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A f®igazgató el®szava
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom gyelmébe a GYEMSZI Egészségügyi Évkönyvét, amely
az elmúlt esztend® egészségügyi rendszert érint® történéseinek összegzésével
átfogó képet ad az egészségpolitika alakulásáról, a bekövetkezett legfontosabb változásokról. A 2011-es Évkönyvben különösen sok mindenr®l adhatunk
számot, hiszen ebben az évben az elmúlt két évtized legnagyobb struktúraátalakítása indult el a magyar egészségügyben.
Az egészségügy megújítása, fenntartható alapokra helyezése, a hatékonyan m¶köd®, min®ségorientált, betegközpontú egészségügyi rendszer létrehozása a legfontosabb kormányzati célkit¶zések között szerepel.

E célt a kormány az állami sze-

repvállalás növelésével, a szervezeti integrációra épül® egészségügyi struktúraátalakítással kívánja megvalósítani, amelynek szakmai koncepcióját a Semmelweis Terv
fogalmazza meg.

Az egészségügyi rendszer komplex átalakítása szükségessé tette

egy rendszer- és szervezetfejlesztési módszertani központ létrehozását. Az Egészségügyért Felel®s Államtitkársággal szoros együttm¶ködésben dolgozó Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet 2011.

május 1-én alakult

meg, f® feladata a szakmai fejlesztési koncepciók kidolgozása, az elfogadott koncepciók szisztematikus megvalósítása, az új struktúra m¶ködtetése.

A GYEMSZI

felel®s többek között az állami kezelésbe vett intézményrendszer fenntartásáért és
vagyonkezeléséért, az egészségügyi ellátás térségekbe szervezéséért, az egészségügyi
humán-er®forrás megtartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokért, valamint
az egészségügyi ellátás min®ségügyi kontrolljáért és az országos min®ségfejlesztési
és betegbiztonsági stratégia kialakításáért.

Nem maradhat említés nélkül hatósá-

gi, szakhatósági, ellen®rzési feladatunk az emberi felhasználásra kerül® gyógyszerek
engedélyezése és ellen®rzése területén, munkánk, amelyet a gyógyszerterápia korszer¶sítésének el®mozdításáért a gyógyszerfelhasználás folyamatos elemzésével végzünk,
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vagy a gyógyszerészeti módszertan fejlesztése, a tudományos eredmények gyakorlati
alkalmazásba vételének el®segítése érdekében.
Egy ország egészségügyi rendszerének struktúráját, tulajdonviszonyait, m¶ködési
folyamatait alapjaiban megváltoztatni rendkívül összetett, kihívásokkal teli feladat,
különösen gazdasági válság idején, egy - attól függetlenül is - krízisben lév® ágazat esetében.

Mint minden nagyszabású változtatásnak, természetesen ennek az

átalakítási folyamatnak is vannak, lesznek az el®nyök mellett nehézségei is.

Mégis

belevágtunk, hiszen az ellátórendszer fenntarthatósága, hatékony m¶ködése hosszú
távon csakis a struktúra és a m¶ködés racionalizálásával biztosítható.
tás alapja a szükségletalapú tervezés:

Az átalakí-

olyan költséghatékony rendszert szeretnénk

létrehozni, amelyben a betegek az állapotuknak megfelel® egészségügyi szolgáltatásokat a számukra megfelel® helyen és id®ben, a szükséges legmagasabb színvonalon
és min®ségben tudják igénybe venni.
A 2011-es évre visszatekintve, jelent®s változásokról és el®relépésr®l számolhatunk
be, számos területen. Az egészségügyi struktúra átalakítása 2012-ben még jobban
felgyorsul:

a GYEMSZI mintegy 600 munkatársa dolgozik azon, hogy a tervezett

változtatásokat minél gyorsabban és minél zökken®mentesebben hajthassuk végre,
és ennek eredményeként minél el®bb hatékonyan és egységesen m¶ködjön az ellátórendszer. Az integrált szervezeti forma nagy segítséget jelent ebben, hiszen az így
létrejött szellemi koncentráció jelent®sen hozzájárul az ágazati know-how kiaknázásához, a feladatok pontos, összehangolt és magas színvonalú ellátásához.
Rendkívül eseménydús és tevékeny esztend® áll tehát mögöttünk, melynek legfontosabb fejleményeir®l próbálunk meg a lehet®ségekhez mérten minél átfogóbb képet
adni Egészségügyi Évkönyvünkben.

Az Évkönyvet szerkeszt® ESKI (Egészségügyi

Stratégiai Kutatóintézet) immár a GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési F®igazgatóságaként (IRF) m¶ködik, az Évkönyv az idei évt®l a GYEMSZI gondozásában
jelenik meg. Gondos összeállítása a GYEMSZI munkatársainak, szakért®inek alapos
munkáját dicséri, akik nemcsak objektív szakmai elemz®i, hanem egyben tevékeny
részesei is az egészségügyünk megújítását célzó változtatásoknak.

Bízunk abban,

hogy sikerült áttekinthet® és hasznos összegzést készítenünk, melyet szívesen és érdekl®déssel forgatnak majd, és ami segítségül szolgál az elmúlt év egészségpolitikai
történéseinek áttekintésében.

Dr. Török Krisztina
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A szerkeszt®k el®szava
Immár harmadik éve jelenik meg a magyar egészségügy fontosabb eseményeit összefoglaló Egészségügyi Évkönyv. 2011-ben a megkezdett rendszerszint¶ átalakítás b®séges alapanyagot szolgáltatott.

Talán emiatt is Évkönyvünkben a korábbiakhoz

képest kicsit b®vebb a jogszabályi környezet változásainak bemutatása. Emellett a
globális gazdasági válság is sok tekintetben meghatározta a témaválasztásokat.
A GYEMSZI megalakulásával szerz®ink egy része aktív részesévé vált a változásoknak. Ezzel együtt is mindent megtettünk, hogy meg®rizzük kutatói hozzáállásunkat,
és nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy objektív, a valós történéseket h¶en bemutató
anyagokat készítsünk. GYEMSZI-hez tartozásunk jelent®s el®nyökkel is jár. Intézetünk tevékenységét belülr®l látva, saját munkánk kapcsán és kollégáink segítségével
a jelenségek, változások követése és értelmezése számos esetben könnyebbé, világosabbá vált, amely reményeink szerint Olvasóink jobb tájékoztatását is szolgálja.
Évkönyvünkben tovább b®vült  a GYEMSZI különböz® területein dolgozó  szerz®k köre.

Ezúton is köszönjük a GYEMSZI-ETI munkatársainak, hogy írásaikkal

nagyobb teret tudtunk szentelni az egészségügyi ellátásban dolgozókkal kapcsolatos
történéseknek.
Továbbra sem hiszünk tévedhetetlenségünkben, ezért várunk, és szívesen fogadunk
az Évkönyvben foglaltakkal kapcsolatos minden véleményt, kiegészít® vagy módosító
javaslatot.

Borbás Ilona (borbas.ilona@gyemszi.hu)
Mihalicza Péter (mihalicza.peter@gyemszi.hu)
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Vezet®i összefoglaló
A magyar GDP 2011-ben kevéssel az Európai Unió átlaga felett, 1,7 százalékkal b®vült, míg az államháztartás a magánnyugdíjpénztári vagyon állami kézbe kerülésének
köszönhet®en 4,2 százalékos többlettel zárt.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a

nyugdíjrendszer harmadik pillérének megszüntetésével az államháztartás hozzávet®legesen a GDP 10 százalékának megfelel®, egyszeri extra bevételre tett szert, így a
kedvez® 2011-es köznanszírozási pozíció hosszú távon valószín¶leg nem fenntartható. Szintén óvatosságra int az is, hogy a szakért®k 2012-re gazdasági visszaeséssel,
növekv® inációval és emelked® munkanélküliségi rátával számolnak.
2011 a magyar egészségügyi ellátórendszer számára a struktúraátalakítás megkezdését, az átalakítás jogszabályi feltételeinek megteremtését jelentette.

Bár az

egészségügy jelenlegi nagylépték¶ szerkezeti átalakítását nem a gazdasági válság indokolja, a Semmelweis Tervben foglalt irányok mentén megkezdett munka sokkal
inkább hosszú évek, évtizedek elmaradt vagy ellentmondásokkal terhelt átalakításait,
szervezeti-szerkezeti fejlesztéseit kezdi meg, vagy éppen kezdi újra, mégsem másodlagos, hogy az átalakítás romló gazdasági-pénzügyi feltételek szorításában kell, hogy
megtörténjen. A válság bizonyosan befolyásolja az átalakítások elvárt sebességét. A
VFM,  value for money érvényesíthet®sége érdekében szinte lehetetlenül rövid id®
alatt kellene egy fenntartható, transzparens, hatékony m¶ködésre képes, a min®ségre
koncentráló, betegközpontú egészségügyi rendszert kialakítani. Csökken® gazdasági
mozgástér esetén különösen fontos annak biztosítása és bizonyítása, hogy az egészségügyre fordított pénz akár gazdasági, akár társadalmi szempontból jól hasznosul.
A szerkezetátalakítás Európa több országának egészségügyében napirenden van, a
megoldások természetesen különböznek. Közös vonások a hatékonysági tartalékok
kiaknázása érdekében a szükségletekhez igazodó kapacitástervezés, a jobban koordinált, integrált ellátásra törekvés, az ellátási folyamatok standardizálása, a min®ség
fejlesztése.
A magyar egészségügyben mindeddig néhány megyében létezett gyakorlat az intézmények szervezeti integrációjára vagy a beszerzések koordinációjára.

A koráb-

bi évek példái (Baranya megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) után 2011-ben
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében öt fekv®beteg intézmény egyesítésével indult integrált egészségügyi szolgáltatás. A szervezeti integráció mellett létrejöttek beszerzési
társulások (pl. a szentesi és a makói kórház gyógyszer közbeszerzési társulása).
Míg az egyik ország (pl.

Ausztria) a kórházüzemeltet® társaságokban, a másik

(pl. Lengyelország) a kórházak részvénytársaságokká alakításában látja a hatékony
m¶ködés biztosítékát, Magyarországon 2011-ben folytatódott a visszarendez®dés folyamata a korábbi években terjed® kórházüzemeltetés kiszervezésében.

(2011-ben

Szigetvár önkormányzata vette vissza a városi kórházat üzemeltet® kft. irányítását
és tulajdonjogát), és volt példa a kórház társasági formában m¶ködésének közintézményi formára való visszaállítására (Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház).
Mindezen folyamatok közepette indult átfogó, az állami szerepvállalást el®térbe
helyez®, szisztematikus rendszerátalakítás, amelynek feltételét az a jogszabályi változás teremtette meg, hogy 2012.
járóbeteg szakellátás biztosítása.

január 1-jét®l állami feladat a fekv®beteg- és

2011-ben megkezd®dött az egészségügyi ellátás

egészségügyi térségekbe szervezésének el®készítése, amely eredményeképpen 2012.
január 1-t®l nyolc egészségügyi térség került kijelölésre. 2011. május 1-én öt háttérintézmény integrációjával megalakult Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség és
Szervezetfejlesztési Intézet, a GYEMSZI, amely  a  megörökölt feladatok megtartása mellett  alapvet®en a Semmelweis Terv egészségügyi fejlesztési koncepciójának
megvalósításában, a térségi egészségszervezés kialakításában és m¶ködtetésében, az
állami intézményrendszer vagyonkezelésében és fenntartásában kapott központi szerepet.

2012.

január 1-t®l a megyei és f®városi kórházak, 2012.

május 1-t®l a

települési önkormányzatok kórházai kerültek önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba.

Megkezd®dött, és 2012 közepéig várhatóan lezajlik a fekv®beteg ellátás

kapacitásainak, a progresszivitási szinteknek és a területi ellátási kötelezettségeknek
az újrarendezése. Az ellátásszervezés feladataira a GYEMSZI égisze alatt létrejöttek a térségi ellátásszervezési központok.
matra Norvégiában találhatunk példát.

A magyarhoz hasonló államosítási folya-

(Lásd:

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009.

http://www.eski.hu/new3/kiadv/zip_doc/ev konyv-2009.pdf. 89. oldal)
Az átalakulás el®tt álló kórházi szektor 2011-ben, els®sorban az év végi kizetéseknek köszönhet®en, jelent®s többletforráshoz jutott, amit 2012-ben is sikerült szinten
tartani.

Úgy t¶nik, hogy a mindenki által sokat hangoztatott eltolódás a fekv®be-

teg ellátások fel®l a lakosságközeli, olcsóbb ellátások felé nem történik, történhet
meg egyik napról a másikra. A szakellátás nanszírozási szorításán engedett némileg a TVK degresszió ismételt bevezetése is. A természetbeni ellátásokra elkölthet®
összeget növeli, hogy a táppénz kizetéseket érint® jelent®s szigorítások  köztük
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a maximálisan kizethet® napi összeg felére csökkentése, illetve a passzív táppénz
megszüntetése  hatásosan, 14 milliárd forinttal csökkentették ezen kiadási tételt.
Az alapellátás fejlesztése a Semmelweis Terv egyik fókusz-területe.

Az Állami

Számvev®szék háziorvosi ellátásról készített 2011-es jelentése a rendszer számos
problémájára mutat rá. Közéjük tartoznak a nanszírozási nehézségek, az elöreged®
humán kapacitás, a betöltetlen praxisok emelked® száma. 2011-ben több intézkedés
született a helyzet javítására.

A praxisjog intézményén keresztül 2015-ig elveszí-

tik m¶ködtetési jogukat azok a háziorvosok, akik nem rendelkeznek területi ellátási
kötelezettséggel.

Kijelölésre került a praxiskezel® (OALI), amely egyebek mellett

a praxisok adásvételének támogatását szolgálja. Pályázat segíti a atal háziorvosok
praxisvásárlását, id®s kollégáik nyugdíjba vonulását, praxiseladását. A 2007-ben megsz¶nt eszköztámogatás újra bevezetésre került, amelyre 2011-ben 400 millió forintot
költöttek, míg a 2012-es terv több mint öt milliárd forintról szól. A háziorvosi ellátás min®ségét továbbra is indikátorrendszer alapján történ® kiegészít® nanszírozás
ösztönzi, ami 2011 és 2012 áprilisában is nomhangolásra került.
Az állami és háztartási kiadásokat is magukban foglaló gyógyszerköltségek az
egészségügy kiadásainak tetemes tételét (a WHO 2009-re vonatkozó statisztikája
alapján Magyarországon az EU tagországok legmagasabb arányát, 32,6 százalékát,
Ausztriában pl.

csak 12,5 százalékát) képezik.

(Az egy f®re jutó gyógyszerkiadá-

sok tekintetében már árnyaltabb a kép: 2009-ben Magyarországon 493,1 PPP$ volt
a gyógyszerkiadás, amivel a középmez®nyben helyezkedett el.) Az EU tagországok
mindegyikének kormánya, így a magyar kormány is a gyógyszerkiadások növekedésének mérséklésére ható technikák folyamatos fejlesztésén dolgozik.

A Széll Kál-

mán Tervben, és a költségvetési el®irányzatokban is kinyilvánított kormányzati szándék szerint az állam gyógyszertámogatási kiadásainak 2012-ben 93 milliárd forinttal,
2013-ban pedig már 160 milliárd forinttal kell csökkenniük 2010-hez képest. Utóbbi
célszám lényegében a gyógyszerkassza megfelez®dését jelenti. Az egészségügyi ágazat irányítóinak egyik nagy kihívást jelent® feladata az, hogy az állami szerepvállalás
jelent®s csökkenése ne eredményezze a lakossági terhek azonos mérték¶ növelését.
Ez annak fényében is lényeges, hogy az itt keletkezett megtakarítások felett nem az
egészségügyi ágazat fog rendelkezni.

Általában jellemz®, hogy szigorodnak a refe-

renciaár szabályozás feltételei (pl. Szlovákia, Görögország). Magyarországon 2011ben bevezetésre kerül a preferált referencia ársáv.

Bár az EU-ban a tagországok

többsége megengedi a hatóanyag szerinti gyógyszerfelírást, csak néhány országban
kötelez® ez a módszer (pl. Észtország, Litvánia, Románia, Portugália). Hasonlóan
csak a tagországok kisebbik részében kötelez® a generikus helyettesítés alkalmazása.
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Magyarországon 2012-ben kezd®dött  egyel®re csak a koleszterinszint csökkent®kre
alkalmazva  a hatóanyag szerinti felírás kötelez®vé tétele. A gyógyszertárakban a
költségtakarékos generikus helyettesítés nem kötelez®, de anyagi támogatással ösztönzik, viszont az azonos hatóanyagú, de alacsonyabb térítési díjú gyógyszerr®l a
beteget a patikus dokumentált módon köteles tájékoztatni. 2012-t®l a beteg együttm¶ködése is befolyásolhatja a gyógyszertámogatás mértékét.
Kelet-Európa országainak többsége küzd az orvosok és egészségügyi szakdolgozók
elvándorlásának problémájával, amelyet els®sorban az alacsony keresetek, a kedvez®tlen munka- és karrierlehet®ségek indokolnak. Csehországban és Szlovákiában is felmondással fenyeget® akciók zajlottak a magasabb keresetekért, amelyek 2011-2012t®l mindkét országban a zetések emelésével zárultak. Magyarországon a rezidensek
álltak az orvosok helyzetének javítására irányuló követelések élére.

A kormányzat

válaszképpen 2011-ben Rezidens Támogatási Programot indított, 2012 elején pedig
kormányhatározatba foglalta az egészségügyi dolgozók kb. 30 milliárd forint összeget
kitev® béremelését, amely 2012 második felében valósulhat meg.
A strukturálisan továbbra sem túl jó állapotban lév® államháztartás és a továbbhúzódó válság ellenére az egészségügy nanszírozásában domináns szerepet játszó
Egészségbiztosítási Alap pozíciója lényegében változatlan maradt. A bevételek 2011ben nominálértéken némileg növekedtek, ám a 2012-es tervek három százalékos
visszaeséssel számolnak, ha a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra szánt  a
kiadási oldalon is megjelen®  mintegy 340 milliárd forint hatását gyelmen kívül
hagyjuk.

2011 egyik legtöbbet kommunikált történése volt a népegészségügyi ter-

mékadó bevezetése. E nélkül az egészségügyi ellátásokra 2012-ben rendelkezésre álló
összeg még inkább csökkent volna, hiszen az adóból 30 milliárd forintnyi bevételre
számítanak a döntéshozók. A cukrozott üdít®italokat, energiaitalokat, sós snackeket
stb.

terhel® új magyar adófajta a világban nem példa nélküli.

