartása kizárja azt, hogy a javaslat megvalósítása kapcsán
valóban kettészakadjon az egészségügy.

A leggyakoribb felületes ellenérv az lesz, hogy megszűnik az ingyenes ellá-
tás, mi lesz a kisnyugdíjasokkal, szegényekkel. Semmi, azaz semmi (nega-
tív) változás nem érinti őket. Érthetően el kell magyarázni, hogy csak az fizet
többet, aki akar, egyébként mindenki (MINDENKI) megkapja a jelenlegi ellá-
tását a jelenlegi kondíciók mellett. Ad abszurdum: ha a lakosság egésze el-
utasítaná az új rendszer által felkínált lehetőséget, akkor a lakossági igények
(hiánya) miatt a rendszer automatikusan a jelenlegire állna vissza.

A leghevesebb ellenkezés a háziorvosok részéről várható, ha valóban ki
akarjuk nyitni az alapellátást a csoportpraxisok és a szakgondozás jellegű
praxisok irányába, illetve, ha bármi nyitást tervezünk a háziorvosi rend-
szer zártságán. Ez tény, ezt tudomásul kell venni, de taktikus lenne a pri-
vatizáció lehetőségét ennek elfogadásához kötni.5  El lehet magyarázni: a
privatizáció piaci eszköz. Piac pedig nincs verseny nélkül, tehát csak ak-
kor van értelme a háziorvosi privatizációnak, ha megteremtjük a verseny
lehetőségét is. Ez a logika ugyan nem fogja megnyugtatni a háziorvoso-
kat, de kizárja azt, hogy a társadalom is vesztesnek ítélje meg őket.

Formálisan a kórházvezetést is negatívan érinti a rendszer, de miután a
kórházakból „együtt szökik” majd az orvos és a beteg, valamint ez folya-
matként, fokozatosan megy végbe, a nagy drámák jobban elkerülhetőek,
mint egy mechanikus kapacitás-korlátozás esetében. Másrészt a szűkebb
kapacitású bázisintézmények felé nyújtott állami garancia megnyugtató-
an hat a (megmaradó) kórházi szférára is.

5 Szintén 1999-ben leírt, okafogyottá vált gondolat.

A vélt vagy valós vesz-
tesek, a megmérettetés-
től félők természetesen
ellenezni fogják a vá-
ltozásokat.
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A BEVEZETÉSHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB
FELTÉTELEK

A rendszer bevezethetősége természetesen nem csak az e dolgozatban
tárgyalt elvek megvalósítását igényli. A kormányzatnak számos olyan fela-
data van, amelyek megoldása nélkül a javasolt rendszer nem vezethető
be, de amely lépéseket e javaslat fogadtatásától függetlenül is meg kell
lépni. E területeken egyébként számtalan alapos előtanulmány létezik.

Az egyik ilyen terület az amortizáció teljesítményarányos megtérítésé-
nek ügye, legalább gép-műszer szinten. E tárgykörben számos előter-
jesztés készült, ezért erre most még mellékletben sem térek ki. A másik
régóta húzódó kérdés az ún. díjtétel-harmonizáció, amely az egyes
ellátószinteken végzett tevékenységek értékét próbálja meg azonos ská-
lán elhelyezni. (Meg kell szüntetni azt a jelenlegi helyzetet, hogy ugyanan-
nak a problémának a megoldásáért a társadalombiztosítás ma a járóbeteg-
ellátásban a töredékét fizeti annak, mintha ugyanez a probléma fekvőbe-
teg-ellátásban oldódott volna meg.) Ennek a problémakörnek a része a
kasszahatárok átjárhatósága is, amely nélkül nem lehet elvárni a tevé-
kenység-tömeg elmozdulását. Ehhez az szükséges, hogy megszülessen
a különböző ellátási szintek pontjainak „egyenértékese” (pl. 1 HBCs súly-
szám = 28 krónikus nap = 80.000 ambuláns pont = 750 kártyapont6 ), és
a források ennek alapján a szolgáltatásokat kövessék, egységes érték-
tartással.

Miután a tervezett változások kapcsán a rendszer a jelenleginél összetet-
tebb lesz, még fontosabb szerep hárul a szakmai és pénzügyi ellen-
őrzési rendszerek (és általában a minőségügyi rendszerek) működésére.

Az egészségügyi rendszer szükséges szervezeti változásainak részlete-
zése meghaladja e könyv kereteit, így bővebben ezzel most nem foglal-
kozom.

6 A GYÓGYINFOK régebbi számításából átvéve.

Az amortizáció telje-
sítményarányos megté-
rítése nélkül egyik re-
formlépés sem lehet
eredményes.
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V. A KERESLETI OLDAL ÉLÉNKÍTÉSE

Könyvem alaptétele, hogy a magyar egészségügy rendszerében csak ak-
kor lehet érdemi (és pozitív…) változásokat hozni, ha párhuzamosan
alakul át a kínálat és a kereslet rendszere. A szerkezetátalakításnak és
a minőségi igények kielégítésének a kulcsa az új szolgáltatók belépése, a
verseny megteremtése, de ez csak akkor lehetséges, ha mindehhez meg-
felelő fizetőképes kereslet is társul, azaz a keresleti oldal élénkítésé-
hez új vásárlók, új finanszírozási formák kellenek.

A keresleti oldal élénkítési lehetőségeinek tanulmányozása előtt célszerű
áttekinteni a finanszírozással kapcsolatos fogalmakat.

A FINANSZÍROZÁS FOGALMI KÉRDÉSEI

Az egészségpolitika folyamatosan átértékelődő kérdése a finanszírozás-
sal kapcsolatos fogalmak rendszerezése, definiálása, értelmezése és
minősítése. A helyzetet, a terminológiák egységesítését bonyolítja az is,
hogy a finanszírozás értelmezhető a forrásképzés oldaláról (kik, milyen
elvek alapján viselik az egészségügyi kiadások terheit), és a felhasználás
(elosztás, illetve a szolgáltatók) oldaláról, és ez a két megközelítés termé-
szetesen eltérő terminológia-rendszert alkalmaz. Ebben a fejezetben ki-
zárólag a forrásképzés oldaláról tekintem át a finanszírozás fogalmait.

A finanszírozásban a hagyományos alapfelosztásnak a köz- és a ma-
gánfinanszírozás megkülönböztetése számít. A közfinanszírozás min-
dig törvény által elrendelt, és alapvetően szolidarisztikus jellegű, a ma-
gánfinanszírozás viszont önkéntes, és jellemzően nem szolidarisztikus.
Ez a meghatározó különbség az egészségügyi finanszírozás két fő cso-
portjában, és általános az a vélekedés, hogy egy egészségügyi rend-
szer igazságossága, a hozzáférési esélyegyenlőség érvényesülése
alapvetően attól függ, hogy mekkora a rendszerben a közfinanszíro-
zás aránya. Főszabályként ezt el is kell fogadnunk.

Ugyanakkor az elmúlt évek történései felvetik azt is, hogy valójában az a
legfontosabb, hogy a szolgáltatás igénybevételét az adott rendszer mennyi-
re köti a beteg aktuális fizetőképességhez, azaz nem önmagában a magán-
finanszírozás aránya a meghatározó a populációs szintű egészségi álla-
pot tekintetében, hanem az a döntő, hogy a betegnek a kezelésekért
mennyit kell az igénybevételkor „zsebből” fizetnie, és hogy milyen szolgál-
tatás-típusoknál kötik az igénybevételt fizetéshez. Egyszerűbben fogal-
mazva: az az igazán fontos, hogy a beteg pénztárcájának aktuális teltsé-
ge mennyire befolyásolja a szolgáltatás, az ellátás igénybevehetőségét.

A magánfinanszírozás
saját döntésen alapul és
szükségletarányos.
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Ezt a tételt támasztja alá az USA, Kanada és Svájc példája: ezekben az
országokban lényegesen alacsonyabb a közfinanszírozás aránya, mint
az EU tagállamokban, de mégsem rosszabb érdemben sem a lakosság
egészségi állapota, sem a biztonságérzete.7

Ezért a rendszer igazságossága szempontjából valójában nem a köz- és
magánfinanszírozás a releváns felosztás, hanem az, hogy a szolgáltatás
igénybevételénél „előrefizetésről”, vagy eseti készpénzfizetésről van-e szó.
Ennek megfelelően a populációs szintű egészségi állapot szempontjából
az alábbi felosztás a meghatározó:
• Valamilyen szervezett közösségi átalánydíjas, illetve előtakarékossági

forma (pre-payment, a későbbiekben PP), mely lehet kötelező (adó,
vagy járulék), illetve önkéntes kiegészítő biztosítás, vagy szervezett,
önkéntes előtakarékosság,

• a beteg által az igénybevételkor közvetlenül fizetett részleges vagy
teljes szolgáltatási díj megfizetése, a „zsebből” való közvetlen térítés
(Out of Pocket money, a későbbiekben OoP)

Ez a felosztás azon alapul, hogy az ellátás igénybevehetőségének bizton-
ságát (ezáltal a szociális biztonságot) alapvetően nem a köz- és a magán-
finanszírozás aránya, hanem az szabja meg, hogy a betegnek konkrétan
a szolgáltatás igénybevételekor kell-e készpénzben valamilyen díjat fizet-
nie. A biztonságot a beteg számára az teremti meg, ha tudja, hogy a szol-
gáltatás igénybevételekor nem, vagy csak alacsony, az életvitelét nem
befolyásoló összeget kell fizetnie, azaz a harmadik fizető elve a magánfi-
nanszírozásban is érvényesül. Az, hogy egy adott országban ezt a bizton-
ságot milyen mértékben viseli a törvény által kötelezően létrehozott közfi-
nanszírozású rendszer, és mennyiben az öngondoskodási képesség se-
gítésére alapozott önkéntes, kiegészítő finanszírozási rendszerek, az már
elsősorban kultúra és társadalmi hagyományok kérdése. Egyszerű pél-
dával élve: a közlekedés kapcsán olyan összegű károk keletkeznek, ame-
lyek megtérítése a legtöbb ember számára csak valamilyen funkció, vagy
vagyonvesztés árán lehetséges. A biztonság megteremtése ugyanakkor
nem csak állami felelősségvállalással (közfinanszírozású szolgáltatás be-
indítása) lehetséges, hanem a magánfinanszírozás szervezett formáinak
a megteremtésével: ilyen a kötelező biztosítás, illetve Casco biztosítás. A
fontos kérdés az, hogy létezik-e egy rendszer, amely kezeli a kockázato-
kat és megtéríti a károkat, ennek a formája másodlagos, bár nem tagad-
ható, hogy a költségszint eltérő, és általában magasabb azokban a rend-
szerekben, ahol a közfinanszírozás aránya alacsonyabb.

7 Az USA lakosságának populációs szintű egészségi állapota (főleg a GDP-hez és a kiadá-
sokhoz viszonyítva) rosszabb, mint az EU tagállamoké, de egyrészt ez a különbség nem
akkora, mint amennyivel alacsonyabb a közkiadások aránya, másrészt ez a társadalmi
polarizáció nagyobb mértékével is magyarázható.

A beteg számára az az
igazán fontos kérdés,
hogy a szolgáltatás
igénybevételekor kell-
e díjat fizetnie.
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A táblázat M. Schneider Gesundheitssysteme im internationalen
Vergleich munkája és az OECD Health Data adatbázis alapján készült.

Magyarországot (1998) kivéve 1994-es adatokat tartalmaz.
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A táblázatban látható, hogy a közfinanszírozás aránya az egészségügyi
finanszírozásban viszonylag tág határok között mozog. A két szélsőérték:
Dánia (86,6%) és az USA (42,2%) igen nagy különbözőséget mutat. Azt
is meg kell állapítanunk, hogy ez a különbözőség elsősorban kultúra és
hagyományfüggő, mert Európában (a gazdaságilag fejlett államok között)
egyedül Svájcban 70% alatti a közfinanszírozás aránya. Ha nem a köz-
és magánfinanszírozás arányát nézzük, hanem azt vizsgáljuk, hogy az
egészségügyi kiadásoknak hány százaléka „előrefizetett” kiadás, akkor
már lényegesen kiegyenlítettebb a kép: a legmagasabb arányt Hollandiá-
ban találjuk (92,7%), a legalacsonyabbat Olaszországban (77,7%). Külön
kiemelendő, hogy a PP jellegű kiadások aránya mind Svájcban, mind az
USA-ban 80% felett van.

Magyarországon a közfinanszírozás aránya 1999-ben 76,5 % volt, ami
viszonylag alacsony, és az EU országok alsó negyedébe sorolná Magya-
rországot, ugyanakkor a magánfinanszírozás (gyógyszer- és segédesz-
köz költségek, magánegészségügyi szolgáltatók díjai, fogászati magán-
ellátás költsége, paraszolvencia stb.) gyakorlatilag mind OoP kiadásnak
tekinthető, azaz az előrefizetett szolgáltatások aránya igen alacsony, te-
hát Magyarország egészségügyi finanszírozási rendszere nem nyújtja az
EU polgárainak biztonságát. A WHO World Health Report 2000 című ki-
adványában nagy értetlenség fogadta azt a megállapítást, hogy a magyar
egészségügy finanszírozási rendszere – annak ellenére, hogy a biztosítá-
si rendszerünk teljes körű, és kiterjedt csomagot nyújt – az igazságosság
szempontjából a 191 országból csak a 105. helyet érte el. Ez a megköze-
lítés a megállapítást más megvilágításba helyezi.

Tehát a táblázatból két tanulságot vonhatunk le: az egyik az, hogy a rend-
szer igazságosságát jobban jelzi az előrefizetett és a „promt” fizetett ki-
adások aránya, mint a köz- és magánfinanszírozás aránya, a másik pedig
az, hogy Magyarország helyzete nem túl megnyugtató: a magánfinanszí-
rozás aránya relatíve magas, de az „előrefizetett” kiadások aránya nem-
zetközi mércével is kirívóan alacsony.
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A MAGÁNFINANSZÍROZÁS SZEREPE

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Az egészségügyi rendszerek immanens tulajdonsága a költségnövekedés
és a finanszírozási feszültségek fokozódása. Ezért – bármilyen fájdalmas
is – le kell vonnunk azt a következtetést, hogy az egészségügyi költségek
növekedésével a közfinanszírozású források a későbbiekben sem tud-
nak maradéktalanul lépést tartani. Miután a közfinanszírozás forrásai kor-
lát nélkül nem bővíthetők – a régi technológiák megtartása mellett - az új
technikák általános, folyamatos, korlát nélküli befogadására nincs lehető-
ség. Ezért a feladat hármas: egyrészt a közfinanszírozású egészségügyi
szolgáltatási csomagot felül kell vizsgálni, a kevésbé hatékony eljárásokat ki
kell venni a csomagból és helyükbe új, hatékonyabb eljárásokat kell befo-
gadni, akkor is, ha ez politikai feszültségekkel jár. (Azaz az egészségpoliti-
kának határozott innováció-politikával kell rendelkeznie.) A másik feladat a
forrásbővítés, ami reálisan a magánfinanszírozás szerepének a bővítése,
de úgy, hogy ennek hatásai ne álljanak ellentétben az egészségpolitika alap-
törekvéseivel. A harmadik a forrásfelhasználás racionalitásának javítása, azaz
a túlzottan szabados, nem megfelelő allokációjú hatékonyság javítása a költ-
ségérzékenység és költségtudatosság megjelenítése.

Az egészségügy meg nem kerülhető kérdése a magánfinanszírozás
szerepének újradefiniálása. Bár a populációs szintű egészségi állapot
javítása érdekében az egészségpolitika alapvető célja az, hogy a magán-
finanszírozás súlya ne nőjön érdemben, mégis be kell látni, hogy a magán-
finanszírozás jelenlegi szerepének, arányának konzerválása nem tartha-
tó. A magánfinanszírozás aránya bizonyosan növekedni fog az elkövetke-
ző években, a nagy kérdés az, hogy ez az aránynövekedés a közfinanszí-
rozású források helyettesítése, vagy annak kiegészítése (és kontrollá-
lása!) céljából fog-e bekövetkezni.

