Egészségügyi Helyzetkép

Tartalom
A szerkesztők előszava ....................................................................................................................... 2
Politikai – gazdasági háttér .................................................................................................................. 3
Makrogazdasági összefoglaló ......................................................................................................... 3
Egészségbiztosítási Alap ..................................................................................................................... 5
Bevételek ........................................................................................................................................ 5
Kiadások ......................................................................................................................................... 7
Az egészségügy irányításának szervezeti struktúrája ....................................................................... 10
Népegészségügy ............................................................................................................................... 12
A lakosság egészségi állapota, egészségmagatartása ................................................................. 12
Népegészségügyet érintő szabályozás, projektek ......................................................................... 14
Alapellátás ......................................................................................................................................... 16
Szakellátás ........................................................................................................................................ 20
Ellátásszervezés ........................................................................................................................... 20
A szakellátás finanszírozási szabályainak változásai .................................................................... 22
Gyógyszerügy .................................................................................................................................... 25
Minőségügy ....................................................................................................................................... 26
Az egészségügy humán erőforrása ................................................................................................... 27
Ágazati stratégia, szakterületi programok .......................................................................................... 30
„Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia................................... 30
Nemzeti HIV/AIDS szakpolitikai program 2014-2017 .................................................................... 31
Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 .................................................................................... 31
A 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklus eredményei és a 2014-2020 közötti periódus célkitűzései
az egészségügyben ........................................................................................................................... 32
A 2007-2013 közötti fejlesztési periódus főbb eredményei............................................................ 32
Az egészségügyi informatikai programok eredményei .................................................................. 39
A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus célkitűzései az egészségügyben ........................................ 41

1

Egészségügyi Helyzetkép

A szerkesztők előszava
Az Egészségügyi Helyzetképet egyrészt az ESKI, majd a GYEMSZI gondozásában megjelent Magyar
Egészségügyi Évkönyvek - kicsit más formátumban történő - folytatásának, felélesztésének; másrészt az
eddig csak angol nyelven megjelenő Hungarian Health System Scan magyar nyelvű kiterjesztésének
szánjuk. Szándékaink szerint az Egészségügyi Helyzetkép felhasználóbarát forrásul tud szolgálni,
anélkül, hogy a benne foglalt információtartalom a tömörebb forma miatt sérülne.
Az Egészségügyi Helyzetkép jelenlegi számában a 2014 májusa és 2015 vége közötti időszak
egészségügyet érintő legfontosabb változásait, a népegészségügyi helyzetet és az egészségügyi
rendszer működését jellemző aktuális statisztikákat, projekteredményeket, egészségpolitikai
programokat mutatjuk be. Foglalkozunk a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklus egészségügyet érintő
fejlesztéseivel és a 2014-2020 közötti periódus egészségügyi fejlesztési célkitűzéseivel.
A Helyzetkép tartalmával kapcsolatban szívesen fogadjuk a tisztelt Olvasó véleményét, kiegészítő vagy
módosító javaslatát!
Borbás Ilona (borbas.ilona@aeek.hu)
Mihalicza Péter (mihalicza.peter@aeek.hu)
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Politikai – gazdasági háttér
Magyarországon 2014 májusában az áprilisi parlamenti választásokon győztes, korábban is regnáló
FIDESZ–KDNP pártszövetség alakított kormányt. Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormányban
több, az előző négy évben is hivatalban lévő miniszter folytatta a munkáját, köztük Balogh Zoltán az
Emberi Erőforrások Minisztériuma élén, amely minisztérium az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot
is tartalmazza. Az államtitkári posztokon több változás történt. Szócska Miklós egészségügyért felelős
államtitkárt Zombor Gábor váltotta az államtitkárság vezetésében. 2015 őszétől, Zombor Gábor
lemondása után az államtitkári pozíciót Ónodi Szűcs Zoltán, az ÁEEK korábbi főigazgatója tölti be.

Makrogazdasági összefoglaló
1. táblázat: Makrogazdasági indikátorok1
2013

2014

2015*
előrejelzés

2016*
előrejelzés

GDP növekedés (százalék)

1,6

3,6

2,4

1,9

Költségvetési hiány (GDP százalék)

2,5

2,5

2,7

2,5

Folyó fizetési mérleg egyenleg
(GDP százalék)

4,2

4,1

4,4

4,9

Infláció

1,7

0,0

0,8

2,8

Államadósság
(GDP %, Maastricht definíció)

76,8

76,2

77,2

76,1

Munkanélküliség

10,2

7,8

7,4

6,6

Forrás: KSH, *European Economic Forecast - Winter 2015

A magyar gazdaság 2014-es állapotára vonatkozó mutatószámok kiemelkedően pozitív képet festenek,
mely folyamatok jellemzően folytatódtak 2015 során is. A munkanélküliség mértéke 2014-ben 2,4
százalékpontos csökkenéssel 7,8 százalékra esett vissza, várhatóan 2015 során további 0,4
százalékponttal csökken. A költségvetési hiány tartósan az Európai Unió által elvárt három százalék alatt
maradt, míg az államadósság mértéke egy százalékpontnál kisebb változással a GDP 77 százaléka körül
alakul 2013 óta. A gazdasági növekedés 2007 óta nem látott magas szintet, 3,6 százalékot ért el 2014-

Központi Statisztikai Hivatal: A KSH jelenti gazdaság és társadalom 2015. I.-II. negyedév, (Bp., 2015)
Központi Statisztikai Hivatal: A KSH jelenti gazdaság és társadalom 2014. I.-IV. negyedév, (Bp., 2015)
EC: European Economic Forecast Winter 2015
1
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ben, mely ütemet ugyan előreláthatóan 2015-ben nem sikerül fenntartani, de a várakozások szerinti 2,4
százalékos bővülés is kiemelkedik a 2007-ig tartó időszak növekedési adatai közül. A 2016-os gazdasági
teljesítményre vonatkozó prognózisok a növekedés további lassulásával, 1,9 százalékos bővüléssel
számolnak.
A 2014-es gazdasági bővülés 0,3 százalékponttal haladta meg a világgazdaság becsült növekedését és
2,2 százalékkal az Európai Unió gazdaságainak átlagos bővülését. A 2015-re várható adatok ugyan a
világgazdaság növekedési üteménél alacsonyabbak lehetnek, azonban az Európai Unió növekedését
továbbra is jelentősen meghaladják. Magyarország külkereskedelmi egyenlege tartósan négy és öt
százalék között alakul, az import és az export folyamatos volumennövekedése mellett.
A kiemelkedő gazdasági növekedésre több nemzetközi tényező is befolyással lehetett. A magyar
gazdaság számára pozitív hír volt, hogy az időszak során a kőolaj ára jellemzően csökkent és alacsonyan
maradt, míg a lehetőségeket negatívan befolyásolhatták az erősödő geopolitikai konfliktusok és a főbb
világvalutákra vonatkozó változó monetáris politikák. Az Európai Unió hétéves költségvetése 2013-ban
járt le, aminek köszönhetően az időszak Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott
projektjeinek legkésőbb 2015 során befejezésre és kifizetésre kellett kerülniük.
Az ágazatok közül a gazdaság általános növekedési szintjét meghaladó mértékben nőtt a kibocsátás a
mezőgazdaságban és az iparban is. A mezőgazdasági kibocsátás volumene 9,6 százalékkal, értéke 4,2
százalékkal nőtt 2013-hoz képest, míg az ipari termelés volumene 7,6 százalékkal bővült. Az ipari
termelésen belül a feldolgozóipar a meghatározó, melyen belül a járműgyártás növekedése kiemelkedő:
21 százalékkal nőtt 2014 során és újabb 16 százalékkal 2015 első félévében.
A jegybanki alapkamat 2014 januárjában rekord alacsony három százalék volt, majd lassú, de folyamatos
csökkentések és szinten tartások váltakozását követően 2015 nyarára 1,35 százalék lett. A csökkentést
az árszínvonal közel változatlan szinten maradása tette lehetővé.
A forint euróval szembeni értéke jellemzően a 305-315 HUF/EUR sávban tartózkodott, ami a megelőző
időszak 290-300 HUF/EUR értékéhez képest gyengülést jelent. Ugyanakkor az amerikai dollárral
szembeni változás mértéke sokkal drámaibb. A HUF/USD árfolyam a 2014. január elsejei 216-os értékről
2015. június végére 286-ra emelkedett – elsősorban 2014. második félévben figyelhető meg folyamatos
és jelentős árfolyamváltozás.
A háztartások pénzügyi vagyona 10 százalékot meghaladó mértékben javult 2014 során, ami egyrészt a
megtakarítások növekedésével másrészt az eladósodottság csökkenésével hozható összefüggésbe.
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Egészségbiztosítási Alap
2013-ban Magyarország a GDP 7,37 százalékát fordította egészségügyi ellátásra. Ugyanebben az évben
az egészségügyre fordított állami kiadások az összes folyó egészségügyi kiadás 64,6 százalékát tették
ki. A magánkiadások aránya 35,4 százalék volt.2
A zárszámadásban az Egészségbiztosítási Alap 2013-as költségvetésének bevételi oldalán 1848,2
milliárd forint, kiadási oldalán 1848,6 milliárd forint szerepelt, a hiány mindössze 513 millió forint volt, ami
2008 óta a legalacsonyabb érték. 2014-ben az Alap bevétele 1907,6 milliárd Ft, a kiadása 1907,2 milliárd
Ft, ebben az évben az alap költségvetése többlettel zárt. A 2015-ös évre a Parlament az
Egészségbiztosítási Alap kiadási és bevételi előirányzatát egyaránt 1910,8 milliárd forintban határozta
meg. (2. és 3. táblázat)

Bevételek
2014 és 2015 között összesen 26,7 milliárd forinttal nőtt az E. Alap előirányzott költségvetése. A
zárszámadási törvény alapján 2014-ben az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek 47,0 százaléka, 896,9
milliárd forint érkezett járulékbevételekből, illetve hozzájárulásokból, ami csaknem 130 milliárd forinttal
több, mint az előző évben volt. A 2015-ös évre vonatkozó előirányzatban ugyanakkor már 1198,5 milliárd
forint szerepel a járulékbevételek soron, ami az E. Alap teljes bevételeinek a 62,7 százaléka. A viszonylag
jelentős változások nem többletforrások megjelenésének, hanem a meglévő források belső
átstrukturálásának köszönhetők. A változások közül mindenképpen kiemelendő, hogy a
Munkahelyvédelmi Akcióterv és a rokkantsági, rehabilitációs ellátások finanszírozása jelentősen átalakult
az elmúlt években, illetve bevezetésre került a dohányipari vállalkozások által fizetendő egészségügyi
hozzájárulás.
2013-ban indította a kormány a Munkahelyvédelmi Akciótervet, amelynek keretében lehetőséget
teremtettek arra, hogy a munkáltatók járulékfizetési kedvezményeket kapjanak a 25 évnél fiatalabb, az
alacsony iskolázottságú, illetve az 55 évnél idősebb munkavállalók alkalmazásáért. 2012-ben a
munkáltatói társadalombiztosítási járulékot (egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék és munkaerőpiaci
hozzájárulás) szociális hozzájárulási adó névre változtatták, 2013-tól pedig annak nagyobbik része
(2 057,0 milliárd Ft) a Nyugdíjbiztosítási Alapba folyik be. 2013-ban a Szociális hozzájárulási adó E.
Alapot megillető része a korábbi 150,5 milliárdos összeg helyett csupán 1,8 milliárd forintot tett ki. A kieső
bevételeket a központi költségvetésből pótolták, egy 162,5 milliárd forintos célzott támogatással, amely a
Munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódott. Ez a tétel 2014-ben már csupán 92,2 milliárd forintot tett
ki, míg a 2015-ös költségvetésben már nem is szerepelt. Ezzel párhuzamosan a Szociális hozzájárulási
adóból átadott adóbevételek összege 2014-ben 78,1 milliárd forintra emelkedett, míg 2015-ben már 347,6
milliárdot tett ki. Mindez azonban csupán belső átcsoportosítás eredménye, hiszen a Munkahelyvédelmi
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Akcióterv kivezetése és a Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszközök
csökkentése összesen 255,2 milliárd forintot tett ki együttesen. Az egészségügyi szolgáltatási járulék
(amelyet azoknak kell fizetniük, akik nem biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra a törvény
alapján nem jogosultak) összege 2015-ben havi 6930 forintra emelkedett az előző éves 6810 forintról.
A központi költségvetési hozzájárulások aránya 2015-ben jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest.
Mindez főként annak köszönhető, hogy a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett
pénzeszközök sor 172,3 milliárd forinttal lett kevesebb az előző évhez képest (2014-ben még a
rokkantsági, rehabilitációs ellátásokat teljes összegükkel támogatta a költségvetés, 2015-ben az Alap a
rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére kapott támogatást), illetve központi
költségvetésben tervezett pénzeszközátadás a 93,6 milliárd forintról 30 milliárdra redukálódott, valamint
Munkahelyvédelmi Akciótervhez kapcsolódó sor kivezetésre került.
2014-ben a biztosítottak által fizetett egészségügyi járulékok összege 42,5 milliárd forinttal haladta meg
az előzetesen tervezett összeget. A 7,5 százalékos növekedés főként – a közmunkaprogram
kiszélesítésének is köszönhető – munkanélküliség-csökkenésnek, illetve az átlagbérek növekedésének
tudható be. A 2015-ös előirányzat 639,4 milliárd forintos bevétellel számol ezen a területen.
Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek a 2015-re vonatkozó előirányzat
alapján 129,5 milliárd forintot értek el, ami 17 milliárdos emelkedést jelent az előző évhez képest. A pozitív
irányú változás nagy része a 2015-ben bevezetésre került dohányipari vállalkozások által fizetendő
egészségügyi hozzájárulásnak köszönhető. A hozzájárulás alapja az előző adóévben elért nettó
árbevétel, míg a hozzájárulás mértéke az adóalap 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,2
százalék, de legalább harmincmillió forint, az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 60 milliárd forintot
meg nem haladó része után 2,5 százalék, az adóalap 60 milliárd forintot meghaladó része után 4,5
százalék. Az adóévi hozzájárulás - legfeljebb az egyébként fizetendő hozzájárulás 80 százalékáig csökkenthető az adóévben beruházásként elszámolt összeg 30 százalékának és a beruházás
megvalósításához igénybevett állami vagy uniós támogatások összegének pozitív különbözetével. [2014.
évi XCIV. törvény a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról] Fontos azonban
megemlíteni az új adóval kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság 2015. július 15-én ún. hivatalos
vizsgálati eljárás megindításáról döntött, melynek keretében felfüggesztette a szabályozást, így az
érintettek a vizsgálat lezárultáig nem kötelezhetők a kötelezettségeik teljesítésére. A 2013-ban
bevezetésre került baleseti adó a vizsgált időszakban 23 milliárd forintos, míg népegészségügyi
termékadó 19 milliárd forintos bevételt jelentett átlagosan éves szinten az ágazatnak.
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2. táblázat: Az Egészségbiztosítási Alap bevételei

Millió forint

Az Egészségbiztosítási
Alap bevételei

2013
(költségvetési
előirányzat)