Dániában szélesebb

termékkörre alkalmazzák, Franciaországban 2012-t®l válik gyakorlattá.
Változtak az eho-val, az egészségügyi szolgáltatási járulékkal és az egyéni egészségbiztosítási járulékkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések is, rendre az E. Alap
bevételeinek kisebb-közepes mérték¶ emelkedését okozva. A Széll Kálmán Tervnek
megfelel® forráskivonás a "központi költségvetésb®l járulék címén átvett pénzeszköz
sor közel 250 milliárd forintos csökkentésével valósul meg.
A rendelkezésre álló forrásokat ugyan nem érinti, de lényeges változás, hogy 2012t®l a munkáltató által zetett társadalombiztosítási járulék ellátási jogosultságot nem
eredményez® szociális hozzájárulási adóvá alakul.
A magánnanszírozásban jelent®s átrendez®dést okozhat az, hogy 2012-t®l a vál-
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lalatok béren kívüli juttatásként, adómentesen adhatnak munkavállalóik számára nem
befektetési jelleg¶ egészségbiztosítási termékeket.
Az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztésében, a m¶szerpark
megújításában 2011-ben is az EU-s források szerepe volt a meghatározó. 2011-ben
a ROP és TIOP programokon belüli infrastruktúra fejlesztésre 70,6 milliárd forintnyi támogatás került megítélésre, a támogatások 98 százaléka a fekv®beteg ellátást
érintette, nagyobbik része a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés
pályázati témakörben található (aktív ellátás centralizációja, kardiológia és szívsebészet, m¶t®k korszer¶sítése stb.)
a ROP és TIOP keretében kb.

Az NFÜ statisztikái szerint 2009-2011 között

300 milliárd forintnyi EU-s támogatást kapott az

alap, járó és fekv®beteg ellátás, ebb®l a kórházak a támogatások 84 százalékának
kedvezményezettjei.
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In 2011, the Hungarian GDP expanded slightly above the EU-average, by 1.7 per
cent, while the national budget closed with a surplus of 4.2 per cent owing to the
nationalization of the private pension fund assets. However, it is important to note
that by this removal of the so called third pillar of the pension system, the national
budget has acquired a one-time extra revenue, which corresponds to 10 per cent
of the GDP, so the favourable public nance position of 2011 will likely not be
sustainable in the long run.

It also signals caution that experts expect economic

recession, growing ination and rising unemployment for 2012.
For the Hungarian health care delivery system, 2011 meant the beginning of restructuring and the establishment of the legislative conditions for the changes. The
current large-scale restructuring of the health care system is not primarily motivated
by the economic crisis. The work elaborated in the Semmelweis Plan starts or restarts the long-due transformations of the system, many of which brought criticism in
the past. Nevertheless, it is not secondary that the transformation should take place
in a deteriorating economic-nancial environment, as the crisis will certainly inuence
the intended speed of transformations.

In order to endorse the principle of  value

for money , a sustainable, transparent, ecient, quality-focused, patient-centered
health care system should be established in an almost impossibly short time. In case
of a narrowing economic scope for action, it is especially important to prove and to
ensure that the money spent for health care will be utilized well in economic and
social terms as well.
Structural reforms are on the agenda in many European health care systems, but
the solutions are certainly dierent.

Common characteristics are the needs-based

capacity planning, the intention for more coordinated, integrated care, the standardization of care processes and the development of quality in order to exploit the
eciency reserves.
So far there has been a practice for organizational integration or coordination of
procurements only in some counties in the Hungarian health care. After the examples of previous years (Baranya and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties) an integrated
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health care service was started with the integration of ve inpatient institutions in
the county of Borsod-Abaúj-Zemplén in 2011.

Besides organizational integration,

procurement associations were also established (e.g. association of the hospitals of
Makó and Szentes for public procurement of pharmaceuticals).
While one country (e.g. Austria) sees the guarantee for ecient performance of
inpatient institutions in operating hospital companies, another (e.g. Poland) prefers
transforming the hospitals into joint stock companies.

In Hungary the restoration

process of outsourcing of hospital operation in the previous years continued in 2011
(the municipal government of Szigetvár took back the management and ownership
of the limited liability company operating the hospital of the city), and there was
an example for restoring the hospital that operated in the form of a commercial
company into a public institution (Saint Pantaleon Hospital in Dunaújváros).
Amid all these processes started the comprehensive, systematic transformation
emphasizing the state's role, established by the legislative change that delivering
inpatient and outpatient specialized care became the responsibility of state from 1
January 2012. In 2011, the preparation for organizing health care delivery into health
regions started, and as a result eight health regions were established from 1 January 2012.

On 1 May 2012, the National Institute for Quality- and Organizational

Development in Healthcare and Medicines (GYEMSZI) was created by the integration of ve background institutions, which  besides keeping the  inherited tasks 
got a central role in the implementation of the health development conception of
the Semmelweis Plan, the establishment and operation of the regional health care
management and the property management and maintenance of state institutions.
The county hospitals and the hospitals of Budapest were transferred from municipal ownership to state ownership from 1 January 2012 and the hospitals of local
governments from 1 May 2012.

In inpatient care the reorganization of capacities,

levels of progressivity and catchment areas has started and will probably be nished
by the middle of 2012. Under the auspices of GYEMSZI, Regional Health Management Centres have been established for patient pathway management.

Norway

went through a similar nationalization process. (See: ESKI Health Yearbook 2009.
http://www.eski.hu/new3/kiadv/zip_ doc/evkonyv-2009.pdf., page 89.)
The hospital sector  facing next year's restructuration  was granted signicant
additional funding at the end of 2011, the level of which has been successfully maintained also in 2012.

It seems again, that the shift from inpatient care to less

expensive, close-to-the population care often voiced by everyone cannot and will not
happen overnight.

The nancing pressure on specialist care has also been slightly
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eased by the reintroduction of the degression in the performance volume limit. The
amount available for benets in kind has been increased by signicant austerity measures on sickness benets  including halving the maximum payment per day and
the abolition of passive (after the insured period) sick pay  that have reduced this
item of expenditure eectively by HUF 14 billion.
The development of primary care is one of the focus areas of the Semmelweis
Plan.

The State Audit Oce's report of 2011 on primary care highlights several

problems of the system, including nancing diculties, ageing human resources and
the growing number of vacant practices.
to improve this situation.

In 2011, several measures were taken

GPs who do not have territorial obligation will lose the

operational rights of their practices until 2015 under the new law on GP practices.
The institution for handling practices (OALI) was appointed, which among other
things serves for the support of selling and purchasing practices. There is a tender
which helps young GPs to purchase practices and senior colleagues to sell practices
and to retire. Equipment support which had been ceased in 2007 was reintroduced.
For this purpose, 400 million HUF were spent in 2011, while in 2012 more than ve
billion HUF are planned to be spend. The quality of primary care has been ongoingly
motivated by a supplementary pay-for perfomance system, which was ne-tuned in
April 2011 and 2012, too.
Pharmaceutical expenditures  including state and household expenditures as well
 form a considerable part of health care expenditures (according to WHO statistics,
in Hungary they amount to 32.6 per cent, which is the highest rate in the EU, while in
Austria for example this rate is 12.5 per cent; as regards pharmaceutical expenditures
per capita, the picture is a bit more nuanced: in 2009 they amounted to 493.1 PPP$
in Hungary, which placed the country in the middle range). All of the governments
of the EU Member States  thus including Hungary  are working on the continuous
improvement of techniques to moderate the increase of pharmaceutical expenditures. According to the government's purpose declared in the Széll Kálmán Plan and
budget appropriations, the state pharmaceutical reimbursement expenditures should
be reduced by 93 billion HUF in 2012 and by 160 billion HUF in 2013 relative to
2010. The latter target number means essentially halving public pharmaceutical expenditures. In this situation one of the most challenging task of health policy makers
is that the signicant decrease in state's contribution should not result in an identical
increase of burden on the population.

This is especially important considering the

fact that it is not the health sector that will allocate the savings generated by these
plans. It is widespread that the conditions for reference price regulations are becom-
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ing more rigorous (e.g. Slovakia, Greece). In Hungary, the preferred reference price
band was introduced in 2011. Although most of the Member States of the EU allow prescriptions based on active ingredient, this method is compulsory only in some
countries (e.g. Estonia, Lithuania, Romania, Portugal). Similarly, the use of generic
substitution is also only compulsory in a minority of Member States.

In Hungary,

prescription based on active ingredient started only in 2012  for the time being used
only for cholesterol-lowering medicines.

For pharmacies, the cost-ecient generic

substitution is not compulsory, but it is supported by nancial incentives. However,
the pharmacist is obliged to inform the patient in a documented way about the medicine with the same active ingredient and lower co-payment.

From 2012, patient

adherence can also inuence the extent of pharmaceutical reimbursement.
Most of the Eastern European countries are struggling with the problem of migration of doctors and health workers, which is primarily motivated by low incomes,
unfavourable work and carrier conditions. Threatening actions from the part of health workers took place in the Czech Republic and Slovakia as well, which ended with
the increase of wages in both countries in 2011 and 2012.

In Hungary, residents

led the protests for improving the situation of doctors. In response, the government
launched the Resident Support Program in 2011 and formulated the wage increase
of health professionals of approx. 30 billion HUF in a government resolution at the
beginning of 2012, which can be realized in the second half of 2012.
Despite the structurally still unfavourable state of the national budget and the
prolonged economic crisis, the nancial position of the Health Insurance Fund, which
plays dominant role in health nancing, remained essentially unchanged. The incomes
increased slightly in nominal terms in 2011, but the plans for 2012 reckon with a
setback of three per cent, when we ignore the eect of some 340 billion HUF devoted
to disability and rehabilitation care, which appears in the expenditure side as well.
One of the most communicated happening of the year 2011 was the introduction of
the so-called  hamburger tax (public health product tax). Without this, the amount
available for health care in 2012 would decrease even more, because the Fund is
planned to receive HUF 30 billion from this income source. This new tax  imposed
on soft drinks with sugar, energy drinks, salty snacks, etc.  is not without precedent
in the world. In Denmark it is used for a broader range of products, and in France it
will become a reality from 2012.
Legislation concerning the so called percentage based health care contribution,
health service contribution and the employee's health insurance contribution has
also changed, all of which increased Health Insurance Fund revenues moderately.
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The reduction laid down in the Széll Kálmán Plan has beeen realised on the resource
generation side with the decrease of about HUF 250 billion of the central goverment
contribution on behalf of uninsured people.
Although it does not aect available resources, it is an essential change that from
2012 the social insurance contribution paid by the employer will be transformed into
a social contribution tax, which does not result in eligibility for care.
It can generate signicant rearrangements in private nancing that from 2012
companies can provide their employees health insurance products of non-investment
nature as tax-free fringe benets.
The role of EU funds was decisive in infrastructure developments and the renewal of equipment stock of the health care delivery system in 2011, too.

In that

year, 70.6 billion HUF were granted for infrastructural development, within the framework of Regional Operative Program (ROP) and Social Infrastructure Operative
Program (TIOP). Inpatient care received 98 per cent of these sources, the majority
can be found in the tender topic of infrastructure development supporting structural
change (centralization of acute care, cardiology and heart surgery, modernization of
operating rooms, etc.). According to the statistics of the Hungarian Development
Agency, between 2009 and 2011 EU funds of approx. 300 billion HUF were granted
to primary, outpatient and inpatient care within the framework of Regional Operative
Program (ROP) and Social Infrastructure Operative Program (TIOP) ; 84 per cent
of the resources were given to hospitals.
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1. Makrogazdaság és államháztartás
Gyenes Péter

A magyar GDP 2011-ben az Európai Unió átlagát 0,2 százalékponttal meghaladóan, 1,7 százalékkal b®vült, míg az államháztartás egyenlege a magánnyugdíjpénztári
vagyon állami kézbe kerülésének köszönhet®en a rendszerváltás óta el®ször pozitív
mérleggel zárt  4,2 százalékos szucittel (1.1.

táblázat).

Ennek megfelel®en az

Európai Unó három százalékot nem meghaladó decitre vonatkozó elvárása gond
nélkül teljesült. Mindazonáltal a nyugdíjrendszer harmadik pillérének, az úgynevezett
kötelez® öngondoskodásnak a megsz¶ntetésével a kormány 2011 során hozzávet®legesen a GDP 10 százalékának megfelel®, egyszeri extra bevételre tett szert, mely
nélkül az államháztartás GDP-hez viszonyított hiánya 5,5 százalékos szintet ért volna
el a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
A 2011-es év tavaszának a kötelez® öngondoskodás megsz¶nése mellett gazdaságpolitikailag kiemelked®en jelent®s eseménye a Széll Kálmán terv meghirdetése
volt, mely az államadósság mérséklése érdekében átfogó és összetett, több kiadási
területre kiterjed® gazdaságpolitikai tervet fogalmazott meg.

Az ennek keretében

1.1. táblázat. F®bb makrogazdasági mutatók
2011
GDP volumen éves változása
Államháztartási egyenleg
(ESA-95 szerint, a GDP %-ában)
Fogyasztóiár-index
Bruttó átlagkereset növekedés
Munkanélküliségi ráta

2012

(el®rejelzés)

2013

(el®rejelzés)

1,7 (MNB)

-0,3 (Reuters)

1,4 (Reuters)

4,2 (KSH)

-3,1 (Reuters)

-3,1 (Reuters)

3,9 (MNB)

5,5 (Reuters)

3,3 (Reuters)

6 (MNB)

5,5 (GKI)

Nincs adat

10,9 (MNB)

11,9 (OECD)

11,8 (OECD)

Forrás: MNB ábrakészlet 2012.03.27., OECD Economic Surveys Hungary 2012 March,
KSH Gyorstájékoztató 2012.04.02. (Sorszám: 56)
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meghirdetett 26 pontos konkrét akcióterv a közoktatás és fels®oktatás átszervezését®l kezdve, a gyógyszerár-támogatási rendszer megváltoztatásán keresztül a közmunka programokig és állami adósságfék bevezetéséig számos állami alrendszerben
jelölt ki konkrét intézkedési irányokat.

Az elképzelés egyes részeit ér® kritika mel-

lett a gazdasági szerepl®k túlnyomóan pozitívan fogadták a bejelentés középtávon
kiszámíthatónak ígérkez® reformterveit.
2011 januárjától a személyi jövedelemadó egykulcsossá vált és 16 százalékra csökkent.

Megsz¶nt a tevékenységre jellemz® kereset utáni  vállalkozóktól elvártan

legalább a minimálbér kétszerese szerinti  járulékzetés, helyébe (a 78 ezer forintos minimálbérhez képest) 94 ezer forintnak megfelel® garantált bérminimum szerinti
járulékzetés lépett.
A hiánycél tarthatósága érdekében azonban a kormány elállt további tervezett adócsökkentései egy részét®l, egyes adó- és járuléktételek már 2011-ben is emelkedtek,
illetve 2012-ben hatályossá váló adóemelések is bejelentésre kerültek.

A 2011-es

változások közé tartozott az adójóváírás fels® határának lejjebb szállítása, a nyugdíjjárulék emelése a jövedelem 9,5 százalékáról fél százalékponttal, illetve a cigaretta
jövedéki adójának egy ezrelékkel való növelése és minimális összegének szálanként
17,33-ról 18,08 forintra változtatása. Ezekkel párhuzamosan szintén már 2011 során csökkentek bizonyos szociális juttatások  többek között harmadára rövidült a
munkanélküli segélyre való jogosultsági id®tartama, 30-ról 20 százalékra csökkent az
önkéntes pénztárba, vagy nyugdíj-el®takarékossági számlára bezetett összegek utáni adókedvezmény mértéke, szeptembert®l pedig 60-ról 47 ezer forintra csökkent a
közmunkáért járó bér. Az általános trenddel ellentétesen csak a családtámogatással
összefügg® juttatások változtak, melyek esetében jelent®sen n®tt a több gyermek
után járó adókedvezmény, és a gyes id®tartalma ismét három évre emelkedett.
A 2011. évi gazdaságpolitikai intézkedések további markáns eleme volt az ®sszel elfogadott végtörlesztési törvény, mely  más hasonló intézkedések mellett  a lakosság
veszélyes mérték¶ és a forint leértékel®dése miatt sokszor a háztartások zet®képességének határait feszeget® devizában való eladósodottságát kívánta kezelni. A törvény kötelezte a bankokat a lakosság által korábban 180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR,
illetve 2 HUF/JPY alatti árfolyam mellett felvett deviza alapú jelzáloghitelek ilyen
szinten történ® egy összegben való végtörlesztésének elfogadására, ami a piaci árfolyamnál mintegy 25 százalékkal alacsonyabb átváltást jelentett. December közepén
a nemzetközi nyomás és a bankok igen negatív reakciója nyomán a kabinet megállapodást kötött a Bankszövetséggel, melynek értelmében a keletkezett extra terhek
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egy részét a bankadóból leírhatóvá tette, illetve a bankadó következ® években való
mérséklésének mértékére is kötelezte magát.
A gazdaságpolitikával szembeni nemzetközi kritika els® igazán komoly megnyilvánulásaként az Európai Bizottság a 61 milliárd forintos bevétellel járó telekom adót a
közösségi szabályozással ellentétesnek ítélte 2011 ®szén, majd mivel Magyarország
a kérdésben hajthatatlannak bizonyult 2012 márciusában az Európai Bírósághoz fordult az ügyben.

Következ® hasonlóan jelent®s esetként december elején, amikor

a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az IMF-fel egy szükség esetén lehívható
készenléti hitelkeret biztosításáról, a Nemzetközi Valutaalap még az egyeztetések
megkezdését®l is határozottan elzárkózott  és ezen álláspontján 2012 áprilisáig nem
változtatott. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke az év végén szintén
több levélben fejezte ki rosszallását többek között azon tervek miatt, mely a Magyar
Nemzeti Bank elnökét egy szervezet-összevonás során közvetetten a kormánynak alárendelt pozícióba helyezte volna. A nemzetközi nyomás eredményeként 2012 elején
a kormány több területen is változtatási hajlandóságot mutatott.
A 2012-es kilátások nem kecsegtetnek a gazdasági helyzet gyors javulásával.

A

gazdaság növekedésére vonatkozó el®rejelzések hónapok óta romló tendenciát mutattak, és áprilisban már 0,3 százalékos sz¶külésre számítottak az elemz®k. Emellett
a bruttó átlagbér várhatóan éppen lépést tud tartani az 5,5 százalékos ináció el®rejelzéssel és a munkanélküliség várhatóan további egy százalékpontos változással
11,9 százalékig n®. A költségvetési decit az el®rejelzések szerint az Európai Unió
által elvárt három százalékos határhoz közeli lesz, azonban az elemz®i konszenzus
nem látja biztosítottnak, hogy sikerül alatta tartani. Az el®z®ek tükrében 2012 els®
felét az adóemelések jellemezték, így a korábbi tervekkel szemben a személyi jövedelemadó adóalapja csak 202 ezer forint alatti keresetekre sz¶nt meg tartalmazni a
bruttó béren felül a munkáltatói tb járulékot is, pontosabban az annak helyébe lép®
munkáltatói szociális adót.