A magánfinanszírozással kapcsolatban az alábbi két kérdés az igazán
releváns: az egyik az, hogy milyen típusú, a gyógyulás szempontjából
mennyire alapvető szolgáltatásoktól esik el a beteg, ha nem képes
fizetni, a másik: milyen mértékben kapcsolódik a szolgáltatás igény-
bevehetősége a beteg aktuális fizetőképességéhez (mennyi a „zseb-
ből”, készpénzért megvásárolandó szolgáltatások aránya).

A magánfinanszírozás szerepével kapcsolatban el kell oszlatni egy tévhi-
tet. A magánfinanszírozás szerepe, súlya  növelésének elsődleges célja
nem a globális források növelése, hanem
• az egészségügyi rendszer hatékonyságának és minőségének javítása,
• a költségtudatos és költségérzékeny magatartás kialakítása,

Az egészségügyi költ-
ségek alaptulajdonsága
a költségnövekedés.
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• a szolgáltatói verseny gerjesztése,
• a tájékozott fogyasztói magatartás kialakítása.

Ennek a kérdésnek a megvizsgálásához célszerű a magánfinanszírozás
problémáit szisztematikusan áttekinteni.

A CO-PAYMENT KÉRDÉSE

A co-payment alatt alapvetően a társadalombiztosítási ellátások mellé fi-
zetett díjat (önrészt) értjük. Ez a megfogalmazás elég pontatlan, illetve
tág, mert maga a fogalom nem eléggé tisztázott, és két tekintetben is
értelmezésre szorul.

Az egyik definíciós probléma, hogy a co-payment eseti készpénzfizetést
jelent-e, vagy általában a lakos által fizetendő önrészt, függetlenül attól,
hogy ennek fizetése zsebből történik-e, vagy előrefizetett. A másik meg-
határozási bizonytalanság, hogy a co-payment az részfizetést jelent-e, vagy
teljes ár is lehet? A magyar szóhasználat a co-payment alatt a – a magyar
gyakorlatnak megfelelően – a beteg által a közszolgáltatást nyújtó intéz-
ményben fizetendő díjat érti, és ez ma zsebből fizetést jelent. Az elkövet-
kező évek feladata az, hogy a co-payment fogalmát átértelmezzük úgy,
hogy a kiegészítő díjat jelenti, függetlenül attól, hogy ezt a beteg zsebből
fizeti, vagy valamilyen kiegészítő finanszírozás fizeti meg a beteg helyett
a díjat. Tehát a co-payment fogalmában mindenképpen van egy költség-
megosztás. Ennek megfelelően co-payment a beteg hozzájárulása a tár-
sadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, vagy fogművek esetén,
co-payment a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások mellé fi-
zetett hotelköltség, stb., mert itt is költségmegosztásról van szó: a társa-
dalombiztosítás fizeti a gyógyítás szakmai tartalmát, a beteg a hotelszol-
gáltatást. És éppen ezért nem co-payment a szabadforgalmú gyógysze-
rek ára, illetve a társadalombiztosítással szerződésben nem álló intézmé-
nyekben fizetett díj, de nem co-payment az sem, ha a beteg egyébként
közszolgáltató intézményben vesz igénybe a társadalombiztosítás ellátá-
si csomagba nem tartozó ellátást, mint pl. esztétikai sebészet.

A co-payment szerepe az egészségügyben
Az egészségügyi rendszer egyik alapvető problémája, hogy az örökölt szo-
kásaink, a költségérzékenység hiánya miatt túlzott, nem megfelelő
indokoltságú, szabados az igénybevétel. Ez leértékeli a szolgáltatáso-
kat a betegek szemében, hiszen ami ingyen van, annak értéke sincs. Mind-
ez leértékeli magát az egészséget is, mint értéket, hiszen ha „ingyen hely-
rehozzák”, akkor vigyázni sem kell rá. A költségérzékenység hiánya a
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költségtudatosságot sem alakította ki, azaz a betegek nincsenek tisztá-
ban azzal sem, hogy az ellátások igénybevételével mekkora költségeket
generálnak. Mindez leszoktatta az embereket az öngondoskodásról,
leértékelte az egészségügyi ellátást a szemükben, és mindennek a
következménye a túlzott igénybevétel, egészségügyi rendszerünk
túlhasználtsága, szabados, sokszor nem megfelelő indokoltságú
igénybevétele.
Ennek a problémának az egyik lehetséges oldása a co-payment beveze-
tése, pontosabban: az önrészfizetési rendszer szerepének növelése.
A co-payment legfontosabb hatása: miután a szolgáltatások igénybevé-
telét az egyén fizetőképességéhez köti, csökkenti a szolgáltatások
igénybevételét. Ez a hatás igen kétélű.

Pozitívumok:
• A luxus (orvosi nyelvben: felesleges, orvosilag nem megfelelően indo-

kolt) ellátások kiszűrése vagy csökkentése (költségérzékenység meg-
jelenítése a beteg részéről);

• Költségtudatosságra nevel (egyéni egészség-befektetések ösztönzése);
• Orientálja a fogyasztói szokásokat;
• Többletforrást jelent az egészségügyben.

Negatívumok
• A valóban rászorultakat zárhatja el az ellátástól;
• Nem szakmai alapokon szelektál;
• (A bevételhez képest) aránytalanul megnöveli az adminisztratív

terheket.

Az előnyök közül az érdemi bevétel fokozás az egészségügy általános
költségeinek ismeretében nem reális elvárás, mert az egészségügyi szol-
gáltatások esetében általános co-payment elviselhető mértéke olyan ala-
csony, hogy annak adminisztratív költségei gyakorlatilag nullszaldóssá
tehetik a co-payment bevezetését.

A luxus (orvosi nyelvben: felesleges) ellátások kiszűrésére a co-payment
korlátozottan alkalmas. Az árrugalmasság szociális csoportonként válto-
zik, másrészt az ellátásokat túlzottan (gyakran és néha feleslegesen) igény-
bevevők alapvetően a szociálisan hátrányos körből választódnak ki, akik
általában közgyógyellátás jelleggel mentesülnek a co-payment megfizeté-
se alól. A másik (súlyosabb) probléma az, hogy ha van is a co-paymentnek
igénybevétel-visszatartó hatása, akkor az nem megfelelő szelektivitású,
azaz nem hasznosság szerint (a szükségest a feleslegestől megkülönböz-
tetve) fog szelektálni. A patikákban már látjuk azt, hogy nem jó hatású, ha
a beteg kezd el szelektálni, hogy melyik receptet váltja ki, és melyiket nem,
mert a pénzügyi alapon meghozott döntései orvos-szakmailag (a hasz-
nosság szempontjából) nem racionálisak, nem megalapozottak.

A co-payment korlá-
tozza a rászorultakat az
egészségügyi ellátás
igénybevételében. Po-
zitív hatása a fogyasz-
tás orientálásában és a
költségtudatosság kia-
lakulásában lehet.
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Valós pozitívuma a co-paymentnek a fogyasztás orientálása és a költség-
tudatosság javítása. Élő példája ennek a gyógyszerár-támogatás: a nem
hatékony gyógyszerek fogyasztásáról a legegyszerűbben a támogatási
rendszer módosításával lehet a betegeket leszoktatni. Ezt az elvet a
gyógyellátások terén is alkalmazni kell: a nem költséghatékony ellátáso-
kat magán- vagy vegyes finanszírozású körbe kell helyezni.

A co-payment alkalmazási (kiterjesztési) módszerei
A co-paymentről szokás úgy beszélni, mint amit be kell vezetni a magyar
egészségügyben. Ez elég súlyos tévedés: a co-payment jelen van a ma-
gyar egészségügyben, és mértéke – ha a paraszolvenciát, mint a co-
payment nem legalizált formáját is beleszámítjuk – eléri, vagy meghalad-
ja az EU országokban tapasztalt arányokat. Ennek ellenére a co-payment
kiterjesztése visszatérő és nem megkerülhető gondolata a magyar egész-
ségügyi reformnak.

A co-payment kiterjesztése az alábbi elveken jelent meg a magyar egész-
ségügyi reform történetében:
1. Általános co-payment bevezetése (Minden igénybevételnél alacsony

co-payment „köszönőpénz”, – ez volt a Bokros-csomag elvetett része).
2. Az ellátási csomag általános szűkítése (Kornai-elv, alapcsomag szű-

kítése, magánfinanszírozás növelése, ami co-paymentként, és/vagy
önkéntes kiegészítő biztosításként jelentkezik.)

3. Az ellátási csomag pontosító szűkítése (Az egyes ellátások szakmai
tartalmának, körülményeinek, igénybevételi rendjének meghatározá-
sa: ezt tartalmazzák az új egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény-
ben a vizsgálati terápiás eljárási rendek.)

4. Fakultatív co-payment rendszerrel az ellátás minőségének javítása,
szolgáltatói verseny előidézése („public private mix” elvének alkalma-
zása, illetve Kázmér és Kincses vegyes finanszírozással kapcsolatos
javaslatai).

Az első két módszer szakmai és politikai szempontok miatt nem javasol-
ható. A harmadik és negyedik megfontolható, illetve jó eséllyel alkalmaz-
ható. A két utóbbi pont nem alternatívaként, inkább szinergista megoldás-
ként kezelendő.

Az ellátási csomag általános szűkítése ugyan nem javasolható, de a
szolgáltatási csomag pontosabb meghatározásával ki lehet terjeszteni a
fakultatív co-payment körét, melyre már lehet alapozni a kiegészítő bizto-
sítások, illetve az egészségcélú megtakarítási számlarendszer terjedését.

A co-payment többféle
módon alkalmazható,
így hatása sem ítélhető
meg sommásan.
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A fenteikből következik, hogy rendszerelméleti szempontból a co-payment
szerepe két – technikáját, hatásait tekintve igen eltérő – módon növelhető
az egészségügyi rendszerben:
1. A fakultatív co-payment rendszerének bevezetése, kiterjesztése
2. Általános (kötelező) co-payment bevezetése, illetve kiterjesztése

Történetileg mindkét módszer jelen van a magyar egészségügyben, tehát
egyik sem előzménynélküli.

A fakultatív co-payment az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes
hozzáférési körét nem érinti, de erős eljárási szabályokat (beutalás stb.)
állít, és így az egyén választásának (intézmény, orvos, időpont, körülmé-
nyek stb.) vannak pénzügyi következményei. Ebben a rendszerben te-
hát a betegnek továbbra is van lehetősége térítésmentesen igénybe ven-
ni a szolgáltatásokat, de a térítésmentes ellátásokhoz csak egy jól szabá-
lyozott körben és meghatározott módon (kötött igénybevételi rend) juthat
hozzá. Ez a kényszer orientálja szokásait, csökkenti szabados mozgását
a rendszerben, de ez a megoldás képes egyfajta szolgáltatási verseny
generálására is.

Az általános co-payment esetében a co-payment nem a beteg választá-
sának következménye, hanem (bizonyos korlátozással) minden szolgál-
tatás igénybevétele egy alacsonyabb költségmegosztásra épül, co-
payment-hez kötött. A co-payment mértéke elviselhető, de ugyanakkor
a betegben tudatosítja azt, hogy az egészségügyhöz fordulásnak költsé-
gei vannak.

Az általános co-payment bevezetése a „klasszikus” gyógyító-megelőző
ellátások területén alapvetően idegen a térség társadalomi gyakorlatától,
illetve az egészségpolitika tankönyvi (WHO Health for All 2000) alapelve-
itől. Ennek az idegenkedésnek az a valós alapja, hogy a populációs szintű
egészségi állapotot – az egészségügyi ellátás tekintetében – alapvetően
az equity, a hozzáférési esélyegyenlőség határozza meg. A kötelező co-
payment a beteg fizetőképességéhez köti az ellátások igénybevételét, és
így (korrekciós mechanizmusok nélkül) rontja az equity-t, és pont a
legszegényebbeket (a leginkább rászorultakat és sérülékenyeket) zárhat-
ja ki az egészségügyi ellátásból. Ezért – a nem körültekintő – bevezetése
ellenkezik az egészségpolitika alapelveivel, kockáztatja a populációs szintű
egészségi állapotot. Ez a fő érv az egészségügyi szolgáltatások piaci ala-
pokra helyezése ellen is: a piac ott végzi megfelelően önszabályzó funkci-
óit, ahol fizetőképes keresletet kell kielégíteni, ugyanakkor az egészség-
ügyi rendszer funkciója nem a fizetőképes kereslet, hanem egy társadal-
mi szükséglet kielégítése. Ezért a modern társadalmakban (Bismarck óta)
az egészségügy (főszabályként és durva általánosításként) nem piaci el-

A co-payment korlá-
tozza a rászorultakat az
egészségügyi ellátás
igénybevételében. Po-
zitív hatása a fogyasz-
tás orientálásában és a
költségtudatosság kia-
lakulásában lehet.
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vek szerint működik, hanem a harmadik fizető elve alapján az egyén men-
tesítve van a szolgáltatás igénybevételéhez kötött fizetés alól, azaz az
állam által szervezett és ellenőrzött finanszírozók biztosítják számára az
ellátás igénybevehetőségét.

Ugyanakkor a piaci szabályozás hátránya logikailag egy másik módon ki-
küszöbölhető: a teljes körű hozzáférés úgy is biztosítható, hogy az állam az
aktivitását nem a szolgáltatások igazságos adagolására koncentrálja, ha-
nem arra teszi a fő hangsúlyt, hogy a szolgáltatási piacon minden beteg
fizetőképes keresletként jelenhessen meg, és ezért hozzáférhessen a
szükséges ellátásokhoz. Ez utóbbi így, ebben a formában természetesen
lehetetlen, hiszen a világon nincs olyan ország, amely gazdasági teljesít-
ménye képes arra, hogy minden polgárát olyan jövedelmi pozícióba hozza,
hogy az képes legyen a kor technikai-szakmai színvonalán kielégíteni min-
den – bármilyen bonyolult és költséges – egészségügyi szükségletét.

A két módszer ugyanakkor elegyíthető is: elképzelhető egy olyan megol-
dás, ahol a kockázatok zömét a teljes társadalomra kiterjedő szolida-
ritás elvű kockázat-közösség kezeli, ugyanakkor a beteg korlátozott
részfinanszírozásra (co-payment) kötelezett, és ennek a fizetőképes-
ségét az állam egyrészt
– a járulék és adórendszeren, a kiegészítő finanszírozások rendszeré-

nek (egészségpénztárak, egészségcélú megtakarítási számlarendszer)
megerősítésén,

– másrészt a szociális biztonsági rendszeren keresztül

biztosítja minden polgár számára. Ez a rövid tanulmány ennek a lehe-
tőségét vizsgálja, illetve erre kíván megoldási javaslatot tenni.

A co-payment kiterjesztésénél, az általános co-payment bevezetésénél
tisztában kell azzal lenni, hogy a szolidaritás és a szubszidiaritás elvén
álló rendszerekben a co-payment rendszer célja nem elsősorban a for-
rásbővítés, nem a hiányzó források pótlása, hanem
– a költségérzékenység és költségtudatosság javítása,
– a paraszolvencia felszámolása, legális, adókedvezménnyel támoga-

tott szolgáltatás-vásárlássá alakítása,
– az igénybevételi szokások orientálása.

A fentiekből következik, hogy a co-payment bevezetése csak akkor lehet
feszültségmentes és eredményes,
– ha olyan mértékű, hogy mindenki számára érdemi életminőség-vesz-

tés nélkül megfizethető,
– a kiegészítő finanszírozások (egészségpénztárak és egészségcélú

megtakarítási számlarendszer) biztosítják a co-payment esetében a
beteg aktuális fizetőképességét, illetve mentesítik az egyenetlen, „zseb-
ből” fizetés terhe alól,

A piaci szabályozás
problémái úgy is kikü-
szöbölhetők, hogy a be-
tegek fizetőképességét
garantálják a kompen-
zációs mechanizmusok.



63Dr. Kincses  Gyula: A „köz” és a „magán” új  együttélése  az  egészségügyben

A A A A A MAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁS     SZEREPESZEREPESZEREPESZEREPESZEREPE ... ... ... ... ...

– teljes mentességet a költségérzékenység miatt senki nem kap, de a
szociális biztonságot az élethelyzeteket kezelő kompenzációs mecha-
nizmusok garantálják.