2013
(zárszámadás)

2014
(költségvetési
előirányzat)

2014
(zárszámadás)

2015
(költségvetési
előirányzat)

1 804 273,9

1 848 132,6

1 884 177,5

1 907 617,5

1 910 840,1

Járulékbevételek és
szociális hozzájárulási
adó

727 012,8

768 041,2

852 865,0

896 942,8

1 198 523,6

Központi költségvetési
hozzájárulások

974 034,5

967 069,4

922 785,9

897 348,9

582 367,3

Egészségbiztosítási
tevékenységgel
kapcsolatos egyéb
bevételek

102 787,0

111 170,4

108 087,0

112 400,9

129 515,6

424,6

1 839,9

424,6

914,3

424,6

15,0

11,7

15,0

10,6

9,0

Működési és felhalmozási
célú bevételek
Vagyongazdálkodással
kapcsolatos bevételek

Kiadások
2012-ben jelentősen átalakultak az E. Alap belső kiadási arányai, köszönhetően a rokkantsági és
rehabilitációs ellátások finanszírozásának a Nyugdíjbiztosítási Alaptól történő átvételének. A 2013-as
évtől kezdődően a pénzbeli ellátások aránya a teljes alap kiadásainak 30 százalékát teszik ki. A
táppénzre, táppénz kiszámítására vonatkozó szabályok 2015-ben jelentősen változtak [2014. évi CXI.
törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról], így 2013-hoz
képest 2015-re 8,6 milliárd forinttal nő a táppénzre fordított tervezett kiadás, ami 14,4 százalékos
emelkedést jelent. Szintén emelkedett a gyermekgondozási díjra fordított összeg 15,7 milliárd forinttal.
Ez a gyermekgondozási díj kiterjesztésével kapcsolatos rendelkezésekkel hozható összefüggésbe [1997.
évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól]. 2014 január 1-jén lépett életbe a „GYED
Extra” Az új szabályozás lényege, hogy a kisgyermekét nevelő szülő a GYED folyósítása mellett korlátlan
időtartamban dolgozhat. Másik előnye az új rendelkezésnek, hogy ha a GYED vagy GYES folyósítása
közben újabb gyermek születik, akkor a korábbi gyermek után járó ellátás nem szűnik meg, hanem a
jogosultság ideje alatt mindkét gyermek után folyósítják azokat. A GYED Extrát 2014-ben mintegy 50
ezren vettek igénybe.3 Szintén 2014. január 1-jétől vezették be a „Diplomás GYED”-et is, amely a gyermek
3

KSH Statisztikai Tükör 2015/45, 4. oldal
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egyéves koráig jár, összege pedig az alapképzés esetén a minimálbér 70 százaléka, mesterképzés
esetén pedig a garantált bérminimum 70 százaléka. Az új ellátás annak jár, aki magyar felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán a szülést megelőző két éven belül két aktív félév hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül szül.
Csökkent viszont a rokkantsági, rehabilitációs eljárások finanszírozása 14,0 milliárd forinttal. A külföldi
gyógykezeléssel kapcsolatos segélyek sor 2015-től megszűnt, az itt korábban szereplő évi 1,5 milliárd
forintos összeg átkerült a Nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások sorra.
Az E. Alap összes kiadása 62,2 milliárd forinttal növekedett 2013 és 2015 között, ami 3,4 százalékos
nominális- és 1,9 százalékos reálérték emelkedést jelent. A növekedés nagy része (51,7 milliárd forint) a
természetbeli ellátások területén jelenik meg. A gyógyító megelőző ellátásokra fordított források a 2014es zárszámadás szerint elérik a 945,6 milliárd forintot, amely 37,6 milliárd forinttal több, mint a 2013-as
összeg volt. A többletforrásból 2014-ben 6,0 milliárd forintot a háziorvosok kaptak meg. 2015-től kezdetét
veszi a háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme, amely újabb 10,0 milliárd forintnyi forrást (havi
130 ezer forintot praxisonként) biztosít a háziorvosok számára, ez az összeg a célelőirányzatok között
jelenik meg.
A 2013-as tényleges kiadáshoz képest 2014-ben 6,4 százalékkal nőtt az összevont szakellátás tényleges
kiadása. A 2015-ös 650,0 milliárd forint összevont szakellátásra előirányzott összeg a 2013-as tényleges
kiadásnál 5 százalékkal magasabb, de még így is kevesebb, mint a 2014-es valós ráfordítás volt (658,2
milliárd forint). 2014-ben 2013-hoz képest 37,7 milliárd forinttal többet fordítottak a fekvőbeteg ellátás
finanszírozására. A növekedés részben a speciális finanszírozású ellátások között jelent meg (17,3
milliárd Ft), míg az aktív fekvőbeteg ellátásra fordított kiadások 19,3 milliárd forinttal emelkedtek.
Igen jelentős eltérések találhatóak a célelőirányzatok között. 2013-ban három nagyobb tételből tevődött
össze a célelőirányzatok 93,3 milliárd forintos sora. A legnagyobb összeget (33,1 milliárd forintot) az
ágazati intézmények adósság-konszolidációjának támogatása tette ki, míg a másik két tétel egyaránt az
ágazati dolgozók béremeléséhez kapcsolódott, összesen 52,8 milliárd forint összegben. Ehhez képest
2014-ben már 59,3 milliárd forint került elköltésre az ágazati dolgozók bérfejlesztésének fedezeteként. A
2015-ös előirányzatban 77,7 milliárd forintos célelőirányzat szerepelt, amely azonban nem tartalmazza a
külön forrásból megvalósult 60 milliárd forintos kórházi konszolidációt.
Az egyéb természetbeni juttatásokra 2014-ben 379,9 milliárd forintot fordítottak az E. Alapból, amely 16,2
milliárddal több, mint amennyi az előző éves kiadás volt. A 2015-ös évre vonatkozó előirányzat az egyéb
természetbeni juttatások esetében 374,8 milliárd forint, amely 5,1 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző
éves teljesítés volt. A 2014-es összegből a gyógyszerkassza 302,3 milliárd forinttal, a gyógyászati
segédeszközök támogatása 55,9 milliárd forinttal, míg a külföldi ellátásokkal kapcsolatos kassza 12
milliárd forinttal részesült. A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő ellátások
költségvetési sorainak struktúrája 2014-ben megváltozott, ami megnehezíti az erre a célra történő
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ráfordítások idősoros elemzését. Az átalakításra az Európai Unió határon átnyúló ellátásokról szóló
direktívája miatt volt szükség. 2015-ben nem figyelhető meg jelentős átrendeződés az egyéb
természetbeni juttatások kasszasoron belül.
Érdemes megemlíteni, hogy a gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 2013-ban 58,7, 2014-ben
57,4 milliárd forintot tettek ki, melyek egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
soron jelennek meg az E. Alapban. A 2015-re előirányzott összeg 58 milliárd Ft.
3. táblázat: Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
2013
(költségvetési
előirányzat

2013
(zárszámadás)

2014
(költségvetési
előirányzat

2014
(zárszámadás)

2015
(költségvetési
előirányzat)

1 804 273,9

1 848 645,4

1 884 177,5

1 907 209,6

1 910 840,1

557 664,3

553 437,4

561 900,0

559 065,1

565 362,1

Természetbeni ellátások

1 223 610,2

1 271 716,9

1 300 275,4

1 325 520,6

1 323 424,6

Természetbeni gyógyítómegelőző ellátások

880 606,2

908 008,8

931 870,2

945 649,1

948 630,6

Alapellátás

130 048,6

136 190,0

146 192,5

147 757,7

145 422,5

4 337,6

4 276,4

4 479,8

4 440,0,

4 596,8

Fekvő- és járóbeteg
szakellátás + CT, MRI
(laborkasszával)

651 498,9

618 742,0

636 073,7

658 168,6

650 015,0

Egyéb természetbeni
gyógyító-megelőző
ellátások

94 721,1

148 800,4

145 124,2

141 722,9

148 576,3

Egyéb természetbeni
ellátások

343 004,0

363 708,1

368 405,2

379 871,5

374 794,0

Gyógyszertámogatás

279 981,0

296 023,6

294 114,0

302 304,0

298 114,0

Gyógyszertámogatás
kiadásai

220 981,0

281 532,4

222 414,0

286 369,0

224 414,0

43 313,0

51 459,2

51 300,0

55 947,7

51 300,0

Egyéb természetbeni
ellátások

19 710

16 225,3

22 991,2

21 619,8

25 380,0

Nemzetközi
egyezményekből eredő
és külföldön történő
ellátások kiadásai

5 610,0

7010,4

9 551,2

12 049,7

12 004,6

Millió forint
Az Egészségbiztosítási
Alap kiadásai
Az Egészségbiztosítási
Alap pénzbeli ellátásai

Házi szakápolás

Gyógyászati
segédeszközök
támogatása
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2013
(költségvetési
előirányzat

2013
(zárszámadás)

2014
(költségvetési
előirányzat

2014
(zárszámadás)

2015
(költségvetési
előirányzat)

Az Egészségbiztosítási
Alap egyéb kiadásai

13 860,0

12 837,8

13 125,0

12 907,3

13 225,3

Egészségbiztosítási
költségvetési szervek és
központi kezelésű
előirányzatok

9 139,4

10 653,3

8 877,1

9 716,6

8 828,1

Millió forint

Az egészségügy irányításának szervezeti struktúrája
2015. március 1-től változások következtek be az egészségügyi háttérintézetek szervezetében és
feladataiban. Az átalakításokkal a kormány célja az volt, hogy a háttérintézeti struktúra egyszerűbb,
átláthatóbb legyen.
Átalakultak az ÁNTSZ intézetei, az új struktúrában az ÁNTSZ – OTH alá négy országos intézet tartozik:
-

-

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI),
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), amely az Országos Alapellátási Intézet, az
Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)
integrálta,
Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
Országos Közegészségügyi Központ (OKK). Az OKK integrálta az Országos „Frederic JoliotCurie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetet, az Országos Kémiai Biztonsági
Intézetet és az Országos Környezetegészségügyi Intézetet.

A GYEMSZI átalakítása feladatainak, profiljának szűkítését jelentette, egyes feladatok (főigazgatóságok)
önállóvá váltak és más intézetekkel kerültek összevonásra. Az átalakulás után létrejött intézetek a
következők:
-

-

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), amely a GYEMSZI
Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága,
Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében a GYEMSZI, az ÁNTSZ
meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ valamint az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet jogutódja,
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), amely a GYEMSZI Emberi Erőforrások
Főigazgatóságát és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt integrálta,
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), a GYEMSZI utódszervezete, amely fő profilja a
kórházfenntartás.

A GYEMSZI kórházi ellátással kapcsolatos feladatai is változtak, a minőségügyi szakfőorvosi rendszer
működtetése az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz került
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(OBDK), az intézményi- és ellátásszervezési feladatokat pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) vette át.
Az egészségügyi rendszer irányításának 2015 márciusától érvényes szervezeti kapcsolatait az 1. ábra
tartalmazza.
1. ábra: Szervezeti kapcsolatok a magyar egészségügy irányításában

Központi intézetek, hivatalok

Kormány
Szakmai
Kollégium

EMMI: Emberi Erőforrások
Minisztériuma

OBDK: Országos
Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és
Dokumentációs Központ
OEP: Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár

ÁNTSZ: Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat

Egészségügyért Felelős
Államtitkárság
Felsőoktatásért Felelős
Államtitkárság

NEFI: Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet

ENKK: Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési
Központ

Országos Közegészségügyi
Központ

OGYÉI: Országos
Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi
Intézet

EKI: Egészségügyi
Készletgazdálkodási
Intézet

ÁEEK: Állami Egészségügyi
Ellátó Központ

Országos Epidemiológiai
Központ

Az egészségügy tulajdonviszonyaiban 2012. január 1-től történtek változások. Ettől az időponttól állami
feladat a fekvőbeteg- és járóbeteg szakellátás biztosítása. 2012. januárjától a megyei és fővárosi
önkormányzat tulajdonában lévő kórházak és a kórházakhoz integrált járóbeteg szakrendelők, 2012
májusától pedig a települési önkormányzatok tulajdonában lévő kórházak állami tulajdonba kerültek. Az
önkormányzatok tulajdonában az önálló járóbeteg szakellátó rendelők maradtak.
Az alapellátásról a területi önkormányzatnak kell gondoskodnia. [2015. évi CXXIII. törvény az
egészségügyi alapellátásról]
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Népegészségügy
A lakosság egészségi állapota, egészségmagatartása
Magyarország népessége 2015. január 1-jén 9 millió 849 ezer fő volt, a lakosságszám a 80-as évek eleje
óta csökkenő tendenciájú.
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen. 2014-ben
Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 72,1 év volt, míg a nőké 78,9 év. 2013hoz képest (72,01 év és 78,73 év) ez növekedést jelez, ami hosszabb időtávon is megfigyelhető. 2001hez képest a nők átlagos várható élettartama 2,4 évvel, a férfiaké 4 évvel nőtt. Mindkét mutató továbbra
is jelentősen elmarad ugyanakkor az Európai Unió átlagától (77,1 év a férfiaknál és 82,6 év a nőknél
2013-ban).4 Az adatokból az is kitűnik, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség (6,8 év), csökkenő
tendenciája ellenére, szintén meghaladja az uniós átlag értékét (5,5 év).
A 40 éves korban várható élettartam 2013-ban - az Eurostat adatai alapján - Magyarországon a férfiaknál
33,6 év, a nőknél 40 év volt. Az EU átlaga ugyanebben az évben 39,1 év és 44,1 év. A 65 éves korban
várható élettartam az 2013-ban Eurostat adatai alapján, Magyarországon a férfiaknál 14,5 év, a nőknél
18,4 év volt. Az EU átlaga ugyanebben az évben 17,9 év és 21,3 év.
A várható egészséges életévek (healthy life years) értéke Magyarországon 2013-ban – ismét az Eurostat
adatbázisa alapján – 60,1 év volt a nőknél és 59,1 év a férfiaknál. Ez 2012-höz képest némi visszaesést
mutat, megtörve egy hosszabb, emelkedő trendet. Az EU átlaga (61,5 illetve 61,4 év) viszonylag kevéssel
haladja meg a hazai értékeket. Továbbra is jellemző a korábbi évek trendje – mind Európában, mind
pedig azon belül Magyarországon – mely szerint a nők ugyan hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, ezt a
többletet azonban jellemzően valamilyen egészségkárosodás mellett töltik el.
A lakosság összhalálozása az ezredforduló óta lassan csökken. 2014-ben ezer lakosra 12,8 halálozás
jutott5. A standardizált halálozási ráta 2012-es EU-s adatai szerint a magyarországi halálozási ráta az
uniós átlagot harmadával meghaladja6. A csecsemőhalandóság mértéke 2014-ben 4,6 volt ezer
élveszületettre számítva. A halálozási ráta csökkenése a halálozások felét kitevő keringési rendszer
betegségei miatt bekövetkező halálozások javulásának tudható be.7 2012-ben a keringési betegségek
standardizált halálozási rátája 100 ezer lakosra 779 (az EU átlag duplája).8

4

Forrás: Eurostat

5

KSH

6

Eurostat

7

KSH: Magyarország, 2014. Budapest, 2015.