Ennél is jelent®sebb lépés a minimálbér adójóváírásá-

nak 2012-t®l való megszüntetése, valamint az ÁFA januártól 25-r®l 27 százalékra
emelése, illetve az Egyszer¶sített Vállalkozói Adó hét százalékponttal 37 százalékra
való növelése. Április végén a kormány bejelentette a második Széll Kálmán tervet,
mely öt új adónem bevezetését®l már az adott évben is százmilliárdos nagyságrend¶
további bevételeket remél a hiánycél tartása érdekében.

Az új adók terv szerint a

távközlésre, az úthasználatra, a biztosítókra, az energiaszolgáltatókra és a pénzügyi
tranzakciókra terjednek majd ki. A bejelentést az Európai Unió pozitívan fogadta, és
beleegyezett az IMF-fel való tárgyalások megkezdésébe.
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2. Egészségügyi nanszírozás és az
Egészségbiztosítási Alap
Asztalos Péter, Merth Gabriella, Mihalicza Péter

Forrásteremtés
2011
A kormányzat 2011 februárjában létrehozott egy 250 milliárd forintos stabilitási alapot, mely a költségvetés módosításával és az állami kiadások egy részének zárolásával
járt, ami érzékenyen érintette az egészségügy területét is. A Nemzeti Er®forrás Minisztérium 39,2 milliárd forintnyi összeget volt kénytelen zárolni, mely a legnagyobb
tétel a minisztériumok között.

A zárolás pontos részletei nem nyilvánosak, azon-

ban a minisztérium tájékoztatása szerint az altató- és lélegeztet® gép, illetve monitor bérléssel, továbbá a légi mentés eszközparkjának bérlésével kapcsolatos kiadások
mentesültek a költségcsökkentés alól.
Az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi egyenlegére eredend®en 88,7 milliárd forintos hiánycél szerepelt a költségvetésben, ami év közben 87,6 milliárd forintra módosult, ám végül csupán 83,3 milliárd forintot ért el a hiány mértéke.

Az el®zetes

tervekt®l való pozitív eltérés a bevételi oldal 1,5 százalékos növekedéséb®l, illetve a
kiadások 2 százalékos csökkenéséb®l tev®dött össze.
2011-ben az el®zetes adatok alapján az Egészségbiztosítási Alap bevétele 1 405
milliárd forint volt, az el®z® évhez képest csupán egy százalék emelkedést mutatva
(2.2. táblázat).
A járulékbevételek és hozzájárulások (munkáltatói és biztosítotti egészségbiztosítási járulék, egyéb járulékok és hozzájárulások, százalékos egészségügyi hozzájárulás,
késedelmi pótlék, bírság) nominál értéken két százalékkal (15 milliárd forint) n®ttek.
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Az emelkedést okozó tétel a százalékos egészségügyi hozzájárulások soron jelentkezik, ami nominál értéken 32 százalékos változást mutatott az el®z® évhez képest.
Ennek legf®bb oka, hogy a törvényben meghatározott értékhatáron felüli béren kívüli juttatások után, illetve a céges telefonok használata után is 27 százalékos eho-t
kellett zetni 2011-t®l kezd®d®en.
A központi költségvetési hozzájárulások mértéke 2011-ben nominál értéken az el®z® évihez viszonyítva négy százalékkal n®tt, ami leginkább a járulék címén átvett
pénzeszköz soron lév® összeg növekedéséb®l származik.
Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 23 százalékos
csökkenést mutatnak az el®z® évhez képest, ami az egészségügyi szolgáltatók konszolidációs támogatásának bevétele sor kieséséb®l (27 milliárd forint) és a megemelkedett gyógyszergyártók és forgalmazók bezetésének (nominál értéken 17 százalékos
emelkedés az el®z® évhez képest) különbségeként jelentkezik.
2011.

január elsejét®l növekedett az egészségügyi szolgáltatás járulék mértéke

havi 4950 forintról 5100 forintra, amit azoknak kell zetniük, akiknek nincs biztosítási jogviszonyuk. A foglalkoztatottak esetén 2011-t®l megsz¶nt az eddigi minimális
járulékalap (ami eddig a minimálbér kétszerese volt), míg a legalább középfokú végzettséget igényl® egyéni és társas vállalkozói tevékenység esetén ennek összegét a
garantált bérminimum összegében állapították meg.

A gyermekvállalás el®segíté-

se érdekében és a részmunkaid®s foglalkoztatás elterjedését támogatandó a gyedr®l
visszatér® munkavállaló és korábbi helyettesít®je után a 27 százalékos tb-járulék helyett 20 százalékos járulékot kell zetnie a munkáltatónak 3 éven keresztül, ha ezalatt
mindkét munkavállalót részmunkaid®ben foglalkoztatja.
A 2011 szeptemberében életbe lépett a népegészségügyi termékadó. A törvény és
annak novemberi szigorítása szerint adó terheli a cukrozott üdít®italokat, az energiaitalokat, sós snackeket, ételízesít®ket, ízesített söröket, gyümölcsízeket a jogszabályban meghatározott cukortartalom és egyéb paraméterek alapján.

Az adó mértéke

pl. az energiaitaloknál 250 Ft/liter, a sós snackeknél 250 Ft/kg. A novemberi módosítás során változott az el®recsomagolt termékekre vonatkozó szabályozás, b®vült
az érintett termékek köre, illetve növekedett a népegészségügyi termékadó mértéke, valamint az ebb®l származó bevétel ett®l kezdve a központi költségvetésb®l az
Egészségügyi Alapba került, az Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb
bevételek soron szerepelve. A  chipsadóként is emlegetett forrásból a költségvetésben az év folyamán 3,3 milliárd forint összeg¶ bevétel realizálódott. Ebb®l mintegy
0,5 milliárd forintot tett ki az üdít®- és energiaitalok, 1,8 milliárd forintot a cukrozott készítmények, 0,6 milliárd forintot a sós snackek, valamint 0,4 milliárd forintot

24

2. Egészségügyi nanszírozás és az Egészségbiztosítási Alap

az ételízesít®k után zetett adó. Az újonnan bevezetett adónem célja a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges
táplálkozás el®mozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok nanszírozásának javítása.

A termékadóból befolyt

összeg is hozzájárult, hogy decemberben mintegy 70 ezer egészségügyi dolgozó számára egyszeri, háromhavi pótléknak megfelel® összeg¶ bérkiegészítést valósított meg
a Nemzeti Er®forrás Minisztérium.
A kormány 2012-t®l kijelölte a Praxiskezel®t, amely a háziorvosi praxisok adásvételét hivatott el®segíteni.

A kiírt pályázatok lehet®séget tartalmaznak a atalok

számára, hogy egyszeri, vissza nem térítend® támogatásra pályázhatnak praxisjog
megvásárlásához, míg az id®sebb orvosok nyugdíjalapot képezhetnek azáltal, hogy
a atalok számára átadják a jogosultságaikat.

A módosításokról b®vebben a 3.

 Egészségügyi ellátás, ellátórendszer fejezetben olvashat.
Decemberben elfogadásra került az újabb egészségügyi salátatörvény, mely több
alapvet® területen is érintette az egészségügyi nanszírozási rendszert. A törvény értelmében az eredményesség alapú támogatás volumen szerz®déseknél, ha egy gyógyszer nem teljesíti a hétköznapi gyakorlatban az elvárt hatást, akkor a gyártó vissza kell,
hogy zesse az államnak a referenciának választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat. A köznanszírozott gyógyszerpiacon számos más változás is életbe lépett,
amelyekr®l Évkönyvünk 4.  Gyógyszerügy fejezetében olvashat részletesen.

2012
2012-ben az Egészségbiztosítási Alap tervezett bevétele 1 700 milliárd forint, ami
nominál értéken 21 százalékos növekedést mutat a 2011.

évi el®zetes adatokhoz

képest.
A bevételek növekedéséhez hozzájárul a járulékbevételek, hozzájárulások növekedése is:

a biztosítotti egészségbiztosítási járulék bevételek tervezett összege egy

százalékponttal n® és a százalékos egészségügyi hozzájárulás bevétele is növekedést
mutat.

A változások magyarázata, hogy 2012.

január elsejével n®tt az egészség-

ügyi szolgáltatási járulék és az egészségbiztosítási és munkaer®-piaci járulék mértéke.
Utóbbinak szélesedett az alapja (megsz¶ntek egyes mentességek), valamint egyéni
és társas vállalkozások esetében a járulékzetés alapjának minimális mértéke is n®tt.
A vállalkozások esetében meghatározásra került a szociális hozzájárulási adó minimális alapja is. 2012 januárjától bevezetésre került a gyakorlatilag minden béren kívüli
juttatás személyi jövedelemadó-alapja után (ami az áfás érték 1,19-szerese) zeten-
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d® 10 százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint a baleseti adó.

Egyidej¶leg

fennálló többes jogviszony esetén 2012-t®l valamennyi jogviszonyban meg kell zetni
január 1-jét®l a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaer® piaci járulékot.
Ezzel párhuzamosan az egészségügyi szolgáltatás járulék 6390 forintra emelkedett.
A forrásokban nem okoz változást, de érdemes megemlíteni, hogy 2012-t®l a munkáltató által zetett társadalombiztosítási járulék, amely a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkar®-piaci járulékból tev®dik össze, szociális hozzájárulási adó néven
jelenik meg (2011. évi CLVI. törvény, Egyes adótörvények és azzal összefügg® egyéb
törvények módosításáról ). Mértéke továbbra is 27 százalék, de nem származtatható
bel®le ellátási jogosultság.
A központi költségvetési hozzájárulások mértéke nominál értéken az el®z® évihez
viszonyítva 10 százalékkal csökkent, amely két tétel értének változásából alakult ki:
a járulék címen átvett pénzeszköz soron megjelen® összeg 77,8 százalékra, 390 403
millió forintra esett vissza a 2011.

évi el®irányzathoz képest, amit a rokkantsá-

gi ellátás átalakítása okán a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett
pénzeszköz, 183 578 millió forint, sem tudott  korrigálni .

A járulék címén átvett

pénzeszközök nagymérték¶ esése mögött a költségvetési térítés egy f®re jutó havi
összegének 9300 forintról 5850 forintra csökkentése áll.
Az Alap bevétel növekedésében szerepet játszik még, hogy megjelentek új bevételi
tételek, úgy mint a baleseti adó, amely a kötelez® gépjárm¶-felel®sség biztosítás éves
biztosítási díjának 30 százaléka és a teljes évre vonatkozó népegészségügyi termékadó, melyek együttesen 48 milliárd forint bevételt jelentenek. Ezek az Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek sor összegét növelik.
2012.

január 1-jével jelent®sen átalakult a rokkantsági ellátás.

Megszüntetésre

került a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék,
a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, melyek helyét a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás veszi át.
Ennek megfelel®en új költségvetési soron jelenik meg az Egészségbiztosítási Alapba kerül® rokkantsági és rehabilitációs ellátások fedezetére Nyugdíj Alaptól átvett
pénzeszköz.

Ennek értéke 158 763,9 millió forint, amely a költségvetésb®l kapott

összeggel kiegészülve pontosan fedezi a 342 342 millió forintos rokkantsági és rehabilitációs kiadást.
Komoly változás következett be az egészségügy magánnanszírozásában is 2012
januárjától, mivel ezentúl a vállalatok béren kívüli juttatásként, adómentesen adhatnak munkavállalóik számára visszavásárlási értékkel nem rendelkez® egészségbiztosítási termékeket.
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Bár ez a terv-számokon nem érzékelhet®, de a 2012-re jósolt bizonytalan államháztartási környezet közvetett módon érinti az egészségügy rendelkezésére álló forrásokat is, hiszen a 2011-es évben az Egészségügyi Alap nanszírozása 46,0 százalékban
költségvetési forrásokból történt.

Forrásallokáció
2011
Az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi kiadása 1 487 milliárd forint volt, ez a 2010.
évi adatokhoz képest minimális növekedést mutat (2.3. táblázat).
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival összefügg® kiadások kilenc százalékkal
csökkentek, ami a táppénz soron jelentkez® összeg csökkenésével magyarázható. A
2011. május elsejével életbelép® 2011. évi XXXI. törvény (az államháztartásról szóló
1992.

évi XXXVIII. törvény módosításáról) értelmében a táppénz összege a gye-

lembe vehet® jövedelem naptári napi átlagának továbbra is 60 százaléka, azonban
ennek maximális összege a korábbi 10 400 forint helyett csupán ennek fele, vagyis
5 200 forint (a mindenkori minimálbér 200 százalékának egy napra jutó összege, a
korábbi 400 százalék helyett) lehet, ám ehhez szükséges, hogy a dolgozó legalább
két éves biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen. A biztosítási jogviszony megsz¶nése
után júliusig még 30 napig járt táppénz, melynek egy napra es® fels® határa a minimálbér 150 százalékának harmincad része lehetett. A másik fontos változás, hogy a
korábbiakban a terhes kismamák a táppénzt megel®z®en betegszabadságot kaptak,
ezentúl azonban már az els® naptól kezdve táppénzt kell számukra folyósítani. Ez f®leg adózási szempontból lényeges változás, hiszen  bár a táppénz maximális összege
alacsonyabb  a táppénzb®l csupán az szja-t kell levonni, míg a betegszabadság alatt
kapott díjból ezen felül nyugdíj-, egészségbiztosítási- és munkaer®-piaci járulékot is
be kell zetni. 2011. július 1-jét®l teljesen megsz¶nt a  passzív táppénz igénybevételi jogosultság, így ett®l kezdve táppénz csak a biztosítási jogviszony fennállásának
id®tartama alatt jár. 2011. július 1-jét®l hatályos az a módosítás, amely el®segíti a
táppénzen lev®knek, hogy a soron kívüli beutalással gyorsabban jussanak a szükséges
egészségügyi ellátáshoz. A keres®képtelenséget okozó panasz kapcsán a beutaló orvos javaslatára a járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató köteles soron kívül fogadni
a beteget diagnosztikai és terápiás kezelésre.

A táppénzzel való visszaélések csök-

kentése érdekében pedig az az egészségügyi szolgáltató, aki a keres®képtelenséget
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jogosulatlanul állapítja meg, köteles maga is a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások
visszazetésére.
2011 végén a kormány a gyógyító-megel®z® ellátás több területének el®irányzatát
megemelte, a legnagyobb összegek a háziorvosi ellátásnak (3,5 milliárd forint) és az
összevont szakellátásnak (4,2 milliárd Ft) jutottak (1439/2011.(XII.13.) Korm. Határozat ). Az év végén 5,6 milliárd forint felhasználásával két részletben eseti kereset
kiegészítésben részesültek az egészségügyi dolgozók alacsony jövedelmük kompenzálására, a Gyógyító-megel®z® ellátás jogcím-csoport 13.

Célel®irányzatok jogcím

el®irányzat megemelésén keresztül (1432/2011. (XII. 13.) és 1504/2011 (XII.29.)
korm. határozat ). Emellett a gyógyító-megel®z® jogcímcsoport maradvány terhére
több mint 21 milliárd forint került újraosztásra, melyb®l 14,7 milliárd forintot köznanszírozott járó- és fekv®beteg intézmények kaptak, 1,3 milliárd forintot a sürg®sségi
és baleseti ellátás kiegészítésére, és az ott dolgozók jövedelmének kompenzálására
szántak, intenzív ellátásra 1 milliárd forintot, neuroinvazív ellátás támogatására 200
millió forintot költöttek. 800-800 milliót adtak a járóbeteg ellátók valamint az egy
napos sebészet ösztönzésére. 300 millió támogatást kapott az alapellátás, valamint
egyes egészségügyi szolgáltatók a többletköltségek megtérülésére.
Ugyancsak év végén a 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat nyomán megalkotott 337/2011-es kormányrendelet 27 milliárd forinttal megemelte a Célel®irányzatok
jogcím el®irányzatát, amib®l konszolidációs támogatásban részesültek az egészségügyi szolgáltatók a lejárt szállítói tartozásaik csökkentése érdekében.

Emellett a

kormány összesen 1,5 milliárd forinttal emelte meg a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz-támogatás kiadási oldalát.
A járóbeteg-szakellátás  beleértve a CT-MRI vizsgálatokat is  a 2011-es nanszírozási évre (2010 november és 2011 október között teljesítési id®szakra) vonatkozó
országos teljesítményvolumen-korlát (TVK) mértéke kicsivel több, mint 70,4 milliárd
pontszám volt, amely 105,6 milliárd forintnak felelt meg. Ebb®l a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekb®l az egészségügyért felel®s miniszter által
engedélyezett nanszírozás fedezetére szolgáló keret: 1,056 milliárd pontszám volt,
illetve a TVK növelésre felhasználható országos keret 3,5 milliárd pontszámot tett
ki.
Az aktív fekv®beteg-szakellátás 2011-es nanszírozási évre vonatkozó országos
TVK kerete 2,06 millió súlyszám volt, amely 309 milliárd forintnak felelt meg, melyb®l
a folyamatos ellátás biztosítására, vagy egyéb ellátási érdekb®l az egészségügyért
felel®s miniszter által engedélyezett nanszírozás fedezetére szolgáló keret 30 900
súlyszámot tett ki.
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A 2011. évre kiosztott TVK keretek kialakításakor több szempontot is gyelembe
vett a minisztérium.

Az elosztás alapját a 2010.

évi TVK keret adta, amelyhez a

többletet az alábbiak befolyásolták:

 A progresszív és speciális feladatokat ellátó intézmények (egyetemek, megyei
kórházak, országos intézetek, szakkórházak, egyházi kórházak) külön keretb®l
többlet TVK-t kaptak (összesen 44 900 súlyszámot).

 A tavalyi év folyamán lejelentett egynapos ellátások száma is befolyásolta a
többlet TVK mértékét (26 173 súlyszámos többlet).

 A 2007. évben bekövetkezett TVK változások gyelembevételével akkor kedvez®tlenül érintett szolgáltatók esetében korrekciós TVK emelés történt (42
024 súlyszámmal).
A fenti korrekciós elemek mentén néhány intézménynél a 2011-es keretet csökkenteni
kellett volna, azonban erre nem került sor, ezek a szolgáltatók is megkapták legalább
a 2010.

évi keret és az akkori miniszteri keretb®l kiosztott TVK keret összegét.

Szakítva a TVK szigorú szabályaival és a korábbi évek gyakorlatával, a szolgáltatók részben el tudják számolni többletteljesítményüket is, mivel 2011. január elsejei
hatállyal (azaz a márciusi kizetésekt®l érvényesítve) sávos degressziós nanszírozási forma lépett életbe:

a járóbeteg-szakellátó intézmények a TVK kereteken felüli

többletteljesítményüket a többlet 10 százalékáig 30 százalékos, a többlet 10 és 20
százalék közötti részénél 20 százalékos mértékig tudják elszámoltatni az OEP-pel.
A fekv®beteg-szakellátás területén a kereten felül ellátott betegek után a szolgáltató
110 százalékig 30 százalékos alapdíjat számolhat el.
A 2011.