A védelmi-kompenzációs mechanizmusok a fentiekből következően az
alábbiak lehetnek:
– Éves felső korlát a co-payment összegében
– Járulékkedvezmény az önálló jövedelemmel bírók számára a kötelező

egészségbiztosítás munkavállalói részében
– Adókedvezmény a kiegészítő finanszírozásoknál (egészségcélú meg-

takarítási számlarendszer)
– Költségtérítés, illetve kompenzáció folyósítása az önálló jövedelem-

mel nem rendelkezők számára

Ezekkel az eszközökkel egy esetleges bevezetés esetében Magyaror-
szágon is élni kell.

Szociálisan nem érzéketlen államban az általános co-payment fizetésé-
nél bizonyos korlátozásokat vezetnek be, azaz általában évi kontingált
orvos-beteg találkozás, illetve ápolási nap az, ami részleges térítés-
hez kötött. A határ feletti igénybevétel esetében már nincs co-payment.
Ez biztosítja azt, hogy a valóban betegek, a rendszeres orvosi ellátásra
szorulók terhei nem növekednek betegségük arányában. Ez a gyakorlat-
ban azt jelentheti, hogy pl.: a járóbeteg-ellátásban (beleértve a háziorvost
is) átlagosan havi egy igénybevételig kell fizetni, illetve a kórházi ellá-
tás első négy napjáért, maximum 3 alkalommal.

A kompenzációk három félék lehetnek. Egyrészt járulékcsökkentést le-
het adni a kiterjesztett co-payment fejében, másrészt adókedvezménnyel
célszerű támogatni a kötelező önrész fedezetére szolgáló kiegészítő fi-
nanszírozási rendszereket, harmadsorban az önálló jövedelemmel nem
rendelkezők számára a maximális évi díjhatár feléig térítési támogatást
lehet nyújtani.

A térítési kompenzáció legcélszerűbb formája az, hogyha a betegek elekt-
ronikus pénztárca funkcióval felruházott intelligens kártyát kapnak,
és a kompenzációs keretük ezen kerül jóváírásra. A kompenzáció hatás-
foka javul akkor, ha ezt az összeget a beteg nem „díjelengedésként” kap-
ja, hanem a beteg ezt a kompenzációs összeget egészségszámlájára
kapja, azaz az állam, vagy a társadalombiztosítás kiegészítő biztosítást
köt a beteg számára. Így ez a pénz nem csak a közfinanszírozott egész-
ségügyi szolgáltatások co-paymentjének kiegyenlítését fedezheti, de a
beteg költheti gyógyszervásárlásra, illetve területi ellátási kötelezettség
nélküli egészségügyi szolgáltatóknál igénybevett szolgáltatásokra. Ezzel
két eredményt érünk el: egyrészt a szegényebbek is költségérzékeny vá-

Az  általános co-payment
csak kompenzációkkal
és évi felső korláttal ve-
zethető be.
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sárlóként lépnek fel a piacon, másrészt ha a támogatást nem egészség-
ügyi szolgáltatások co-paymentjére fordítják, akkor az ő esetükben is meg-
jelenik a co-payment fizetési kötelezettség, és ez jelentős megtakarítást
eredményezhet a közfinanszírozott szolgáltatások esetében.

A paraszolvencia kérdése
A paraszolvencia tárgyalását e fejezetben az indokolja, hogy a paraszol-
venciát egy bizonyos logika mentén szokás co-payment-nek (is) tekinteni,
hiszen a beteg az OEP által fizetett díj mellé fizeti, kiegészítő díjként. Ugyan-
akkor a paraszolvencia problémája ennél sokkal árnyaltabb kérdés, és
minimum két, jól elkülöníthető formája van:
– a hálapénz típusú és
– a korrupció típusú paraszolvencia.

A hálapénz típusú paraszolvencia közgazdaságilag a borravaló kategó-
riájába tartozik, és alapértelmezésben azt jelenti, hogy a beteg megfele-
lő (átlagos, és nem extra!) szolgáltatást kap, és ezt honorálja szokásjog
alapján. Az étteremben sem a rendkívül jó felszolgálásáért adunk borra-
valót, hanem azért, mert szokás, és a dolog nem volt érdemben átlagon
aluli. Ugyanígy jellemzően a hálapénz sem az átlagon felüli ellátás hálájá-
nak a megnyilvánulása, hanem egy szokáson alapuló ellentételezése a
szolgáltatásnak. Ez a technika valóban a co-payment-hez áll legközelebb,
hiszen a beteg igénybevétel-arányosan „melléfizet” a normál szolgáltatá-
sért (a gyógyszer esetében sem kapunk plusz szolgáltatást a TB támoga-
tás mellé fizetett összegért) a különbség csak annyi, hogy a hálapénz
jellegű paraszolvencia a szürkegazdaságba tartozik, hiszen minden-
nek van bizonyos közteher-elkerülő irányultsága, és így a szürkegazda-
sági jelleg miatt sem tartalmilag, sem formailag nem számonkérhető az
ellentételezés.

A korrupció típusú paraszolvencia a hiánygazdaság szülötte, és a be-
teg a pénzéért valamilyen előnyt kíván megvásárolni. Ez az előny lehet
jobb gyógyítás, jobb körülmény, várakozás elkerülése stb. A beteg a pén-
zéért egészséget, kényelmet, lerövidített várakozást, vagy egyszerűen csak
bizalmat remél. A korruptív paraszolvencia is két csoportba osztható. Az
egyik csoportba az tartozik, amikor a beteg valamilyen olyan előnyt vásá-
rol feketén (számla nélkül), ami más beteg érdekét, gyógyulási esélyét
nem sérti. Ilyen előny lehet az operatőr, vagy az időpont megválasztása,
kisebb kórterem, stb. A másik esetben korlátos erőforrások elosztási
rendszerének megváltoztatására irányul a paraszolvencia, azt eredmé-
nyezi, hogy más beteg kárára szerez valaki előnyt, tehát a jelenség a
kriminalitás tárgykörébe tartozik.

A paraszolvenciának
két alaptípusa létezik:
a borravaló típusú
(kvázi - co-payment)
és a korrupció típusú e-
lőny-vásárlás, amely
sokszor sajnos csak a
hátrány elkerülését je-
lenti.



65Dr. Kincses  Gyula: A „köz” és a „magán” új  együttélése  az  egészségügyben

A A A A A MAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁS     SZEREPESZEREPESZEREPESZEREPESZEREPE ... ... ... ... ...

Komoly problémaként jelentkezik az, hogy a paraszolvencia-tömeg a hála-
pénz jellegből a hiányvásárló – előnyszerző típus felé tolódik el. Az utóbbi
évek másik ijesztő jelensége, hogy a hálapénzzel a beteg sok esetben
nem előnyt akar vásárolni, hanem hátrányt kíván elkerülni. (A kórház alap-
szolgáltatásainak az igénybevétele – megfelelő gyógyszerek megkapá-
sa, ápolás, szükséges vizsgálatok elvégzése, megfelelő tájékoztatás nyúj-
tása – nem lenne szabad, hogy előnyként jelentkezzen egy korrekt rend-
szerben.)

A paraszolvencia megszüntetése (reálisabban: csökkentése) igen lénye-
ges kérdés, mert a paraszolvencia nem csak az orvos-beteg viszonyt
mérgezi, nem csak a lakosságot (és a politikát) irritálja, de igen komoly
ellenérdekeltséget teremt a reformok végrehajtásában és a reformok
pozitív finanszírozási ösztönzőinek hatását is kioltja. Úgy tűnik, a problé-
ma kezelésében a jogi – etikai – tilalmi politika nem a legmegfelelőbb
módszer. A paraszolvenciát nem az elfogadói oldalról lehet megszüntetni
(béremelés + szigor + ellenőrzés), hanem a kínálati oldalt kell megszün-
tetni. Paraszolvencia nem azért van, mert az orvosok kérik, hanem mert a
betegek előnyökért (hátrányok elkerüléséért) adni akarják. A paraszol-
venciával (ma már jellemző módon) a betegek valamilyen hiányt akar-
nak megvásárolni. Ha ezeket a hiányokat az egészségügyi ellátás javí-
tásával és a biztosítási rendszer átalakításával sikerül megszűnteti illetve
legálisan megvásárolhatóvá tenni, akkor a paraszolvencia spontán ki-
múlik, de ha az elfogadás oldaláról akarjuk a problémát megoldani, akkor
a vállalkozás esélye igen kétes.

Azt tehát ma már tudjuk, hogy a paraszolvencia a feketegazdaság része,
és azt is tudjuk, hogy a beteg (sajnos) sok esetben nem előnyt vásárol,
hanem a pénzéért valamilyen hátrányt akar elkerülni. Ugyanakkor a para-
szolvencia egyik legnagyobb hibájáról senki nem beszél. A paraszol-
vencia nem csak a feketegazdaság része, de a helyzet ennél sokkal
rosszabb: a paraszolvencia-rendszer semmilyen ellentételezést nem
garantál a betegnek a pénzéért, és sok esetben elvben sem tapad
hozzá konkrét többletszolgáltatás, konkrét előny.
A hálapénz típusú paraszolvencia közgazdaságilag a primitív népek
által bemutatott áldozatokhoz hasonlatos: valamilyen számomra fon-
tos jószágtól (közgazdasági értelemben véve a jószág szót) önként meg-
szabadulok azért, hogy a felsőbb hatalmak jóindulatát elnyerjem, és ebből
(remélhetőleg) valamilyen előnyöm származzon. De ahogy az áldozati
bárányért remélt esőt nincs lehetőségem bíróságon kikényszeríteni az
istenektől, ugyanúgy a paraszolvencia esetében sincs tartozik és követel,
a paraszolvenciáért nem tudja a beteg, hogy pontosan mit kellene
kapnia, és főleg semmilyen módon nem tudja számon kérni a szol-
gáltatótól a pénze ellenértékét.

A paraszolvencia a pri-
mitív népek áldozatai-
hoz hasonló: a para-
szolvencia nem szá-
monkérhető, az ellenté-
telezés nem kikény-
szeríthető.
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A kiegészítő finanszírozások igazi, hosszabb távon piacképes „terméke”
pont ez a biztonság lehet, hogy a beteg nem valamilyen bizonytalan cél-
ból ad egy értékében nem az elvárásokhoz viszonyított nagyságú össze-
get (paraszolvenciát), hanem kiegészítő szolgáltatást vásárol, ami
számonkérhető, és a közbeiktatott szolgáltatás-vásárló, ha szükséges,
a fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátja.

A jelenlegi „paraszolvencia-biztosítások” (az üzleti biztosítók összegbizto-
sításai, a „kiegészítő táppénz” elnevezésű paraszolvencia-biztosítások)
nem hoznak érdemi javulást a rendszerben, és nem tekinthetők korszerű-
nek (csak életszerűnek…). Ezeknél a biztosítási termékeknél a biztosító
a paraszolvencia forrását teremti meg a beteg számára, de ez semmi-
lyen szolgáltatásjavulást, versenyt, azaz pozitív változást nem jelent az
ellátórendszerben. Ennek a megoldásnak egyetlen előnye az, hogy az
OoP jellegű paraszolvenciát átalánydíjas finanszírozásra váltja.

Változás csak akkor lehetséges, ha a biztosító (közvetve vagy közvetle-
nül) konkrét, számlára nyújtott szolgáltatásokat finanszíroz, mert eb-
ben az esetben nem paraszolvenciáról beszélünk, hanem (co-payment
alapú) szolgatatás-vásárlásról. A kiegészítő finanszírozások egyik legje-
lentősebb szerepe pont ez: megfelelő fogyasztóvédelmi funkciót is fel
kell vállalniuk a szolgáltatás-vásárlásnál, hogy a co-payment a jelenlegi
áldozatbemutatás helyett korrekt ellentételezés, számonkérhető szolgál-
tatás-vásárlás legyen.

A FAKULTATÍV KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSI
FORMÁK

A fakultatív co-payment rendszer kiterjesztéséhez „másik lábként” javasolt
finanszírozási konstrukció előtt célszerű áttekinteni az egészségügyi finan-
szírozás főbb formáit, hiszen a kiegészítő finanszírozási formák nem értel-
mezhetők, nem minősíthetők önmagukban, csak az alaprendszerrel együtt.
Célszerű egy fogalmi tisztázás is: a „közösségi finanszírozási formák” fo-
galma nem azonos a közfinanszírozással, annál bővebb. Az államilag szer-
vezett, kötelező rendszerek mellett ide sorolom a magánfinanszírozás szer-
vezett, államilag preferált módjait (kiegészítő biztosítás, egészségcélú meg-
takarítási számlarendszer) is, tehát a közösségi finanszírozási formák fo-
galma a PP típusú finanszírozással azonosítható leginkább.

Magyarországon kiemelkedően fontos ennek a kérdésnek az újratárgya-
lása, mert a közösségi finanszírozási formák aránya igen alacsony, és ez
mind a társadalmi békét, igazságosságot, mind a populációs szintű egész-
ségi állapotot veszélyezteti.

A fakultatív közösségi
finanszírozás fogalmá-
nak meghatározása.
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A közösségi finanszírozási formák rövid áttekintése
Mint láttuk, a finanszírozási formákat többféleképpen fel lehet osztani, de
a legalapvetőbb (durva) felosztásnak az alábbi tekinthető: állami finanszí-
rozás, társadalombiztosítás, önkéntes biztosítások, az egészségcélú meg-
takarítási számlarendszer (Medical Saving Account, későbbiekben MSA)
és a co-payment (az Out of Pocket értelemben). Az egyes finanszírozási
formák fő hatásait az alábbi táblázat foglalja össze.

Mint a táblázatban is látható, a teljes körű szolidaritást és kockázatkeze-
lést a nemzeti egészségügyi szolgálatok (NHS) és a kötelező társadalom-
biztosítás rendszere valósítja meg, a kiegészítő biztosítások már elsősor-
ban a kockázatkiegyenlítést oldják meg. Az egészségcélú megtakarítási
számlák viszont nem képesek semmilyen közösségi funkciót kielégíteni,
de az állam adókedvezménnyel ki tudja fejezni azt, hogy preferálja a la-
kosságnak az egészségcélú előtakarékosságát. Kérdésként merülhet fel,
hogy az MSA hogyan kerül a közösségi finanszírozási formák közé, hi-
szen egyéni számlákról van szó, mely semmilyen szolidarisztikus, vagy
kockázatkezelő elemet nem tartalmaz. Az MSA-t az egészségcélú meg-
takarítási számlarendszerben meglevő adójóváírási lehetőség, a közös-
ségi preferencia emeli be a közösségi finanszírozási formák közé.

A táblázatból látható az is, hogy az egyes típusok fajlagos működési költsé-
ge igen eltérő. Ez két tényezőtől függ: egyrészt az alrendszer bonyolultsági
fokától, valamint attól, hogy hányan vannak az adott alrendszerben, illetve
egyes szervezeteiben. Így nem meglepő, hogy a fajlagos működési költség
az NHS-ben a legalacsonyabb, és az önálló szervezésű kiegészítő
biztosításokban a legmagasabb. Az egészségcélú megtakarítási számlák
működési költsége azért igen alacsony, mert nem igényli semmilyen több-
letszervezet (pénztár, elnökség, FB stb.) működtetését, a működési költség
lényegében a folyószámlák általános működési költségeivel azonosak.

NHS TB Kiegész ítő
biz tosítás MSA Co-payment

Szolidaritás + + + / ? – –

Kockázatkezelés + + + – –

Jövedelemtranszfer A rendszer
lényege

A rendszer
lényege

Véletlenszerű
és kiátlagolt

É let-
szakaszok Nincs

Adókedvezmény Nem
értelmezhető + + Jellemző –

Fajlagos működési
költség Alacsony Közepes Magas Alacsony Nincs

Fogyasztóvédelem Központi Intézménye-
sített Megoldott – –

Az egészségügyi finan-
szírozások összehason-
lítása biztosításelméleti
szempontból.
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A kiegészítő finanszírozások feladata
Az egészségi állapot helyreállítását a társadalmilag elfogadott/elvárt mérté-
kig a legtöbb országban a nemzeti egészségügyi szolgálat vagy a társada-
lombiztosítás rendszere biztosítja. A kiegészítő finanszírozások (egészség-
pénztárak, üzleti biztosítások, egészségcélú megtakarítási számlarend-
szer) az e feletti igények kielégíthetőségére szerveződtek. Feladataikat
az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
– közösségi, egészségfejlesztési célú kisközösségi rendszerek finanszíro-

zása
(prevenció, közösségi és életmód programok)

– szolgáltatás-finanszírozás
(a közfinanszírozási szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatás igénybevétele)

– a rendszerben kötelezően benne levő magánfinanszírozás
(gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szanatórium stb.) költségeinek
kiváltása, könnyítése

– a differenciált igények kielégítésének finanszírozása
(szolgáltatásvásárlás a szabadpiacon)

– pénzbeni ellátások finanszírozása
(élet- és balesetbiztosítások, kiegészítő táppénz, „paraszolvencia-
biztosítás”).