8

Eurostat
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A halálozások negyedét kitevő rosszindulatú daganatos halálozás terén Magyarország még nem tudott
kedvező változást elérni. A daganatok okozta standardizált halálozás 361,1/100 ezer fő, ezen belül is a
légcső, hörgő és tüdőrák okozta halálozás Magyarországon az EU tagországok között a legmagasabb 9.
2. ábra: 100 ezer lakosra jutó standardizált halálozás, 2012
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1 400,00
1 200,00

1 035,1

1 000,00
779,4

800,00
600,00
400,00
200,00

394,2

361,1
267,2
93,0
55,5

80,0
52,6

78,8
83,7

73,6
45,3

70,3
46,7

8,4
6,3

0,00

EU

Magyarország

Forrás: Eurostat

Bár számos szűrővizsgálat országosan elérhető, a magyar lakosság átszűrtsége uniós
összehasonlításban az alacsonyak közé tartozik. 2013-ban az 50-69 éves nők 43,3 százaléka vett részt
mellrák szűrésen, a 20-69 éves nők 35,7 százaléka méhnyak-rák szűrésen. (Pl. az Egyesült Királyságban
ezek az arányok 75,9 és 78,4 százalék, Hollandiában 78,6 és 64,7 százalék.)10 A magas halandóságot
okozó daganatos betegségek közül a 25-65 éves nők háromévente vehetnek részt szervezett méhnyak
szűrésben, a 45-65 év közötti nők pedig kétévente mammográfiai szűrésben.11

9

Eurostat

10

Eurostat

11

http://egeszseg.hu/-/szervezett-szurovizsgalatok
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Jelenleg a tüdőszűrés esetében lehet kötelező jellegről beszélni. A tüdőszűrés azokon a területeken
kötelező, ahol a tuberkulózisos betegek száma 100 ezer lakosonként több mint 25. Kötelező még az
évente végzett tüdőszűrés meghatározott csoportok, pl. hajléktalanok, egyes egészségügyi szakmák
dolgozói stb. számára is.
A prevenciót kiterjedt védőoltás program szolgálja. A kötelező oltások a BCG, a DTPa, IPV, Hib, MMR,
HepatitisB oltások, 2014-től a PCV oltás12. A humán papillomavírus (HPV) elleni önkéntes védőoltás
szintén 2014-ben került be a magyar védőoltási rendszerbe. A védőoltást 2014 őszétől minden évben, az
általános iskola VII. osztályát végző, 12. életévüket betöltött lányok kaphatják meg térítésmentesen. 13
Bár a lakosság körében az 2014-ben végzett ELEF (Európai Lakossági Egészségfelmérés) szerint nőtt
az egészségtudatosság (egyre többen tartják az egészségmegőrzés legfontosabb eszközének az
egészségtudatos életmódot), nem javult az egészségmagatartás, amely a jövőre nézve még komoly
feladatok elé állítja a prevencióval, egészségfejlesztéssel foglalkozó szakembereket. A lakosság 29
százaléka dohányzik (2009-hez képest az alkalmi dohányosok aránya csökkent, a rendszeresen
dohányzóké enyhén nőtt), 5,4 százalék önbevallás alapján is nagyivónak minősíthető (2009-ben 4,6
százalék volt az arányuk), a lakosság kétharmada (67 százalék) nem sportol még napi 10 percet sem. A
felnőtt lakosság több mint fele (54 százalék), a középkorú férfiaknak 71 százaléka túlsúlyos vagy elhízott.
Mindennek szerepe lehet abban, hogy a lakosság 55 százaléka küzd valamilyen krónikus
megbetegedéssel.14

Népegészségügyet érintő szabályozás, projektek
Mivel az életmód jelentős szerepet játszik a mortalitás és a morbiditás alakulásában, kiemelt figyelmet
érdemel, hogy az elmúlt években számos jogszabályi változás is segítette az egészségesebb életmód
kialakulását. Magyarország 2012-ben vezette be a népegészségügyi termékadót, amely az
egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítását és az egészségügy autonóm bevételeinek
növelését célozta. 2014 februárjában új egészségügyi szabályozás lépett érvénybe az élelmiszerekben
található transzzsírok (telítetlen zsírok) mennyiségének visszaszorítására.
2012. január 1-től nemzetközi szinten is elismert, a korábbi tiltásokat kiterjesztő szabályozás lépett
érvénybe a nemdohányzók védelmének érdekében. 2013 nyarától, a dohánytermékek kiskereskedelmét
a forgalmazás állami monopóliummá tételével korlátozták.
A lakosság egészséges életmódra ösztönzése a közétkeztetés reformjával folytatódott. A 2014-ben
megjelent, 2015 szeptemberétől hatályos 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó
BCG =Bacillus Calmette-Guérin/tuberculosis elleni oltóanyag; DTPa = diftéria-tetanusz-acelluláris pertussis
komponenseket tartalmazó oltóanyag; IPV = inaktivált poliovírus vakcina; Hib = Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag;
MMR = morbilli-mumpsz-rubeola elleni vakcina; PCV13 = 13-valens konjugált pneumococcus vakcina
12

13

OEK EPINFO, 2015. március 30.

KSH: Európai lakossági egészségfelmérés, 2014 Statisztikai Tükör, 2015. április 30.
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf
14
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táplálkozás-egészségügyi előírásokról meghatározza a különböző közétkeztetési típusoknál naponta
biztosítandó élelmiszercsoportokat (pl. zöldség és gabonafélék arányát). Kijelöli a legfeljebb
megengedhető cukor, zsír és só bevitelt. Meghatározza azon összetevők listáját, melyek
közétkeztetésben való felhasználása tilos, köztük a sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, a 18 év
alatti korcsoport számára a koffeintartalmú italt (tea, illetve a kakaó kivételével), szénsavas vagy cukrozott
üdítőt.
Több olyan uniós forrásból finanszírozott program indult, amely célja az életmódváltás támogatása, az
átszűrtségi arány, illetve a népegészségügyi célú programok hatékonyságának javítása.
A TÁMOP-6.1.2/11/3 és TÁMOP – 6.1.2/LHH/11/B „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázatok keretében kialakított 61
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) működésével több járásban életmódváltást támogató programok (pl.:
betegklubok, egészséges táplálkozást és testmozgást ösztönző közösségi programok) kialakítására
került sor.15 Az EFI-k fő feladata az egészségfejlesztés terén a közösségi szakmai hálózatok kiépítése,
gondozása, személyes és lakossági irányú egészségmegőrző tevékenységek szervezése (testmozgás,
energiaegyensúly, dohányzás visszaszorítása, helyi szűrésre való mozgósítás).16 A 2015 és 2016. évi
központi költségvetésről szóló törvény nevesített egy, a nem központi finanszírozású Egészségfejlesztési
Irodák támogatása megnevezésű fejezetet, ami ezekre az évekre biztosítja az EFI-k működését.
A védőnői méhnyakszűrés és a vastagbélszűrés kiterjesztésének támogatására a TÁMOP-6.1.3A-13/12013-0001 nyújtott pályázati forrást, amely 2015-ben zárult. A projekt célja, hogy a védőnőket képessé
tegye arra, hogy alkalmasak legyenek önállóan méhnyakszűrést végezni, bekapcsolódva ezzel a
szervezett méhnyakszűrés folyamatába.17 A pályázatnak köszönhetően 2015 júniusától 736 védőnő
végez méhnyakszűrést a körzetében.18
2013-ban indult az OTH saját szűrővizsgálati keretének terhére Győr-Moson-Sopron, Heves és Nógrád
megyékben egy vastagbélszűrési modellprogram, amely alapja a székletvérvizsgálat volt. A program az
50-70 év közötti nőket és férfiakat érintette. 2015-ben pedig a TÁMOP 6.1.3/A projekt keretében indult
Csongrád megyében egy másik, kétéves modellkísérlet. Az uniós forrás a székletvérvizsgálat
elvégzésére szolgál fedezetül, az OEP finanszírozza a megyében fellelhető hat endoscopos laboratórium
költségeit. A kiszűrt betegek szakellátásának finanszírozása az intézményi TVK kereten felül

TÁMOP-6.1.2/11/3
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_tamop_6_1_2_11_3_egeszsegre_nevelo_es_szemleletformalo_eletmod_programok_a_k
istersegekben_cimu_konstrukcio_szakmai_modositasa (2015. december 21.)
15

Dr. Koós Tamás: Az EFI-k szakmai tevékenysége – Szakmai programok az EFI-k részére, szakmai- módszertani
fejlesztési lehetőségek, 2013.június 27. - http://www.oefi.hu/efi/eload_koos_t_20130627.pdf (2015. december 21.)
16

17

TÁMOP-6.1.3A-13/1-2013 0001
https://www.antsz.hu/projektek/tamop_613_szuroprogram/almenuk/alprojektek/kommunikacio/tamop_613_szuroprogram.ht
ml (2015. december 21.)
18 VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS – ÁNTSZ Hírlevél https://www.antsz.hu/data/cms68183/Hirlevel_v.pdf (2015. december 8.)
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finanszírozható a miniszteri keret terhére.19 Az országos, szervezett szűrés a tervek szerint 2017. II.
felében indul majd.20
TÁMOP-6.1.1/12/1 program célja a népegészségügy intézményrendszer hatékonyságának javítása a
különböző színtereken (iskolák, munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet
támogató szakmai hálózat létrehozása volt.21

Alapellátás
2014 végén 6616 közfinanszírozott háziorvosi szolgálat tevékenykedett az országban, közülük 5075 volt
a felnőtt és vegyes szolgálatok száma, 1541 a gyermekorvosi szolgálatok száma. Egy szolgálatra
átlagosan 1426 lakos jutott. A védőnők száma 5054, az iskolaorvosoké 3287 a fogászati alapellátási
szolgáltatóké pedig 3376.22
Az alapellátás megerősítésére irányuló döntések időszerűségét igazolja, hogy a jelenleg működő 6800
háziorvosi szolgálatból 2015 szeptemberében 238 körzet tartósan betöltetlen (amelyben az ellátási
kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni)23. A háziorvosok
38 százaléka 60 év feletti, a 40 év alatti orvosok aránya pedig csupán 17 százalékos. Hasonlóképpen
nehezíti az ellátottságot a háziorvosok külföldi elvándorlása. A szakorvosi diplomával rendelkező, külföldi
munkavállaláshoz hatósági bizonyítványt igénylő orvosok között számukat illetően 2004 óta az első
helyeken szerepeltek a háziorvosok. 2004 és 2014 között összesen 534 háziorvos kért hatósági
bizonyítványt az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnál diplomája külföldön történő
elismertetéséhez.
Az elmúlt években kiemelt szerepet kapott a háziorvosi szakma vonzóvá tétele. Folytatódtak a praxisjog
megvásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújtó, valamint a tartósan üres praxisok betöltését
támogató pályázatok. 2015-ben a praxisjog pályázat esetében az állam összesen 250 millió Ft keretből

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálja – Egészségügy – Egészségbiztosítás és egyéb
finanszírozás, http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/egeszsegugy/egeszsegbiztositas-egyeb-finanszirozas/egeszsegbiztositasegyeb (2015. december 8.), TÁMOP 6.1.3./A – ÁNTSZ projektek bemutatása https://www.antsz.hu/projektek/tamop_613_szuroprogram/almenuk/alprojektek/vastagbelszures (2015. december 8.)
19

Két év múlva mindenkit szűrnek, Elitmed.hu:
http://www.elitmed.hu/ilam/e_egeszsegugy/ket_ev_mulva_mar_mindenkit_szurnek_13713/ (2015. december 8.)
20

TÁMOP-6.1.1/12/1 program,
http://www.gyemszi.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/pro_jektek/szechenyi2020/kiemelt_jelentosegu_fejlesztesek/tam
op/tamop_611_11/tamop_611_alt_ism (2015. december 21.)
21

22

OEP Statisztikai Évkönyv 2014. Bp. 2015

23 OALI:

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről. http://www.oali.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/tartosanbetoltetlen-korzetek (2015. december 10.)
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(praxisonként maximum 4 millió Ft-tal) támogatta azokat a háziorvosokat, akik praxisjogot szeretnének
vásárolni. A pályázat célja volt, hogy a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére támogatást
nyújtson a háziorvosi életpályán való elinduláshoz. A tartósan (legalább egy éve) betöltetlen háziorvosi
praxisok számának csökkenését egy másik pályázat támogatta. Ez utóbbi célra 2015-ben 500 millió Ft
támogatás állt rendelkezésre. A két pályázat keretében 2015-ben 471,6 millió forint támogatással 64
pályázóval kötöttek szerződést. (39 pályázóval praxisvásárlás, 25 pályázóval tartósan betöltetlen praxis
betöltésére)24 Mindkét pályázat esetében a támogatásban részesülő orvosok vállalják, hogy legalább 4
évet a praxisban dolgoznak. 25
Változások történtek a háziorvosi szolgálatok finanszírozásban is: a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
változása 2015 februárjától módosította a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján a
praxisok fix összegű finanszírozásának díjait, valamint a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
háziorvosi szolgáltatók havi 130 000 Ft összegű rezsitámogatásáról is rendelkezett. [Az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (14. §), módosította a 8/2015 (I.29.) Korm. rendelet ]
2014 áprilisától a háziorvosok indikátorrendszere a felnőtt és vegyes körzetek esetében a gondozásban
részesült krónikus obstruktív tüdőbetegek (COPD) arányának vizsgálatával egészült ki. [11/2011. (III. 30.)
NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól (3. §), módosította a 24/2014 (IV.4.) Emmi
rendelet]
Az alapellátás esetén lakosság közeli, integrált szolgáltatásnyújtás, a háziorvosok kapuőri szerepének
növelése, preventív szolgáltatásaiknak fejlesztése, a háziorvosok által nyújtott definitív ellátások
arányának a növelése jelennek meg célként.26 Az alapellátás megerősítése érdekében tett jelzésértékű
lépés a 2015. augusztus 1-jével hatályba lépett 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról,
amely hangsúlyozza, hogy az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú
része. Ebből adódóan az alapellátás szereplőinek meghatározó feladata van a betegségek
megelőzésében, felismerésében és gyógyításában, ezért szükséges az itt dolgozók életpályájának
kidolgozása, a praxisok értékének növelése. Leszögezi, hogy praxisközösség, illetve a csoportpraxis
elsősorban az egészségügyi alapellátáshoz tartozó megelőző ellátások hatékonyabb nyújtása érdekében
jöhet létre. A részletes szabályozás még nem ismert, a praxisközösségek és csoportpraxisok
kialakításának szempontjai, a foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében végezhető megelőző ellátások
szakmai szabályai egy későbbi rendeltben lesznek meghatározva.