évi fekv®beteg ellátást szolgáló tartalékkeretb®l részesültek azok a ki-

emelt traumatológiai ellátást végz® intézmények, melyekre Magyarország európai
uniós elnöksége miatt (rendezvények biztosítása, delegációk ellátása) többletellátási
kötelezettség hárult. Két szolgáltató kérésére váratlan esemény okozta teljesítménynövekedés kizetésre került sor: a Fejér Megyei Szent György Kórháznak a H1N1
járvány okozta többletforgalom, az ajkai Magyar Imre Kórháznak pedig a vörösiszap
katasztrófa miatt.
2011. január elsejei hatállyal a 100 százalékos ágykihasználtság szabálya alól mentesültek a koraszülöttek intenzív ellátását biztosító osztályok, illetve a járóbetegszakellátási teljesítésének elszámolásában a minimumid®re vonatkozó öt perces szabály megsz¶nt. A nanszírozási csúszás a fogászati és az otthoni szakellátás esetében
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is két hónapra csökkent. Egy 2011. decemberi kizetéssel ez a laboratóriumi ellátások esetében is megvalósult.
Szintén 2011.

január elsejét®l növekedtek az aktív fekv®beteg-szakellátásban a

sürg®sségi ellátási formák havi x összeg¶ díjai, melyeket a 2.1 . táblázat tartalmaz.

2.1. táblázat. A sürg®sségi ellátóhelyek x összeg¶ díjainak változása

Havi x összeg¶ díjazás mértéke (Ft / hó)
Sürg®sségi ellátási forma

2010

2011

Sürg®sségi fogadóhely

960 000

1 267 200

SO2 (megyei vagy a

4 080 000

5 385 600

7 920 000

10 454 400

1 728 000

2 280 960

minimumot meghaladó prolú
városi kórházban m¶köd®
sürg®sségi osztály)
SO1 (regionális vagy sokprolú
megyei kórházban m¶köd®
sürg®sségi betegellátó osztály
vagy sürg®sségi centrum)
Speciális sürg®sségi centrum
(egy-egy szakterület regionális
vagy országos feladatainak
ellátására kijelölt centrum)

Traumatológia

II. szint

III. szint

II. szint

III. szint

1 320 000

2 640 000

1 742 000

3 484 800

Február elsejét®l megkezd®dött az új nanszírozási rendszer próbája 29 gondozóintézményben. A három hónapos pilot programot követ®en november elsejét®l minden
intézményben a korábbi vegyes nanszírozási rendszert felváltotta a kizárólag teljesítmény alapú elszámolási rendszer. A 9/1993-as NM rendelet módosításának lényege,
hogy szakmánként egy, az adott szakmára jellemz® homogén gondozói gy¶jt®kóddal
készítik el a jelentéseket. Az újonnan meghatározott 10 gy¶jt®kódhoz pontértékeket
rendeltek, melyek az új nanszírozási rendszer alapját képezik. 2011 novemberében
és decemberében még a x összeg¶ díjazást kapták a gondozóintézmények, az új
nanszírozási forma tehát csak 2012 januárjától lépett életbe a gyakorlatban, amivel egyidej¶leg az önálló gondozóintézeti költségvetési sor megsz¶nt, a nanszírozási
összeg a járóbeteg kasszába került beépítésre.
A Széll Kálmán Terv az államadósság, a költségvetési hiány csökkentése, a gazdasági növekedés beindítása érdekében számos területen szerkezeti változtatások szük-
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ségességét fogalmazta meg.

Célkit¶zései között szerepelt a gyógyszertámogatás

rendszerének többlépcs®s folyamatban való átalakítása, melynek keretében a Terv
a 2010-ben 357,206 milliárd forintos gyógyszerkasszában 2011-re 26,3, 2012-re 83,
míg a következ® két évre 120-120 milliárd forintos megtakarítást irányzott el®.

A

2012-es Széll Kálmán Terv 2.0 a megtakarítási irányszámokat 2012-re további 10,
2013-ra pedig további 40 milliárd forinttal emelte meg.

Mindezek elérésére 2011

júliusától új támogatáspolitikai intézkedések léptek életbe, melyeket a 4.

 Gyógy-

szerügy fejezet fejt ki részletesen. A Széll Kálmán Terv végrehajtása során keletkez® megtakarítások nem maradnak az Egészségbiztosítási Alapban, hiszen a nem
biztosított, ám természetbeli ellátásokra jogosultak után a központi költségvetésb®l érkez® járuléktérítés havi 9300 forintról 5850 forintra csökkent, ami a járulék
címen átvett pénzeszközökben 247 milliárd forintos esést eredményezett. Ezt csak
kis részben kompenzálják a járulék és eho emelések.

A Széll Kálmán Terv változ-

tatásainak másik területe az egészségügyi kiadások racionalizálása, az indokolatlan
kiadások megszüntetése és az ellátórendszer szervezésének optimalizálása, melyr®l a
3.  Egészségügyi ellátás, ellátórendszer fejezetben olvashat részletesebben.
2011.

áprilisától megváltozott a háziorvosi indikátorrendszer, mely szerint a díj-

zetés negyedéves gyakorisággal történik, illetve ezentúl a háziorvos már akkor is
jogosult a teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében pontot ér el. Ezzel egy id®ben az indikátor-készlet is módosult, amelyr®l b®vebben a 3.
 Egészségügyi ellátás, ellátórendszer fejezetben olvashat.
A kormány 2011. július 19-ei hatállyal határozatban rendelkezett a szakorvos jelöltek számára adómentes bevételt jelent®, ösztöndíj rendszer¶  Rezidens Támogatási
Program létrehozásáról, amelyr®l az 5.  Egészségügyi humán er®forrás fejezetben
olvashat részletesebben.

2012
Az Egészségbiztosítási Alap 2012.

évi tervezett kiadása 1 735 milliárd forint.

A

2012-es tervezett hiány 35 milliárd forint.
Az Alap 2012. évi tervezett kiadásaiban jelent®s növekedés látszik, amit a pénzbeli
ellátásokon belül a rokkantsági és rehabilitációs ellátások megjelenése (342 342 millió
forint) eredményez.

2012-ben a 2011.

évi el®zetes adatokhoz képest nominálisan

két százalékos növekedés tapasztalható a gyógyító-megel®z® kasszában, azon belül
is a fekv®beteg ellátásban tervezett érzékelhet®, 11 százalékos növekedés, míg a
gyógyszertámogatás kiadásai 26 százalékkal csökkentek.
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A 2.3. táblázat jól mutatja az egyéb természetbeni gyógyító- megel®z® ellátások
csökkenését. Ezt a - 2011-ben közel 30 milliárd forinttal megemelt - Céler®irányzatok
sor közel 27 milliárd forinttal történ® csökkentése eredményezi. Az egyéb kiadások
számai pedig, mely az egészségbiztosítás egyéb kiadásait és a vagyongazdálkodás
kiadásait tartalmazza, a GYED-ben részesül®k utáni nyugdíjbiztosítási járulék címén
a Nyugdíj alapnak átadott pénzeszköz megsz¶nése miatt csökkent.
Fontos részlet, hogy a Célel®irányzatok között szerepl®, 2011-ben végül közel 400
millió forintos kizetéssel záró  Alapellátás vállalkozás támogatási átalánydíj , amely
a háziorvosi eszköztámogatásokat takarja, jelent®s növekedést mutatva 2012-ben 5,2
milliárd forintos összeggel szerepel a tervekben.
Összességében tehát az egészségügyben a gyógyító-megel®z® ellátásokra fordítható összeg 2011-ben 16 milliárd forinttal, míg 2012-ben 18 milliárd forinttal n®tt.
Ezzel párhuzamosan a gyógyszertámogatási kiadások a 2011-es növekedést követ®en
a 2012-es tervek szerint drasztikusan csökkennek. Hozzá kell tenni azonban, hogy
a 2012. évi tervezett növekedés a gyógyító-megel®z® kasszában jórészt a speciális
nanszírozású szakellátásban megjelen® 33 milliárd forintos többletnek köszönhet®,
amely jelent®s részben a gyógyszertámogatási kasszából került átcsoportosításra onkológiai és ízületi megbetegedések, valamint egyes ritka betegségek kezelésére szolgáló készítmények egyedi nanszírozására.
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2.2. táblázat. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei, millió Ft
2010

2011

1 384 992

1 370 937

1 370 937

1 700 068

677 734

676 782

692 456

856 896

61 7271

642 370

642 370

579 381

88 273

51 345

67 694

104 588

(zárszámadás) (el®irányzat)
Egészségbiztosítási Alap

2011

(el®zetes
adat)

2012

(el®irányzat)

bevételei
Járulékbevételek,
hozzájárulások
Központi költségvetési
hozzájárulások
Egészségbiztosítási
tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek
Rokkantsági, rehabilitációs

158 764

ellátások fedezetére Nyugdíj
Alaptól átvett pénzeszköz
M¶ködési és felhalmozási célú

1 702

425

1 088

425

12

15

10

15

bevételek
Vagyongazdálkodással
kapcsolatos bevételek
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2.3. táblázat. Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai, millió Ft
2010

2011

1 476 691

(zárszámadás) (el®irányzat)

2011

2012

(el®zetes
adat)

(el®irányzat)

1 459 614

1 487 341

1 735 412

221 238

232 518

201 498

555 524

1 207 983

1 188 795

1 249 105

1 166 355

790 973

770 120

806 917

824 906

119 882

122 552

124 935

121 346

Gondozóintézeti gondozás

4 556

2 300

4 572

Házi szakápolás

3 520

4 405

4 138

4 098

133 436

139 441

138 666

144 142

440 058

445 164

446 588

494 432

89 522

56 257

88 018

60 889

357 206

343 544

376 854

277 700

44 195

44 772

50 825

43 313

15 609

15 358

14 508

15 436

20 939

10 964

11 819

9 272

26 531

27 337

25 132

4 260

Egészségbiztosítási Alap
kiadásai
Egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai
Természetbeni ellátások
Természetbeni
gyógyító-megel®z®
ellátások
Alapellátás

Járóbeteg szakellátás+CT,
MRI (laborkasszával)
Fekv®beteg szakellátás
Egyéb természetbeni
gyógyító-megel®z®
ellátások
Gyógyszertámogatás
kiadásai
Gyógyászati segédeszköz
támogatás
Egyéb természetbeni
ellátások
E.biztosítási költségvetési
szervek és központi
kezelés¶ el®irányzatok
Egyéb kiadások
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3. Egészségügyi ellátás,
ellátórendszer
Borbás Ilona

Struktúra átalakítás
2011-ben a magyar egészségügyben az elmúlt két évtized legnagyobb szervezeti változása indult el. A változásokat a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi
struktúra átalakítással járó feladatokról hozott 1208/2011 (VI.28.) kormányhatározat (térségi egységekre épül® állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítése,
az egészségügyi ellátó struktúra átalakítása stb.) alapozta meg. Az ellátórendszer
m¶ködését meghatározó jogszabályok többsége 2012-t®l hatályos.
A Semmelweis-terv egészségügyi fejlesztési koncepciójának megvalósításában központi szerepet kapott az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján 2011. május
1-én megalakult Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség és Szervezetfejlesztési Intézet, a GYEMSZI. Az egészségügyi rendszer fejlesztési központjaként m¶köd® új
intézet az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI), az Egészségügyi Szakképz® és Továbbképz® Intézet (ETI), az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) és
az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) Egészségügyi Min®ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (EMKI) történ® beolvadásával és ezzel
egyidej¶leg az EMKI névmódosulásával jött létre.

Általános jogutódként végzi a

beolvadt intézmények korábbi feladatait, és számos új feladata között foglakozik
az országos egészségügyi min®ségfejlesztési és betegbiztonsági stratégia megalkotásával, az egészségügyi ellátás min®ségügyi kontrolljával, az egészségügy humán
er®forrás stratégiai feladataival, az ellátórendszer térségekbe szervezésével, a térségi együttm¶ködési- és betegút-szervezési modellek kidolgozásával, a progresszivitási
szintek, kapacitások és területi ellátási kötelezettségek meghatározásával. A területi
egészségszervezési feladatokra a GYEMSZI szervezeti egységeként alakult meg az
Állami Egészségszervezési Központ és a térségi egészségszervezési központok.
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A 2011 novemberében elfogadott 2011. évi CLIV. törvény (a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a F®városi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételér®l) szerint 2012. január 1-jét®l
állami feladat a fekv®beteg- és járóbeteg szakellátás biztosítása. Els® körben 2012.
január 1-én 46 (az integrációkat is gyelembe véve 43) megyei önkormányzati tulajdonban lév® kórház és rendel®intézet, valamint f®városi önkormányzati fenntartásban
lév® egészségügyi intézmény került állami tulajdonba. A megyei és f®városi kórházak
után a városi kórházak állami tulajdonba vételér®l is törvény született. A 2012. évi
XXXVIII. törvény (A települési önkormányzatok fekv®beteg-szakellátó intézményeinek átvételér®l és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról ) értelmében a korábban települési önkormányzati tulajdonban lév® 54 fekv®beteg egészségügyi szolgáltató, valamint 9 intézmény által az átvett feladat ellátásához használt,
önkormányzati tulajdonban lév® vagyon 2012. május 1-t®l, 10 fekv®beteg egészségügyi szolgáltató pedig 2013.

január 1-t®l kerül állami tulajdonba.

Az intézmények

átvételét a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) végzi. Az átadás-átvétel részletes szabályait a 92/2012. (IV. 27.)
Korm. Rendelet tartalmazza. A fenntartói és vagyonkezel®i feladatokat a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatósága koordinálja, együtt a Gazdasági
Igazgatósággal és az Egészségszervezési és Finanszírozási F®igazgatósággal, valamint az intézet Uniós Projekt Irodájával.
2011-ben megkezd®dött az egészségügyi ellátás egészségügyi térségekbe szervezésének el®készítése.

Az egészségügyi térség 0,9-1,6 millió biztosított ellátásáért

felel®s olyan terület, amely egészségügyi intézményeiben a nanszírozható szakmák többségében a progresszivitás minden szintjén nyújtható ellátás.
ket a 325/2011.
(XII. 30.)

Korm.

(XII. 28.)

Korm.

Rendeletet.

A térsége-

Rendelet hirdette ki, módosítva a 337/2008.

Ennek alapján 2012.

január 1-t®l Nyugat-közép-

Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-közép-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Közép-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld térségek alakultak. Budapest kerületei Nyugat-közép-Magyarország, Észak-közép-Magyarország és
Dél-Közép-Magyarország térségekhez kerültek.

A 2011 decemberében elfogadott

salátatörvény (2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról ) a betegek számára a térségen belül, külön jogszabályban meghatározott esetekben térséghatárokon túl is biztosítja a szolgáltató-választás lehet®ségét.
2013-tól térségi várólisták alapján vehet®k igénybe a korábban kötelez®en vezetett
intézményi várólistákon lév® beavatkozások (pl. szürkehályog, mandula, térd-és csíp®protézis m¶tét, epek®m¶tétetek stb. a 13/2012 (II.14.) kormányrendelet szerint).
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A térségi határok gyelembevételével 2012. július 1-ig történik meg a fekv®betegszakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek meghatározása. A
térségek kapacitástervezésében a GYEMSZI alapelvként követi, hogy a tömegesen
nyújtható, egyszer¶bb ellátások a betegek lakhelyéhez minél közelebb álljanak rendelkezésre, viszont a bonyolult, nagy specializációt igényl® kezelések, beavatkozások
a magas szakmai színvonalú centrumokban valósuljanak meg. Figyelembe veszik az
egyes beavatkozások esetében az egészségügyi ellátó biztonságos és jó min®ség¶
ellátását garantáló éves intézményi esetszámot (küszöbértéket), és az adott betegség komplex kezelése szempontjából kritikus társszakmák képvisel®inek jelenlétét az
adott intézményben. Optimalizálják az útid®ket, vagyis a közlekedési infrastruktúra,
valamint az egészségügyi ellátási kapacitások gyelembe vételével határozzák meg,
hogy egy adott ellátáshoz való hozzáférés hogyan biztosítható az állampolgárok számára a legrövidebb id®n belül. A kapacitástervezéshez a Szakmai kollégium tagozatai
szakért®i állásfoglalást alakítottak ki, pl. a minimum esetszámokkal, a progresszivitási szintekkel kapcsolatban, elvégezték a HBCS csoportok, beavatkozások (OENO
kódok) progresszivitási szinthez rendelését.
2012. május 1-t®l az egészségügyi térségekben az egészségpolitika kialakításában
közrem¶köd® szerv a Térségi Egészségügyi Tanács lesz, melynek feladata a térségi
egészségszervez® központ munkájának el®segítése, a területi ellátási kötelezettség
megállapításának szakmai támogatása, tanácsadás a területi egészségfejlesztési célok meghatározásához, a térségben m¶köd® egészségügyi szolgáltatók hosszú távú
fejlesztésének és a fejlesztés prioritásainak véleményezése. A Tanács tagjai közé tartoznak többek között az adott térség megyei, f®városi önkormányzatainak képvisel®i,
a térségben m¶köd® f®városi és megyei kormányhivatal, népegészségügyi szakigazgatási szervek, a térségben m¶köd® egészségügyi szolgáltatók fenntartó minisztériumainak, egyházainak, a térség alapellátást végz® egészségügyi szolgáltatóinak, nem
köznanszírozott szolgáltatóinak, betegszervezeteinek, az egészségügyi szakmai kamaráknak, a térségi egészségszervezési központnak a képvisel®i.
Minden egyes egészségügyi térségben térségi egészségfejlesztési programot kell kidolgozni, amelynek tartalmaznia kell többek között a térségben él® lakosság számának, korösszetételének, egészségi állapotának várható változását, az egészségügyi
szolgáltatások iránti igény várható alakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók
szakmai jellemz®it, fejlesztési terveit.
A NEFMI Egészségügyért Felel®s Államtitkársága rendszeresen felméri a fekv®beteg szolgáltatók és a heti 200 szakorvosi és nem szakorvosi óraszámnál nagyobb
kapacitással rendelkez® járóbeteg szakellátók pénzügyi helyzetét. 2011 végén az ada-

37

3. Egészségügyi ellátás, ellátórendszer

tot szolgáltatók kötelezettségállománya 116,4 mrd forint volt, ebb®l a lejárt tartozás
29,2 mrd Ft. A tartozások zöme a kórházakat terheli (112,2 mrd Ft, illetve a lejárt
állomány 28,7 mrd Ft).