Az első csoportba tartozó közösségi, egészségfejlesztési célú szolgál-
tatások biztosításának ideális formái a nonprofit elven működő ön-
kéntes egészségpénztárak. Magyarországon ezek a pénztárak alapve-
tően nagy munkáltatók által finanszírozva, munkahelyi szociális juttatás-
ként működnek, a spontán lakossági érdeklődés e területen még csekély.

A szolgáltatás-finanszírozást ma a kiegészítő biztosítások vállalják fel,
de ez a gyakorlatban nem nagyon működik. Ennek okairól külön fejezet-
ben szólok.

A pénzbeni ellátások biztosítása logikájában, technikájában és hagyomá-
nyában az üzleti biztosításokhoz áll közelebb. (A pénzbeni ellátások – a
természetbeniekkel ellentétben – alapvetően befizetés-arányosak, tehát
a szolidarisztikus elem ezen a területen tradicionálisan gyengébb.) E
szolgáltatások terjedése ezért elsősorban az üzleti biztosítóknál, más cso-
magokhoz kapcsolva várható.

A kiegészítő biztosítások problémája Magyarországon
Az egészségpolitika régi, konszenzusos szlogenje a kiegészítő biztosítá-
sok terjedésének szükségessége. 1988 óta minden párt, minden kormány
hangsúlyozza a kiegészítő biztosítások fontosságát, de a gyakorlatban a
pénztárak száma, tevékenység-tömege, az általuk újraallokált források
(az egészségügyi költségekhez képest) jelentéktelenek, az üzleti biztosí-

Az egyes kiegészítő fi-
nanszírozási formák
más-más területen le-
hetnek hatékonyak.
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tók pedig gyakorlatilag el sem indultak a szolgáltatások piacát megcélzó
biztosítási termékekkel. Miután a kiegészítő biztosítások működésének
nincs jogszabályi akadálya, mélyebb, rendszerszerű összefüggéseket kell
a háttérben találnunk.

A kiegészítő biztosítások magyarországi problémái az alábbiakban foglal-
hatók össze:
– nem definiált az alapcsomag,
– nem működik megfelelően a biztosítás alapelve,
– nem hatékony, magas a fajlagos működési költség,
– hiányzik a kiegészítő biztosítások fő bázisát adó erős középosztály,
– a hálapénzrendszer erős konkurencia: legális piac hiányában a bete-

gek „feketén”, olcsóbban vásárolhatják meg a kívánt szolgáltatásokat,
mint kiegészítő biztosítással.

Az alapcsomag definiálatlansága
Bár minden szereplő „drukkol”, lelkesedik a kiegészítő biztosítások terjedé-
séért, amikor a konkrét területekre tévedünk, nemigen tolulnak az ötletek,
azaz nem nagyon jutunk túl a szokásos „kétágyas, fürdőszobás, színes
TV-s” kórterem ötletén. Ahhoz, hogy a kiegészítő biztosítások valóban
terjedjenek, meg kell teremteni a készpénzfizetéses ellátások piacát, en-
nek igénybevételi gyakorlatát, mert a kiegészítő biztosítások valójában a
magánfinanszírozás átalánydíjas formájának tekintendők. Ehhez viszont
megfelelő módon definiálni kell a kötelező társadalombiztosítás alapcso-
magját. Magyarországon a társadalombiztosítással kapcsolatban az egyik
probléma az, hogy túl tág az alapcsomag, és ezzel szűk teret hagy a magán-
finanszírozásnak. Ha a kiegészítő szolgáltatások tere szűk, akkor nem ér
el egy kritikus tömeget, amely mozgásban tudja tartani a szolgáltatók,
finanszírozók és közvetítők rendszerét. Magyarországon ezt a kritikus tö-
meget ez a piac még nem érte el.

A nagyobbik probléma az, hogy az alapcsomag nem csak tág, de rosszul is
van meghatározva. Ha az alapcsomag nem definiált, és a biztosítottnak az
egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény értelmében – pár meghatáro-
zott szolgáltatási körön kívül – minden, az adott intézmény által nyújtható
szolgáltatás térítésmentesen jár8 , akkor ehhez képes nehéz többet ígérni.

8 1997. évi LXXXIII. Törvény 19. § (1) értelmében „Az egészségügyi ellátás keretében a
biztosított a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, a népjóléti miniszter által az adott
finanszírozott ellátásra meghatározott vizsgálati és terápiás eljárási rend szerinti szolgál-
tatásokra jogosult. Ha a biztosított állapota és a gyógyítás szempontjai indokolják, a ke-
zelőorvos a gyógyítás eredményessége érdekében a vizsgálati és terápiás rendben fog-
laltaktól eltérhet. Amennyiben az adott ellátás tekintetében a népjóléti miniszter nem
határoz meg vizsgálati és terápiás eljárási rendet, a biztosított a kezelőorvos által gyógyí-
tó céllal rendelt, a szolgáltatónál rendelkezésre álló mindazon finanszírozott vizsgálati és
terápiás ellátásra jogosult, amely egészségi állapotának helyreállításához szükséges.”

A kiegészítő bizto-
sítások a jogi lehetőség
és az adókedvezmé-
nyek ellenére sem mű-
ködnek Magyarorszá-
gon.

Nem meghatározott az
alapcsomag, nincs mi-
hez képest kialakítani a
kiegészítő csomagot.
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Ahhoz, hogy ez a helyzet érdemben változzon, pontosítani kell az igény-
bevehető ellátások szakmai tartalmát, igénybevételi rendjét, indokolható
elhelyezési körülményeit, azaz a mindenkori egészségügyi miniszternek
élnie kell a törvény adta felhatalmazásával, és meg kell kezdenie az ellá-
tási csomag pontosítását.

A kiegészítő biztosítások (alapcsomagba nem tartozó ellátások, szolgál-
tatások) lehetséges (az equity további sérülése nélkül megvalósítható)
területei Magyarországon:
– hagyományosan nem TB által támogatott, illetve önrész-köteles ellá-

tások (fogászat, gyógyszerár-támogatás, szemüveg, szanatórium, ápo-
lás, természetgyógyászat stb.),

– várakozás elkerülése, egyes – más hozzáférési esélyeit nem rontó –
esetekben soronkívüliség,

– eljárásrend megkerülése (beutaló nélkül, illetve szakmailag nem indo-
kolt ellátóhely igénybevétele),

– különleges (a szokásostól eltérő) rendelési idő igénybevételének lehe-
tővé tétele,

– az egészségbiztosítás szabályozásában megadott és elfogadott (társa-
dalmi méretekben finanszírozható) szakmai eljárásrendtől (az egész-
ségbiztosítási törvényben nevesített vizsgálati terápiás eljárás rend)
való szakmailag nem indokolt eltérés,

– orvosválasztás bizonyos esetei (rutinellátások esetében főorvos, pro-
fesszor választása),

– hotelszolgáltatások,
– készpénzellátás (kiegészítő táppénz) kórházi kezelés, illetve általában

betegség esetén.

Mindezek (teljes vagy részleges) bevezetése megfelelő szakmai előké-
szítés nélkül némi politikai bátorságot is igényel, hiszen a szolgáltatási
csomag pontosabb meghatározása (egyes területeken szűkítése) helyen-
ként szerzett jogok visszavonását jelenti. Ilyen az igénybevétel, az orvos-
és intézményválasztás szabályozása a betegek számára, a terápiás sza-
badosság korlátozása az ellátók részéről. Ugyanakkor ezek a korlátozá-
sok – melyek a nemzetközi biztosítási gyakorlatban elterjedtnek mondha-
tók – az egészségi állapot sérelme nélkül teremtik meg a kiegészítő bizto-
sítások piacát, hoznak többleforrást és növelik az ellátórendszer haté-
konyságát.

A biztosítási elv sérülése a kiegészítő biztosításoknál
Bár az ellátási csomag meghatározatlansága valóban elsődleges gátja a
kiegészítő biztosítások terjedésének, a kiegészítő biztosítások stagnálá-
sának mélyebb, biztosítás-matematikai okai is vannak. A biztosítás lénye-
ge: megfelelő kockázatelemzés után biztos és kismértékű hátrányokat
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(díjfizetés) vállalók nagyobb, nem bizonyosan bekövetkező hátrányok (kár-
esemény) kompenzálása érdekében. Természetesen a biztosítás az ará-
nyosság elvére épül: a befizetett díj arányos a várható kár nagyságával,
így egyénileg kalkulált. Ebből a mondatból vezethető le a biztosítás három
fontos eleme: a kockázatarányos díj, a véletlenszerűen (csak statisztikusan
megjósolható, de az egyén számára előre nem tudható időben és gyakori-
sággal) bekövetkező káresemény és megfelelő méretű kockázatközösség,
amely képes kiátlagolni a károk bekövetkezésének egyenetlenségeit.

Bár a biztosítás díjtétele kockázatarányos, bizonyos hasznot (működési
költség fedezet, nyereség) be kell kalkulálni a biztosítási díjba is. A fenti-
ekből következik a biztosításoknak az a tulajdonsága is, hogy a legtöbb
ügyfél számára a biztosítás alapvetően ráfizetéses (fizetünk egy nem túl
jelentékeny összeget, de nem kapunk szolgáltatást), de mégis szívesen
vállaljuk a biztosan bekövetkező kisebb kárt (díjfizetés), mint a bizonyta-
lan, de nagyobb kárt. Ez az attitűd hasonló a lottójátékhoz: tudjuk, hogy a
lottón – mi fogadók –, kollektíven vesztesek vagyunk, de ez a veszteség
egyénenként csekély, a kis esélyű nyereség viszont óriási. Ez az elv ugyan-
akkor csak kis valószínűségű kockázatoknál érvényesül jól. Lehet-e foga-
dást kötni, szervezni egy 100%-os valószínűséggel bekövetkező esemény-
re? Nem, hiszen a játék szervezőjének is vannak költségei, tehát a befi-
zetett 100 forintunkból biztos nyerés esetén 90-et kapnánk vissza nyere-
ményként.9

A kiegészítő biztosításokra is érvényesek a fenti alaplevek, de térségünk-
ben nem képesek érvényesülni. Az igen tág alapcsomag mellett és az
öngondoskodás kultúrájának hiányában nagy eséllyel csak azok veszik
igénybe a kiegészítő biztosítást, akik tudják, hogy rá fognak szorulni az
adott, a biztosítás céljaként megjelölt ellátásokra. Ha viszont a biztosítást
csak azok veszik igénybe, akik bizonyosan rászorulnak – ráadásul nagy-
jából kalkulálható időben – az adott ellátásra, biztosítás–matematikailag
a dolog nem működik, nincs kockázatmegosztás, nincs kockázatkezelés.
A biztosítás-matematika régi alaptétele, hogy biztosan és előre meghatá-
rozható időben bekövetkező káreseményre nem lehet biztosítást kötni.
Nem véletlen, hogy az egészségügynek azon a területén, ahol a legna-
gyobb a magánfinanszírozás aránya (fogászat), mégsem terjednek meg-
felelően az egészségpénztárak: egy adott életkor felett előbb-utóbb min-
denki rászorul a szolgáltatásra, a kockázat-kezelés tárgya csak az „előbb
vagy utóbb”, azaz az időbeli bekövetkezés lehet10 . De eszébe jutna-e egy

9 A nyugdíj és életbiztosításoknál a kép árnyaltabb: miután a „káresemény” bekövetkezése
várhatóan későbbi, a kárfedezeti alap növekszik a befizetések befektetési hozamával. Az
egészségbiztosításoknál a rövidebb idősíkok miatt ez a hatás kevésbé érvényesül.

10 A kisszámú, de mégis működő fogászati pénztárak sem biztosításként működnek, ha-
nem az adókedvezmény, illetve munkáltatói kedvezmények felhasználására szerveződ-
nek.

Miután a kiegészítő
biztosítást szűk rizi-
kócsoportok igénylik,
nem érvényesülnek a
biztosítás alapelvei.
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üzleti biztosítónak olyan biztosítást szervezni a cukorbetegek számára,
ahol a biztosítás tárgya a cukorbetegség kezeléséhez szükséges gyógy-
szerek és diéta biztosítása? Nyilvánvaló képtelenség. (Az ötlet ahhoz ha-
sonló, mintha valaki a már totálkáros autók helyrehozására szervezne
biztosítást a kárvallott tulajdonosok körében…)

Biztosítást (a szó klasszikus értelmében) tehát csak ott lehet szervezni,
ahol a populáció – vagy adott réteg – szempontjából kalkulálható (lehető-
leg kis) valószínűségű kockázatok bekövetkezése a biztosított egyedi
szempontjából nem kiszámítható eséllyel és nem megjósolható időben
következnek be.

A tudottan bekövetkező káreseményekre biztosítás nem szervezhető, ezen
káresemények adequat kárkezelési formája nem a biztosítás, hanem az
előtakarékosság (egészségcélú megtakarítási számlarendszer). Ha meg-
nézzük a ma működő egészségpénztárakat, akkor megállapíthatjuk, hogy
biztosítási szempontból értelmezhetetlenek. Nem nehéz kikalkulálni an-
nak a kockázatát, hogy az évi egy finanszírozott menedzser-szűrést a
menedzser évente vajon hányszor veszi igénybe, de ugyanígy nem te-
kinthetők a biztosítás-matematika szempontjából megalapozottnak a sza-
natóriumi ellátások biztosítására szerveződött egészségpénztárak sem.
(Olyan tagot nem ismerünk, aki azért lépett be, mert hátha egyszer szük-
sége lesz erre: a tagok mind a rászorultak, a szolgáltatást igénybevevők
közül kerülnek ki.) Ideje lenne rájönni, hogy ez nem biztosítás, hanem
államilag preferált, adókedvezményben részesített előtakarékosság,
mégpedig annak a legdrágább, legkevésbé hatékony formája.

Hiányzik a kiegészítő biztosítások társadalmi bázisa
a térségben
A kiegészítő biztosítások, az egészségpénztárak az öngondoskodás
szervezett, közösségi eszközei. A szervezett öngondoskodás viszont
tipikus középosztályi mentalitás. A társadalom alsóbb rétegei saját
létfenntartásukért küzdenek, nem képesek beruházni saját jövőjükbe és
biztonságukba, a felső, vagyonosabb réteg viszont vagyonával teremti meg
magának a maximális biztonságot, nincs rászorulva a közösségi megol-
dásokra. Magyarországon, a térségben gyenge a középosztály, és ez a
szűk középosztály a tanult minták hiányában és a felhalmozott tényleges
és belső adósság miatt nem képes még valóban középosztályként visel-
kedni. Csekélyke vagyonát először is megtöbbszörözni szeretné, más-
részt a diszponálható forrásait az évtizedeken át elmulasztott, mestersé-
gesen visszatartott fogyasztások pótlására fordítja, végre „élni akar”, így
az öngondoskodás ismét hátra sorolódik.

A szervezett öngondos-
kodás viszont tipikus
középosztályi menta-
litás. Magyarországon
viszont hiányzik a ki-
alakult, „beállt” közép-
osztály.
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A paraszolvencia, mint a kiegészítő biztosítások
konkurenciája
A paraszolvencia igen komoly konkurenciája a biztosításoknak. Legális
piac hiányában virágzik a feketepiac: a betegek „feketén”, olcsóbban
vásárolhatják meg a kívánt szolgáltatásokat, mint kiegészítő biztosítás-
sal. A paraszolvencia előnye a beteg szempontjából elsősorban az olcsó-
ságban és személyességében van. Bár a biztosítások, önkéntes pénztá-
rak több országban részesülnek bizonyos adókedvezményben, a para-
szolvencia abszolút nettó, azaz semmilyen közteher és közvetítési díj nem
terheli. A paraszolvencia másik előnye, hogy abszolút flexibilis: nincs meg-
szabva, hogy melyik intézmény, milyen szolgáltatásai vehetők igénybe,
gyakorlatilag bármilyen szolgáltatásnál igénybevehető. További előnye a
személyesség: a beteg közvetlenül a kezelőorvosának adja a pénzt, ezért
úgy érzi, hogy ezzel bizalmat, lekötelezettséget vásárolt.