OEP: http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas (2015.
december 21.)
24

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására
http://www.oep.hu//data/cms1007929/Praxisjog_va_sa_rla_s_palyazati_kiiras_20150730_Euk.pdf (2015. december 21.)
25

26

"Egészséges Magyarország 2014-2020" egészségügyi ágazati stratégia, EMMI, 2014.
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Az alapellátás megerősítésében és az alapellátáshoz való viszony alakításában kiemelt szerepet játszik
a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében kidolgozott Alapellátás-fejlesztési Modellprogram,
valamint az Európai Unió által támogatott TÁMOP 6.2.5. B projekt által megtervezett alapellátásra építő
közösségi ellátó hálózat szervezése.
Svájci-Magyar Együttműködés - Alapellátás-fejlesztési Modellprogram
A Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/8/1) népegészségügyi fókuszú alapellátásfejlesztési modellprogramjának keretében praxisközösségek kerültek kialakításra, amelyek célja a
krónikus betegségek komplex kezelése, különféle egészségfejlesztési szolgáltatások biztosítása, az
orvosok és szakdolgozók együttműködésének erősítése, valamint a lakosság bevonása - különös
tekintettel a roma populációra. A 2012-2016 között zajló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram célja, hogy
praxisközösségek kialakításával és az alapellátás prevenciós szolgáltatásainak bővítésével hozzájáruljon
a lakosság egészségi állapotának javításához, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek felszámolásához
különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására. A kezdeményezés két fő elv mentén
indult: további népegészségügyi és egészségfejlesztési kompetenciákkal felruházni a helyi alapellátási
rendszert, másrészt átformálni az önállóan dolgozó alapellátók működési módját. A program az északmagyarországi és az észak-alföldi régió 16 hátrányos helyzetű településén működik, ahol összesen 24
háziorvosi praxis állt össze négy praxisközösséggé.27 A hátrányos helyzetű populáció könnyebb elérése
érdekében a helyi közösségekből praxisonként 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott segéd-egészségőr
került bevonásra, hogy segítsék a helyi lakosokat – elsősorban a romákat abban, hogy az egészségügyi
ellátást és az új szolgáltatásokat igénybe tudják venni.
A program félidei értékelése 2015 áprilisában volt, amely alapjául a projekten belüli adatszolgáltatások,
valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelentési rendszeréből gyűjtött adatok szolgáltak.
Mindezeken felül a praxisközösségi működés számos aspektusát érintő, a praxisközösségi dolgozók által
kitöltött online kérdőívek eredményeit, valamint a négy praxisközösség 64 dolgozójával készített félig
strukturált interjúk tapasztalatait is feldolgozták. A félidei értékelés kimutatta, hogy a lakossággal és az
ágazat szereplőivel való kommunikáció nem megfelelő szintű, a praxisközösségekben nagyon eltérő
módon működnek az egyes szakemberek, a kapacitásuk kihasználtságában és a működési
hatékonyságban is nagyok az eltérések. A 2013. és 2014. év első félévi adatokat összehasonlítva a
kontroll praxisokkal azt láthatjuk, hogy valamennyi praxisközösség esetében nőtt a definitív ellátás aránya
és az orvos-beteg találkozások száma. A program második szakaszában szükséges a szakemberek által
nyújtott többletszolgáltatások mögött rejlő különbözőségek értelmezése, a tevékenységek
standardizálása, a krónikus betegek számára új szolgáltatások indítása, illetve a praxisközösségek

Praxisközösség alatt a háziorvosok, házi gyermekorvosok és az orvosi tevékenységet kiegészítő további egészségügyi
szakemberek (dietetikus, gyógytornász, egészségpszichológus, védőnő, népegészségügyi szakember) csoportját értjük, akik
közösen dolgoznak a modellprogram céljainak megvalósulása érdekében.
27
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működésének jogi és szervezeti formájának kialakítása, valamint különböző finanszírozási ösztönzők
tesztelése.28
TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság
ellátórendszerben – Területi együttműködés kialakítása

fejlesztése

az

egészségügyi

A TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 (Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben – Területi együttműködés kialakítása) projekt a háziorvosok aktivitására és a közösségi
erőforrásokra építve egy a lakossági szükségleteken alapuló szolgáltatási háló kidolgozását célozza. 29 A
projekt egyik fő eleme egy közösségi egészségszervezési modell felállítása, amely a jelenlegi struktúra
rugalmasabb, proaktív, a helyi szükségleteket és célokat akciókra fordítani képes páciens-központú
rendszerré alakítását célozza. Az átalakítást az alapellátástól felfelé haladva tervezi, középpontba állítva
a lakosság egészségélményét, egyéni felelősségét, valamint teret adva az interszektorális
együttműködéseknek és a helyi kezdeményezéseknek. A rendszer a közösségi egészségterveken és az
egészségszervezési irányelveken alapul, és megpróbálja kialakítani a kompetenciákon alapuló
feladatdelegálás, kapacitástervezés rendszerét. A közösségi egészségszervezési modell központi eleme
az alapellátás, így a praxisok (háziorvos és a különböző szakemberek (pl.: ápoló, dietetikus) a
megelőzésben és a felismert betegségek gondozásában nagy szerepet játszanak. Ebből adódóan a
praxisban dolgozók feladatmegosztása, új szereplők, kompetenciák meghatározása, az alapellátás
szolgáltatásainak összehangolása és szervezése a projekt kulcseleme. Mivel a pályázat teszt szakasza
még folyamatban van, így később kerül sor az eredmények értékelésére és az ajánlások
megfogalmazására.
A két innovatív projekt mellett fontos megemlíteni a TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt
projektet, amely a 0-7 éves korosztály optimális fejlődését támogatja, ennek érdekében szükséges, hogy
a gyermekek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban részesüljenek, valamint az ellátórendszer
korábban felismerje a fejlődésben veszélyeztetett gyermekeket. A projekt középpontjában a védőnők és
a gyermekeket ellátó háziorvosok, valamint a szülők álltak. Célként tűzték ki, hogy az alapellátásban
résztvevők legalább 70 százaléka részt vegyen az új, korszerű tananyagon alapuló képzésben. 30

Az egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális
Ellátó Központ támogatásával című program félidei értékelésének kivonata
http://www.alapellatasimodell.hu/images/dokumentumok_szakmai/felidei_HU/f%C3%A9lidei_%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%
A9s_kivonat.pdf (2015. december 10.)
28

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001
http://www.gyemszi.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/pro_jektek/szechenyi2020/kiemelt_jelentosegu_fejlesztesek/tam
op/szervezeti_hat_tamop625b (2015. december 10.)
29

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
http://www.gyemszi.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/pro_jektek/szechenyi2020/kiemelt_jelentosegu_fejlesztesek/tam
op/tamop-614_12_1-2012-0001 (2015. december 10.)
30
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Szakellátás
2014 végén Magyarországon 68 774 működő kórházi ágy volt, amelyből az aktív ágyak száma 42 027;
aránya 61 százalék, a krónikus ágyaké 26 747; aránya 39 százalék. 10 ezer lakosra 69,8 ágy jutott. Az
állami tulajdonban lévő intézmények ágyszáma az összes ágyszám 97 százalékát tette ki. Az egyházi
intézmények az összes ágyszám 2 százalékát, a más magánintézmények alig 1 százalékát képviselték.31
2014-ben összesen 404 finanszírozott szolgáltató dolgozott a járóbeteg szakellátásban, közülük 254 volt
önálló és 150 kórházhoz integrált intézmény. Az ellátott esetszámból és a finanszírozásból az önálló
intézmények 20, az integrált intézmények 80 százalékkal részesedtek.32

Ellátásszervezés
2015. március 1-től az OEP vált a kapacitástervezési és ellátásszervezési feladatok felelősévé.
A 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények
működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól rendelkezett a megyénként és a
fővárosban létrehozandó Megyei Egészségügyi Irányító Bizottságok, illetve Fővárosi és Pest Megyei
Egészségügyi Irányító Bizottságok, valamint az Országos Gyógyintézetek Egészségügyi Irányító
Bizottságok (továbbiakban egészségügyi bizottságok) létrehozásáról.
Az utasítás szerint az Egészségügyi Bizottságok foglalkoznak az egészségügyi szakellátórendszer
megszervezésével; az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátási és az integrált járóbeteg-szakellátási
kapacitások áttekintésével; a tárgyi-személyi szakmai feltételekkel, valamint a fekvőbeteg-szakellátók
gazdasági helyzetének elemzésével, az infekciókontroll tevékenységének vizsgálatával és egyéb
betegbiztonsági kérdésekkel; az intézményi, illetve központi várólisták helyzetének elemzésével és a
várólista-csökkentési program végrehajtásának alakulásával.
A bizottságok az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős miniszter javaslattevő,
véleményező, tanácsadó és döntés-előkészítő testületei. Tagjai az adott megyében székhellyel
rendelkező fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézetek főigazgatói, a megyében működő orvos- és
egészségtudományi képzést folytató egyetem és az OEP képviselői, továbbá meghívottként részt
vesznek az OTH és az OBDK képviselői, a megyében működő Gazdasági Bizottság elnöke és az
egészségügyi szolgáltatók ápolási vezetői által delegált képviselő.
Az Egészségügyi Bizottságok havi rendszerességgel üléseznek és javaslatot tesznek a megye, illetve a
főváros fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóinak területi ellátási kötelezettségére és

31

OEP Statisztikai Évkönyv 2014. Bp. 2015
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annak változtatására, valamint a fekvőbeteg-szakellátási és az integrált járóbeteg-szakellátási
kapacitások és ellátási területek következő finanszírozási évben tervezett módosítására.
Az Egészségügyi Bizottságokhoz hasonló Megyei Egészségügyi Gazdasági Bizottság, Fővárosi és Pest
Megyei Egészségügyi Gazdasági Bizottság, illetve Országos Gyógyintézetek Gazdasági Bizottsága
alakult, amelyek célja a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények kiegyensúlyozott
gazdálkodásának elősegítése és összehangolása.
Az OEP Módszertani Útmutatót készített, amelyben egy integrált egészségügyi szakellátási rendszer
kialakítását tűzte ki célul. A szakellátás bázisának a megyei kórházakat tekintette és ennek alapján
definiálta a regionális és a centrumellátást. A szakmákat területi szintű megjelenésük alapján csoportokba
sorolta. Nem vette figyelembe a progresszivitási szinteket, a szakmák egymáshoz illeszkedését, a
területek demográfiai mutatói esetében csak a lakosságarányt vizsgálta. A megyék közötti
egyenlőtlenségek kezelésére, az azonos esélyű hozzáférés biztosítására a lakosságarányos
forráselosztás rendszerének kialakítását javasolta.33
2015. február 13-án a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészség-gazdaságtan Tagozata és
Tanácsa állásfoglalást tett közzé34 az Egészségügyi Bizottságok üléseinek alapjául szolgáló OEP által
készített Módszertani Útmutatóval kapcsolatban. A Tagozat véleménye szerint az Útmutató nem alkalmas
a kórházi kapacitások átalakítására, mert nem veszi figyelembe a szükségleteken alapuló
kapacitásszervezés módszertani elveit, továbbá nem számol a Semmelweis Terv mentén elindult
változásokkal (kórházakban kialakult progresszivitási szintek, kapcsolódó társszakmák stb.). Az OEP a
megyei TVK rendszer bevezetésével véleményük szerint a problémák kezelése helyett újabb
fesztültséget kelt. Javasolják, hogy az Államtitkárság vegye fontolóra, hogy mivel a fekvőbeteg ellátás
több területe is veszteséges, ezért a nullszaldós költségvetés csak a fix költségek csökkentésével
javítható, amely a kórházak portfóliójának szűkítésével és a telephelyek számának csökkentésével járna
együtt, ami más, rövid idő alatt nem megoldható nehézségek kialakulását vetítené előre. Ajánlásaik
szerint a kórházi adósságspirál megállításához nem elfogadható megoldás a TVK újraelosztás, ehelyett
inkább a makrofinanszírozási feltételek javítására lenne szükség. A Magyar Kórházszövetség és az
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) is vitathatónak tartotta az elkészített Útmutatót,
mivel sem a kialakult egészségügyi térségeket, sem a progresszivitási szinteket, sem az egyéb
demográfiai-epidemiológiai tényezőket nem veszi figyelembe. Az EGVE szerint fontos lenne a kórházi
kapacitások csökkentése mellett elgondolkodni azon is, hogy a betegek milyen szabályok mentén

Muszáj a racionalitás talaján maradni – interjú dr. Sélleiné Márki Máriával, az OEP főigazgatójával, forrás:
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/muszaj_a_racionalitas_talajan_maradni__interju_dr__selleine_marki_mariav
al__az_oep_foigazgatojaval (2015. december 9.)
34 A Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészség-gazdaságtan Tagozat és Tanács METT-2015/1. sz. együttes
állásfoglalása az OEP által összeállított Módszertani Útmutatóról, amely a Megyei Egészségügyi Egyeztető Bizottságok
részére készült, IME XIV. évfolyam 1. szám, 2015. január-február, http://www.imeonline.hu/article/2253/06_10.pdf (2015.
december 8.)
33
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terelhetőek át a járóbeteg ellátásba, illetve hogyan lehetne az orvosokat érdekeltté tenni a ráfordítások
optimalizálásában.35
Az Egészségügyi Bizottságok 2015. május 18-tól kezdtek el dolgozni az egészségügyi ellátórendszer
átalakítását célzó javaslataikon, amelyeket 2015. június 30-ig elkészítettek és megküldték a
jogszabályban nevesített szerveknek.
Az összefoglaló készítésekor nem állt rendelkezésünkre több információ az Egészségügyi Bizottságok
működéséről és tevékenységéről.