Az adósságállomány alakulását az év végén lejárt szállítói

tartozásokra az egészségügyi szolgáltatóknak átutalt 27 mrd Ft-os konszolidációs
támogatás befolyásolta. Az év els® negyedévének végén a kórházak tartozása 116,9
mrd Ft volt, a lejárt tartozás 41,8 mrd Ft. Az összes intézmény kötelezettségállománya 121,9 mrd Ft volt.
Az intézmények gazdálkodásának racionalizálására a 46/2012.

(III. 28.)

Korm.

rendelet értelmében 2012. március 29-t®l (orvostechnikai eszközök esetében meghatározott kivételekt®l eltekintve 2012. október 15-t®l) az állami tulajdonban lév®
köznanszírozott kórházak egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó gyógyszer-,
orvostechnikai eszköz- és fert®tlenít®szer beszerzései a GYEMSZI által lefolytatott
központosított közbeszerzési eljárások formájában történnek.

A gyógyszer közbe-

szerzésekben az Országos Gyógyszerterápiás Tanács, az orvostechnikai eszközök beszerzésében az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata nyújt szakmai
támogatást.

A háziorvosi ellátás változásai
1 a háziorvosi

Az Állami Számvev®szék 2011-es háziorvosi ellátásról készített jelentése

ellátás m¶ködésének és pénzügyi feltételrendszerének ellen®rzésén alapul. A hazai háziorvosi rendszert romló feltételek mellett m¶köd® stagnáló állapotúnak jellemezték,
amit nanszírozási nehézségek, a humán er®forrás elöregedése (a háziorvosi szolgálatot ellátók 70,6 százaléka 50 év feletti, ebb®l a 60 év felettiek aránya 32,6 százalék),
és a betöltetlen praxisok emelked® száma jellemez.

2011 elején 6725 körzet volt

az országban (5160 feln®tt illetve vegyes körzet és 1565 gyermek körzet). A betöltetlen körzetek száma 171, legmagasabb arányú Nógrád megyében (8 százalék) és
Tolna megyében (7,7 százalék). Az alapellátás meger®sítését több 2011-ben, 2012
elején bevezetett intézkedés célozza. A 2011. decemberi salátatörvény (2011. évi
CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ) alapján módosul az önálló orvosi tevékenységr®l szóló 2000. évi II. törvény. A jogszabály eddigi
m¶ködési jogra vonatkozó szabályozását felváltja a praxisjog jogintézményre vonatkozó szabályozás.

A praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos

részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog,

1 http://www.asz.hu/jelentes/1126/jelentes-a-haziorvosi-ellatas-mukodesenek-es-penzugyi-

feltetelrendszerenek-ellenorzeserol/1126j000.pdf
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amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhet®. A területi ellátási kötelezettséggel m¶köd® háziorvosok
m¶ködtetési joga 2012. január 1-jével praxisjognak min®sül arra a körzetre vonatkozóan, ahol a háziorvos 2012. január 1-jén területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi
ellátást nyújt. Azok a m¶ködtetési joggal rendelkez® háziorvosok, akik 2012. január
1-jén nem rendelkeznek területi ellátási kötelezettséggel, 2015. december 31-ig tartósan betöltetlen körzetben területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak, ezáltal az
® m¶ködtetési joguk is praxisjognak min®sül. Azok a m¶ködtetési joggal rendelkez®
háziorvosok, aki ezt nem teszik meg, 2015. december 31-én elveszítik m¶ködtetési
jogukat. A praxisjogok, valamint a praxisjogra vonatkozó adásvételek regisztrálására
létrejött a praxiskezel®, amely közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat,
és kamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvosoknak. A
kormány 313/2011. (XII. 23.) rendeletében (az önálló orvosi tevékenységr®l szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról ) 2012. január 1-t®l az OALI-t jelölte ki praxiskezel®nek. Jelenleg pályázat támogatja a praxisjog megvásárlását, a atal pályakezd®k
pályára állítását, ezzel együtt az id®s háziorvosok nyugdíjba vonulását. A háziorvosok 1-4 millió Ft közötti egyszeri, vissza nem térítend® támogatásra pályázhatnak a
praxisjog megvásárlásához. Az eszköztámogatásról szóló 216/2011 (X. 19.) Korm.
Rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást
nyújtó egészségügyi vállalkozások másfél millió forintos összeghatárig kaphatnak támogatást a feladatuk ellátását biztosító gép-m¶szer, illetve informatikai berendezések
megvásárlására, aminek havi mértéke maximálisan 50 000 forint lehet. Az eszköztámogatásban nem érintett m¶szerekre a atal háziorvosokat, házi gyermekorvosokat
a háziorvosi rendel® eszközkészletének fejlesztésében és a betegfogadási körülmények
kialakításában praxisonként 1 millió forintos pályázati lehet®ség is támogatja.
2009-ben vezették be a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok által végzett
ellátás min®ségét ösztönz® egységes indikátorrendszert. Az elmúlt két év gyakorlati
tapasztalataira alapozva 2011-ben a háziorvosok teljesítményének értékelésére új indikátorrendszer került kialakításra (11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok
indikátor alapú teljesítményértékelésér®l és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól ). A min®ségi ellátást díjazó pénzügyi támogatások elnyeréséhez a korábbi mozgó átlagok helyett néhány indikátor esetében el®re meghatározott
célértéket kell teljesíteni.

A min®sítés során az OEP a háziorvosok saját jelentései

mellett a kórházak, a szakrendel®k adatait is gyelembe veszi. Az új rendszer a háziorvosok prevenciós, gyógyító, gondozási és gyógyszerrendelési tevékenységét kívánja
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ösztönözni. A feln®tt és vegyes háziorvosi praxisok értékelésében a korábbi 12 helyett
15 indikátor került meghatározásra, melyek között négy gyógyszerekre (savtermelés
zavarait, vércukorszintet csökkent® szerek, renin-angiotenzin rendszerre ható, valamint a lipidszintet módosító készítmények) vonatkozik. A gyógyszerekre vonatkozó
indikátorok esetében a költséghatékony gyógyszerrendelés vizsgálatára kerül sor.
Az indikátorkészletben szerepel az inuenza elleni véd®oltásban részesült 65 év felettiek aránya, a népegészségügyi célú, szervezett mellráksz¶résen a megel®z® két
évben részt vett 45-65 éves n®k száma, a magas vérnyomás miatt kezelésben részesültek aránya több korosztályban, a megel®z® 12 hónapban szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenved® betegek aránya, lipidanyagcsere
vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében, az ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelel®sége, a gondozásban részesült cukorbetegek közül a megel®z® 12 hónapban Hb1Ac és szemészeti
vizsgálatokon részt vettek aránya, a szakellátásba történ® továbbküldési arány, valamint az antibiotikum kezelés gyakorisága a feln®tt lakosság körében.

A gyermek

körzetek értékeléséhez a korábbi négy helyett hat indikátor került meghatározásra.
Vizsgált indikátorterület a bejelentkezett Pneumococcus véd®oltást kapott 1 éves kor
alatti, illetve Meningococcus véd®oltás kapott 2 éves kor alatti gyermekek aránya,
a vaspótló kezelést kapott 1018 év közötti lányok aránya, a szakellátásba történ®
továbbküldési arány, az ügyeleti ellátásban részesültek aránya és az antibiotikumos
kezelés gyakorisága.

Népegészségügy
2012.

január 1-t®l hatályos a nemdohányzók védelmér®l szóló módosított szabá-

lyozás (2011.

évi XLI. törvény a nemdohányzók védelmér®l és a dohánytermékek

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.

évi XLII. törvény

módosításáról), amely a közforgalmú intézményekben, közösségi közlekedési eszközökön, munkahelyeken, közterületnek min®sül® aluljárókban, játszótereken, állomásokon, megállókban és azok 5 méteres körzetében megtiltja a dohányzást.

A köz-

forgalmú intézmények és munkahelyek zárt légter¶ helyiségeiben és a közlekedési
eszközökön dohányzóhely sem jelölhet® ki (kivétel a börtönök, pszichiátriai intézmények területe és azon munkahelyek, ahol a korrigált eektív h®mérséklet a 24 °C-ot
meghaladja). A rendeletet megszeg®ket 2012 áprilisától terheli egészségvédelmi bírság.
2011. szeptember 1-t®l népegészségügyi termékadó került bevezetésre (2011. évi

40

3. Egészségügyi ellátás, ellátórendszer

CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról ). Az adóról részletesen Az egészségügy nanszírozásának jogszabályi környezete és az Egészségbiztosítási Alap alakulása
fejezetben olvashat.

Az egészségügy tudományos, érdekképviseleti szervezeteinek
változásai
2011 májusától m¶ködik az átalakult, kétszint¶vé vált szakmai kollégium rendszer
(12/2011.
sér®l ).

(III. 30.)

NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium m¶ködé-

Els® szinten 60 szakmai kollégiumi tanács található, a szakma méretét®l

függ®en 5-15 f®vel, második szinten a 180 f®s szakmai kollégium, azon belül pedig
60 szakmacsoportonkénti kollégiumi tagozat, tagozatonként 3-3 f®vel.
Átszervezésre kerültek az egészségügyben m¶köd® szakmai kamarák (2011.

évi

XXIII. törvény az egészségügyben m¶köd® szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.
törvény módosításáról ), 2011.

június 1-ét követ®en az egészségügyi tevékenység

végzésének kötelez® feltétele a szakképesítés szerinti szakmai kamarai tagság.
Megsz¶nt a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, feladatait a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal látja el (1072/2011.

(III. 23.)

Korm.

határozat a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésér®l ).
Megsz¶nt a Nemzeti Egészségügyi Tanács (2011.
a jogszabályban (2011.

évi LXXXI törvény ) szerepét

évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvé-

nyek módosításáról ) meghatározott Nemzeti Betegfórum fogja átvenni. A Nemzeti
Betegfórumot az adott betegségben szenved® személyeket képvisel® társadalmi szervezetek alkotják. (A Betegfórum 2012 áprilisáig nem alakult meg.)

Egyéb
2011 áprilisától jogszabályi felhatalmazás (35/2011.

(III. 21.)

Korm.

rendelet az

intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeir®l és kizáró okairól ) alapján
választható otthon szülés, amelynél szülész-n®gyógyász szakorvos vagy szülészn®
gondoskodik az újszülött biztonságos világra jöttér®l.
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Borbás Ilona, Asztalos Péter

2011-t®l hatályos a közforgalmú gyógyszertárak létrehozására és m¶ködtetésére vonatkozó 2010 végén elfogadott rendelkezések (2010. évi CLXXIII. törvény az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ) egy része. Közéjük tartozik, hogy csak
olyan településen lehet új közforgalmú gyógyszertárat nyitni, ahol még nem m¶ködik
patika, vagy ahol a közforgalmú gyógyszertár által ellátott lakosságszám meghaladja
a 4 000, 50 ezer f® alatti települések esetén a 4 500 f®t. A meglév® és az új gyógyszertárak bejárata között településmérett®l függ®en legalább 250-300 méter távolságnak
kell lennie.

Új közforgalmú gyógyszertárak csak gyógyszerész többségi tulajdoná-

val létesülhetnek.
2017.

A már m¶köd® gyógyszertárakban 2014-ig 25 százalék fölötti,

január 1-jéig 50 százalékot meghaladó gyógyszerész tulajdoni hányadot kell

biztosítani. (Az intézkedéseket részletesen az elmúlt évben megjelent évkönyvünkben
ismertettük: http://www.eski.hu/new3/kiadv/zip_doc/evkonyv-2010.pdf.)
A 2.

 Az egészségügy nanszírozásának jogszabályi környezete és az Egészség-

biztosítási Alap alakulása fejezetben ismertetettek szerint a Széll Kálmán Terv az
egészségügyben szükségesnek tartott változtatások egyik területeként a gyógyszertámogatási rendszer többlépcs®s átalakítását jelölte meg, annak érdekében, hogy a
száz milliárd forintos nagyságrend¶ kiadás-csökkenés megvalósulhasson. A Tervben
foglalt gyógyszertámogatási megtakarítások elérésére 2011 júliusától új támogatáspolitikai intézkedések léptek életbe (2011.

évi LXXXI. tv.

az egyes egészségügyi

tárgyú törvények módosításáról, 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet ).
A gyógyszergyártók és a nanszírozó közös teherviselésének érdekében 2011 márciusában bevezetésre került a méltányossági gyógyszertámogatás jogcím terhére kizetett termékek utáni 12 százalékos adózetési kötelezettség, valamint 2011 júliusában
megemelték a gyógyszergyártók különadóját 12 százalékról 20 százalékra. 2011-ben
a különadóból 43,5 milliárd forint bevétel származott, 2012-re pedig további 16 milliárdos bevétel-emelkedést vár a kormány ezen a területen.

Szintén növekedett a

gyógyszergyárak által foglalkoztatott orvoslátogatók után zetend® díj, az eddigi 5
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millióról 10 millió forintra. Ezen felül felülvizsgálásra kerültek a támogatásvolumenszerz®dések (10 százalékkal alacsonyabb határértékkel történ® szerz®dés-újrakötés),
valamint jelent®sen emelkedett a gyógyszer-kereskedelmi befolyásolás miatt kiszabható bírság összege is (az eddigi 25 millió forintról 500 millió forintra).
A generikumok használatának további ösztönzésére bevezetésre került az úgynevezett preferált referencia ársáv. A preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer a
hatóanyag alapú x támogatás esetén a referenciagyógyszer napi terápiás költségét
legfeljebb 5 százalékkal meghaladó és az annál alacsonyabb napi terápiás költség¶
gyógyszer, a terápiás x elven m¶köd® támogatás esetén pedig a napi terápiás költség átlagát legfeljebb 10 százalékkal meghaladó és az annál alacsonyabb napi terápiás
költség¶ gyógyszer. A preferált referencia ársávba tartozó termékek a referenciakészítmény támogatási összegében részesülnek.

Az ársávon kívül es® gyógyszerek a

referencia készítmény támogatásának 15 százalékával csökkentett értékét kapják támogatásként. Azok a gyártók, akik hatóanyag, illetve terápiás elv szerinti besorolás
szerint 30, illetve 60 százalékkal meghaladják a referencia árat, nem kapnak támogatást.

A gyártók, forgalmazók vaklicit eljárás (nem láthatják egymás ajánlatait)

során vehetnek részt a referenciaárak, a preferált referencia ársávok kialakításában.
Azon x csoportok esetén, amelyek az els® xesítési eljárást követ®en legalább 3
alkalommal már kialakításra kerültek, félévente kerül sor x csoportok képzésére. Az
OEP az új szabályozás szerint 2011 augusztusában és 2012 februárjában bonyolított
vaklicitet.
A több hatóanyagot is tartalmazó kombinációs készítmények támogatásának 2010es felülvizsgálata után a 30/2010 (XII. 30.) NEFMI rendelet módosította a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégít® tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004.

(IV. 26.)

ESzCsM rendele-

tet. A módosítás alapján 2011 januárjától a kombinációs készítmények támogatása
nem haladhatja meg a hatáser®sségükhöz és kiszerelésükhöz legközelebb álló monokomponensek egy napra es® támogatásának összegét. A szabályozás alapján 2011
áprilisától átlagosan 30 százalékkal csökkent 114 többnyire kombinációs készítmény
(vérnyomáscsökkent®k, cukorgyógyszerek, koleszterinszint-csökkent®k és csontritkulás elleni szerek) tb-támogatása.
2011 januárjától a gyógyszertárak a szabályozás szerinti költségtakarékos helyettesítés esetén az Egészségbiztosítási Alap költségvetéséb®l juttatásban részesülhetnek
(2010. évi CLXXIII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ).
2012 januárjától a gyógyszerésznek dokumentált módon kell tájékoztatni a beteget
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arról, hogy a gyógyszer más referencia vagy annál kedvez®bb árú, vagy preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerrel helyettesíthet® (2011. évi CLXXVI. törvény az
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ).
A generikus termékek ösztönzésének egyik módszere a hatóanyag szerinti gyógyszerrendelés. A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerül®
gyógyszerek rendelésér®l és kiadásáról már eddig is megengedte a gyógyszerek nemzetközi szabadnéven (INN, International Nonproprietary Name) történ® rendelését.
A 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletet úgy
módosította, hogy mellékletben nevesítette azokat a - jelenleg még csak a koleszterinszint csökkent® - gyógyszereket, amelyek felírása 2012. április 21-t®l kizárólag
hatóanyag néven történhet.
A 2012-t®l életbe lépett további változások (2011. évi CLXXVI. törvény az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ) közé tartozik a támogatásvolumenszerz®dések (az egészségbiztosító és a forgalmazó közötti kockázatmegosztáson alapuló megállapodás a támogatott termék áráról, mennyiségér®l stb.)

egy részének

eredményességhez kötése. Ebben a formában támogathatók:

 az újonnan támogatásba kerül® gyógyszerek, melyeknél eredményesség alapú
paraméter állapítható meg és teljesítik a meghatározott betegszámra és napi
terápiás költségre vonatkozó paramétereket,

 a ritka betegségek kezelésére használt gyógyszerek,
 a méltányosságból támogatott gyógyszerek,
 a tételes elszámolás alá es® gyógyszerek, és
 miniszteri rendeletben meghatározott kórképek kezelésére használt, az ott meghatározott betegszámot és napi terápiás költség értéket elér® gyógyszerek.
Többek között az eredményesség alapú támogatásvolumen-szerz®dés keretében támogatott termékek eredményességének megítélését segíti a személyazonosításra alkalmatlan betegadatokat tartalmazó betegségregiszter bevezetése.
A gyógyszerek támogatásában megjelenhet a betegek együttm¶ködésének (a beteg
egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelel® viselkedése a gyógyszerszedés, táplálkozás és az életvitel területén) gyelembe vétele, amely alapján eltér® százalékos vagy meghatározott összegben korlátozott támogatás alkalmazható.
(A 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet alapján 2012 júliusától pl. a cukorbetegeknél
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kiemelt és emelt indikációjú gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelel® szénhidrátanyagcsere-háztartás a szakorvosi javaslat
kiállítását megel®z® fél éven belül legalább két mérés alapján fenntartható volt.)
EU-s irányelveknek megfelel®en farmakovigilancia rendszer jön létre. A GYEMSZI
OGYI összegy¶jti, nyilvántartja, értékeli a gyógyszerek bejelentett mellékhatásait.
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5. Egészségügyi humáner®forrás
Rauch Edit, Demeter Józsefné

2011-ben a szlovákiai és csehországi helyzethez hasonlóan a magyar orvosok körében
is manifesztálódott a munkakörülményekkel, jövedelmekkel kapcsolatos elégedetlenség. A mozgalom élére a rezidensek álltak, akciójukhoz csatlakozott a Magyar Orvosok Szövetsége és a Magyar Orvosi Kamara is.