Magas a kiegészítő biztosítások fajlagos működési költsége
A fentiekből következően Magyarországon a jelen kondíciók között a kiegé-
szítő biztosítások nem tudtak tág körben elterjedni: az alapbiztosítás min-
denkire kiterjed, valamint az alapbiztosítás szolgáltatásai igen széleskö-
rűek. Ezért egyrészt hiányzik a fizetőképes kereslet a lakossági oldalról (a
járulékfizetési kötelezettség mindenkire kiterjed és igen magas), másrészt
hiányzik a kínálat biztosítói, illetve pénztári oldalról, mert egy széles körű,
ráadásul igen lazán definiált alapcsomag mellé igen nehéz kiegészítő szol-
gáltatásokat kínálni. Ezért Magyarországon viszonylag kisszámú pénztár
működik, relatíve kevés taggal. (Nem a bejegyzés szerint, hanem de facto.)
Az alacsony pénztárszám és főleg a kevés tagság fajlagosan (egy tagra
jutóan) igen magassá teszi a működési költséget. Miután az egészség-
pénztárak alapvetően nem váromány-, hanem járulékfedezetűek, ebben
az ágazatban a befektetések hozamának a szerepe alacsonyabb, így la-
kossági költség–haszon elemzés szempontjából a pénztár akkor haté-
kony, ha az elérhető adókedvezmény plusz a befizetések kamata maga-
sabb, mint a pénztártagra jutó működési költség. Magyarországon az ala-
csony taglétszám miatt ez az arány igen rossz, ez is hozzájárul ahhoz,
hogy az egészségpénztárak nem tudtak megfelelő módon elterjedni.

A kis taglétszám és a
szétaprózott rendszer
igen magas fajlagos
működési költséget
okoz.
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MAGYARORSZÁGI PERSPEKTÍVÁK

A magyar egészségügy finanszírozhatóságának biztosítása régi, és pers-
pektívájában sem megoldott kérése a társadalomnak. Az eddigi ered-
mények és elvárások alapvetően a forrásfelhasználás javítására, a haté-
konyság növelésére irányultak. Ez helyes és szükséges folyamat volt,
és bár az allokációs hatékonyság javításában (az igénybevétel és szol-
gáltatói struktúra átalakítása) még jelentős tartalékok vannak, azt is lát-
nunk kell, hogy az egészségügy finanszírozási gondjai önmagában
csak a kiadási oldal „rendbetételével” nem oldhatók meg.
Ehhez az egészségügyi forrásokat is növelni kell. Erre a gazdaság
növekedése, az egyének gyarapodása és az életminőség felértékelődése
mára már egyaránt jó alapot teremt.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az egészségügyi kiadások aránya
általában a GDP-vel együtt nő. Magyarországon ezzel ellentétes tendencia
zajlott: a gazdaság mélyrepülésével „együtt sírt” az egészségügy is, de a
gazdaság erősödését nem követte az egészségügyi források hasonló bővü-
lése. Mindez azt jelenti, hogy az egészségügyi kiadásokat Magyarországon
is növelni kell, és ezen belül növelni kell a közfinanszírozás GDP-n belüli
arányát is. Az európai minta a közfinanszírozás dominanciájára épít, és Ma-
gyarország számára is ez a megfelelő út, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy
a forráshiány csak a közfinanszírozás növelésével nem oldható meg.
A közfinanszírozási forrásokat alapvetően két csoportra szoktuk osztani:
adó- és járulékalapú forrásokra. A makrogazdasági összefüggések miatt
a járulékmérték nem emelhető, így alapvetően az adóalapú finanszírozás
növelése a célszerű. Az élőmunka versenyképességének érdeke mellett
ezt indokolják az igazságossági szempontok is: az egészségkárosító ter-
mékek jövedéki adójának becsatornázása például nem csak a forrásbő-
vítés miatt lényeges, de teljesíti azt az alapelvet is, hogy a fokozott kocká-
zatot önként vállalók nagyobb mértékben járuljanak hozzá az egészség-
ügy társadalmi kiadásaihoz.

Az adóalapú finanszírozás forrásait ugyanakkor nem önmagában a szol-
gáltatásfinanszírozásra célszerű költeni, azaz nem az a jó megoldás, ha
azt állítjuk célként, hogy a költségvetés minél nagyobb összegeket utaljon
át az egészségbiztosítási alapba. A költségvetési forrásokat inkább az
alábbi három célra célszerű felhasználni:
- tervszerű, reorganizációs típusú beruházás- és fejlesztési-rekonstruk-

ciós politika megvalósítása, beleértve az amortizációs alap megoldását,
- népegészségügyi programok finanszírozása a lakosság egészségi ál-

lapotának javítása érdekében,
- az egyének áldozatvállalásának preferálása (és növelése) adókedvez-

ménnyel.
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Az utóbbi gondolat nagyobb figyelmet érdemel. Az állam leghatékonyab-
ban (legkevesebb ráfordítással) úgy tudja növelni az egészségügyre
fordított költségeket, ha a magánszemélyek egészségcélú kiadásait
támogatja. Így minden költségvetési forint újabb 2-4 forintot hozhat a rend-
szerbe, tehát az egészségügyre fordított források így növelhetők a legha-
tékonyabban. Ez a megoldás nem csak azért lényeges, mert hatékonyan
növeli a forrásokat, hanem legalább annyira fontos a javaslatnak az a
hatása, hogy az adókedvezmény alapvetően a szervezett finanszírozási
formáknál értelmezhető, így alkalmas arra, hogy a „zsebből” típusú finan-
szírozást előre-fizetési konstrukciókká alakítsa, és ezzel javítsa az egész-
ségügyi rendszerünk biztonságát.

A magánfinanszírozás szerepének növelése ugyanakkor alapvetően nem
a források pótlása miatt jelentős. Elsődlegesen a költségérzékenység,
költségtudatosság kialakítása, a hatékonyság javítása, illetve a jelenlegi
kontroll és számonkérhetőség nélküli magánfinanszírozás, a paraszol-
vencia kiváltása a cél.

Mint láthattuk, a fakultatív magánfinanszírozás szerepének növelése,
illetve igazságosabbá tétele elkerülhetetlen, ugyanakkor az erre a cél-
ra létrehozott intézményrendszer (önkéntes kiegészítő pénztárak) ma nem
működik megfelelően. Ezért célszerű újragondolni az ezzel kapcsolatos
stratégiát. Ehhez előbb rendszerszinten meg kell vizsgálnunk az „alap-” és
kiegészítő rendszerek együttélésének törvényszerűségeit, és meg kell vizs-
gálni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan, milyen intézményrendszereken
keresztül lehet a szervezett, előfinanszírozás-, előtakarékosság-jellegű ma-
gánfinanszírozás arányát növelni a rendszerben.

A kiegészítő finanszírozási formák rendszerszintű
összefüggései
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják: ahhoz, hogy a populációs szintű
egészségi állapot és az egyének biztonsága megfelelő legyen, a rend-
szer egészében van szükség egy adott szintű (jelentős) szolidaritás-tö-
megre, és nagyfokú kockázatkiegyenlítésre. Ezt az állítást példázza az
UK és az USA egészségügye: Angliában lényegesen alacsonyabb költsé-
gek mellett jobb a populációs szintű egészségi állapot, mert magasabb a
közkiadások aránya, más az egészségügyi rendszer, azaz jobban érvé-
nyesül a szolidaritás, és gyakorlatilag teljes körű (nemzeti szintű) a koc-
kázatkezelés. Az Egyesült Államokban fordított a helyzet: a magas költ-
ségek ellenére (relatíve) rossz a lakosság egészségi állapota, és ennek
oka (a túl nagy társadalmi polarizáción kívül) az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rend-
szerrel kapcsolatos el-
várásainkat (szolidari-
tás, kockázatkiegyen-
lítés) a rendszer egé-
szén, és nem az egyes
alrendszereken kell
számonkérni.
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széttagoltsága, a szolidaritás alacsonyabb volta.11  (A fentiekből következik
az is, hogy az egészségcélú megtakarítási számlarendszer pont ott nem
képes társadalmi szinten betölteni funkcióját, ahol a legelterjedtebb: az USA-
ban alacsony az alaprendszer szolidaritás- és kockázatkezelő tartalma, így
az MSA rendszer csak egyeseknek (a tehetősebbeknek) jelent megoldást,
de nem oldja meg az equity (és ezzel az egészségi állapot) problémáját.

A szolgáltatásfinanszírozási rendszer mozgástere tehát erősen egészség-
ügyi rendszerfüggő, azaz attól függ, hogy milyen konstrukciót tartalmaz
az „alapszolgáltatás”. Mint láttuk, az egészségügyi rendszereknek szük-
ségük van egy adott „szolidaritás-tömegre” és egy „kockázatkeze-
lés-tömegre”.
Ezért egy ország egészségügyi rendszere csak abban az esetben lehet
eredményes, ha makro- (rendszer)szinten biztosítja a megfelelő szolida-
ritást és kockázatközösséget. Ez két módon érhető el: vagy olyan az alap-
rendszer, amely önmagában kimeríti a fenti kritériumot (ebben az eset-
ben már értelmetlen ezen elvek számonkérése a kiegészítő rendszere-
ken), vagy az alaprendszer osztott, többszereplős, kevésbé szolidarisztikus,
ebben az esetben viszont a kiegészítő rendszerekkel szemben is elvárás-
ként kell támasztani az alapelvek érvényesülését.

Ez a tétel szabja meg a magyar egészségbiztosítás helyzetét: amíg
az alaprendszer széleskörű szolidaritási és kockázatkezelő képes-
séggel rendelkezik, addig a kiegészítő finanszírozási formákon nem
szükséges számon kérni a szolidaritást és a kockázatkezelést.
Ez jelenleg értelmetlen többletköltséget és gúzsbakötést jelent a kiegészítő
rendszereknek: feleslegesen és értelmetlenül kérjük rajtuk számon a szoli-
daritást és megfelelő kockázatkezelést. Ha viszont az alaprendszer komoly
szűkítésre kerülne, az megváltoztatná a kiegészítő finanszírozásokkal kap-
csolatos elvárásokat: ezekben a formákban a magasabb szolidaritástartal-
múakat és jobb kockázat-kiegyenlítő képességűeket kellene preferálni.

Magyarországon az egészségügyi rendszer igen széleskörű szolidari-
tást és a lakosság teljes körére kiterjedő kockázatkezelést biztosít. A
kötelező társadalombiztosítás a hozzájárulási oldalról kiterjed minden
önálló jövedelemmel rendelkező személyre, a hozzáférés oldaláról nézve
pedig teljes körű a rendszer: minden magyar állampolgárt megilletnek a
társadalombiztosítás természetbeni ellátásai. Magyarországon az egész-
ségügyi rendszer átalakításában, az új szolgáltatásvásárlók érdemi meg-
jelenésében két alternatíva létezik.

11 A WHO Health Report 2000. jelentése alapján az egészségi állapot szerint Anglia a 14., az
USA a 24. az ENSZ tagállamok között. Ha az önkéntes finanszírozási formákat is figyelem-
be vesszük, akkor ugyan kisebb a különbség az UK és az USA között, de az önkéntes
előrefizetési rendszerek kevésbé biztosítják a társadalmi szintű szolidaritást és igazságos-
ságot.
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Az egyik a több-biztosítós, többszintű biztosításra építő modell, amely a
nyugdíjreform analógiájára képzeli el az egészségbiztosítás reformját.
Lényege: egy szűkebb alapcsomag általános, állami garanciával rendel-
kező alapbiztosításban, erre kötelezően ráépülő egészségpénztár rend-
szer és legfelül egy tisztán üzleti –piaci viszonyok között működő kiegé-
szítő biztosítási rendszer. Ez a megoldás csak akkor lehet életképes, ha a
második szintben is erősen érvényesül mind a szolidaritás, mind a kocká-
zatkezelés, ezért ennél a formánál a második szinten a kötelező, nonprofit
biztosításokat (pénztárakat) kell előnyben részesíteni.

A másik lehetőség az átalakításban: az egészségügy alaprendszere a
nemzeti szintű szolidaritás- és kockázatközösség megőrizhetősége miatt
továbbra is egyintézményes (akár TB, akár állami) formában működik, és
a lehetőségekhez képest széles ellátási csomagot biztosít. Ezt alapvető-
en fakultatív co-paymenten alapuló kiegészítő szolgáltatások egészítik ki,
ez biztosítja a differenciált igények differenciált kielégíthetőségét. Ebben
az esetben viszont felesleges az alaprendszer tulajdonságait számon kérni
a kiegészítő finanszírozáson, itt azt a lakossági igényekhez legjobban al-
kalmazkodó, költséghatékony előtakarékossági formát kell preferálni,
amely legnagyobb haté-
konysággal képes segí-
teni a szolgáltatások
piacának élénkülését, a
lakosok „önbefekteté-
si” (saját egészségi ál-
lapotba való beruhá-
zási) kedvének javulá-
sát. Ez ma az egész-
ségcélú megtakarítási
számla-rendszertől vár-
ható leginkább.

Jó tíz évvel a rendszervál-
tozás után elértük azt,
hogy a gazdaság növe-
kedése lehetővé teszi a
jövedelemkoncentráció
csökkenését. Ez terem-
ti meg civil szféra, a tény-
leges polgári rend megerősödését, de ugyanez az alapja a költségtudatos és
értékorientált gondolkodás és önbefektetés, az öngondoskodás kialakulásá-
nak és szervülésének is. Ez a tény ad valós realitást annak, hogy az egész-
ségügyben érdemben megjelenjenek az államilag preferált kiegészítő finan-
szírozási rendszerek, és az így generált minőségi kereslet lesz képes valós
versenyt teremteni a szolgáltatói piacon.
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a finanszírozás igazságossága szempontjából
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Ma Magyarországon az egészségügyben nemzetközi összehasonlításban is
igen alacsony az „előrefizetett” szolgáltatások aránya, azaz magas az az
összeg, amit a lakosok a szolgáltatás igénybevételekor készpénzben kényte-
lenek kifizetni - ha tudnak. Mindez azt jeleni, hogy Magyarországon az elkö-
vetkező időben csak akkor növelhető a magánfinanszírozás súlya, ha ezek-
nek az „előrefizetéses” változata terjed, azaz megnő a kiegészítő biztosítá-
sok, az egészségpénztárak szerepe, és megjelenik az egészségcélú megta-
karítási számlarendszer is a szolgáltatásfinanszírozásban.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a kiegészítő finanszírozások piaca a
későbbiekben Magyarországon mindenképpen bővül, de átalakul, le-
tisztul, és funkció szerint módosul.

A politikának (és az országnak) alapvető érdeke az „előrefizetés”,
illetve átalánydíj jellegű megoldások terjesztése és preferálása.

A kiegészítő biztosítások nagyfokú terjedésére Magyarországon csak ab-
ban az esetben van érdemi lehetőség, ha az alaprendszerben csökken a
szolidaritás és megbomlik a homogén kockázatközösség, ez viszont a
populációs szintű egészségi állapot javíthatósága érdekében nem lehet
célja az egészségpolitikának.

A helyi közösségi (munkahelyi vagy területi) egészségfejlesztő progra-
mok finanszírozásában az önkéntes egészségpénztáraknak a jelenlegi-
nél nagyobb szerepet kell kapniuk, a pénzbeni ellátások területén az üzle-
ti biztosítók túlsúlyának megmaradása jósolható, a szolgáltatásfinanszí-
rozásban pedig a pénztárak mellett az egészségcélú megtakarítási szám-
larendszer bevezetése a célszerű.