A szakellátás finanszírozási szabályainak változásai
2015 elején 6 milliárd Ft többletforrás biztosításával várólista-csökkentési program indult, amely célja
az volt, hogy a program végére a betegeknek 2-3 hónapnál, nagy ortopédiai műtétek esetében pedig fél
évnél ne kelljen többet várakozniuk. A várólista-csökkentési program két részből állt: az egy egymilliárd
Ft előfinanszírozással bonyolított rész 77 százalékos, az ötmilliárd Ft, utófinanszírozású program 40
százalékos teljesítést ért el 2015 augusztusáig. Az előbbiben 1460, az utóbbiban 12147 beteget jelöltek
ki műtétre.36 A várólista-csökkentési program sikeressége érdekében finanszírozási ösztönzőket
alakítottak ki: ezek az ellátások az alapdíj 110 százalékával számolhatók el. [124/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról] A krónikus ellátás
tekintetében az intézményen belüli aktív osztályról krónikus osztályra történő áthelyezés esetén a
finanszírozási napidíj a normatív ápolási idő leteltétől számolható el. A programban résztvevő betegek
nyomonkövetése érdekében egy új térítési kategóriát vezettek be (X-aktív, 1- krónikus). A program
lehetőséget ad az intézményeknek egyrészt a saját várólistájuk csökkentésére, másrészt szabad
kapacitások esetén a sorrendiség megőrzésével más szolgáltatók várólistájáról betegek átvételére.37
Az egynapos esetek elszámolásában is történek változások: az egynapos sebészeti ellátások minden
esetben (a TVK fölött is) alapdíjjal kerülnek kifizetésre. [124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról]

Lezárult az egyeztetés, Zombor kézhez kapta az ajánlásokat, www.elitmed.hu,
http://www.elitmed.hu/ilam/egeszsegpolitika/lezarult_az_egyeztetes_zombor_ma_kezhez_kapta_az_ajanlasokat_13164/
(2015. december 8.)
36 Dr. Kiss Zsolt: Működő példák a célzott forrásbővítésre… Medical Tribune: Kitörési pontok a magyar egészségügyben
konferencia, 2015. október 14-15.
37 Dr. Kiss Zsolt: A várólista-csökkentési programok tapasztalatai, Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszus, Debrecen,
2015. április 22. forrás:
http://www.mkszkongresszus.hu/eloadasok/20150422/6_egynapos_ellatasok/1500_Kiss_Zsolt_MKSz_varolista_tajekoztato_
2015aprilis22.pptx. (2015. december 8.)
35
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Mivel az onkológiai ellátásban az időben elvégzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatnak kiemelt
jelentősége van, ezért a betegség korai diagnózisának felállítása és progressziójának követése
érdekében 2015. június 1-től daganatos kórkép gyanúja esetén, a beutaló kiállításától számított 14 napon
belül a szolgáltató köteles elvégezni a CT, MRI vizsgálatot. Rosszindulatú daganatos kórkép gyanúja
esetén a vizsgálatot elrendelő orvosnak fel kell tüntetnie a „14 napos szabály” megnevezést. A
vizsgálatot az OEP alapesetben az egészségügyi szolgáltató TVK keretének terhére finanszírozza,
azonban amennyiben beigazolódik a rosszindulatú daganat ténye, a 99930-as kiegészítő kód
lejelentésével TVK mentesen elszámolható az ellátás. Ha az egészségügyi szolgáltató nem tudja
elvégezni a CT, MRI vizsgálatot és helyette más, az OEP által meghatározott, a beteg ellátására
területileg nem kötelezett ellátó végzi el a vizsgálatot, akkor a vizsgálat elszámolása az ellátási
kötelezettséggel rendelkező szolgáltató TVK keretének terhére történik. [124/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról]
A TVK mentes ellátások köre 2014-től az égéssebészeti, gyomor- és bélvérzéses esetek, 1500 gramm
alatt született csecsemők, az akut leukémiában szenvedő gyermekek ellátásával és a szívtranszplantáció
előtti kivizsgálással, valamint a központi idegrendszer endovascularis műtéteivel bővült. [4/2014. (I. 20.)
EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról] A járóbeteg
ellátásban TVK mentes lett a népegészségügyi szűrőprogram keretében végzett mammográfiás szűrés
és nőgyógyászati citológia, valamint az újszülött öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése. A területileg
korlátozottan végzett vastagbélrák szűrés során kiszűrt betegek szakellátásának finanszírozása az
intézményi TVK kereten felül finanszírozható a miniszteri keret terhére.
2014-ben új HBCS-k jelentek meg például a gastrointestinalis vérzések, a légzőrendszer nagyobb videothoracoscopos műtéteinek vagy a műlencse beültetések finanszírozására, emellett a nagyértékű
eljárások kódjai is bővültek: pl. gerincsebészeti és idegsebészeti eljárásokkal, vagy pl. a
tüdőtranszpantáció hazai díjtételének kialakításával. Ez utóbbihoz kapcsolódik, hogy az Országos
Onkológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös együttműködésének köszönhetően 2015 év végig
megteremtődnek a tüdőtranszplantáció elvégezéséhez szükséges feltételek hazánkban is. Eddig
Bécsben végezték ezeket a műtéteket, jelenleg 16-an várnak tüdőre.38 Az első sikeres tüdőátültetésre
2015 decemberében került sor az Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Klinikáján.39
Sándor Judit: Finanszírozási változások 2014-ben, A Magyar Kórházszövetség Hivatalos Lapja: Kórház, 2014/1-2. 24.
oldal, forrás: http://www.korhazszovetseg.hu/korhaz_szaklap
38

OOI – Tüdőtranszplantáció - http://www.onkol.hu/hu/content/tudotranszplantacio (2015. december 8.)
Magyarországon is elérhető lesz a tüdőtranszplantáció, www.kormány.hu http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/elo-kozvetites-kormanyszovivoi-sajtotajekoztato-20141212 (2015.
december 8.)
Megtörtént az első tüdőtranszplantáció Magyarországon.
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/megtortent_az_elso_tudotranszplantacio_magyarorszagon/228141/ (2015.
december 21.)
39
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A járóbeteg ellátásban visszaállították a korábbi degressziós elszámolási szabályokat (a
degresszív elszámolási lehetőséget 2011-ben vezették be, 2013-ban szűkítették a lehetőségeket), amely
megvalósításához 1,6 milliárd Ft többletforrást biztosítottak. Ennek köszönhetően a korábbi degressziós
sávok alapján a többletteljesítményt az OEP 100 és 110 százalék között 30 százalékos, 110 és 120
százalék között 20 százalékos finanszírozással számolja el.40 2015-ben megjelent új OENO kódok közt
szerepelnek például a transztelefonikus EKG alkalmazásához köthető részletes kódok. [4/2014. (I. 20.)
EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról]
A krónikus ellátásban új tevékenységkódokat vezettek be, valamint új krónikus szorzókat alakítottak ki
(pszichiátriai rehabilitáció – A, B, C szint, természeti gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus
ellátás - 1,8-as szorzó, tartósan intubált gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása - 3,8).41 2015ben az OEP a szakmával együttműködve egy speciális case-mix típusú osztályozási és finanszírozási
rendszert dolgozott ki a Rehabilitációs Ellátási Programokra (REP). A fejlesztési program első változata
tartalmazza a besorolási rendszer elkészítését, az elszámoláshoz szükséges új adatszolgáltatási
rendszer kialakítását, az ellátási igények értékelését, a költségszámítások elvégzését, illetve a TEK
meghatározását. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 2015 tavaszán pályázatot írt ki a
Rehabilitációs Ellátási Program Csoportok (REPCs) alapján történő, az esetfinanszírozást segítő
adatgyűjtésre és ráfordítási vizsgálatban történő részvételre. A pilot tervezett menetrendje alapján az
adatgyűjtési időszak 2015. szeptember végéig tartott, jelenleg az értékelés és a REP szabálykönyv
kidolgozása zajlik. Egy négy hónapos türelmi időszakot követően, 2016. május 1-jével történhet meg az
átállás az új finanszírozásra.42
Kórházi adósságkonszolidáció
A MÁK adatai szerint 2015. március 31-én az egészségügyi intézmények (az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési intézményi kategóriába eső járó- és fekvőbeteg szakellátás
intézményei, az egészségügyi ágazati háttérintézmények, valamint a klinikai központtal rendelkező
felsőoktatási intézmények együttesen) lejárt tartozásállománya 84,6 milliárd forint volt. (Ebből a járó és
Sándor Judit: Finanszírozási változások 2014-ben, A Magyar Kórházszövetség Hivatalos Lapja: Kórház, 2014/1-2. 24.
oldal, forrás: http://www.korhazszovetseg.hu/korhaz_szaklap (2015. december 8.)
40

Sándor Judit: Finanszírozási változások 2014-ben, A Magyar Kórházszövetség Hivatalos Lapja: Kórház, 2014/1-2. 24.
oldal, forrás: http://www.korhazszovetseg.hu/korhaz_szaklap (2015. december 8.)
41

Cserháti Péter: A rehabilitációs ellátás helyzete,
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/upload/rehab/document/cserhati_a_rehabilitacios_ellatas_helyzete.pdf?web_id=54C93
DDF9F817EC,54C93DDF9F817EC (2015. december 8.)
42

OORI pályázati felhívás 2015 - http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=42735 (2015. december 8.)
Kiss Zsolt, Dr. Kiss Mária, Kerekes Éva, Dr. Nagy Júlia, Hollósy Emília : REPCS ‐ finanszírozási rendszer korszerűsítés a
rehabilitációs ellátás fejlődéséért, VIII. IME – META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia, 2014.
június 18-19. forrás: http://www.imeonline.hu/uploads/Kiss%20Zsolt%20-%20REPCS%20%20%20%20finansz%C3%ADroz%C3%A1si%20rendszer%20korszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9s%20a%20rehabilit%C
3%A1ci%C3%B3s%20ell%C3%A1t%C3%A1s%20fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9s%C3%A9rt.pdf (2015. december 8. )
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fekvőbeteg szakellátás intézményei és a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézmények
tartozásállománya 77,8 milliárd Ft.) A 84,6 milliárd forintból a szállítókkal-szolgáltatókkal szemben
fennálló tartozás állománya 84,0 milliárd Ft. A Kormány 1226/2015. (IV. 20.) Kormány határozatában a
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának állam általi
rendezésére 60 milliárd forint átcsoportosítását írta elő. A konszolidáció után, 2015 november végén a
MÁK adatai szerint az egészségügyi intézmények lejárt tartozásállománya 46,9 milliárd Ft. (A járó és
fekvőbeteg szakellátás intézményei és a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézmények
tartozásállománya 45,8 milliárd Ft.) A 46,9 milliárd forintból a szállítókkal-szolgáltatókkal szemben
fennálló tartozásállomány 46,4 milliárd Ft.43
Az EMMI jelentése a kórházi konszolidációról 2015. október 31-ig készült el, a jelentés publikus felületen
nem elérhető.

Gyógyszerügy
Az elmúlt években a gyógyszerpolitikát a radikális támogatás kiáramlás csökkentés jellemezte. A 2010es 357 milliárd Ft-ról 2014-re 302 milliárd Ft-ra csökkentek a gyógyszertámogatás éves kiadásai.44 Ennek
érdekében több szabályozás ösztönözte a generikumok használatát és az árversenyt. A betegek
tájékozottságának és tudatosságának javítását célozza a gyógyszerészi gondozás törvényi alapjainak
megteremtése, illetve a beteg-együttműködést is figyelembe vevő támogatási rendszer kialakítása egy
szűk betegségkörre alkalmazva.
Ugyanakkor növekvő számú gyógyszer beszerzése nem az E-Alap gyógyszertámogatás sorában jelenik
meg. 2012-től jelentősen nőtt a tételes elszámolás alá eső (intézményben felhasználható) nagyértékű (pl.
onkológiai, reumatológiai) gyógyszerek és eszközök (egyszerhasználatos eszközök és implantátumok)
köre. A gyógyszerek közül a 2012-es évet megelőzően 6 hatóanyag szerepelt ebben a körben, 2015-ben
36 hatóanyagból állt a lista45, miközben egyes esetekben új indikációs területekkel is szélesedett a
felhasználási lehetőség. A tételes elszámolású gyógyszereket az OEP közbeszerzési eljárásban
vásárolja meg, a beszerzett mennyiség a megelőző időszak felhasználási adatainak, trendjének, a
betegforgalmi adatok, a finanszírozott gyógyító eljárások meglévő alternatíváinak a figyelembevételével
történik.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek tartozásállománya 2015. november 30-i állapot
szerint. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/aktualis-informaciok (2015. december 7.)
43

MÁK TB alapok mérlege: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/koltsegvetes_merleg_4/225/ (2015.
november 24.)
44

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerkészítmények:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/Spec_ellatas/teteles_gyogyo.h
tml (2015. december 10.)
45
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A korábbi évek szigorítási szabályait (2011-től új gyógyszertár csak gyógyszerészi többségi tulajdonnal
nyitható, a meglévő patikákban a többségi tulajdont - 50 százalékot meghaladó aránnyal – 2017. január
1-ig kell teljesíteni, korlátozott a gyógyszertári láncok kialakításának lehetősége, gyógyszergyárak,
gyógyszer nagykereskedők nem szerezhetnek a patikában tulajdonrészt stb.) követve 2015-ben is
változtak a gyógyszertárak vezetésére vonatkozó szabályok. Közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertár
vezetésére az a gyógyszerész lesz jogosult, aki megfelelő szakgyógyszerészi szakképesítéssel
rendelkezik, az elfogadható képzettségről az egészségügyért felelős miniszter hoz rendeletet. A
rendelkezést 2025. január 1-től kell alkalmazni az 1975. január 1. után született gyógyszertár vezetőkre.
[2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról]

Minőségügy
A minőségügy területén az elmúlt években két országos jelentőségű, az egészségügyi rendszer egészét
érintő kezdeményezés indult.
2012-ben vette kezdetét a GYEMSZI konzorciális vezetésével és a Semmelweis Egyetem, a Debreceni
Egyetem és a Gyógyszerészi Gondozásért Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével a TÁMOP
6.2.5/A-12/1-2012-0001 „A Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben –
Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a
gyógyszertári ellátásban” című kiemelt projekt megvalósítása. A projekt keretében a hazai egészségügyi
szolgáltatók működési standardjait és külső felülvizsgálati rendszerét tervezték kidolgozni. A projekt célja
az egészségügyi ellátás színvonalának, biztonságának, hatékonyságának, eredményességének,
átláthatóságának és költséghatékonyságának javítása, az ezt támogató standardok és külső
felülvizsgálati módszerek alkalmazásával. A program a BELLA (BetegEllátók Akkreditációja a
biztonságos ellátásért) nevet kapta.46 2014 nyarától nyílt lehetőség BELLA programhoz való
csatlakozásra. A részvétel önkéntes volt. A projekt keretében lehetőség nyílt a konvergencia régiókban
(nem fővárosi és nem Pest megyei) működő 45 fekvőbeteg gyógyintézet és járóbeteg szakrendelő
számára az akkreditációs felülvizsgálatra való ingyenes felkészülésre. 2015 novemberében véget ért a
felülvizsgálók képzése, az akkreditációra való felkészülés a 45 intézménynél folytatódik.47
A másik projekt a rendszerszintű ágazati teljesítményértékelés hazai megvalósítását célozza. A
tevékenységet a 36/2013. (V.24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének
eljárásrendjére vonatkozó szabályokról és a 19/2013. (V.24.) EMMI utasítás az Egészségügyi Rendszer
Teljesítményértékelési Munkacsoportjáról szabályozza, amely az ÁEEK-et jelöli ki, mint az egészségügyi
46

A BELLA projekt bemutatása, IME XIII. évfolyam, 9. szám 2014. november, 23-24. oldal