A rezidensek követelései között

szerepelt a kezd® orvosok számára minimum 200 ezer forintos, a szakorvosok számára
300 ezer forintos bér, az orvostársadalom lépcs®zetes béremelésének megteremtése.
A tárgyalások nyomatékosítására a rezidensek a miniszterelnökhöz és a Fidesz frakcióvezet®jéhez fordultak segítségért. Elindították az  Élhet® magyar egészségügyet!
kampányt, amely keretében 2011 végéig 2500 egészségügyi dolgozó helyezte letétbe
felmondólevelét. A rezidensek a NEFMI Egészségügyi Államtitkárságával folytatott
tárgyalások eredményeként végül is elálltak a felmondások érvényesítését®l.
Az orvos- és szakdolgozó hiány kezelése érdekében az egészségügyi ágazat olyan
fejleszt® folyamatot indított el, amelynek célja, hogy a min®ségi egészségügyi szolgáltatás nyújtásához megfelel® szakembergárda álljon rendelkezésre. Ennek els® lépése
az azonnali, ágazati humáner®forrás krízis elhárítása (a jövedelmi helyzetet, képzést
és munkakörülményeket érint® rövid távú intézkedések), második lépése (hosszú távon) pedig az állami, önkormányzati egészségügyi rendszerben dolgozó szakemberek
el®meneteli és min®sítési rendszerének tervezése, költségvetési hátterének biztosítása.

Ezt a folyamatot segíti a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi

struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekr®l szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat.
Az alábbiakban a megtett intézkedések részleteivel foglalkozunk.
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A rezidensekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések
Szakorvos képzés rendszerének egyszer¶sítése
A 2011. május 1-jét®l hatályos szabályok a szakorvos képzés korábbi kötött rendszerét számos tekintetben feloldották. Legfontosabb elemei:

 a szakorvos képzésbe történ® belépés folyamatossá tétele (korábban évente egy
alkalommal volt erre lehet®ség),

 a képzés ideje alatt a szakváltás lehet®ségének biztosítása,
 a képzés ideje alatt az egészségügyi szolgáltató váltás lehet®ségének biztosítása,

 a szakorvos jelöltek részére a képzés dologi költségeinek megtérítésére irányuló
támogatás  összege nettó 100.000 Ft/év 2012. januártól.

Ösztöndíj rendszer¶ Rezidens Támogatási Program elindítása (Markusovszky
Lajos Ösztöndíj, Than Károly Ösztöndíj)
Az egészségügyi fels®fokú szakirányú szakképzési rendszerben résztvev®k támogatásához kapcsolódó 1248/2011. (VII. 18.) Kormányhatározat végrehajtására a Kormány  Rezidens Támogatási Program -ot hozott létre.
Kidolgozásra került a Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, valamint
a Szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíjára vonatkozó pályázati felhívás.
Az Ösztöndíjas Program keretében a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek vállalnia kellett, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig,
ameddig részére az ösztöndíj folyósításra került Magyarországon fog dolgozni, a társadalombiztosítás által nanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, f®állásban (vagy
kétszer annyi ideig részmunkaid®ben) szakorvosi/szakgyógyszerészi tevékenységet végezni, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el.

Ennek fejében havi nettó 100 000 Ft

ösztöndíjra jogosult a szakképzési ideje alatt.
A Rezidens Támogatási Program eredményeként a Markusovszky Ösztöndíj keretében 597 nyertes, a Than Károly Ösztöndíj keretében 16 nyertes pályázat került
kihirdetésre.
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A munkahelyi pótlék emelése
Egyszeri juttatás az egészségügyi dolgozók részére
A 2011.

évben a népegészségügyi termékadóból származó jövedelem terhére az

egészségügyi szolgáltatóknál a fokozottabb kockázattal, nagyobb munkaterheléssel
járó munkakörökben dolgozók  jogszabályban meghatározottak szerinti  munkahelyi pótlékához köt®d®en az illetménypótlék (munkahelyi pótlék) közel három havi
összegének megfelel® juttatást zettek ki [262/2011.

(XII. 13.), 336/2011 (XII.

29.) Korm. rend.]. Az 5,6 milliárd Ft állami támogatást 306 egészségügyi szolgáltató részére utalták ki a Korm. rendelet alapján szektorsemlegesen.
Ennek keretében kb. 70 ezer f® teljes, illetve részmunkaid®s (ez utóbbiak esetében arányosan) 36, 120 vagy 150 százalékos mérték¶ munkahelyi pótlékra jogosult
részesült az eseti kereset-kiegészítésben.

Az orvosok, egészségügyi dolgozók továbbképzésére vonatkozó
szabályozás módosítása
2012. januártól lépett hatályba az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet, valamint az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, és az egészségügyi fels®fokú szakirányú szakképesítéssel rendelkez®k
folyamatos továbbképzésér®l szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet.
A jogszabály értelmében

 az orvosok és szakdolgozók egy kötelez® elméleti továbbképzésének költsége
államilag támogatottá válik

 a külföldi munkavégzés, külföldön teljesített továbbképzési kötelezettség elismerésre kerül, ezzel el®segítend® a hazatér® orvosok visszakapcsolódását az
egészségügyi ellátás rendszerébe,

 az adminisztrációs terhek csökkentése céljából megkezd®dött a szakdolgozói
továbbképzések elektronikus nyilvántartás-rendszerének  az ún.

SZAFTEX

rendszer kialakítása.

Az ügyeleti id® szabályozása
2011-ben változott az ügyeleti id® szabályozása (2011/CLXXVI tv. Az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseir®l szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módo-
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sítása). Új elem a szabályozásban, hogy 2012. március 1-t®l egészségügyi ügyelet
rendes munkaid® terhére is elrendelhet®, ennek mértéke hetenként legfeljebb 16 óra
lehet. Az így végzett egészségügyi ügyelet minden órájára a dolgozó illetményének
vagy személyi alapbérének legalább egy órára es® összege jár. Ha az ügyelet heti pihen®napra vagy munkaszüneti napra esik, azt els®sorban azonos tartamú pihen®id®vel
kell kompenzálni. A heti pihen®napon rendes munkaid® terhére elrendelt egészségügyi ügyelet után az alkalmazott egészségügyi dolgozót pótlék illeti meg (a díj a heti
pihen®napi ügyeleti díj 25 százalékkal emelt összege).

Szakdolgozói alapképzések ráépül® szakképzéseinek támogatása
2011-ben
2011.

július 27-én pályázati felhívást jelent meg  az általános ápoló, egészségügyi

asszisztens m¶t®technikus, radiográfus és orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
alapképzések ráépül® szakképezéseinek támogatására 40 millió forint keretösszeggel.
A pályázati felhívás célja a meghatározott szakképesítésekben részt vev®k elméleti és
gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagok és vizsgadíjak állami forrásból történ®
támogatása volt. A pályázat során el®nyt jelentett azon szakképesítések támogatása,
amelyek a kiemelt hiány-szakterületek közé tartoztak. Határid®re összesen 29 pályázat érkezett, 23 féle szakképesítésre. A Bíráló Bizottság javaslata alapján összesen
8 féle ráépített szakképesítés (CT-MRI, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,
klinikai neuroziológiai szakasszisztens, légz®szervi szakápoló, m¶téti szakasszisztens, feln®tt aneszteziológia és intenzív terápia, sürg®sségi szakápoló, pszichiátriai
szakápoló) 7 képz® intézményen keresztül 40 186 500 Ft összegben kerülhetett támogatásra. A nyertes pályázókkal 2011 szeptemberében-októberében kötötték meg
a támogatási szerz®déseket, a képzések elindultak, a szakmai vizsgák 2012-ben lesznek. (részletek az E. mellékletben)

Uniós forrásból történ®, folyamatban lév® támogatások
el®készítése
TÁMOP 6.2.2/A/11/1 és TÁMOP 6.2.2/A/KMR/11/1 -  Képzési
programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében
A program keretében az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:

 Szakorvos, valamint szakdolgozói ráépített képzési programok támogatása az
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intézményi szinten hiányszakmaként jelentkez® szakmákra, és a képzésben résztvev®k számára motivációs ösztöndíj biztosítása

 Szakdolgozói ösztöndíjas program  iskolarendszer¶ nappali képzésben résztvev® hallgatók ösztöndíjas támogatása annak érdekében, hogy a képzést követ®en
3 évig adott egészségügyi szolgáltatónál helyezkedjen el

 Markusovszky Ösztöndíj folytatása uniós forrásból
 Menedzsment jelleg¶ képzéseken, továbbképzéseken való részvétel támogatása
 Licenc képzésben való részvétel támogatása
Az egyes szakorvosi és szakdolgozó képzésben való részvételre, ösztöndíjas programok megvalósítására 9,9 Mrd Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

TÁMOP 6.2.4/A/11/1  Foglalkoztatás támogatása egészségügy
intézmények számára
A program keretében az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:

 Foglalkoztatás támogatása létszámb®vítéssel
 Újonnan megszerzett képzésnek megfelel® új munkaterületen történ® foglalkoztatás támogatása

 Mobil team-ek (ezen belül burn out kezel® team)
 Többletteljesítményt nyújtók  megbízólevéllel tevékenyked® szakdolgozók 
díjazása
A szakorvosok, szakdolgozók foglalkoztatásának támogatására 6,6 Mrd Ft áll rendelkezésre.
A TÁMOP 6.2.2./A és a TÁMOP 6.2.4./A programok azóta kiírásra kerültek.
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6. EU támogatással megvalósuló
fejlesztések
Ajtonyi Zsuzsa

2011-ben a magyar egészségügyi rendszer fejlesztésére összesen 70,8 milliárd Ft
összeg¶ támogatást ítéltek meg a Nemzeti Stratégiai Referenciakereten belül meghatározott uniós forrásokból.

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeretben ismertetik

a magyar hatóságok, hogy mire kívánják fordítani a hazánk számára a 2007-2013
közötti id®szakra megítélt európai uniós támogatásokat. F® prioritásként a fenntartható fejl®dést, valamint a foglalkoztatottság növelését határozták meg.
Az egészségügy terén az összes támogatás 84 százalékát, azaz 58,9 milliárd Ft-ot
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretén belül ítéltek oda, a
Regionális Operatív Program (ROP) keretében pedig 11,7 milliárd Ft összeg¶ támogatást (a források 16 százaléka) biztosítottak az egészségügyi intézmények els®sorban infrastrukturális célú fejlesztésére. A támogatásokat az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból nanszírozták. Az egészségügyi intézmények számára a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében elfogadott, humán er®forrásfejlesztésre szánt támogatások mértéke 187 millió Ft, ami a támogatások kevesebb,
mint 1 százalékát teszi ki.

A TÁMOP keretében megvalósuló fejlesztésekhez az

Európai Szociális Alap biztosította a forrásokat.

Ezen kívül 2011-ben további 982

millió Ft-ot fordítottak egészségre nevel® és szemléletformáló életmódprogramokra
a TÁMOP keretén belül, amelynek révén számos helyi önkormányzat, közintézmény
és magáncég részesült támogatásban.
Az egyes operatív programokon belül 2011-ben az alábbi fejlesztési célokra ítéltek
meg uniós forrásokat:

 A Regionális Operatív Program keretén belül:



Az alapellátás fejlesztésére, helyi egészségházak kialakítására (DAOP 4.1.1/A09, ÉMOP 4.1.1/A-09)
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Egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére: kistérségi járóbeteg szakellátó
központok fejlesztésére, valamint alap-és járóbeteg szakellátás korszer¶sítésére a komplex programmal kezelend® leghátrányosabb helyzet¶ kistérségekben (DAOP 4.1.1/C-10, ÉAOP 4.1.2/D-10, ÉMOP 4.1.1/C-10)



Kistérségi önálló járóbeteg szakrendel®k fejlesztésére (ÉMOP 4.1.1/B-09,
KDOP 5.2.1/B-09)



Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszer¶sítésére (KMOP
4.3.1/A_2-09-2f )



Az onkológiai és gyermek onkológiai ellátást végz® intézmények infrastrukturális fejlesztésére (KMOP 4.3.1/C_2-09-2f )



Sürg®sségi, gyermeksürg®sségi ellátás fejlesztésére, Perinatális Intenzív
Centrumok fejlesztésére Közép-Magyarországon (KMOP 4.3.1/B-11)

 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül:



A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok
m¶szaki fejlesztésére (2.2.2/C-10/1)



Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztésre a fekv®betegszakellátásban (2.2.4-09/1)



Korszer¶ regionális onkológiai hálózat kialakítására (2.2.5-09/1)

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül:



Képzési programokra az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzésére, kompetenciafejlesztésre (6.2.2/A-KMR-09/2, 6.2.2/A09/2 "A" komponens, 6.2.2/B-09/2),



Egészségre nevel® 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)

A ROP és TIOP keretében megítélt, infrastruktúra-fejlesztési célú uniós támogatások
regionális megoszlását a 6.1.

ábra foglalja össze.

Az 1000 f®re jutó támogatások

mértéke Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb, Közép-Magyarországon pedig a
legalacsonyabb.
A támogatások ellátási szintek szerinti megoszlását tekintve, 2011-ben a ROP
és TIOP programokból megítélt források 98 százalékát, azaz 69,4 milliárd Ft-ot a
fekv®beteg-ellátás kapta. Az alapellátás és a járóbeteg szakellátás 1-1 százalékban
részesült a támogatásokból (542, ill. 653 millió Ft-os támogatási összeggel).
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6.1. ábra. A ROP és TIOP keretében megítélt uniós támogatások regionális megoszlása

6.1. táblázat. Az 1000 f®re jutó, ROP és TIOP keretén belül megítélt támogatások
összege régiónként
Régió

Lakosságszám*

Támogatási

1000 f®re jutó

összeg

támogatás

(ROP+TIOP)

mértéke

Közép-Magyarország

2 971 246

10 483 033 341

3 528 161

Észak-Alföld

1 481 922

12 291 687 276

8 294 423

Dél-Alföld

1 308 470

11 117 262 841

8 496 383

Észak-Magyarország

1 194 697

9 113 551 125

7 628 337

Közép-Dunántú

1 094 104

10 564 068 319

9 655 452

Dél-Dunántúl

940 585

3 738 717 920

3 974 886

Nyugat-Dunántúl

994 698

13 305 931 882

13 376 856

9 985 722

70 614 252 704

Összesen

* 2011. január 1-i adatok. Forrás: GYEMSZI-IMEA
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A ROP keretében alapellátásra fordított támogatások (542 millió Ft) 46 százalékát a dél-alföldi régió, 37 százalékát Észak-Magyarország, 17 százalékát ÉszakAlföld kapta. A fennmaradó négy régió (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, DélDunántúl és Nyugat-Dunántúl) számára nem ítéltek meg támogatást az alapellátás
fejlesztésére 2011-ben.
A fogászati ellátás fejlesztésére a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
és a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretén belül Innováció a fogászatban címmel hirdettek meg pályázati felhívást, de 2011-ben még nem született
döntés a beérkezett pályázatokról. Az Új Széchenyi Terv keretében 2011-ben meghirdették a Gyógyító Magyarország  Egészségipari Programot, melynek keretében a
turisztikai, egészségturisztikai szolgáltatások fejlesztése mellett a regionális vérellátó
központok, az egészségügyi humán er®forrás monitoring, valamint a rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztésére is lehetett pályázni. Az utóbbi három területen jelenleg
még folyamatban van a pályázatok elbírálása.

6.2. ábra. A 2011-ben megítélt ROP és TIOP támogatásokból megvalósuló egészségügyi infrastruktúra fejlesztések helyszínei

A térképet készítette: Merth Gabriella
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7. Nemzetközi hírösszefoglaló
Borbás Ilona, Ajtonyi Zsuzsa, Lux Lilla, Szirmai László,
Verdes Norbert

A válság hatása az egészségügyre
A 2008 második felét®l er®söd® világgazdasági válság az európai országokat eltér®
mérték¶, de hasonló problémák elé állította.

A lassuló gazdasági növekedés, majd

gazdasági visszaesés és a növekv® munkanélküliség következtében csökkentek az állam adókból és járulékokból származó bevételei.

Az országok többsége számára a

költségvetés hiányának csökkentése jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Az egészségügyi ellátás, amely ezekben az országokban javarészt állami forrásból nanszírozott, a bevételi oldalon sz¶kül® lehet®ségekkel szembesül. A források b®vítésére több
országban tapasztalható adó- vagy járulékmérték, járulékplafon emelés, a betegekre háruló önrészzetés kiterjesztése.

Az egészségügyi kiadások növekedésére hat-

nak a hosszabb ideje érvényesül® tendenciák: id®söd® lakosság, nagyobb kereslet az
egészségügyi szolgáltatások iránt, dráguló technológiák. Az országok nagy része az
egészségügy költségcsökkentést célzó szerkezetátalakításával reagál a problémákra.
A szerkezetátalakítás az alapellátás és a nappali ellátás el®térbe helyezését, az ellátás
jobb koordinációját, a folyamatok standardizálását célozza. Az ellátórendszer átalakítása minden országban a min®ség fejlesztésével és a betegbiztonság szempontjainak
er®sítésével együtt történik. Az EU tagországok egészségpolitikáinak közös vonása
a gyógyszerkiadások növekedésének mérséklésére ható jogi szabályozás folyamatos
fejlesztése. A válság hatása Kelet- és Dél-Európa országaiban volt a leger®sebb, de
a többi tagországot sem hagyta érintetlenül.

Csehország
2008 és 2010 között az egészségbiztosítás járulékbevételei a növekv® munkanélküliség és a csökken® bérek miatt nominálisan nem növekedtek.

Az egészségügy
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nanszírozását szolgáló bevételek b®vítésére 2011-t®l növelték az egészségbiztosítási járulék kivetési alapjának plafonját (a havi átlagbér 48-szorosáról 72-szeresére).
2012-t®l növelték a lakosság által zetett co-payment mértékét (a kórházi napidíj
60 koronáról 100 koronára emelkedett), és bevezették az extra ellátásért zetend®
co-paymentet is. A költségvetési kiadásokat csökkenti az állam által biztosítottakra (nyugdíjasok, gyermekek stb.)

zetett járulékszámítás módjának átalakítása.

E

szerint 2010-t®l a költségvetésb®l az egészségbiztosításnak átutalt  járulékok kivetési alapját a korábbi százalékos (átlagbér negyede) helyett x összegben (5355 cseh
korona havonta) határozták meg, így a változatlan 13,5 százalékos járulékkulccsal
számított egy f®re jutó összeg valamivel csökkent. Csökkentek az egészségbiztosítás
kizetései is, 2011-ben a kórházak költségvetése az el®z® évi összeg 98 százaléka volt.
Átrendezték az ágykapacitásokat (Csehországban az egyik legmagasabb az 1000 f®re
jutó aktív ágyak száma az OECD-országok között): 2011 els® felében az aktív ágyak
számát 2,4 százalékkal csökkentették, miközben a krónikus intenzív és ápolási ágyak
számát kb.

10 százalékkal növelték.