Az egészségügyi rendszerünk fejlesztésében, a magánfinanszírozás szer-
vezett átalakításában az egészségpénztárak és az egészségszámlák ügyét
nem szabad szembeállítani. Célszerű megoldásnak az tűnik, ha az egész-
ségpénztárak feladatát, finanszírozási konstrukcióját pontosítjuk, illetve
átalakítjuk. A jelenlegi szolidaritás/egyéni számla arányát el kell törölni. Az
egészségpénztáraknak fix tagsági díj ellenében programra (szűrés, álla-
potkövetés, egészségmegőrző programok, ellátás-szervezés, fogyasztó-
védelem, információs támogatás, stb.) kell szerveződniük, így a tagsági díj
teljes egészében szolidarisztikus, azaz a közösségi célok megvalósításá-
ra fordítandó. Ugyanakkor az egészségpénztárak számára is lehetővé kell
tenni az egészségcélú megtakarítási számla vezetését, így az egyéni rész
fakultatív mértékkel, megmarad az egészségpénztárakban is. Ezért a pénz-
táraknál az egyéni rész, illetve a szolidaritási rész arányának meghatáro-
zása értelmét veszti.

Magyarországon a ki-
egészítő biztosítások
piaca várhatóan átala-
kul. A szolgáltatás-
finanszírozásban az
egészségcélú megtaka-
rítási számlák szerepe
várhatóan felértékelő-
dik.
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AZ EGÉSZSÉGCÉLÚ MEGTAKARÍTÁSI
SZÁMLARENDSZER

Mint láttuk, ma Magyarországon a magánfinanszírozás szerkezete egész-
ségtelenül és igazságtalanul torz, nagyon magas a „zsebből fizetés” ará-
nya, és alacsony az „előrefizetett” PP jellegű finanszírozás. Ugyanakkor
az erre a célra létrehozott intézményrendszer – az egészségpénztárak –
Magyarországon ma nem működnek, és rendszerelméleti szempontok
alapján szolgáltatásvásárlóként nem is igazán működhetnek az egész-
ségügyi rendszer jelen körülményei között.

Ahhoz, hogy a magán- és vegyesfinanszírozású szolgáltatói piac beindul-
jon Magyarországon (az önkéntes kiegészítő pénztárak mellett), új típusú
forrásbővítésre, közösség által preferált finanszírozási módra is szükség
van. Magyarországon ennek legreálisabb formája az egészségcélú megta-
karítási számlák rendszere.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer a legújabb kori történe-
lem terméke: az USA-ban 1996-ban vezették be kísérletképpen, mint az
államilag adókedvezménnyel (sőt: egy bizonyos szintig adómentesség-
gel) preferált öngondoskodási formát. Az USA sajátos egészségügyi rend-
szere miatt a rendszer Magyarországra nem másolható, hiszen ott egy
megfelelő rendszer pótlására találták ki, Magyarországon viszont csak
a közösségi rendszer kiegészítéseként jöhet szóba az alkalmazása.

Ez a forma tulajdonképpen egy olyan államilag adókedvezménnyel prefe-
rált egyéni előtakarékossági forma, amelyik a co-payment fedezetéül szol-
gál. A beteg eseti döntése alapján vásárol kiegészítő szolgáltatást, de a
számla csökkenti a szolgáltatás igénybevehetőségének az aktuális anya-
gi helyzetétől való függőségét.

A egészségcélú megtakarítási számlák rendszere e javaslat szerint olyan
– önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, biztosítónál vagy pénzinté-

zetnél vezetett folyószámla,
– amelyen a befizetések az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról

szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján a pénztártagok és munkálta-
tóik befizetéseivel azonos kedvezményekben részesülnek;

– a folyószámláról a megadott (szerződött/minősített) körben igénybe-
vett egészségügyi szolgáltatások díját lehet kiegyenlíteni.

A számla főszabályként csak egészségügyi szolgáltatások finanszírozá-
sára használható, ha a számlatulajdonos másra kívánja használni, akkor
vissza kell fizetnie az adókedvezményeket, és büntetőkamatot is kell fi-
zetnie. A számla megszűnése, a számlatulajdonos halála esetében szin-
tén az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknál leírtakat kell irányadó-
nak tekinteni.

Az „egészség-folyó-
számla” lényege az adó-
kedvezményes elő-ta-
karékosság, a fizetőké-
pes kereslet megerősí-
tése, ezzel a szolgáltatói
verseny élénkítése.
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A javaslat tehát nem más, mint önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról
szóló törvény alapján vezetett egyéni számlák rendszerének kiterjesztése
a pénzintézetek számára is, mentesítve így az egyéni számlákat az ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztárak működési rendjéből fakadó magas
működési költség alól.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer terhére
igénybevehető szolgáltatások
Az egészségcélú megtakarítási számlák terhére társadalombiztosítás
által nem (vagy csak részben) finanszírozott szolgáltatásokat lehet
igénybe venni erre a célra szerződött egészségügyi szolgáltatónál.
A szerződéskötés feltételei egyrészt szakmaiak (ÁNTSZ engedély), más-
részt technikaiak: hitelkártya elfogadására felkészített, orvosi dokumen-
tációval összekötött informatikai rendszer.

Lényeges megszorítás az „egészségügyi szolgáltatónál” kitétel. Erre azért
van szükség, mert különben kezelhetetlenül és ellenőrizhetetlenül kitágul-
na a kör (egészséges táplálkozás, szabadidősport stb.), ami nem lenne
ugyan haszontalan, de egyrészt kijátszhatóvá tenné a rendszert, másrészt
a források szétaprózódását okozná, és a pénz nem maradna az egészség-
ügyön belül. A gyógyszertárakat, gyógyászati segédeszközök forgalmazó-
it e tekintetben szintén egészségügyi szolgáltatóknak kell tekinteni.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer terhére igénybevehető szol-
gáltatások:
– társadalombiztosítás által nem, vagy részben finanszírozott szolgáltatók-

nál igénybevett gyógyító célú egészségügyi szolgáltatások,
– a közfinanszírozott szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások mellé fize-

tett díj (co-payment),
– az orvos által rendelt gyógyszer ára, illetve az ehhez fizetendő önrész,
– az egészségi állapot (laikus) ellenőrzésére szolgáló készülékek (vér-

nyomásmérő, vércukor-szint mérő, gyors-reagens csíkok stb.)

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer rövidtávú perspektíváját
(lakossági fogadtatását) egyébként az dönti el, hogy a közfinanszírozott
körben rendelt gyógyszer önrészének fizetése beletartozik-e a felhasz-
nálhatósági körbe. Ha igen, akkor a számlarendszer tömeges elterjedése
várható, de funkciója (kiegészítő szolgáltatások piacának élénkítése) ke-
vésbé érvényesül, hiszen a pénz nem szolgáltatás-vásárlásra, hanem gyógy-
szer-önrész finanszírozására fordítódik.

Az egészségi állapot, illetve az ellátórendszer torz igénybevételi struktúrá-
ja szempontjából jelentős lépés az, ha a lakos öngondoskodási képessé-
gét, személyes aktivitását segítő eszközök (pl.: vérnyomásmérő) bekerül-
nek ebbe a körbe.
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Ezzel lehet elérni azt, hogy saját maga kontrollálja betegségét, vagy rizikó-
állapotait. Ez többféle előnnyel jár:
– csökken az egészségügyi ellátórendszer túlhasználtsága,
– javul az egészségi állapot a szorosabb kontroll lehetősége miatt,
– nő a felelősségérzete a betegnek saját egészsége, állapota tekinteté-

ben, az önellenőrzés miatt magával a problémával is intenzívebben
foglalkozik.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer előnyei
A javaslat számos szakmai, pénzügyi és politikai nyereség lehetőségét
tartalmazza.
– A javaslat alkalmas az egészségügy területén a magánszolgáltatások

piacának élénkítésére, ezzel hozzájárul a differenciált igények diffe-
renciált kielégíthetőségéhez, ami tehermentesíti a közfinanszírozott
szférát és javítja a szereplők elégedettségét. Mindez segíti a magánfi-
nanszírozás feszültségmentes növekedését, az egészségügyi reform-
lépések segítését.

– Ez a megoldás jól illeszkedik a jelenlegi lakossági szokásokhoz: nem
köti meg a beteg kezét, nem csak egyetlen pénztár előre meghatáro-
zott szolgáltatásaiból tud választani, hanem előre nem látható, nem
tervezhető igényeit is ki tudja elégíteni, és ekkor is kedvezménnyel
tudja igénybe venni a szolgáltatást.

– A egészségcélú megtakarítási számlarendszer azokban az esetekben is
(sőt azokban az esetekben igazán) használható, ahol a bizonyosan
bekövetkező kiadások miatt biztosítás-matematikai okokból a kiegészítő
biztosítások működésképtelenek. Ezért az egészségcélú megtakarítási
számlarendszerben nincs kockázatszelekció, mindenki számára nyitott.

– Az elszámolási szerződéskötési feltételek megszabhatósága egysé-
gesíti a magánszolgáltatók minőségét (a későbbiekben ezt bizonyos
akkreditációs eljárásokhoz lehet kötni, amely nem csak a technikai
megfelelőséget vizsgálja).

– Átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi az egészségügyben a magánszol-
gáltatások piacát és a szolgáltatók tevékenységét, amelyről egyéb-
ként igen-igen kevés információval rendelkezünk.

– A legális szolgáltatásvásárlás irányában ad ösztönzést a résztvevők-
nek (betegeknek), ezzel hálapénz ellenes hatása is van.

– Miután az egészségcélú megtakarítási számlarendszer működése techni-
kailag csak hitelkártyarendszerben képzelhető el, a megoldás segíti a
korszerű információtechnológiák és készpénzkímélő technikák terjedé-
sét az egészségügyben. Mindez előfutára, „pilot study-ja” is lehet egy
teljes körű kártyaprogramnak, amely egyesíti a biztosítási, az egész-
ségügyi adathordozói és az elektronikus pénztárca funkciókat.

Az egészségcélú meg-
takarítási számlarend-
szer számos, az egész-
ségpolitika számára je-
lentős előnnyel bír.



82 Dr. Kincses  Gyula: A „köz” és a „magán” új  együttélése  az  egészségügyben

A A A A A MAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁSMAGÁNFINANSZÍROZÁS     SZEREPESZEREPESZEREPESZEREPESZEREPE ... ... ... ... ...

– Hozzájárul a gazdaság kifehérítéséhez. A társadalombiztosítás által nem
finanszírozott ellátások rendszerében bevezeti az általános számlaadási,
a részletes betegdokumentációs gyakorlatot, ami ezen a területen se-
gít a gazdaság kifehérítésében. Miután ez a szolgáltatói kör ezzel átke-
rülne a „normál” adómorálú körbe, a rendelkezés makroszinten az ál-
lamháztartás szintjén nullszaldós, vagy akár nyereséges lehet: az egész-
ségcélú megtakarítási számlarendszer számára nyújtott adó- és járu-
lékkedvezmények megtérülnek a privát egészségügynek az adókörbe
vonásával.

– Amennyiben az adókedvezmények és az igénybevehető szolgáltatá-
sok köre lehetővé teszi azt, hogy a számlák valódi előtakarékosságként
is működhessenek, akkor a rendszer alkalmas a különböző életszaka-
szok közötti jövedelemtranszfer ellátásra, azaz képes enyhíteni a jóléti
rendszerekre nehezedő demográfiai kihívás nyomását.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer
hátrányai
Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer hátrányai, veszélyei az
alábbiakban foglalhatók össze:
- A dolog csak a helyén kezelhető, félő, hogy a politika „beleszeret”,

és olyan probléma megoldására is használni akarja, amire nem való.
Miután az egészségcélú megtakarítási számlarendszer sem szolidari-
tási, sem kockázatkezelési elemeket nem tartalmaz, az MSA nem le-
het a rendszer lényegi eleme, csupán az egyéni kiegészítő öngondos-
kodás egyik elemeként kezelhető.

- Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer számos technológi-
ai, elszámolás-technikai kérdést vet fel. Ezek a kérdések ugyanak-
kor (számlaképesség, kártyaelfogadás stb.) az egészségcélú megta-
karítási számlarendszer bevezetése nélkül is megoldandók, tehát nem
a javaslat terhei.

- A legkomolyabb ellenérv az, hogy az egészségcélú megtakarítási szám-
larendszerben nincs fogyasztóvédelem, nincs irányított betegellátás,
nincs semmilyen olyan elem, ami csökkentené a beteg információs
aszimmetriáját az ellátókkal szemben. Ezért az egészségcélú megta-
karítási számlarendszer megvalósítása esetén ezeket a funkciókat (fo-
gyasztóvédelem, betegtájékoztatás, stb.) más intézményrendszereken
keresztül kell megerősíteni.
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Továbbfejlesztési lehetőségek
Az elméleti megfontolásokhoz tartozik az is, hogy az egészségcélú
megtakarítási számlarendszert megtakarítási, vagy előtakarékossági
rendszerként értelmezzük-e.12  Bár az egészségügyi szolgáltatások finan-
szírozására jellemző módon az „átfolyó” finanszírozás jellemző a felhalmo-
zóval szemben, de ismerve azt, hogy az egyes életszakaszokban az egész-
ségügyi szükséglet és a jövedelemtermelő – képesség fordítottan arányos,
célszerű megfontolni azt, hogy az egészségcélú megtakarítási szám-
larendszer valódi előtakarékossági rendszerként is funkcionálhas-
son. Vélhetően a kettős funkció együttes definiálása a célszerű, azaz meg
kell engedni a folyó egészség célú kiadások finanszírozását is, de az
adókedvezményekben preferálni kell a hosszú távú előtakarékosságot.

Az egészségcélú megtakarítási számlarendszer esetében célszerű megfon-
tolni annak valamilyen szintű konvertálhatóságát a jóléti rendszerek
egyéb területei felé. Bizonyosan meg kell engedni azt, hogy a számlarend-
szer általában ápolási biztosításként működjön, azaz nem csak az
egészségügy kompetenciájába tartozó szakápolás finanszírozására legyen
alkalmas, hanem általában lehessen ápolásra fordítani. Meg kell fontolni
azt is, hogy a rendszer valamilyen módon átjárható legyen a nyugdíj-
rendszer felé, azaz például az egészségcélú megtakarítási számlarend-

12 Éles különbséget kell tenni a megtakarítás és az előtakarékosság között. A megtakarítás
egy véletlenszerűen létrejött aktívum (folyószámlánk gyarapodó egyenlege), az
előtakarékosság pedig egy konzekvens felkészülés a halasztott fogyasztásra. (25)
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szer megtakarítása adott esetben életjáradékká váltható legyen. A fentiek
alapján tulajdonképpen nem MSA-ról, hanem PSA-ról (Personal Saving
Account), vagy SSA-ról (Social Saving Account) lenne helyesebb beszél-
nünk. Ennek feltétele az, hogy a rendszer technikailag képes legyen ösz-
tönözni a hosszabb távú megtakarításra, azaz megtakarítási számla
helyett valóban előtakarékossági rendszerként működjön.
A demográfiai kihívásoknak vélhetően az egyéni számlarendszer
csak ezzel a kettős funkcióval együttesen tud megfelelni.
Mindezek alapján az egészségcélú megtakarítási számlarendszer be-
vezetése érdemes a komolyabb megfontolásra, és célszerű lenne a
kérdésnek nagyobb figyelmet szentelni.

Ugyanakkor itt is óvakodni kell a túlzó általánosításoktól és illúzióktól: az
egészségcélú megtakarítási számlarendszer kizárólag addicionális,
kiegészítő rendszerként, a szubszidiaritás, az öngondoskodás eszkö-
zeként jöhet szóba, az egészségügyi rendszer szolidaritás-tartalmát
és kockázatkezelő-képességét nem szabad gyengíteni, tehát az egész-
ségcélú megtakarítási számlarendszer nem válhat a finanszírozás
meghatározó, lényeges formájává.

Az egészségszámlák bevezetése kapcsán célszerű általában, a polgár
által diszponálható adó-hányad kérését egységében végig-gondol-
ni. A jövőben az tűnik célszerűnek, ha az ilyen típusú adókedvezményeket
három csoportba osztjuk, és az egyes csoportokra állapítunk meg kvótát,
plafont, és ezen belül az adófizető polgár maga dönti el, hogy a preferált
célok közül mire és milyen megosztásban fordítja a kedvezményt. Három
csoport felállítása célszerű.
 Az első az SZJA egy részének a közcélú felhasználásáról való döntés
szabadsága. Itt a közcélú alapítványok, nonprofit szervezetek, illetve az
egyházak támogatásáról dönthet a polgár. A javaslat logikája értelmében
az egyházak és a közcélú alapítványok, szervezetek támogatása kompetetív
jellegű.