BELLA: Betegellátók akkreditációja a biztonságos betegellátásért - http://bella-akkreditacio.hu/ (2015. december 10.)
Dr. habil. Belicza Éva, Dr. Lám Judit, Dr. Safadi Heléna, Dr. Fügedi Gergely, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Tóth Ágnes
Anita: A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan,
IME XIV. évfolyam, 7. szám, 2015. szeptember, 8-12. oldal
47
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rendszer teljesítményértékeléséért felelős szervet. A teljesítményértékelési folyamatot az Egészségügyi
Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja segíti. A Munkacsoport tagjai az ÁEEK-en kívül: a KSH,
az OEP, az OTH és a NEFI, valamint az egészségügyért felelős Államtitkárság hat főosztályának
képviselői. A tagokon kívül a Munkacsoport munkájában meghívott szervezetek képviselői is részt
vesznek; ezek jelenleg: az OBDK, az ENKK és a WHO. A Munkacsoport munkaterve értelmében az első,
2013-15-ről szóló, átfogó jelentés 2016 őszére készül majd el és kerül benyújtásra az Államtitkárság felé.
A TÁMOP 6.2.5. B projektben is zajlott minőségügyi célú kezdeményezés. A projekt egyik eredménye az
Egészségszervezési irányelvek (ESzSZIR) kidolgozása. Az Egészségszervezési irányelvek a klinikai
irányelvekkel ellentétben nem az ellátási folyamat tevékenységeinek részletes leírását adják, hanem
kijelölik a leghatékonyabb ellátási utat. Céljuk, hogy az adott egészségügyi témakörben elérhető hazai
és/vagy nemzetközi egészségügyi szakmai irányelvek, illetve a szakma által elfogadott ajánlásokon
alapulva, országosan egységes elvek mentén és optimalizáltan valósuljanak meg a betegút-szervezés
folyamatai. Az ESzSzIR-ek fejlesztése során megtörténik az ellátási folyamat feltárása, a hiányzó elemek
azonosítása, az egyes tevékenységelemek lehatárolása (ki, hol, mikor és mit láthat el?), valamint a
betegút szervezés szempontjából fontos információk összegyűjtése. Az ESzSZIR-ek célja a hatékonyság
javítása, vagyis hogy az egészségügyi szolgáltatások szakmai és szervezési folyamatai egységes elvek
mentén, optimalizáltan történjenek. Az ESzSzIR-ekre épül az Egészségszervezési szakmai protokoll
(ESZEP), amely helyi szinten konkrét szolgáltatókat rendel az ESzSZIR-ek által meghatározott
tevékenységelemekhez, ezzel kijelölve egy páciens számára végigjárható szolgáltatási utat.48

Az egészségügy humán erőforrása
Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer49 2014. évről szóló jelentése50 szerint
2014. december 31-én 32 801 orvos, 6206 fogorvos, 7598 gyógyszerész, 998 klinikai végzettségű

Dr. Gaál Péter: Egészség centrikus szolgáltatási szemlélet rendszer Az egészségszervezési irányelvek közösségi
implementációjának koncepcionális háttere, 2015. június 30.: http://www.aeek.hu/wps/wcm/connect/gyemszi/042b10275aa6-4998-ae9f0f15b5412d45/5.Dr_Ga%C3%A1l_P%C3%A9ter_TAMOP_625_B_konferencia_20150630.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID
=042b1027-5aa6-4998-ae9f-0f15b5412d45 (2015. december 14.)
Dr. Sümegi András: Az egészségszervezési szakmai irányelvek felépítése, gyakorlati használat, 2015. november 27.:
http://www.gyemszi.hu/wps/wcm/connect/gyemszi/3cd05287-af23-4000-aecb35ca96642d7e/6.+Dr.+S%C3%BCmegi+Andr%C3%A1s.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3cd05287-af23-4000-aecb35ca96642d7e (2015. december 14.)
48

A TÁMOP-6.2.1.-11/1 „Egészségügyi humánerőforrás monitoring” című kiemelt projekt keretében került megvalósításra az
Egységes egészségügyi humánerőforrás- monitoring rendszer (HMR) 2012. június 1. és 2015. november 30. között az
Európai Unió támogatásával. A mintegy 500 millió forintból megvalósított projekt eredményeképpen egy egységes
monitoring rendszert és adattárházat alakítottak ki.
49

BESZÁMOLÓ az egészségügyi ágazati humánerőforrás 2014. évi helyzetéről az egészségügyi ágazati humánerőforrásmonitoring rendszer alapján, ENKK, 2015.
50
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egészségügyi dolgozó, és 97 372 egészségügyi szakdolgozó szerepelt a működési nyilvántartásban (ez
a létszám teljesítette továbbképzési kötelezettségét az adott szakképesítésre vonatkozóan és kérte
működési nyilvántartásának megújítását). Ezen adatok alapján 2014-ben a 100 ezer lakosra jutó orvosok
száma 332, az egészségügyi szakdolgozóké pedig 986. (A WHO HFA adatbázisának adatai alapján
Magyarországon 2013-ban 100 ezer lakosra 321 orvos és 660 ápoló jutott, az ápolók a szakdolgozók
nagyobbik részét teszik ki.51 )
Az életkor szerinti megoszlást tekintve, a 40 év alatti orvosok a működési nyilvántartásban szereplő
összes orvos 26,1 százalékát alkotják, a 40-60 év közöttiek a 43,4 százalékát, a 60 év fölöttiek pedig a
30,5 százalékát. A működési nyilvántartásban szereplő egészségügyi szakdolgozók 34,5 százaléka 40
év alatti, 57,8 százaléka 40-60 év közötti, 7,7 százaléka pedig 60 év fölötti.
Szakvizsgák tekintetében a legnépszerűbb orvosi szakképesítés 2013-ban és a korábbi években a
háziorvostan, belgyógyászat, ezt 2013-ben az aneszteziológia és csecsemő- és gyermekgyógyászat
követi. A ráépített szakképesítések tekintetében az egészségbiztosítás 2005 óta töretlenül a
legnépszerűbb.
2013-ban a KSH adatok szerint az egészségügyben dolgozóknál összesen 6064 betöltetlen állás (ebből
1 917 orvosi, fogorvosi és 4089 szakdolgozói) volt a működéshez szükséges létszámhoz képest, az
összes álláshely 4,2 százaléka volt betöltetlen.52
A magyar egészségügy humán erőforrás helyzetét az Európában szinte általánosan jellemző elöregedés
problémája mellett az orvosok és szakdolgozók elvándorlása is terheli. 2004 és 2014 között 17490
egészségügyi dolgozó (közülük 13907 volt magyar állampolgár illetve élt Magyarországon) kért hatósági
bizonyítványt az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtól külföldi munkavállaláshoz diplomája
elismertetéséhez. Közöttük az orvosok száma 9275. A legtöbb orvos (1200 fő) 2011-ben készült külföldi
munkavállalásra, 2014-ben 948 orvos kapott külföldi munkához igazolást. A távozni szándékozó orvosok
kb. fele általános orvosi diplomával rendelkezik. Évek óta vezető helyen vannak az aneszteziológia és
intenzív terápia szakorvosai, a háziorvosok és a belgyógyász szakorvosok a külföldi munkavállalást
tervező orvosok körében.53
A jobb kereseti lehetőségek és kedvezőbb általános munkafeltételek reményében külföldre vándorló
szakképzett egészségügyi munkaerő megtartása érdekében évek óta születnek intézkedések (ösztöndíj
programok a rezidensek számára, béremelések, fiatal szakorvosok támogatási programja).

51

WHO HFA

BESZÁMOLÓ az egészségügyi ágazati humánerőforrás 2014. évi helyzetéről az egészségügyi ágazati humánerőforrásmonitoring rendszer alapján, ENKK, 2015. (2015. december 7.)
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ENKK, Statisztikák: http://www.enkk.hu/index.php/hun/statisztikak
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Rezidens támogatási program és a fiatal szakorvosok támogatási programja
Az ENKK szervezésében 2011-ben jött létre a Rezidens támogatási program (RTP) mely a rezidensi
programban résztvevők ösztöndíj alapú támogatásával foglalkozik a képzési idő alatt. A program 4
ösztöndíjat foglal magában. A Markusovszky Lajos ösztöndíj szakorvos rezidenseknek szól, 2015-ben
818 fő részesült ösztöndíjban. A Than Károly ösztöndíjat szakgyógyszerész rezidensek kaphatják, 2015ben 11 fő nyert el ösztöndíjat. A Méhes Károly ösztöndíjra 2012-től csecsemő és gyermekgyógyász
szakorvos rezidensek pályázhatnak, 2015-ben 2 fő részesült ösztöndíjban. A Gábor Aurél ösztöndíj 2013
óta Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosoknak szól, 2015-ben 6 fő nyert el ösztöndíjat.
Az ösztöndíj programokba 2011-2015 között nagyjából 2500 rezidens került be. A Markusovszky és a
Than Károly ösztöndíj összege havi nettó 100 ezer Ft, a Méhes Károly és a Gábor Aurél ösztöndíjé pedig
havi nettó 200 ezer Ft. Azon túl, hogy a résztvevők vállalják, hogy a szakvizsga megszerzése után az
ösztöndíj programban eltöltött éveknek megfelelő számú évig Magyarországon közfinanszírozott
szolgáltatónál dolgoznak, arra is kötelezettséget vállalnak, hogy tevékenységük során nem fogadnak el
paraszolvenciát. Az ösztöndíjrendszer 2016. január 1-től a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján a Szakorvos- és Fogszakorvos jelöltek Hiányszakmás Ösztöndíjával bővül, melynek mértéke a
miniszteri tájékoztatóban meghatározott hiányszakmás szakképzés valamelyikében havi nettó 150 000
Ft. 2015-ben a következő szakmák voltak hiányszakmák: aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemőés gyermekgyógyászat, gyermekfogászat, gyermek és ifjúságpszichiátria, igazságügyi orvostan,
infektológia, megelőző orvostan és népegészségtan, neurológia, nukleáris medicina, orvosi laboratóriumi
diagnosztika, orvosi mikrobiológia, ortopédia-traumatológia, oxyológiai és sürgősségi orvostan, patológia,
pszichiátria, radiológia, sugárterápia, transzfúziológia és tüdőgyógyászat54.
Problémát jelentett, hogy a szakvizsga megszerzését követően a szakvizsgával rendelkező fiatal orvosok
fizetése, ha korábban többféle ösztöndíjban is részesültek, akár alacsonyabb is lehetett, mint a rezidensi
időszak alatt elért jövedelem. Ennek részleges kezelését jelenti a Fiatal Szakorvosok Támogatási
Programja, amely az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.)
kormányrendelet alapján 2015 nyarától hatályos. A Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjában
való részvételre azon fiatal szakorvosok és kórházi, klinikai szakgyógyszerészek jogosultak, akik teljes
munkaidős foglalkoztatás keretében valamely érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező
egészségügyi szolgáltató munkáltatónál jogviszonyban állnak, és az államilag finanszírozott
egészségügyi szolgáltatás nyújtásában teljes munkaidős foglalkoztatás keretében vesznek részt. A
programban az első szakvizsga megszerzését követő 5 évben lehet részt venni.
A támogatás összege szakorvosonként havi bruttó 151 000 forint, amit a költségvetés havonta, a
munkáltatói közterhekkel együtt finanszíroz.

ENKK: Hiányszakma. http://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasifoosztaly/rezidens/osztondijak/hianyszakma (2015. december 10.)
54
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2015-ben az egészségügyi szakdolgozók aktív érdekvédelmi tevékenységet végeztek munkafeltételeik,
bérezésük javítását célozva. Egy 2015. július 1-én tartott szakdolgozói demonstráción közel 600 ápoló
helyezte letétbe felmondási szándéknyilatkozatát, mely arról szólt, hogy amennyiben 2015. szeptember
30-ig nem történik számottevő elmozdulás a bértárgyalásokkal kapcsolatosan, akkor a felmondás életbe
lép.55 2015 augusztusában a kifizetetlen túlórák miatt indult mozgalom az egyik budapesti kórház
szülészeti osztálya szakápolójának kezdeményezésére. A mozgalomban való részvételt fekete
munkaruhával jelezték a nővérek.
Mindeközben illetve részben ezek hatására 2015 nyarától ágazati egyeztetések kezdődtek el egy, a
munkaidő és bérezés felülvizsgált szabályozását tartalmazó ágazati kollektív szerződés kialakítására. A
kollektív szerződésről szóló tárgyalásokon az Egészségügyért felelős Államtitkárság tárgyalópartnerei az
egészségügyi ágazat két reprezentatív szakszervezete, a Szociális és Egészségügyi Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete
(MÖSZ), valamint stratégiai partnerekként az egészségügyben működő szakmai kamarák: a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozók Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara
vesznek részt. Bár a tárgyalások az új egészségügyi államtitkárral folytatódnak, az ágazati kollektív
szerződésre irányuló tárgyalási folyamat nem élvezi minden egészségügyben tevékenykedő
érdekvédelmi szervezet támogatását. Jogértelmezési kérdésekre hivatkozva 2015. november végén a
Rezidens Szövetség a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős
államtitkárától kért állásfoglalást arról, hogy lehetséges-e egészségügyi ágazati kollektív szerződést kötni.
Az államtitkári válasz alapján ágazati kollektív szerződés kötésére a munka törvénykönyve és a
közalkalmazotti törvény alapján nincs lehetőség a jelenlegi szabályozások alapján.56 Az Orvosi Kamara
elnöke szerint a szabályok megváltoztathatók.

Ágazati stratégia, szakterületi programok
2014 decemberében készült el az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati
Stratégia, amelyet a kormány 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozatában fogadott el, és egyúttal felhívta az
emberi erőforrások miniszterét és az érintett más minisztereket, hogy a stratégiában meghatározott célok
elérését szolgáló eszközöket építsék be a szakpolitikai tevékenységeikbe és tegyék meg a célok
eléréséhez szükséges intézkedéseket.

„Egészséges Magyarország 2014–2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia
Szándékai szerint az "Egészséges Magyarország 2014-2020" stratégia azokat a prioritásokat, fejlesztési
területeket, intézkedéseket vázolja, amelyek a kormányzati döntések alapját jelenthetik, és az uniós
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MESZK Sajtóközlemény: http://www.meszk.hu/hirek.aspx?nid=47298 (2015. december 1.)
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http://rezidens.hu/
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fejlesztési források lehívásának megalapozásául szolgálhatnak. A stratégia alapja a Semmelweis Terv
volt, vizsgálta az abban szereplő fejlesztési prioritások megvalósulását, a meghatározott célok
időszerűségét.
A lakosság egészségi állapotára és az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozó indikátorok elemzése
alapján a 2014 -2020 közötti időszakban az egészségügy stratégiai prioritásait a dokumentum a
következő témák köré csoportosítja:
-

-

Ágazati gazdálkodási prioritások (köz- és a magánellátások szétválasztása, hatékonyság
növelése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a közfinanszírozás forrásainak
szélesítése a népegészségügyi termékadó rendszerének kibővítésével, a közösségi
forrásteremtés optimalizálása - GDP növekedésével párhuzamos egészségügyi forrásnövelés,
költségteher elleni védelem javítása - stb.)
Az alapellátás megerősítése
A szolgáltatói működés professzionális irányítása és kiszolgálása, a döntéshozatali
decentralizáció jogszabályi környezetének kialakítása
Országos és térségi szintű kapacitástervezés, betegút menedzsment köré szerveződő, a
szükségleteket leképező ellátó rendszer felépítésének és működésének kialakítása
A népegészségügyi szolgáltatások megújítása.

Nemzeti HIV/AIDS szakpolitikai program 2014-2017
A 2014-ben megjelent szakpolitikai program fő célkitűzései között szerepel többek között az új HIVfertőzések számának csökkentése, a HIV prevenciós tevékenységek, felvilágosítás hatékonyabbá tétele,
a monitorozás fejlesztése; a szűréshez, ellátáshoz való hozzáférés javítása; a HIV-fertőzöttséggel
kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentése (a prevenciós szolgáltatásokhoz, szűrésekhez és egyéb
egészségügyi ellátásokhoz való széleskörű hozzáférés biztosítása, az erőforrások magas kockázatú
csoportokra történő összpontosítása).

Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020
A stratégia parlament általi elfogadásáról a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat rendelkezik. Korábban 2000ben, valamint 2009-ben készültek középtávú célkitűzéseket tartalmazó stratégiai dokumentumok a
kábítószer-probléma visszaszorítására és kezelésére. Az új stratégia elsősorban olyan programok
indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek előterében a személyes és közösségi fejlődés, a szermentes
életmód és értékvilág megerősítése, illetve az ezt támogató ismeretek és képességek elsajátításának
lehetőségei állnak. Emellett a kábítószer-használathoz kapcsolódó egyéni és társadalmi kockázatok és
károk kezelése is fontos feladat marad.
Az Egészségügyi Helyzetkép megírásának pillanatában kidolgozás alatt van többek között az
alkoholprobléma visszaszorítására irányuló szakpolitikai program és a Nemzeti Lelki Egészség Stratégia.
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A 2007-2013 közötti uniós fejlesztési ciklus eredményei és a 20142020 közötti periódus célkitűzései az egészségügyben
A 2007-2013 közötti fejlesztési periódus főbb eredményei
A 2007-2013 közötti időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) tartalmazza az európai uniós
támogatások lehívásának keretrendszerét és felhasználásának céljait. Az NSRK a 2007-2014-es
időszakra összesen 6977 milliárd Ft kifizetésre jóváhagyott uniós támogatást tartalmazott (a
Magyar Államkincstár 2014. évi beszámolója alapján)57. Az NSRK-n belül egészségügyi célokra
fordított támogatásokat az EMIR publikus jelentéskészítő rendszere alapján összesítettük. Ennek
alapján az NSRK kb. 7 százalékát, azaz mintegy 486 milliárd Ft összegű támogatást ítéltek meg
egészségügyi célokra, melyből 2015 októberéig kb. 405,7 milliárd Ft került kifizetésre.58 (Az elemzés
során a 2007-2013 között meghirdetett pályázati konstrukciókat, illetve az azok keretében elfogadott
pályázatokat vizsgáltuk. A 2013-ban meghirdetett pályázati konstrukciók esetében néhány pályázatra
csak 2014-ben vagy 2015-ben ítéltek meg támogatást, az elemzésbe ezeket is belefoglaltuk. Az adatokat
2015. szeptember - október során kérdeztük le az EMIR publikus jelentéskészítő rendszerből.) Az elmúlt
hónapok során a médiában több, általában 400-500 milliárd Ft közötti számadat is említésre került arra
vonatkozóan, hogy a 2007-2013 közötti időszakban mennyi uniós támogatást fordítottak egészségügyi
célokra. Az „Egészséges Magyarország 2014-2020”- Egészségügyi Ágazati Stratégia szerint összesen
több mint 470 milliárd Ft összegű forrást biztosítottak egészségügyi célokra a 2007-2013 közötti
időszakban, beleértve az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra
kialakítását, valamint a lakosság egészségi állapotának fejlesztését.59 Ez az összeg az EMIR-ben
található 486 milliárd Ft támogatással összhangban van.
A vizsgált időszak fő prioritásaiként a nemzetgazdaság egészét tekintve a fenntartható fejlődést, valamint
a foglalkoztatottság növelését határozták meg, az egészségügyi fejlesztési célkitűzések pedig az alábbi
négy prioritás köré összpontosultak:
1) Az ellátórendszer struktúrájának átalakítását célzó intézkedések a hatékonyság növelésére irányultak
az alacsonyabb progresszivitási szintek, különösen a járóbeteg és egynapos ellátások szerepének
növelése, az aktív ellátások arányának csökkentése, ill. a krónikus és rehabilitációs ellátások arányának
növelése révén. A fekvőbeteg ellátás fejlesztése elsősorban a specializált ellátások koncentrációjára

Magyar Államkincstár: Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Éves Beszámoló 2014.
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20inform%C3%A1ci%C3%B3k/2014/%C3%89
VES%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2014.pdf (2015. december 21.)
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EMIR publikus jelentéskészítő rendszer: http://emir.palyazat.gov.hu/nd/kozvel/?link=umft_1_1

Emberi Erőforrások Minisztériuma: „Egészséges Magyarország 2014-2020”- Egészségügyi Ágazati Stratégia. Budapest,
2014. december.
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irányult. Az intézményfejlesztési intézkedések kiterjedtek a mentőszolgálat és vérellátó szolgálat
modernizációjára is.
2) Az e-egészségügy fejlesztése magában foglalja az intézményi és térségi vagy központi adatgyűjtések
fejlesztését, valamint a különböző információs rendszerek összekapcsolási lehetőségének
megteremtését, az országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép létrehozását.
3) A lakosság egészségének fejlesztésére irányuló intézkedések kiterjednek a népegészségügyi,
egészségfejlesztési programokra, a lakosság egészségtudatosságának javítására, egészségügyi
ismereteinek bővítésére, valamint a különböző prevenciós intézkedésekre, a szűrővizsgálatok
népszerűsítésére.
4) Az ágazati humán erőforrás fejlesztése magában foglalja az egészségügyi humán erőforrás monitoring
rendszer kialakítását, képzési programok támogatását az egészségügyi dolgozók számára,
hiányszakmák képzését, kompetenciafejlesztést, valamint foglalkoztatás-támogatást az egészségügyi
intézmények számára.
A finanszírozási források megoszlását tekintve, az egészségügyi támogatások döntő része a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), a Regionális Operatív Programok (ROP-ok) és a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) konstrukcióiból származott. Az összes megítélt támogatás 67
százalékát, azaz mintegy 323,7 milliárd Ft-ot a TIOP keretén belül biztosították (melyből 2015 októberéig
mintegy 255,8 milliárd Ft került kifizetésre). A TIOP konstrukciók elsősorban az új járóbeteg-ellátók
kialakításához, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátást érintő fejlesztésekhez nyújtottak támogatást. A ROPok keretében a források 20 százalékát, azaz 97,8 milliárd Ft összegű támogatást ítéltek meg (ebből 2015
októberéig kb. 91,7 milliárd Ft összegű forrást folyósítottak a sikeresen pályázó intézmények részére). A
ROP-ok keretében főként a helyi szükségletekhez kötődő infrastrukturális fejlesztésekhez biztosítottak
forrást, így például az alapellátás, a meglévő járóbeteg-ellátók, illetve a rehabilitáció fejlesztésére. A
TÁMOP keretében elfogadott, egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humán erőforrás- és
szolgáltatás-fejlesztésre szánt források mértéke 29,9 milliárd Ft, ami az összes egészségügyi támogatás
6 százaléka (ebből 2015 októberéig mintegy 24,4 milliárd összegű támogatást folyósítottak). Szintén a
TÁMOP keretében mintegy 35 milliárd Ft összegű támogatást ítéltek meg egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramokra (az összes egészségügyi forrás 7 százaléka), melyből kb. 33,7
milliárd Ft került kifizetésre helyi és kistérségi önkormányzatok, más ágazatokban működő
közintézmények (pl. óvodák, iskolák) és munkahelyi egészségfejlesztés céljából magáncégek számára
2015. októberi adatok alapján. (EMIR)
Az előbbiekben részletezett finanszírozási forrásokon kívül néhány egyéb programból is biztosítottak
támogatást egészségügyi célokra, bár jóval csekélyebb mértékben. Az állami egészségügyi szolgáltatók
a ROP-ok akadálymentesítési és gyógyturisztikai pályázataiból, a KEOP (Környezeti és Energia Operatív
Program) energetikai korszerűsítési forrásaiból is részesültek támogatásban, az e-egészségügyi
fejlesztések egy kis részét pedig az EKOP (Elektronikus Közigazgatás Operatív Program) pályázataiból
finanszírozták. A magán egészségügyi szolgáltatók a Gazdaságfejlesztés Operatív Programból (GOP), a
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ROP-ok gazdaságfejlesztési célú prioritásaiból, valamint a TÁMOP munkahelyi képzési támogatásából
jutottak forráshoz.60
Az egyes operatív programokon belül az alábbi fejlesztési célokra ítéltek meg uniós forrásokat a 20072013 közötti időszakban:
A Regionális Operatív Programok keretén belül:
-

-

-

-

-

Az alapellátás fejlesztésére, korszerűsítésére, helyi egészségházak kialakítására (DAOP 4.1.1/A,
4.1.1/A-09, ÉAOP 4.1.2/A, 4.1.2/A-09, 4.1.2/A-12, ÉMOP 4.1.1/A, 4.1.1/A-09, 4.1.1/A-12, KDOP
5.2.1/A, 5.2.1/A-09, NYDOP 5.2.1/A, 5.2.1/A-09, 5.2.1/A-12)
Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztésére
(DDOP 3.1.3/A, 3.1.3/A-2f)
A járóbeteg ellátás korszerűsítésére, kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztésére
(DAOP 4.1.1/B, 4.1.1/B-09, DDOP 3.1.3/B, ÉAOP 4.1.2/B, 4.1.2/B-09, ÉMOP 4.1.1/B, 4.1.1/B09, 4.1.1/B-12, KDOP 5.2.1/B, 5.2.1/B-09, NYDOP 5.2.1/B, 5.2.1/B-09, KMOP 4.3.2, 4.3.2/A-13)
Az alap- és járóbeteg ellátás fejlesztésére a komplex programmal kezelendő, leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben (DAOP 4.1.1/C-09, 4.1.1/C-10, ÉAOP 4.1.2/D-09, 4.1.2/D-10, ÉMOP
4.1.1/C-09, 4.1.1/C-10)
A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, rehabilitációs ellátási központok kialakítására
(DAOP 4.1.2/B-09, 4.1.2/B-11, DDOP 3.1.3/C-09, 3.1.3/C-11, ÉAOP 4.1.2/C-09, 4.1.2/C-11,
ÉMOP 4.1.2/A-09, ÉMOP 4.1.2/B-09, 4.1.2/A-11, KDOP 5.2.1/C-09, 5.2.1/C-11, NYDOP 5.2.1/C,
5.2.1/C-09, 5.2.1/C-11)
Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítésére (KMOP 4.3.1/A, 4.3.1/A_209-2f)
Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztésére, Perinatális Intenzív Centrumok
korszerűsítésére (KMOP 4.3.1/B-11)
Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztésére
(KMOP 4.3.1/C, 4.3.1/C_2-09-2f)
Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére a Közép-Magyarországi
régióban (KMOP 4.3.2/B-13)
A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) rendszer fejlesztésére, ezen belül elektronikus
közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztésére (KMOP 4.3.3/A-12)
A mentésirányítási rendszer korszerűsítésére (KMOP 4.3.3/B)
A közép-magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztésére (KMOP 4.3.3/B-09-2f,
4.3.3/B-2)

Hétfa Kutatóintézet – Budapest Intézet – Revita Alapítvány: Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések értékelése. Értékelési
jelentés, 2013. március 31.
60
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A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül:
-

-

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére (2.1.2-07/1, 2.1.2-08/1)
Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére (2.1.3-07/1, 2.1.3-08/1,
2.1.3-10/1)
A sürgősségi ellátás fejlesztésére: a mentés korszerűsítésére (2.2.1-11/1), az SO1 és SO2 szintű
sürgősségi osztályok (és ezeken belül a gyermek sürgősségi ellátás) támogatására (2.2.2-08/2)
A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztésére
(2.2.2/C-10/1)
A regionális vérellátó központok korszerűsítésére (2.2.3-11/1)
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztésre a fekvőbeteg szakellátásban (2.2.409/1)
Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítására (2.2.5-09/1)
Struktúraváltás támogatására az onkológiai centrumok fejlesztésével (2.2.6-12/1A), a járó- és
fekvőbeteg ellátás fejlesztésével (2.2.6-12/1B),
Az egészségpólusokban történő infrastruktúra-fejlesztésre (2.2.7-07/2F/2)
A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer fejlesztésére, ezen belül
központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek kialakítására, országos
egységes központi megoldások bevezetésére (2.3.1-13/1), elektronikus közhiteles
nyilvántartások és ágazati portál fejlesztésére (2.3.2-12/1), térségi, funkcionálisan integrált
intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra-fejlesztésekre
(2.3.3-13/1)
A mentésirányítási rendszer korszerűsítésére (2.3.4-09/2)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül:
6.1. Egészségfejlesztésre és egészségtudatos magatartásra ösztönzésre
-

-

Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozására az oktatás különböző
szintjei számára, valamint egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozására (6.1.1-12/1)
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokra (6.1.2/A-09/1, 6.1.2/A-09/1-KMR,
6.1.2/LHH-09/1, 6.1.2/LHH-09/2, 6.1.2/LHH-11/A, 6.1.2/LHH-11/B, 6.1.2-11/1, 6.1.2-11/2, 6.1.211/3, 6.1.2-11/4, 6.1.2-13/1, 6.1.2-13/2)
Pilotjellegű szűrőprogramokra (védőnői méhnyakrák-szűrés, vastagbél-szűrés) kiterjesztésének
támogatására (6.1.3.A-13/1)
Népegészségügyi kommunikáció fejlesztésére (6.1.3. B-12/1)
Szűrőprogramok országos kommunikációjára (6.1.3-08/1)
Koragyermekkori (0-7 év) programra (6.1.4/12/1)

6.2. Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre:
-

Egészségügyi humán erőforrás monitoring kialakítására (6.2.1-09/1, 6.2.1-11/1)
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-

-

Képzési programokra az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzésére,
kompetenciafejlesztésre (6.2.2/A-KMR-09/1, 6.2.2/A-KMR-09/2, 6.2.2/A-09/1, 6.2.2/A-09/2,
6.2.2/A-11/1, 6.2.2/B-09/1, 6.2.2/B-09/2, 6.2.2/B-12/1, 6.2.2/A-KMR/11-1)
Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép létrehozására (6.2.3-12/1)
Foglalkoztatás támogatására az egészségügyi intézmények számára (6.2.4/A-08/1, 6.2.4/A08/1/konv, 6.2.4/A-09/1, 6.2.4/A-09/1/KMR, 6.2.4/A-11/1)
Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztésre (6.2.4.B-12/1,
6.2.4.B-12/2)
Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítására a járó- és fekvőbeteg szakellátásban,
valamint gyógyszertári ellátásban (6.2.5.A-12/1)
Szervezeti hatékonyság fejlesztésére az egészségügyi ellátórendszerben (6.2.5.B-13/1)
Megvalósíthatósági tervek a minőségbiztosításra a tervezett jelentős beruházásoknál (6.2.608/1) A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató
módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humán erőforrás-fejlesztésre (6.2.7-13/1)