Az aktív kórházi nanszírozásban 2012-t®l a

DRG-nanszírozást teszik általánossá. 2011-ben a cseh parlament elfogadta azt a reformjavaslatot, miszerint a kezelési módszereket ezentúl hasznosságuk és költségeik
arányossága alapján standard, ill. extra kategóriába sorolják. Az extra kezelés ugyanazt az egészségügyi kimenetet biztosítja, mint a standard eljárás, de költségesebb (pl.
jobb kórterem, drágább protézis). A standard kezeléseket az egészségbiztosítás téríti, az extra kezeléseknél azonban a betegnek kell megtéríteni a standard és extra
ellátás közötti különbözetet. Az egészségügyi ellátórendszer optimalizálása céljából
meghatározzák a szakterületenként szükséges minimális létszámra és orvostechnikára vonatkozó követelményeket. Ugyancsak szakterületre állapítják meg a térbeli és
id®beli hozzáférhet®séget. A térbeli hozzáférés a gépjárm¶vel történ® maximális elérhet®ségi id®t jelenti egy szolgáltatóhoz, az id®beli hozzáférés pedig a kezelésre való
várakozási id® maximumát. Például a háziorvos, fogorvos vagy gyógyszertár gépkocsival történ® maximális elérési ideje 45 perc kell, hogy legyen. A csíp®izületi protézis
m¶tétre történ® várakozási id® maximum 35 hét lehet. Az egészségügyi ellátás térbeli
és id®beli hozzáférhet®ségéért az egészségbiztosítók lesznek a felel®sek.
A gyógyszerek árának növekedése az elmúlt években jelent®s mértékben megnövelte a kiadásokat. Ennek ellensúlyozására 2009 és 2011 között 7 százalékkal csökkentették a vényköteles gyógyszerek támogatási arányát. 2011-ben kötelez®vé tették a pozitív lista (a társadalombiztosítás által a járóbeteg ellátásban támogatott
gyógyszerek listája) alkalmazását az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó fekv®beteg szolgáltatók számára (pl. egyetemi kórházak). 2010-t®l egyszer¶sített engedé-
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lyezési eljárással kerülhetnek a piacra a generikumok, és bevezetik az elektronikus
gyógyszeraukciókat.
Fontosnak tartják, hogy a beteg maga is felel®sséget viseljen egészségi állapotáért.

A 2012.

április 1-t®l életbe lép® új betegjogi törvény értelmében amennyiben

a beteg nem tartja be az orvos utasításait, az orvos azt tanácsolhatja a betegnek,
hogy keressen másik kezel®orvost. Az új szabályozás a kórházi ellátásra is vonatkozik: amennyiben a beteg a kezelést elutasítja, elküldhetik a kórházból. Az orvosok
azonban továbbra is kötelezettek arra, hogy a betegnek az összes kezelési lehet®séget
elmagyarázzák, és a beteg dönt arról, melyik kezelést választja.

Szlovákia
A gazdasági válság a szlovákiai egészségügyi rendszer számára is számos kihívást jelentett. A magas munkanélküliség hatására az egészségbiztosítási társaságok a gazdaságilag aktív lakosság biztosítási díjtételeib®l befolyó bevételei 2009-ben és 2010ben is csökkentek az el®z® évhez képest. 2011-t®l az állam által biztosítottak után
a kötelez® biztosítás fedezetére nyújtott költségvetési támogatás is csökkent (2011ben az átlagbér 4,78 százalékáról 4,32 százalékra csökkent az állam által zetett
havi hozzájárulás).

A válság idején jelentkez® legnagyobb feladatot az ellátás mi-

n®ségének meg®rzése (új gyógyszerek és technológiák bevezetése), az egészségügyi
ellátás hosszabb várólisták nélküli hozzáférhet®ségének biztosítása és az egészségügyi
dolgozók bérköveteléseinek való megfelelés jelentette.
Az Egészségügyi Minisztérium 2011 decemberét®l szigorította a gyógyszerek referenciaárazásának szabályait. A hazai piaci ár alapja a korábbi hat legalacsonyabb EU
országbeli ár átlaga helyett az EU-ban alkalmazott második legalacsonyabb ár. A kormányzat er®sítette a generikumok ösztönzését: az orvosoknak gyógyszerrendeléskor
fel kell tüntetniük az aktív hatóanyag nevét, a gyógyszerészeknek pedig a recept alapján az elérhet® legolcsóbb gyógyszert kell a betegeknek kiszolgáltatniuk. Kötelez®vé
vált a biztosító társaságok és a szolgáltatók által kötött szerz®dések nyilvánosságra
hozatala.
A kórházak 2011 végére 240 millió eurós adósságot halmoztak fel, ezért a Pénzügyminisztérium 350 millió eurós t®keinjekcióról hozott határozatot. A nagy összeg¶
támogatás legf®bb célja az volt, hogy felszámolja a kórházak eladósodottságát, miel®tt azok részvénytársaságokká alakultak volna, de mivel az átalakulást az orvosok
követelésére a kormány leállította, a támogatás folyósítására nem került sor.
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Lengyelország
A gazdasági válság idején Lengyelország nem süllyedt ugyan recesszióba, de a mérsékl®d® gazdasági növekedés következtében csökkent az Országos Egészségbiztosítási Pénztár bevétele.

A Világbank és a lengyel kormány 2009-es megállapodása

eredményeként létrejött hitel-megállapodás ajánlásokat tartalmazott az egészségügy
szerkezetére és nanszírozására vonatkozóan is. A lengyel kormány a kórházi adósság
(2011-ben és egy évvel kés®bb, 2012 els® negyedévében is kb. 10 milliárd zloty  710
milliárd Ft, amelyb®l 2011-ben 2,5 milliárd, 2012-ben 1,7 milliárd zloty a határid®n
túli tartozás) felhalmozódásából jelentkez® problémák kezelésére elkötelezettséget
vállalt a kórházi privatizációs program nanszírozására (korporatizáció).

A Szejm

2011. március közepén szavazta meg az Egészségügyi ellátásról szóló törvény tervezetét, mely a kórházak részvénytársaságokká alakulását szorgalmazza, és nagyobb
teret nyit a magánszektor számára. Az önálló közintézményként m¶köd® kórházak és
rendel®intézetek önkéntesen alakulhatnak át részvénytársaságokká, cserében az átalakult kórházak állami támogatást kapnak adósságaik egy részének kiegyenlítésére.
Az átalakulás, amelynek felel®sei az önkormányzatok, 2014-ig is eltarthat. 2011 tavaszán további törvényeket fogadtak el: pl. az egészségügyi informatikai rendszerekre
(2014.

augusztus 1-t®l egyéni e-számlát vezetnek be, amely a biztosított minden

adatát tartalmazza) és a betegjogokra (2012. január 1-t®l a m¶hibák esetén peren
kívüli eljárást vezetnek be a betegek kártérítési igényének miel®bbi rendezésére). A
2012.

január 1-t®l hatályos, a gyógyszerek támogatására vonatkozó törvény pedig

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyszertámogatásra fordított kiadásait
az éves biztosítási költségvetés 17 százalékában maximálja.

Románia
2011 nyarán az egészségügy pénzhiánya miatt lemondott egészségügyi miniszter
(Cseke Attila) helyébe lép® tárcavezet® (Ritli László) programja a rendszer alapellátás er®sítését célzó átszervezésére irányul.

Egy 2011 végén elfogadott törvény

2012-t®l a román a köznanszírozott ellátásban is bevezeti a betegek részleges anyagi
hozzájárulását. A háziorvosnál, szakorvosi vizsgálatnál és kórházi ellátásban zetend® díjról, a zetend® éves maximális mértékr®l azonban még 2012 elején is viták
folynak, így a vizitdíj gyakorlati alkalmazása még nem kezd®dött el.
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Spanyolország
Spanyolország gazdasági válság miatt adóssággal terhelt autonóm tartományai megszorító intézkedésekkel, kiadásaik visszafogásával próbálják teljesíteni az Európai Unió
költségvetési decit csökkentésére el®írt követelményeit. Az egészségügyi rendszer
hiánya 2011 els® negyedévében 10-15 milliárd euróra volt tehet®. Az egészségügyi
intézmények beszállítók számára történ® zetéseinek határideje 400 nap fölé emelkedett. Katalóniában  az ország legkedvez®bb pénzügyi helyzetben lév® területén 
klinika-bezárásokra került sor. Az ellátásra való várakozási id® növekedésének hatására 2011.

július 15-én bizonyos sebészeti beavatkozások (szívbillenty¶-m¶tétek,

szívkoszorúér-operációk, szürkehályog-eltávolítás, csíp®- és térdprotézis) esetében
180 napban maximálták a várakozási id®t.

Görögország
Görögország egészségügyi rendszere már a gazdasági válság el®tt számos nehézséggel küszködött. Nem volt egységes az ellátórendszer, az alapellátás színvonala sem
volt megfelel®, és az állami ráfordítások alacsony szintje mellett jelent®s nagyságú
közvetlen kiadás hárult a háztartásokra. A gazdasági-pénzügyi cs®d elkerülése érdekében Görögország 2010 májusában az Európai Bizottsággal, az Európai Központi
Bankkal és a Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokat, majd az adósságtörlesztéséhez nyújtott ment®csomag feltételeként 2010-ben és 2012-ben  többek
között a közkiadások csökkentésére kötelezettséget vállaló  két Egyetértési Megállapodást (Memorandumok) írt alá. A 2012-es Memorandum az állami egészségügyi
kiadásokat a GDP hat százaléka alatt tervezi tartani (2009-ben az állami egészségügyi kiadások a GDP 6,66 százalékát tették ki).
2011-ben az egészségügyi költségvetés 1,4 milliárd euróval volt kevesebb az el®z®
évinél, amelyet részben a bérekkel és a juttatásokkal kapcsolatos megszorításokon,
részben pedig a kórházi költségvetés csökkentésén keresztül realizáltak. Növekedtek
a betegek terhei is. 2011-ben az egy évvel korábban a kórházak és alapellátó központok járóbeteg-ellátásában bevezetett co-payment összegét három euróról öt euróra
növelték.

Az egészségbiztosítók szolgáltatáscsomagjait egyesítették, és a fedezet

alól kivontak néhány költségesebb eljárást.
A gyógyszerkiadásokat 2011-2012-ben két milliárd euróval tervezik csökkenteni,
ebb®l 2011-ben egy milliárd eurós csökkenést értek el. El®térbe helyezik a generikumok alkalmazását, 2012 júliusától bevezetik a hatóanyag alapú gyógyszerrendelést
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és az e-receptet. A 2012-es Memorandum alapján a generikumok maximális ára nem
haladhatja meg az ekvivalens originális készítmény árának 40 százalékát.
Strukturális reformokkal célozzák a hatékonyabb ellátást, a min®ség javítását. A
kórházakban 2013-tól a jelenleg csak egyes területeken jellemz® DRG alapján történ® nanszírozást használják, és tervek vannak a kórházak összevonására, ugyanakkor
a magánklinikák számára több lehet®ség nyílik infrastruktúrájuk kiépítésére.

2011-

es törvényi szabályozás alapján folyamatban van a legnagyobb egészségbiztosítók
(IKA, OAEE, OPAD, OGA) közös részvételével egy egységes egészségügyi alapellátó rendszer (EOPYY) kialakítása, amelyen keresztül az egészségügyi alapellátásban
közrem¶köd®, biztosítókkal szerz®dött orvosok, a falusi egészségközpontok, a helyi önkormányzatok által m¶ködtetett alapellátó központok és a kórházak járóbeteg
ellátó részlegei tevékenységének koordinációja valósulhat meg.

Írország
A válság hatására 2010-re az ír gazdaság 2008-hoz képest 10,8 százalékkal esett
vissza, 2012-re már 14 százalék fölé n®tt a munkanélküliség. A kedvez®tlen gazdasági körülmények következtében 2009-ben az ír kormány a munkavállalók egészségügyi
adóját évi 76 036 euró jövedelemhatárig 2 százalékról 4 százalékra, a fölött pedig 5
százalékra növelte. Az egészségügyi költségvetést 2010-ben több mint egy milliárd
euróval csökkentették. A tovább romló gazdasági helyzet következtében 2011-ben
az egészségügyi költségvetés 746 millió euróval volt kevesebb az el®z® évinél.

A

2010-11-es években a kiadáscsökkentést az állami egészségügyi szférában alkalmazottak zetésének és létszámának csökkentésével, valamint a szerz®dött egészségügyi szakembereknek (háziorvosoknak) zetett alacsonyabb díjakkal, a gyógyszerkiadások csökkentésével érték el.

2012-ben további 750 millió eurót vesznek ki az

egészségügyi rendszerb®l, a megtakarításokat a szolgáltatások 4-5 százalékos csökkentésével tervezik.
A válság hatására a betegek felhasználói díjai is növekedtek. 2009-t®l kezd®d®en
17-20 százalékkal n®tt az egészségügyi kártya (Medical Card) nélküli lakosság kórházi
ellátásra zetett önrésze. (A lakosság harmadát kitev® alacsonyjövedelm¶ek rendelkeznek egészségügyi kártyával.) 2010-t®l a gyógyszerekért is mindenkinek többet kell
zetni. Az egészségügyi kártya nélkülieknek megemelkedett a gyógyszertérítési rendszer önköltsége (deductible), míg az egészségügyi kártyával rendelkez®k számára 50
centes receptdíjat vezettek be, családonként 10 eurós havi fels® határral. 2009-ben
az egészségügyi kártyára való jogosultságot elvették a 70 év feletti 12 000 leginkább
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jómódú embert®l (a jogosultak 3,4 százaléka).

Ugyanakkor az ellátáshoz történ®

hozzáférés védelmében növelték az egészségügyi kártyára való alacsonyjövedelm¶ jogosultak számát. Míg 2007-ben 1,2 millióan rendelkeztek az egészségügyi kártyával,
2011 végére már 1,7 millióra n®tt a számuk.

Németország
A német kötelez® betegpénztárak a 2011-es évet az elmúlt évek rekordtöbbletével
(több mint 4 milliárd euró) zárták. A többlethez nem vezetett sima út. A 2002-es
és 2003-as években a kötelez® betegbiztosítás hiánya meghaladta a 3 milliárd eurót.
A hiányt a 2004-ben hatályba lép® átfogó reformintézkedésekkel (a szolgáltatások
igénybevételekor önrészzetés bevezetése, a szolgáltatási csomag sz¶kítése, betegségmenedzsment programok bevezetése, integrált ellátás fejlesztése stb.) rövidtávon
leküzdötték. A kötelez® betegbiztosítás f® bevételi forrása, a betegbiztosítási járulék 2005-t®l folyamatos növekedett, 2009-t®l bevezették a 15,5 százalékos egységes
járulékot, ezt 2009 közepét®l 14,9 százalékra csökkentették.

2009-t®l a járulékok

kiegészítésére a biztosítók kiegészít® járulékokat szedhetnek, amit a bevezetéskor a
járulékköteles jövedelem maximum egy százalékában határoztak meg.

2010-ben a

pénztárak ismét decitet értek el, és újabb módosítások váltak szükségessé. 2011t®l ismét 15,5 százalék a kötelez® járulék (a további növelést azonban 2013-ig befagyasztották), valamint eltörölték a kiegészít® járulék fels® határát.

Ett®l kezdve

a kiegészít® járulék mértékér®l minden pénztár önállóan dönt. A pénztárak azóta a
tagok elvándorlásától tartva nem szednek kiegészít® járulékot.
A pénzügyi egyenleget befolyásolta a gyógyszergyártók betegpénztáraknak nyújtott
kötelez® kedvezményeinek növelése 2010-ben és 2011-ben, valamint a gyógyszerárak
2013-ig történ® befagyasztása is.
2011-ben a gyógyszerpiac újrarendezésér®l törvényt fogadtak el. A törvény bevezette a gyógyszerek piacra kerülését követ® korai értékelés rendszerét (három hónapon belül a Min®ségi és Gazdaságossági Intézet értékel). Valódi innovációk esetében
egy évig a gyártó saját maga határozhatja meg a készítmény árát.

Ez alatt az

id® alatt a kötelez® biztosítók és a gyártók igyekeznek megállapodni a piacra kerülést követ® 13.

hónaptól érvényes árról.

Amennyiben nem születik megállapodás,

egy központi dönt®bizottság dönt róla. 2011-ben az orvosok adminisztratív terheinek enyhítésére hivatkozva eltörölték a 2007-t®l érvényes gyógyszerfelíráshoz kötött
bonus-malus szabályozást, amely a pluszköltségek részleges megzetésével büntette
azokat az orvosokat, akik bizonyos betegségek esetén a meghatározott napi terápi-
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ás költségeket túllépték, illetve bonusszal jutalmazta a különösen kedvez® alternatív
készítmények vagy kisebb adagok felírását. Hasonlóan eltörölték a 2009-t®l magas
terápiás költségigény¶ gyógyszeres kezelések megkezdése el®tt alkalmazott második
szakvélemény szükségességét.

Az egészségügyi humán-er®forrás problémák eszkalálódása
Kelet-Közép-Európában
Kelet-Közép-Európa országainak mindegyike küzd az egészségügyi dolgozók elöregedése, elvándorlása okozta problémákkal, az ellátás egyes szakterületein, egyes földrajzi térségekben jellemz® egészségügyi munkaer®-hiánnyal. Az egészségügyi dolgozók
els®sorban a jobb kereseti és karrierlehet®ségek, a magasabb presztízs, a kedvez®bb
munkakörülmények, valamint a jobb életmin®ség miatt vándorolnak az EU-15 országokba.

A 2004-es és a 2007-es EU csatlakozások, valamint a diplomák kölcsönös

elismerésére vonatkozó irányelv (2005/36/EC) jelent®sen megkönnyítették a külföldi
munkavállalás feltételeit.

Bár az egészségügyi dolgozók kiáramlásának volumene a

legtöbb országban alulmúlta a várakozásokat, a probléma rendezése nélkül komolyan
veszélyezteti az ellátás min®ségét és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A magyar
rezidensekhez hasonlóan Csehországban és Szlovákiában is elvándorlással fenyeget®
akciókat indítottak az egészségügyi dolgozók, amennyiben a kormány nem támogatja
a zetéseik növelésére, körülményeik javítására irányuló követeléseiket. A követeléseknek való megfelelés kényszere az egyébként is forráshiányos id®szakban er®södött
fel.

Csehországban az orvosok 2010 ®szén hirdették meg az elmúlt 20 év legnagyobb
tiltakozó akcióját, melynek eredményeképpen 2011 februárjában a cseh kormány az
orvosok kereseteinek több szakaszban történ® növelése mellett döntött. 2011 áprilisától orvosok havi alapbérét kortól függ®en 5000 - 8000 koronával növelték, ami az
átlagzetéseket havi 60 ezer koronára (2200 euró) emelte. 2012-13-ra további 10-15
százalékos béremelést irányoztak el®, de 2011 októberében kiderült, hogy ezeket a
kés®bbi keresetemeléseket forráshiány miatt nem tudják teljes egészében teljesíteni.
A kormány ezért korábbi ígéretét úgy módosította, hogy 6,25 százalékos keresetnövelést biztosít 2012. januártól, a fennmaradó 3,75 százalékot pedig legkorábban
2012 közepét®l tudja biztosítani. A keresetek további emelését attól tették függ®vé,
hogy az egészségügyi szektor növekedése eléri-e a várt növekedési ütemet.