A második csoport az önbefektetés preferálása. Ebbe a csoportba tarto-
zik az öngondoskodások adókedvezménye: az önkéntes nyugdíj- és egész-
ségpénztári tagsági díj adókedvezménye, de ebbe a csoportba kell tartoz-
nia az egészségcélú megtakarítási számlarendszernek is, de felmerül an-
nak a lehetősége is, hogy a Kormány preferálja a tudásba való befektetést,
azaz valamilyen későbbi adókedvezménnyel támogassa a diákhitel vissza-
fizetését Ebben a csoportban is globális kontingensben célszerű gon-
dolkodni.
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 A harmadik csoportot a generációs összetartozást kifejező, a családba
történő befektetések adókedvezménye, azaz az adókedvezmény alapú
családtámogatási rendszerek képezik.

Összegzésül megállapítható, hogy a magánfinanszírozás szerepé-
nek újragondolása megkerülhetetlen kérdése a magyar egészség-
ügynek. A finanszírozhatóság, a verseny, az új technológiák elterjedése
érdekében elkerülhetetlen a magánfinanszírozás kanalizálása és legalizá-
lása, de a populációs szintű egészségi állapot veszélyeztetése nélkül csak
a fakultatív co-payment rendszer kiterjesztése javasolható Magyarorszá-
gon. Ennek adekvát előtakarékossági formája az egészségcélú megtaka-
rítási számlarendszer, mert az önkéntes kiegészítő biztosítások megfelelő
szolidaritást nyújtó alaprendszer esetén rendszerelméleti szempontból sem
képesek a hatékony szolgáltatásfinanszírozásra.

Az államilag preferált és szervezett magánfinanszírozás terjesztése alap-
vető kérdés Magyarországon, mert az egészségügy finanszírozásában
hazánkban a nemzetközi összehasonlításban is igen magas az eseti, igény-
bevételhez kötött finanszírozás, és a rendszer biztonsága, a populációs
szintű egészségi állapot javítása érdekében elengedhetetlen az „előrefi-
zetett”, átalánydíjas megoldások terjesztése.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a kiegészítő biztosítások piaca a későbbi-
ekben Magyarországon globálisan erősödik, ugyanakkor letisztul, és funk-
ció szerint módosul.
– A helyi közösségi (munkahelyi vagy területi) egészségfejlesztő progra-

mok finanszírozására a későbbiekben is az önkéntes egészségpénz-
tárak maradnak igazán alkalmasak,

– a pénzbeni ellátások területén az üzleti biztosítók túlsúlyának megma-
radása jósolható, de a szolgáltatásfinanszírozásban is aktívabb részt
fognak vállalni,

– a szolgáltatásfinanszírozás élénkítése érdekében pedig az egészség-
célú megtakarítási számlarendszer bevezetése a célszerű.

Mindez nem jelenti a kiegészítő biztosítások perspektívátlanságát Ma-
gyarországon, de a jelen helyzetben, amikor az öngondoskodásra áldozni
tudó és akaró középosztály még nem erősödött meg, a kiegészítő finan-
szírozások, a keresleti oldal élénkítésére alkalmasabbnak tűnik a egész-
ségcélú megtakarítási számlarendszer, így az egészségpénztárak valós
feladatukra, az egészségvédő programokra koncentrálhatnak.
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AZ EGÉSZSÉGÜGY KÜLSŐ MEGÍTÉLÉSÉBEN
SZÜKSÉGES VÁLTOZÁSOK

Az egészségügy a magyar társadalom felértékelődő és egyre nehezebben
megoldható problémája. A probléma rég (és ma már jól látható módon)
túlnőtt az egészségügy határain: a lakosság egészségi mutatóinak tragi-
kus volta kezd széles körben (az egészségügyön kívül is) közismertté és
társadalmi - erkölcsi teherré válni, másrészt az egészségügyi rendszer
finanszírozhatósága a gazdaság egyik alapvető problémája. Napjainkra
egyre nyilvánvalóbb, hogy az egészségügy problémái a hagyományos gon-
dolat- és eszközrendszerben nem oldhatók meg, az egészségüggyel kap-
csolatban alapvető szemléletváltásra van szükség. A (pénzügy-)politika még
mindig hajlamos az egészségügyet, mint pénznyelő automatát, mint a ki-
adási oldal „veszteségtermelő” tételét kezelni, és ezért lehetőség szerint
marginalizálni kívánja az egészségügyi költségeket. Ez a megközelítés
sem az egészségügy gondjait, sem az egészség problémáit, de még a
finanszírozási feszültségeket sem képes megoldani, így ezen a szemléle-
ten alapvetően – és nem csak nemzetpolitikai, de gazdasági szempontból
is – változtatni kell.

Új szemlélet kialakítására már csak azért is szükség van, mert az egész-
ségügy egyik legnagyobb problémája az, hogy jövőkép nélkül bukdácsol
válságról válságra, és ez a perspektívátlanság még kilátástalanabbá teszi
a szereplők helyzetét. Az egészségügy vitái rendszerint arról szólnak, hogy
aktuálisan pontosan hány százalék is a jövő évi béremelés, és miért nem
pont annyi, illetve, hogy most, (a tárgyévben) be kell-e zárni azt a bizo-
nyos 7000 ágyat, illetve ki fizeti ki a leghangosabban panaszkodó kórház
aktuális adósságát. Ezek napi, a túlélést feszegető kérdések, de a tényle-
ges és méltó túléléshez szükség lenne célképzetre, jövőképre is. Ez-
zel zömmel még adósak vagyunk. Nemcsak az ágazatnak, de az egész
országnak kellene valamilyen konszenzusos jövőképpel rendelkeznie az
egészségügy jövőjéről. Bár nincs ilyen jövőképünk, azt viszont már most
is látni lehet, hogy a jövőkép nem képzelhető el társadalmi szemléletvál-
tás nélkül, a megújulás, az átalakítás csak alapvetően új szemlélettel ér-
hető el. A szemléletváltásra több szinten is szükség van. Rehabilitálnunk
kell magát az egészséget, mint értéket, és új perspektívát kell nyitni
az egészségügyi ellátórendszer számára is.
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Az egészség értékszemléletének változása
Közhelyszerűen elcsépelt megállapítás, hogy az egészség nem érték.
Ahhoz, hogy az egészségügy megítélése, forrásellátottsága, helyzete vál-
tozzon, alapvető feltétel, hogy az egészség visszakapja értékét, elnyer-
je méltó helyét a közgondolkodásban. Ezt nem lehet önmagában dek-
larációkkal elérni, hiszen a reálfolyamatok szerint érték az, aminek szük-
ségletkielégítő (használati vagy élvezeti), vagy jövedelemszerző (forgalmi
értéke vagy jövedelemtermelő) képessége van. Ahhoz, hogy az egész-
ség ténylegesen érték legyen, ezekben a funkcióiban kell megerősíteni,
illetve ennek a szempontrendszernek megfelelően kell az egészséghez
való viszonyunkat felülvizsgálni. Az átértékelésnek mind a közösség, mind
az egyén szintjén meg kell történnie.

Közösségi érdekek: a humánerőforrás felértékelődése, az egészségügy,
mint a társadalmi infrastruktúra alapeleme

Az egészségügyi ellátórendszer célja leegyszerűsítve az élet meg-
hosszabbítása és az életminőség javítása. Társadalmi-üzemgazdasági
szinten ez a humánerőforrás működőképességének a biztosíthatóságát je-
lenti. Ma már közhelyszintű az a megállapítás, hogy a korszerű és eredmé-
nyes gazdaságokban a tudás-intenzív ágazatok veszik át a meghatározó
szerepet. A pénztőke mellett egyre inkább felértékelődik a tudástőke, mi-
közben a természeti erőforrásokkal való ellátottság fontossága leértékelő-
dött. A pénztőke a globalizáció miatt egyre inkább nemzetközi és mobil,
valamint aspecifikus, azaz távolsági korlátok nélkül áthelyezhető, pillanatok
alatt konvertálható egyik ágazatból, a másikba. Bár a globalizáció felgyorsí-
totta a humánerőforrás mobilizációját is, de a tudástőke sajátossága, lassú
kinevelhetősége miatt ma is inkább specifikus, a komplex működési felté-
telek miatt jobban helyhez kötött, mint a pénztőke. Ami a legfontosabb: a
fentiekből következően a tudástőke specifikussága miatt nehezebben pó-
tolható, különösen egy olyan ország esetén, amelyik nem rendezkedhet be
„agyelszívásra”. Mivel Magyarország esetében a gazdasági növekedést (a
mezőgazdaságot és az idegenforgalmat leszámítva) nem lehet a termé-
szeti erőforrásokra alapozni, a jelenlevő pénztőke pedig döntően nemzet-
közi, jelentős magyar tőkeként kizárólag a tudástőke állhat folyama-
tosan és jó eséllyel az ország rendelkezésére. Ahhoz azonban, hogy a
„jó eséllyel” kitétel teljesüljön, meg kell becsülni ezt az erőforrást, és
mind bővített újratermelését, mind „karbantartását” (a megfelelő
egészségügyi ellátást) biztosítani kell.
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Magyarországon nem csak általában magas a halálozás, hanem ezen be-
lül is a középkorúak halálozási aránya növekszik kiemelkedően.13  Ennek
egyik oka, hogy (magyar sajátosságként) magas a középkorú réteg ha-
lálozási aránya. Így Magyarországon a halálozási viszonyok a gazdasá-
gilag aktív réteget a nemzetközi átlagnál fokozottabban érintik, és ez a
későbbiekben a magasan képzett munkaerő foglalkoztatási szokásainak
változása miatt (tényleges nyugalomba-vonulás kitolódása) még tovább
fog fokozódni. A fentiek következtében a gazdaságnak – és így a kor-
mánynak – nem csak a magasan képzett munkaerő reprodukálása,
képzése, de karbantartása, (működőképes állapotban való) megtartá-
sa is alapvető érdeke.
A magyar humán tőke ugyanakkor nem működtethető önmagában, haté-
konyságához pénzre van szükség, ami pedig feltételezi a nemzetközi pénz-
tőke folyamatos beáramlását. A nemzeti erőforrásainkra önmagában nem
alapozható a fenntartható növekedés, a felzárkózás az EU országaihoz.
Az elmúlt évek azt is bebizonyították, hogy a (pénz)tőke nem kizáró-
lag a munkaerő olcsósága, hanem egyre inkább a képzettsége,
megbízhatósága, valamint a jogi és fizikai biztonság arányában jön
Magyarországra, azaz a megtérülési mutatók mellett a munkakultúrát, a
működés biztonságát, az infrastruktúra kiépítettségét is figyelembe ve-
szik. (Elég arra gondolnunk, hogy a beáramló tőke zömmel azokra a terü-
letekre koncentrálódott, ahol magyar viszonyok között a munkaerő a leg-
drágább, és elkerülte azokat a területeket, ahol a munkaerő ugyan a leg-
olcsóbb, de alacsony a képzettsége, és rossz az infrastruktúra, valamint a
közbiztonság). Ez szintén azt igazolja, hogy a magasan képzett munka-
erő gazdasági aktivitásának, kiszámítható rendelkezésre-állásának
komoly jelentősége van a gazdasági növekedésben.
A tőke – mint láttuk – azokra a helyekre jön elsősorban, ahol jók a műkö-
dés feltételei, és alacsony a kockázat, kiszámítható, ismerős környezet
teremthető. Ebben kiemelkedő szerepe van az infrastruktúrának. Az inf-
rastruktúra fogalmát hagyományosan szeretjük leegyszerűsíteni az út/te-
lefon kérdésre, holott az infrastruktúrának ma már alapvető része a
megfelelő egészségügyi ellátás elérhetősége is. E tekintetben nem
vagyunk se EU-, se OECD-konformok: Magyarországon nem található
meg az a minőségi egészségügyi ellátás, amely felületében, kulturáltsá-
gában megfelel a fejlett államok polgárai elvárásainak. Mindez szintén
eldönthet beruházási kérdéseket: a tőke biztonsága mellett a beruházók
szemében a rezidens személyek biztonsága is meghatározó, amelynek
része a megfelelő egészségügyi ellátás. Így az egészségügyi ellátás szín-

13 Magyarországon saját korosztályán belül másfélszer annyi 35-40 éves, és kétszer
annyi 40 és 50 év közötti férfi hal meg, mint 30 évvel ezelőtt.
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vonala, igénybevehetősége az infrastruktúra része, meghatározza az or-
szág megítélését, és mérlegelési szempont lehet a jelentősebb beruházá-
soknál. Ahhoz, hogy a térségben egy regionális decentrum szerepet
töltsünk be, és Magyarországon koncentrálódjanak a közép-kelet-
európai befektetők központjai, ezt a kérdést is meg kell oldanunk.
Mindez azt bizonyítja, hogy a feltételek és a szükségszerűségek adottak
ahhoz, hogy a politika átértékelje az egészségügyről alkotott képét: az egész-
ségügy mind a legértékesebb tőkénk, a humánerőforrás megtartása, mind
az ország alapmegítélése szempontjából erősen felértékelődött, és a fenn-
tartható gazdasági növekedés előfeltételévé vált. Ez a tény a gazdaság
egésze szempontjából aláhúzza az egészségügy jelentőségét.

Egyéni érdekek: az egészség értékszerepének változása

Az elmúlt 10 év változásai megalapozták azt, hogy az egészség tényle-
ges, megélt értékké váljon a lakosság mind nagyobb hányadában. A defi-
níció szerint akkor képvisel valami értéket, ha használati, élvezeti vagy
jövedelemtermelő értéke van. Az egészségügyi ellátás célrendszerében
kezd átalakulni: az élettartam meghosszabbítása mellett az életminőség
kérdése is felértékelődik. A polgárok gyarapodása felértékeli az egész-
séget, mint az életminőség determinánsát: a pénz, a vagyon komoly élve-
zeti értékkel bír, de csak abban az esetben, ha az egészségi állapot lehe-
tővé teszi a javak élvezését. Ugyanígy átalakul az egészségnek a jöve-
delemtermelő-képessége is. A szocializmusban az összenyomott kere-
seti viszonyok és kötelező teljes foglalkoztatottság mellett az egyének
jövedelemszerző-képességét csak kismértékben befolyásolta egészségi
állapota. Ma ez megváltozott: a jövedelmi különbségek kinyíltak, a mun-
kaerőpiacon a verseny élesedett, így az egészség fontos előfeltételévé
vált a nagyobb (munka)jövedelem megszerzésének.

Ezek a tendenciák tették realitássá, hogy az egészség a lakosság számá-
ra is valós, megélt értékké váljon, amelyre áldozni is akar, illetve választá-
si preferenciáival hajlandó kikényszeríteni azt, hogy a politika is értékként
kezelje az egészséget.

Az egészségügynek, mint szolgáltató ágazatnak a felértékelődése

Át kell értékelni az egészségügyi rendszer társadalmi-gazdasági szerepét is.
Az egészségügyi rendszer a lakosság élet-esélyegyenlőségét meghatározó
humán közszolgáltatás. Ugyanakkor a gazdaság szempontjából az egészség-
ügy szerepe sokkal összetettebb, mert az egészségügy nem csak a lakos-
ság egészségi állapota és biztonságtudata szempontjából kiemelkedő jelentő-
ségű, de az ágazat a fejlett országokban a gazdaság innovatív húzóága-
zata, melynek jövedelemtermelő képessége és foglalkoztatás-politikai ha-
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tása is igen jelentős. E tekintetben az egészségügy szerepe a legfejlettebb
államokban mára már a hadiiparéval és az űrkutatáséval vetekszik: az egész-
ségügyi fogyasztás – így az egészségügyi termékek és szolgáltatások pia-
ca – folyamatosan bővül, és ehhez az alapkutatás és a technológia gyors
fejlődését igényli. A fejlett országok GDP-jének egyre nagyobb hányadát a
szolgáltatások adják. Az egészségügyi szolgáltatások piacának bővülése a
szükséglet oldaláról korlát nélküli, tehát egy folyamatosan bővülő piacról
van szó, amelynek kiszolgáló háttéripara (gyógyszeripar, orvosi mű-
szeripar) már ma is a világ gazdaságának meghatározó ágazatai.
Ha az egészségügyet nem fejlesztjük, és (a gazdaság szempontjából)
szükséges rossznak tekintjük, akkor kimaradunk a világ legdinami-
kusabban fejlődő iparágából. A szolgáltatások fejletlensége magával
vonja a háttérszolgáltatások (gyógyszer és műszeripar) fejletlenségét,
holott a fejlett országokban ez az iparág a GDP egyre jelentősebb hánya-
dát adja, és az egészségügyi (háttér)ipar súlya, jelentősége a későbbiek-
ben is egyértelműen növekedni fog. A hadiipar lényege: stratégiai jelentő-
ségű, korlátlan, önmegsemmisítő (folyamatosan újratermelődő) fogyasz-
tás. Az egészségügy ezt a szerepet is képes átvenni: a szükségletek nö-
vekedésének itt is csak a források szabnak határt, tehát az innovációra
gyakorolt hatását a stratégiai jelentőség és a szükséglet korlátlan gene-
rálhatósága egyaránt magyarázza.