A ROP és TIOP keretében megítélt, infrastruktúra-fejlesztési célú uniós támogatások regionális
megoszlását a 3. ábra foglalja össze. Az 1000 főre jutó támogatások mértéke Dél-Dunántúlon volt a
legmagasabb, Közép-Magyarországon pedig a legalacsonyabb. Ennek az az oka, hogy a hat vidéki régió
GDP-je az EU-átlag 75 százaléka alatt van, így jogosultak a kohéziós politika ún. „konvergencia”
célkitűzése alá tartozó forrásokra, mely a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatására irányul. A középmagyarországi régió (Budapest és Pest megye) azonban ennél magasabb GDP-vel rendelkezik, ezért a
„konvergencia” célkitűzés alapján nem kaphat támogatást, csak a „regionális versenyképesség és
foglalkoztatás” célkitűzés alapján jogosult forrásokra, ami kisebb mértékű, mint a konvergencia-régiók
támogatása. Ahogyan az ábrán is látható, az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések területileg
elsősorban a vidéki területekre koncentrálódnak. A Hétfa elemzői a támogatások egészségügyi
szükségletek szerinti eloszlását is vizsgálták. Arra a következtetésre jutottak, hogy a rosszabb egészségi
állapotmutatókkal (elkerülhető halálozással) rendelkező kistérségek az átlagnál több fejlesztési
támogatáshoz jutottak, ami hozzájárulhat az ellátórendszerben tapasztalható területi egyenlőtlenségek
mérsékléséhez.61

61

Hétfa Kutatóintézet – Budapest Intézet – Revita Alapítvány: Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések értékelése. Értékelési
jelentés, 2013. március 31.
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3. ábra: A ROP és TIOP keretében megítélt uniós támogatások regionális megoszlása
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4. táblázat: Az 1000 főre jutó, ROP és TIOP keretén belül megítélt támogatások összege
régiónként

Lakosságszám*

Támogatási összeg**

1000 főre jutó támogatás
mértéke

1 279 480

71 052 735 440

55 532 510

Dél-Dunántúl

917 492

61 624 977 644

67 166 774

Észak-Alföld

1 484 375

74 436 925 006

50 146 981

Észak-Magyarország

1 176 894

61 762 234 058

52 479 012

Közép-Dunántúl

1 069 190

57 828 931 637

54 086 675

Nyugat-Dunántúl

984 521

51 628 680 108

52 440 405

2 965 413

43 142 549 891

14 548 581

Régió
Dél-Alföld

Közép-Magyarország

Forrás: *ÁEEK-IMEA, 2014. január. 1-i adatok, **EMIR publikus jelentéskészítő adatbázis, 2015. október.
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4. ábra: A ROP és TIOP források nagysága (Ft)
és megoszlása az egészségügyi célkitűzések szerint

A 4. ábra a ROP és TIOP konstrukciókból származó források egészségügyi célkitűzések szerinti
megoszlását mutatja be. (A két konstrukció támogatásaiból készült ábra az összes EU támogatás 87
százalékának megoszlását tartalmazza). A kórházi ellátáshoz soroltuk a fekvőbeteg-szakellátásban
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történő, struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztést, a struktúraváltás támogatását a járó- és
fekvőbeteg ellátásban, a kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítését, az
onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végző intézmények infrastrukturális fejlesztését, a sürgősségi,
gyermeksürgősségi ellátás fejlesztését, a Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztését, az
egészségpólusokban történő infrastruktúra-fejlesztést, valamint a rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztését. Ezek együttesen a ROP és TIOP támogatások 78 százalékát teszik ki (azaz mintegy 330
milliárd Ft-ot). A kórházon kívüli ellátásra a ROP és TIOP források 18 százalékát biztosították (76,3
milliárd Ft-ot), amely magában foglalja az alapellátás fejlesztésére, a járóbeteg szakellátás fejlesztésére,
az alap- és járóbeteg szakellátás fejlesztésére vegyesen nyújtott forrásokat, valamint az integrált
mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére fordított támogatásokat. Ez
a csoportosítás hordoz magában némi bizonytalanságot, mert a járóbeteg szakellátás fejlesztésére egyes
konstrukciók esetében elkülönítve, más esetekben pedig az alapellátással vagy a fekvőbeteg
szakellátással összevontan lehetett pályázni. Emiatt nehéz felmérni a járóbeteg szakellátás fejlesztésére
fordított pontos összeget. Az egészségügyi informatikához csoportosítottuk az egészségügyi informatikai
rendszer fejlesztése mellett a mentésirányítási rendszer korszerűsítésére nyújtott forrásokat, melyek az
infrastrukturális támogatások 3 százalékát alkották (12 milliárd Ft). Az egyéb kategóriába soroltuk a
pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi ellátások és a vérellátó központok fejlesztését, melyek az
egészségügyi célokra fordított ROP és TIOP támogatások 1 százalékát alkotják (3,1 milliárd Ft).

Az egészségügyi informatikai programok eredményei
A 2013-ban EU támogatással indult e-egészségügyi programok többek között az egészségügyi
ellátórendszer informatikai rendszerei közötti együttműködést elősegítő egységes informatikai környezet
kialakítását, az egységes ágazati jelentési rendszer és az adatalapú döntéstámogatás megteremtését
szolgálják. Ezek lezárása, átadása 2015 végén valósult meg.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztése három, összesen 10 milliárd Ft
összegű projekten keresztül valósult meg. A TIOP 2.3.1 projekt feladata a központi, intézményközi
adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások
bevezetése volt. A TIOP 2.3.2 -ben elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése
történt meg, a TIOP 2.3.3. keretében pedig a térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs
rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztése valósult meg.
Az EESZT egy központi informatikai rendszer, amely megteremti az alapot az egészségügyi szolgáltatók
együttműködéséhez. Az EESZT keretében többek között a következő szolgáltatások bevezetését
tervezik.
Az egészségügyi szféra regisztrált felhasználói számára létrehozott zárt szakmai portál lehetőséget ad
az egészségügyi közhiteles törzsadatok elektronikus nyilvántartásának és az ágazati portál
szolgáltatásainak elérésére. Publikálja a közhiteles törzsadatokat, megvalósítja az ágazat számára az
egykapus jelentésküldési rendszert. Az e-kórtörténet segítségével az orvos láthatja, hogy mi történt a
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beteggel más intézményben, és megnézheti a laboreredményeket, az ambulánslapot, a zárójelentést, a
röntgenfelvételt stb. Az e-beutaló segítségével az orvosok közvetlenül tudnak a diagnosztikai
rendelésekre időpontot foglalni a beteg számára, a Medibox szolgáltatásaival pedig megvalósul az ország
legkülönbözőbb pontjain dolgozó orvosok csoportmunkájának informatikai támogatása. Az e-recept
használata 2017 januárjától minden gyógyszertárban kötelezővé válik, egyidejűleg a papíralapú vény is
megmarad.
Az EESZT-t az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény szerinti 5-ös biztonság osztályba sorolták, amely a lehető legmagasabb biztonsági fokozatot
jelenti jelenleg. (A biztonsági osztályba sorolás alkalmával - az érintett elektronikus információs rendszer
vagy az általa kezelt adat bizalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állásának kockázata
alapján - 1-től 5-ig számozott fokozatot alkalmaznak, a számozás emelkedésével párhuzamosan
szigorodó védelmi előírásokkal együtt.) Az állampolgár egészségügyi adataihoz és dokumentumaihoz
kizárólag orvosi, illetve a receptek tekintetében gyógyszerészi végzettségű egészségügyi dolgozó férhet
hozzá, kormányzati szervek és ágazaton kívüli intézmények nem. A digitális önrendelkezési modul (DÖR)
lehetővé teszi, hogy az állampolgár az Ügyfélkapun keresztül, vagy hagyományos módon írott
rendelkezéssel szabályozza az adataihoz történő hozzáférést.62
Az EESZT szabályozásáról a 2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
tárgyú törvények módosításáról rendelkezik, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításával. A szabályozások
többsége 2016. január 1-től hatályos.
2015. december 10-től aktív a MeNTA okostelefonos alkalmazás, vagyis a Mobil EgészségNapló és
Tájékoztató Alkalmazás, melyre 300 millió forintot költött az állam európai uniós fejlesztési forrásból. Az
alkalmazás segítségével a felhasználók többek között egészségtervet készíthetnek, hiteles
információkhoz juthatnak betegségükkel kapcsolatban, megtudhatják a felírt gyógyszerrel kapcsolatos
összes elérhető információt, valamint az útvonalkereső térképes funkció segítségével egyszerűbben
érhetik el a szolgáltatókat is. Az alkalmazás továbbfejlesztett változatában lehetővé válik majd az
egészségügyi intézményeknél, vagy a háziorvosnál tárolt egészségügyi adatok egyéni mérésekkel
történő kiegészítése, valamint ezeknek az információknak a háziorvossal történő megosztása is. 63
A 2013. február 1. és 2015. november 30. között futó TÁMOP-6.2.3 keretében valósult meg PULZUS
Egészségügyi Adattárház fejlesztése, amely célja olyan adattárház, elemzési- és döntéstámogatási
eszközrendszer kialakítása volt, amely összefogja az egészségügyben létező legfontosabb
információforrásokat. Az adattárház többek között a járó- és fekvőbeteg ellátás szolgáltatásainak adatait,
62ÁEEK

sajtóközlemény: http://www.aeek.hu/aeek/home/sajto2/kozlemenyek/aeek/kozlemeny/indul-az-e-recept-es-mas-eegeszsegugyi-szolgaltatasok-fokozatos-bevezetese-az-egeszsegugyi-rendszerbe,
http://www.aeek.hu/aeek/home/sajto2/kozlemenyek/aeek/kozlemeny/az_egeszsegugyi_adatok_vedelme_az_eesztben
(2015. december 21.)
63ÁEEK

sajtóközlemény: http://www.aeek.hu/aeek/home/sajto2/kozlemenyek/aeek/kozlemeny/megerkezett-a-mobilegeszsegnaplo-es-tajekoztato-alkalmazas-menta-az-allami-egeszsegugyi-ellato-kozponttol. (2015. december 21.)

40

Egészségügyi Helyzetkép

a szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyekkel kapcsolatos adatokat tartalmazza. A rendszer
alkalmas betegségregiszterek adatainak tárolására is. Az adatbázis az ellátottak adatait személyre vissza
nem következtethető módon kezeli.64

A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus célkitűzései az egészségügyben
A 2014-2020 közötti időszakban az infrastrukturális fejlesztések továbbra is elsősorban a járóbetegellátás és egynapos sebészet megerősítésére irányulnak a kórházi ellátás tehermentesítése céljából,
valamint a gyermekek sürgősségi, pszichiátriai ellátása feltételeinek javítására. Emellett nagyobb
hangsúlyt fektetnek az egészségügyi humán erőforrás fejlesztésére, valamint az alapellátás és védőnői
ellátás prevenciós kapacitásának fejlesztésére.
Az infrastruktúra-fejlesztések terén előtérbe kívánják helyezni azokat a térségeket, amelyek 2007-2013
során kevesebb forrásban részesültek, a Közép-Magyarországi régiót is beleértve. A tervezett
fejlesztésekben kiemelt szerepet kapnak a hiányszakmák, hiányterületek (sürgősségi ellátás,
gyermekpszichiátria, patológia, pszichiátria, addiktológia), és fontos célkitűzésként jelenik meg az
ellátórendszer hatékonyabbá tétele. Az Emberi Erőforrás Operatív Programban a következő négy
prioritást fogalmazták meg az egészségügy területén a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra:
1) az egészségügyi humán erőforrás hiányának enyhítése és motivációjának fokozása: létszámban és
képzettségben a lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó, valamint az ellátórendszer megfelelő
működéséhez szükséges egészségügyi szakembergárda biztosítása, a szakterületenkénti és földrajzi
területenkénti egyenlőtlenségek mérséklése.
2) a lakosság egészségtudatosságának növelése, egészségi állapotának fejlesztése: ez magában
foglalja a születéskor várható egészségben eltöltött életévek 2 évvel történő növelését 2020-ra, a fizikai
és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelését, az egyén egészségi állapotával
kapcsolatos felelősségérzetének növelését, az egészségi állapot, valamint az születéskor várható
élettartam terén mutatkozó egyenlőtlenségek mérséklését.
3) az ellátórendszer eredményességének, hatékonyságának, prevenciós funkcióinak fokozása, az
ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítása: az egészségügyi szolgáltatók működésének professzionális
irányítása és kiszolgálása, a döntéshozatali decentralizáció szintjének, jogszabályi környezetének
kialakítása.

ÁEEK sajtóközlemény:
http://www.aeek.hu/aeek/home/sajto2/kozlemenyek/aeek/kozlemeny/a_pulzus_egyre_pontosabb_ismeretekkel_fogja_ellatni
_az_egeszsegugyi_elemzoket (2015. december 21.)
64
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4) az egészségügyi intézmények megkezdett struktúraváltásának befejezése: az alapellátás és járóbeteg
szakellátás megerősítése, az egészségügyi ellátás prevenciós szerepének növelése, optimális betegutak
kialakítása.65
Az egészségügy a 2014-2020 közötti periódusban döntő részben az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programból (EFOP) részesül támogatásban. A járóbeteg ellátás és az alapellátás
infrastrukturális fejlesztései a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból és a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Programból részesülnek támogatásban. Az EFOP pénzügyi kerete
mintegy 2,6 Mrd euró (806 Mrd Ft), mely az összes Magyarországra jutó uniós forrás több mint 11
százalékát teszi ki. Az egészségügyi támogatásokra az EFOP 3. beruházási prioritása – A megfizethető,
fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi
szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat – nyújthat támogatást. Ezen belül két egyedi
célkitűzést határoztak meg, melyek keretében az alábbi intézkedések megvalósításához lehet forrásokra
pályázni:
1. Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek
tekintetében. Támogatandó intézkedések:
-

Keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzése és gondozása
A daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése és kezelése
Az emberi egészségre ható környezeti ártalmak monitorozásának és előrejelzésének
fejlesztése
A lelki egészség fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése
A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása
A hátrányos helyzetűek vagy az elmaradott térségekben élők fizikai aktivitásának
fokozása
Az egészségkultúra fejlesztése: hatékony egészségkommunikáció kialakítása, az állami,
ill. helyi egészségkommunikációban résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztése
A célzott lakossági szűrések korszerűsítése

2. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a
szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése
és a dolgozók megtartása. Támogatandó intézkedések:
2.1. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai
intervenció megerősítése:
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A szervezeti működést támogató, szervezetileg és pénzügyileg egyaránt fenntartható
eszközök fejlesztése az egészségügyi, népegészségügyi, szociális és gyermekvédelmi,
valamint a család- és ifjúságügyi intézmények és szolgáltatások területén.
Az egészségügyi ellátórendszer és a népegészségügyi szolgáltatások hatékonyságának
növelése, elsősorban az alapellátás fejlesztésére fókuszálva, ugyanakkor célzott
szakellátás-fejlesztést is megvalósítva. Főbb fejlesztési irányok: krónikus
betegségmenedzsment programok megvalósítása, az egészségügyi ellátórendszer
átalakítása a prevenció előtérbe helyezésével, a gyermekkorhoz kapcsolódó
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a közösségi alapú gondozás felé történő
elmozdulás.
A koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése: ez magában foglalja a több
szakterületre kiterjedő szolgáltatások szabályozásának és finanszírozásának
átalakítását, közös protokollok kidolgozását, a hálózatos formában való működés
előmozdítását, a szolgáltatások típusainak bővítését stb.

2.2. Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának
átalakítása, a dolgozói mobilitás előmozdítása: a közszolgáltatásokban dolgozók számának
növelése, a hiányszakmákra és a szakemberhiánnyal küzdő területekre fókuszálva.66
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