A magyar gazdaság a XX. század forradalmából, az informatika fejlődé-
séből nagyjából kimaradt, illetve elsősorban csak, mint fogyasztók része-
sülünk ennek hasznából14 . A XXI. század gazdaságának meghatározó
tényezője az egészségügyi és szociális szféra lesz, a humán
közszolgáltatás és annak háttéripara. Nem kellene ebből is kimaradni,
sőt: az ágazat humántőke-tömege és annak minősége alkalmas arra, hogy
Magyarország a térség egészségügyi központja legyen, és a környe-
ző országokból is idevonzza a high-tech igényű ellátásra szorulókat. Ez-
zel a gyógy-idegenforgalom előtt új perspektívák nyílnak: a hagyományos
(de nem eléggé kiaknázott) gyógyvízre, nem orvosi szolgáltatásokra ala-
puló „klasszikus” gyógyturizmus mellett meg kell alapozni az orvosi tu-
dásra és high-tech alkalmazására alapuló (speciális kezelések és mű-
tétek) minőségi gyógyturizmust is.

Ez jelenti a kitörési pontot: nem leépíteni kell az egészségügyet, ha-
nem a meglevő fizikai és humán kapacitások jobb kihasználása ér-
dekében új, (elsősorban) külső piacokat kell keresni, hiszen a belső
piac fizetőképessége nem nagyon bővíthető sem a közfinanszírozás, sem
a magánfinanszírozás oldaláról. A regionális vezető szerep teremtheti meg

14 Az utóbbi években komoly kormányzati prioritássá vált az informatika, de ez alapvetően
a tudás-alapú társadalom eredményeinek a megvalósítását jelenti, nem pedig az IT ipar-
ba való bekapcsolódásunkat.
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a magyar egészségügy fejlődésének szakmai és gazdasági alapját. Ha
ezt elmulasztjuk, akkor a magyar egészségügy nem képes követni az
egészségügy innovatív folyamatait, nem tudjuk megfelelően hasznosítani
a tudást, és tovább nő a szakadék az EU tagállamok gyógyítása és a
magyar egészségügy napi gyakorlata között.
Ahhoz, hogy a magyar egészségügy valóban betölthesse ezt a regionális
vezető szerepet, több dologra is szükség van. Egyrészt kormányzati szem-
léletváltásra, szándékra, elszántságra, másrészt invesztícióra. A ma-
gánszféra szükségszerű megerősödése nem mentesíti az államot a fele-
lősség alól. Egyrészt, mint tulajdonosnak gondoskodnia kell az intézmé-
nyeiről, másrészt a társadalombiztosítási finanszírozást is a biztonságos
működés szintjére kell felhozni, de a piaci viszonyok súlyának növekedése
felértékeli az állam piacszabályozó és ellenőrző szerepét is. Mindehhez
szükség van egy egyszeri, reorganizáció típusú rekonstrukcióra.
Az államnak fontos szerepe van a piacélénkítésben és piacbővítés-
ben is. A környező országokban igen kevés az esély arra, hogy kialakul-
jon egy szakmailag és felületében is igényes ellátórendszer, amely alkal-
mas mind a VIP igények, mind a speciális szakmai igények kielégítésé-
re.15  A környező országokban is egyre inkább jelen vannak a multinacio-
nális vállalatok, melyek szeretnének alkalmazottaiknak megfelelő egész-
ségügyi ellátást biztosítani, ugyanakkor a környező országokban is kiala-
kul egy vagyonos (sőt adott esetben igen vagyonos) réteg, és ezek zöm-
mel külföldön, „nyugaton” oldják meg problémáikat. Ezek az igények ma
a térségben csak a menedzser-szűrés szintjén megoldottak, a megfelelő
színvonalú, körülményű és szervezettségű gyógyításban égető és tartós
hiány van, beleértve Magyarországot is. Magyarország földrajzi fekvése
és a magyar egészségügy szakmai potenciálja alapján alkalmas lehet arra,
hogy ezt az emelt szintű ellátást nyújtsa a régió számára. A cél az, hogy
aki körülményeiben vagy szakmai tartalmában igényesebb ellátást kíván,
annak ne kelljen Kolozsvárról, Lembergből, Kassáról Bécsig, Innsbruc-
kig, Zürichig menni, hanem elég legyen Debrecenig, Szegedig, Pécsig,
vagy Budapestig utazni. A hazai egyetemi bázison lehet kialakítani egy
olyan vegyes üzemeltetésű ellátórendszert, amely alkalmas a speci-
ális ellátási igények regionális kielégítésére is. A szakmai invesztíció
előnyeit ugyanúgy élveznék a TB terhére ellátott magyar betegek is, hi-

15 A térségben kétféle egészségügyi szolgáltatásban van hiány. Az egyik a „szokásos”
ellátásoknak a kulturált, megbízható, felületében más minőségű nyújtása (ápolás, kom-
munikáció, „emberszámba vevés”), azaz a VIP ellátás. A másik hiány a méregdrága
csúcstechnikán alapuló, szakmailag nagyon igényes ritka ellátások csoportja, amely kis
esetszám esetében nem működtethető gazdaságosan egy országon belül (pl.: gamma
kés, pozitron emissziós tomograph, stb.). Magyarországnak erre a második szerepre is
rá kell startolnia, mert az egészségügyi ellátás fejlesztését nem egyszerűsíthetjük le a
fürdőszobák, színes TV-k problémájára.
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szen az így kialakult szakmai fejlesztések eredményeit a magyar biztosí-
tottak a TB terhére vehetnék továbbra is igénybe, de a szabad innovatív
szakmai kapacitást kiegészítve elkülönített hotelrésszel a befektető a pia-
con szabadon értékesíthetné. Miután „külső” fizető betegeket elsősorban
a térségből remélhetünk, a betegek, a fizető paciensek „beszervezésé-
ben” partnerek lehetnek a térségben működő multik is, akik szeretnének
megbízható ellátást adni a térségben dolgozó munkatársaiknak, de nem
kizárt, hogy a fejlesztéshez, mint regionális programokhoz felhasználha-
tók az EU előcsatlakozási alapok is.

A piacbővítés lehetséges módjaiban szerencsés egybeesés van a kormány-
zat egyéb céljai és az egészségügy problémáinak megoldása között: a
piacbővítés első, államilag támogatott lépése a határon túli magyarok
egészségügyi ellátásának megoldása lehet. Amennyiben a határon túli
magyarok ellátását egy – döntően külső forrásból működő – közalapítvány
fedezi, akkor ez a magyar egészségügy számára a kapacitások jobb ki-
használását és külső források bevonását jelentheti. Ez nem csak a hatá-
ron túli Magyarok iránti erkölcsi kötelezettségeink teljesítését jelenti, de az
így ellátott magyarok lehetnek a magyar minőségi ellátás nagykövetei: hí-
rét vihetik a magyar egészségügy teljesítményének és további fize-
tős betegeket generálhatnak. Mindezek hatására Magyarország a
minőségi gyógyturizmus regionális központjává válhat.
A kormányzatnak ezt a projectet fel kell vállalnia, mind a hivatalos kül-
kapcsolatokon, mind az országimázs projecteken keresztül. Megfelelő fej-
lesztések kellenek, ehhez állami fejlesztési forrásokra is szükség van, de
megfelelő koordinációval, egyértelmű, átlátható és kiszámítható privatizációs
stratégiával lehetővé kell tenni a külső (piaci) tőkebevonást is. Az ellátórend-
szer fejlesztésében bizonyosan találunk külföldi partnereket, de csak akkor,
ha a külföldi szakmai befektetők látják, hogy az egészségügy területén meg-
szűnik a kormányzat (többévtizedes) magánszektor-ellenes magatartása.

Ahhoz, hogy az egészségügy ne a folyamatos konszolidációk (hiányfinan-
szírozások) és botrányok története, hanem a magyar társadalom, gazda-
ság egyik megalapozója legyen, alapvető szemléletváltásra van szükség.
Az egészség értékké tételével az ellátórendszer szerepét is át kell érté-
kelni: a piaci elemek súlyának fokozásával, külső tőkebevonással a ma-
gyar egészségügyet a térség vezető egészségügyi központjává kell alakí-
tani. A minőségi gyógyturizmus kialakítása teremti meg a kitörési pontot
és a fenntartható fejlődést a magyar egészségügy számára. Ebben nagy
szerepe lehet a külhoni állampolgárok magyarországi ellátásának.

Megfelelő szemléletváltással még mindig (de talán az utolsó pillanatban…)
van esély arra, hogy a folyamatos konszolidáció terepéből a gazdaság egyik
sikertörténetévé váljon. Ehhez szemléletváltás, kormányzati elszántság,
vállalkozásbarát környezet és pénz kell.
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VI. ÖSSZEGZÉS

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása/továbbfejlesztése mára már
lehetőségből kényszerré alakult.

A napi konfliktusok világossá teszik, hogy az ellátórendszerrel kapcsolat-
ban széleskörű az elégedetlenség, a rendszer belső feszültségei az ismé-
telt konszolidációk ellenére újratermelődnek. Mindezek a problémák, fe-
szültségek csak a struktúra, a finanszírozási rendszer és az érdekelt-
ség érdemi átrendezésével, azaz újabb reform-értékű lépésekkel old-
hatók fel.

Az egészségügyi rendszer átalakításában két áramlat – gondolat, szak-
ma-filozófia – harca volt jelen a ’80-as évek végétől: a szakemberek és a
politikusok egy része a piacosítástól várta az ellátórendszer, illetve az
ellátás minőségének és hatékonyságának javulását, a másik része a po-
pulációs megközelítés prioritása miatt az ellátórendszer közellátási rend-
szerét hangsúlyozta, és ebből vezette le a strukturális és finanszírozási
konzekvenciákat. E két nézet eddig egymást gyakorlatilag kizáró alterna-
tívaként kezeltetett.

A jelen javaslat a két nézetet nem alternatívaként kívánja kezelni, ha-
nem érdemi megalkuvás nélküli kompromisszumként jelentkezik a
piaci megoldás és a közellátási szemlélet között. A közfinanszírozás
dominanciájának megőrzése mellett ellenőrzötten növeli a magánszféra,
a piac, a verseny szerepét úgy, hogy közben az állam szabályozási szere-
pe nem csökken, sőt nő a polgárok biztonságérzete, és javul az esély-
egyenlőség is.

Ahhoz, hogy az egészségügy problémáiban a (jelenleg szükséges és el-
kerülhetetlen) válságkezelésből és folyamatos kényszerkorrekciós ma-
gatartásból ismét érdemi és mélyreható változásokat hozzunk, az alábbi
három feladat együttes elvégzésére van szükség:
– A szektorsemlegesség, a tulajdonformák esélyegyenlőségének

tényleges megoldása, beleértve az önkormányzati felelősségből fa-
kadó monopol helyzet felülvizsgálatát és az amortizációs költségek
szektorsemleges, teljesítmény elvű megtérítésének megoldását,

– A szolgáltatói piac élénkítése, új, alternatív szolgáltatók belépésé-
nek lehetősége vegyes finanszírozási forma megteremtésével (meg-
osztott finanszírozás a társadalombiztosítás és a beteg között),

– A keresleti oldal élénkítése a közösségi magánfinanszírozási for-
mák ösztönzésével, illetve az egészségcélú megtakarítási számla-
rendszer bevezetésével.
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Az elmúlt évek történései azt is világossá tették, hogy az egészségügyi
rendszer finanszírozási és strukturális feszültségei a hagyományos
gondolkodással, az eddigi eszközrendszerekkel nem oldható meg,
így feltétlenül szükséges a rendszer érdemibb átalakítása, mely érinti a
tulajdonviszonyokat is. Mindehhez szükség van a „köz” és a „magán”
fogalmának újraértékelésére, a két fogalom szembeállítása helyett a
„magánt” a „köz” szolgálatába kell állítani. Ezért a javaslat a „köz” és
a „magán” merev szétválasztása (szembeállítása) helyett a köz és a ma-
gán együttélését, illetve egyes területeken a versenyét kívánja megolda-
ni. Képes úgy segíteni a szolgáltatási piac fejlődését, hogy közben nem
csökkenti a rendszerben a szolidaritást, azaz a piaci elemek súlyának
növelése ebben a megoldásban nem csökkenti az igazán rászorultak el-
látási esélyeit. A többletforrás és a verseny okozta minőségjavulás
miatt az „alaprendszerben” maradók ellátása is javul, miközben meg-
teremtődik a differenciált igények jobb kielégíthetősége.

A fenti javaslatok alkalmasak a kormányprogram végrehajtására.
Megvalósítás esetén a magánszféra kontrolált bevonásával szabályozott
versennyel javítanák az ellátás minőségét, finanszírozási pozícióját, csök-
kentenék a paraszolvenciát, valamint megteremtenék a rétegigények le-
gális kielégítésének lehetőségét. Ettől összességében javul az ellátás
minősége és a szereplők elégedettsége.

A szolgáltatási verseny élénkítése csak abban az esetben lehet eredmé-
nyes, ha mind a kínálati oldal (alternatív szolgáltatók belépése vegyes
finanszírozással), mind a keresleti oldal élénkítése (egészségcélú meg-
takarítási számlarendszer) egyszerre, párhuzamosan történik meg, azaz
az új szolgáltatók mellett szükség van új szolgáltatásvásárlókra is.
Új vásárlóként jelentkezhetnek alternatív biztosítók egy több-biztosítós
rendszerben, de Magyarországon nagyobb a realitása annak, hogy a ki-
egészítő biztosítások lesznek az új vásárlók, vagy pedig a megtakarítási
számlákon és a fakultatív co-payment rendszeren keresztül maga a
paciens válik vásárlóvá a szolgáltatási piacon.
A magánfinanszírozás szervezett formáinak terjesztése nem csak a
szolgáltatási piac élénkítése miatt válik égető kérdéssé: ez a kérdés alap-
vetően meghatározza a társadalmi igazságosságot, a betegek gyógy-
ulási esélyegyenlőségét is. A betegek biztonságérzete, a szolgáltatá-
sok hozzáférése alapvetően attól függ, hogy az egészségügyi kiadások-
nak milyen hányadát jelentik a szolgáltatás igénybevételekor készpénz-
ben fizetendő díjak. Az egészségpénztárak és az egészségcélú meg-
takarítási számlarendszer terjedése alkalmas arra, hogy növeljék a
lakosság biztonságát és a társadalmi igazságosságot, mert a kiszol-
gáltatottságot okozó eseti díjfizetést előtakarékossági formákká ala-
kítják.
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A javaslat minden előnye ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni azt,
hogy a szolgáltatási piac élénkítése önmagában nem oldja meg a magyar
egészségügy minden problémáját. A javaslat alkalmas az ellátás minősé-
gének javítására, az ellátórendszer feszültségeinek oldására, egy jobb,
korszerűbb ellátórendszer kialakítására. Ugyanakkor alapvetően (önma-
gában) nem alkalmas a lakosság egészségi állapotának javítására, de
a szakmai szabályozás, minőségpolitika megújítására sem, ehhez a meg-
kezdett és nagy jelentőségű népegészségügyi program kiterjeszté-
sére és folytatására van szükség.

A megkezdett reformok folytatásaként ha ennyit sikerül – és sikerülhet –
megtennünk a következő pár évben, akkor az egészségügy válságága-
zatból akár sikerágazattá is válhat. Ez olyan esély egy ország számára,
ami ritkán adatik meg az egészségügy területén.

Veresegyház, 1999–2001.

Dr. Kincses Gyula
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