Szlovákiában 2011.

szeptember végén több mint kétezer orvos helyezte letét-

be december 1-jére szóló felmondását követeléseik, a bérek rendezése, az állami
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kórházak részvénytársaságokká alakításának leállítása, a Munka Törvénykönyve által
el®írtak szigorú betartása és az állami egészségügyi ellátás nagyobb mérték¶ anyagi
támogatása alátámasztására. Ennek helyt adva, intézkedések születtek a kórházak
részvénytársaságokká való átalakításának leállításáról, december közepén pedig a parlament két lépcs®ben történ® bérrendezést hagyott jóvá. Az új rendelkezés szerint,
az állami kórházakban dolgozó orvosok és fogorvosok alapzetése 2012 januárjától a nemzetgazdasági átlagbér 1,05-1,6-szorosára, 2012 júliusában pedig 1,2-1,9szeresére n®. Szakvizsga nélküli orvosok esetében a minimális alapbér januártól 820,
júliustól 937 euró, a szakorvosoké pedig 1250 illetve 1483 euró.

A betegek választási lehet®ségei, a koordináció és a
szolgáltatásvásárlás új példái a reformokban
A reformok közös jellemz®je a páciensközpontú egészségügy fejlesztése, ami a retorikán túl konkrét programokban jelenik meg.

A holland Egészségügyi, Népjóléti

és Sport Minisztérium 2011-es programját az  ellátásba vetett bizalom jelmondatával hirdetette meg, a jobb és megzethet®bb, az embereket középpontba helyez®,
otthonukhoz közeli ellátás er®sítésének célkit¶zésével. Az egészségügyi ellátás javítására különböz® programokat hoztak létre, köztük a  Jobb ellátás programját és
az  Id®sek ellátásának országos programját .

Ezekben a programokban az ellátás

fejlesztésére összpontosítanak, és el®térbe helyezik a jó példák terjesztését, az intézmények ösztönzését a humán er®forrás fejlesztésére.

A jó példák terjesztését®l

a szakmaiság el®térbe helyezését, a tudás b®vítését, a bürokrácia csökkenését és a
betegek középpontba helyezését várják. Finnországban a Szociális jólét és egészségügyi ellátás nemzeti fejlesztésének legújabb programja (Kaste program, 2012-2015
id®szakra) két f® célkit¶zése az ellátórendszer páciens orientált fejlesztése (hatékonyabb alapellátás, távoli szolgáltatási modellek - internet alapú konzultációk, járm¶veken beteghez érkez® szolgáltatások stb., a betegeket és a szakembereket támogató
információs rendszerek fejlesztése) és az ellátásban megnyilvánuló egyenl®tlenségek
csökkentése.

A korábbi, 2008-2011-es fejlesztési program 19 célindikátort határo-

zott meg, az id®szak fejlesztései ezek megvalósítását szolgálták. Ezek keretében 27
regionális fejlesztési projektet bonyolítottak le az önkormányzatok nanszírozásában,
100 millió euró állami támogatással kiegészítve. A fejlesztést támogató jogszabályi
háttér változásai közé tartozik az el®z® évkönyvünkben már jelzett, a betegek választását is támogató új egészségügyi törvény elfogadása, amelynek rendelkezései azóta
már hatályba léptek. Többéves vita és szakért®k sorának véleménye után fogadták el
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Norvégiában az alapellátás és a szakellátás közötti koordináció szabályozását, és ezen
belül az ellátási szintek kölcsönös érdekeltségének megteremtését a költséghatékony
ellátásban. Angliában az alapellátó trösztök helyébe szolgáltatásvásárlói feladatokkal
felruházott háziorvosokból álló klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok lépnek.

Finnország
Finnországban az egészségügyi ellátás átfogó reformjának részeként 2011.

május

1-jén lépett hatályba az új Egészségügyi Törvény, amely a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, az egészségügyi ellátás min®ségének javítását, az alapellátás és a
szakellátás közötti együttm¶ködés fejlesztését, valamint az integrált ellátás megteremtését t¶zte ki célul. A törvény fontos eleme a korábbi merev szabályozás helyett
a betegek szolgáltató választási szabadságának fokozatos b®vítése. Lehet®vé teszi,
hogy a betegek a lakóhelyt®l való tartós távollét esetén az állandó lakóhely szerinti
területen kívül is igénybe vehessék az egészségügyi alapellátási központok tervezett
(nem sürg®sségi) szolgáltatásait.

Ehhez azonban az ideiglenes tartózkodási hely

szerint illetékes egészségügyi központ számára el®re jelezniük kell a várhatóan szükségessé váló kezeléseket, és az állandó lakóhelyen m¶köd® egészségügyi központtal
kezelési tervet kell készíttetniük. A törvény nagyobb teret enged a betegeknek a szakellátás helyének megválasztásában is. A beteg a szakellátást a kezel®orvosától kapott
beutalóval a saját kórházi körzetén kívüli szomszédos kórházkörzetekben is igénybe
veheti. 2014-t®l a beteg szabadon választhat majd az ország minden egészségügyi
rendel®intézete, szakrendel®je és kórháza által nyújtott ellátás között. Az új törvényi
rendelkezések támogatják a betegrekordok mobilitását is. Az egy kórházi körzetben
található összes egészségügyi központ és kórház közös elektronikus regisztert vezet
a betegek adatairól, amely segítségével minden, a kezelésben résztvev® szakember
elérheti az ellátáshoz szükséges beteggel kapcsolatos információkat. A beteget tájékoztatni kell a betegregiszter közös használatáról, és a betegnek joga van a közös
regiszter használatának letiltására is.
A törvény az ellátások elérhet®ségér®l is rendelkezik. Alapellátás esetében a helyi
önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, hogy a betegek hétköznapokon, hivatali id®ben késedelem nélkül el tudjanak érni (praktikusan ez telefonos elérést jelent) egy
egészségügyi központot vagy más egészségügyi intézményt (a sürg®sségi szolgáltatások szervezése az önkormányzatoktól a kórházi körzetekhez került). Amennyiben
a kezelés szükségességének értékelését a kapcsolatfelvételkor nem lehet elvégezni,
egy egészségügyi szakembernek kell az értékelést három munkanapon belül végre-
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hajtani.

A szakorvosi ellátásért a kórházi körzetek közös önkormányzati hatóságai

felel®sek. A betegeket nem sürg®s kórházi ellátásra csak beutalóval lehet felvenni. A
kórháznak vagy más szakellátást nyújtó intézménynek a beteg beutalásától számított
három héten belül kell megkezdeni a kezelés szükségességének értékelését. Ha ehhez
szakorvosi konzultációra, speciális képalkotásra vagy laboratóriumi vizsgálatokra van
szükség, azokat a beutalást követ® három hónapon belül kell elvégezni. Ezt csak a
páciens egészségének veszélyeztetése nélkül lehet további legfeljebb három hónappal meghosszabbítani. A szükséges kórházi kezelést a szükségesség megállapításától
számított hat hónapon belül kell biztosítani.

A betegek ellátását els®dlegesen az

egészségügyi központokban kell biztosítani.

Norvégia
Az egészségügyi ellátásban Norvégiában két szektor szerepe meghatározó.

A há-

ziorvosi ellátást és a krónikus ápolást, általános rehabilitációt, szociális ellátást a
helyi önkormányzatok biztosítják. Az aktív szomatikus és pszichiátriai ellátás, valamint a szakellátás megszervezéséért az állami tulajdonban lév® regionális egészségügyi vállalatok felel®sek, amelyek tulajdonosai is a régió legtöbb szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatójának.

A két szektor eltér® nanszírozási mechanizmusok-

kal, valamint különböz® adminisztratív, politikai és szakmai kultúrával rendelkezik.
A szakellátást magas kompetencia, fejlett orvosi és diagnosztikai szolgáltatások jellemzik. Az önkormányzatok által biztosított egészségügyi és szociális, ápolási jelleg¶
szolgáltatásokban a munkaer® mintegy harmada nem rendelkezik megfelel® formális
egészségügyi szakképzettséggel  els®sorban a krónikus ápolás területén. Ezek a különbségek koordinációs problémákhoz vezettek. A norvég parlament 2011 júniusában
fogadta el a két szektor közötti koordinációt és együttm¶ködést el®segít® reformot,
amely célul t¶zte ki, hogy több beteget lássanak el az alapellátás és krónikus ápolás
szintjén az aktív kórházi kezelés helyett, másrészt pedig, hogy az aktív kórházakból
korábban hazabocsássák a betegeket. A reform gazdasági ösztönz®ket is tartalmaz.
Az önkormányzatoknak létre kell hozniuk kórház el®tti ellátási osztályokat, ahol a
kevésbé súlyos fekv®beteg eseteket kezelik (az új osztályok 2016-tól kezdik meg m¶ködésüket). 2012-t®l társ-nanszírozást vezetnek be, amely szerint az önkormányzat
viseli a területér®l kórházba került szomatikus betegek kezelési költségeinek 20 százalékát. Az intézkedéssel arra kívánják ösztönözni az önkormányzatokat, hogy törekedjenek lakosaik egészségben tartására. Emellett az önkormányzatoknak büntetési
díjat kell zetniük abban az esetben, ha a kórházból elbocsátott betegeket további
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kezelés szükségessége esetén nem fogadják azonnal a rehabilitációs vagy krónikus
ápolási intézményekben.

Franciaország
 A Kórház, a betegek, az egészség és a térségek elnevezés¶, 2009.

július 21-i

kórháztörvény alapjaiban alakította át az egészségügyi intézmények közötti együttm¶ködést. Létrejött a térségi kórházközösség koncepció, mely az állami intézmények
új együttm¶ködési formáját képviseli egyeztetett stratégiával, közösen tervezett beruházásokkal és költséghatékonyabb gazdálkodással. 2011 októberében, 70 projekt
közül els®ként Dél-Alsace-ban jött létre Franciaország els® térségi kórházközössége. A kórházközösség hat kórházból áll, Mulhouse 1528 ágyas kórházközpontjából,
valamint további öt település 80-tól 250-ig terjed® ágyakapacitású egészségügyi intézményeib®l.

Dél-Alsace térségi kórházközössége közös egészségügyi programot

követ, amelynek f® célkit¶zése az azonos színvonalú ellátás biztosítása a térség bármely pontjáról érkez® betegek számára.

A kórházak közös irányítás alá kerülnek

és összehangolt szolgáltatásokat nyújtó részlegeket alakítanak ki, lehet®vé teszik az
orvosok számára, hogy tevékenységüket több intézményben folytassák és az infrastruktúrát közösen használják. A közös egészségügyi programban prioritást kap az
onkológia, a geriátria és a cerebrovaszkuláris betegségek ellátása.

Egyesült Királyság
A 2010-ben hatalomra került konzervatív-liberáldemokrata kormány Andrew Lansley
egészségügyi miniszter vezetésével 2011-ben törvényjavaslatokat dolgozott ki és konkrét intézkedéseket hagyott jóvá egészségügyi reformprogramjának megvalósítása érdekében. 2011. január 19-én terjesztették el® a brit parlamentben az egészségügyi
és szociális ellátásról szóló törvénytervezetet (Health and Social Care Bill). A törvénytervezet az angliai Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) megújításának betegeket középpontba helyez® jöv®képét tartalmazza, és az el®z® évben megjelent
egészségügyi reformtervezetre (Equity and excellence: liberating the NHS) és népegészségügyi stratégiára épült (Healthy Lives, Healthy People). A változásoktól jobb
min®ség¶ ellátást, nagyobb választási lehet®ségeket, jobb eredményeket, pénzügyi
megtakarításokat várnak.

A törvénytervezet az NHS bürokrácia mérséklését a kb.

150 alapellátó tröszt (PCT) és a 10 stratégiai egészségügyi hatóság (SHA) megszüntetésével, az NHS menedzsment költségeinek 45 százalékos visszavágásával, a
kormány által nanszírozott kvázi autonóm civil szervezetek (quangos, pl. a Health
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Protection Agency) számának csökkentésével képzeli el. Javaslatai között szerepel a
háziorvosi konzorciumok (újabb elnevezéssel klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok)
létrehozása, amelyek feladata a betegek számára megfelel®nek tartott egészségügyi
szolgáltatások vásárlása és a rendelkezésükre bocsátott, az NHS költségvetésének
kb. 80 százalékát kitev® keret ellen®rzése. Megfogalmazza valamennyi angliai kórház
alapítványi trösztté alakítását (jelenleg a kórházak fele alapítványi státuszú), amely
révén részben függetlenné válnának a központi kormányzattól (pl.
kezelésével bevételhez jutnának).

magánbetegek

A szolgáltatók versenyét er®síti, hogy az NHS

bármilyen ellátóval szerz®dhet, legyen akár önkéntes szervezet vagy magánvállalat.
Tartalmazza a Healthwatch nev¶ független szervezet létrehozását az NHS elszámoltathatóságára (panaszok kivizsgálása, az ellátók teljesítményének ellen®rzése) és
a Public Health England hivatalt a népegészségügy fejlesztésére.

A Public Health

England egy szervezetbe integrálja a népegészségügyi szakembereket. A közvetlenül
a miniszter felügyelete alatt m¶köd® szervezet az egészséget veszélyeztet® tényez®kre összpontosít.
A koalíciós kormány reformprogramját több oldalról is élesen bírálják. A Brit Orvosszövetség (BMA) a reform mértékét és sebességét bírálja. A versenyt®l az ellátás
töredezetté válása miatt tart. A brit háziorvosok sem bíznak a reformban. Egy Pulse felmérés szerint a GP-k mindössze 14 százaléka támogatná az NHS piacot és a
kormány azon terveit, hogy bármilyen ellátóval együttm¶ködik, 46 százaléka pedig
azt az elképzelést, hogy a háziorvosok igazgassák az egészségügyi költségvetést és
végezzék a szolgáltatások vásárlását, 34 százalék támogatja az alapellátó trösztök
felszámolását. A gyógyszerek befogadásáról és nanszírozásáról dönt® NICE szerepének korlátozását a GP-k 18 százaléka helyesli. (Ahogy ezt a 2010-es évkönyvünkben
ismertettük, a National Institute for Health and Clinical Excellence kormányzati szerv
elveszti hatáskörét a túl költséges gyógyszerek betiltására. A reformintézkedés szerint
az orvoshoz kerül vissza annak eldöntése, hogy a beteg milyen gyógyszert kapjon.)
(Több mint egyéves vita után 2012. március 20-án a brit parlament 88 kormányzati
szavazati többséggel jóváhagyta az egészségügyi és szociális törvénytervezetet.)

Amerikai Egyesült Államok
Egy évvel a reformtörvény (Patient Protection and Aordable Care Act) aláírása után
sem sz¶ntek meg Obama egészségügyi reformja elleni támadások az amerikai politikai
ellenzék körében. Ahogy a múlt évi évkönyv híreiben is jeleztük, azáltal, hogy a 2010.
novemberi id®közi választásokat a republikánusok nyerték, és 2011-ben többségbe
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kerültek a képvisel®házban, napirendre került a törvény visszavonása. 2011. január
20-án a képvisel®ház republikánus képvisel®i az egészségügyi törvény ellen szavaztak.
Bár a törvény visszavonása a demokrata-többség¶ szenátusban kudarcra volt ítélve,
a lépés jelzésérték¶ az  ObamaCare elleni republikánus hadjáratban.
A kongresszus el®tt megtartott 2011. január 25-i évértékel® beszédében az amerikai elnök kiállt a törvény mellett és arra biztatta a republikánusokat, hogy m¶ködjenek
vele együtt az egészségügyi reformtörvény javításában.

Az elnök általában nyitott

a változtatást célzó javaslatokra, de a törvénynek egyes részeir®l (pl.

a biztosítók

nem tagadhatják meg a biztosítást a betegekt®l, a diákok a szüleik biztosításában
nyernek biztosítást) nem hajlandó egyezkedni. Ezeket az intézkedéseket a lakosság
nagy része támogatja.
A törvényt nem csak a kongresszusi képvisel®k támadták, kormányzók, ügyészek,
vállalkozói szövetségek indítottak pereket a biztosítás kötelez®vé tétele ellen.

Az

Obama kormány szerint a biztosítás kötelez®vé tétele nélkül a lakosok addig várnának
a biztosításvásárlással, amíg megbetegszenek. Ez viszont aláásná a kockázatközösség
biztosításmatematikai megbízhatóságát. A törvény által el®írt biztosítási kötelezettség csak 2014-ben lép hatályba. A kérdés, vagyis hogy a kormány megkövetelheti-e
a lakosoktól, hogy egészségbiztosítást vásároljanak, az amerikai Legfels®bb Bíróság
2012 júniusában esedékes döntésére vár.
vénybe lépett, pl.

Számos új szabályozás azonban már ér-

a biztosítók nem tagadhatják meg a fedezetet a már meglev®

betegségben szenved® gyermekekt®l, és megszüntették az élethosszig szóló juttatások fels® határát. Az államok már készülnek a Medicaid jogosultság kiszélesítésére
és az egészségbiztosítási piacok 2014-es bevezetésére.
A politikai viták ellenére az egészségügyi törvényre alapulva több programot is
bevezettek. Közéjük tartozik az amerikai egészségügyi minisztérium  csomagolt zetési programja (Bundled Payments for Care Improvement). Eddig a Medicare-ben
a különböz® egészségügyi ellátók külön számláztak szolgáltatásaikért. A Centers for
Medicare & Medicaid Services (CMS) kezdeményezése szerint a jöv®ben  csomagba foglalják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a beteg egy betegség gyógyítása
során, egy un.

 ellátási epizód -hoz kapcsolódóan kap (pl.

egy csíp®protézis epi-

zódban egy csomagba tartozna fekv®beteg ellátás, a rehabilitáció és a kapcsolódó
szolgáltatások).

A különböz® szolgáltatások zetésének becsomagolásával az ellá-

tók ösztönözve lesznek a különböz® környezetben nyújtott ellátás koordinálására és
az ellátás folyamatosságának biztosítására.

A koordinált ellátásban csökkenhet a

szolgáltatások szükségtelen duplikációja, hatékonyabban el®zhet®ek meg az orvosi
hibák, csökkenhetnek a költségek. Az ellátók rugalmasan határozhatják meg, hogy
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milyen ellátási epizódokat és szolgáltatásokat csomagolnak együtt. Ez a rugalmasság megkönnyíti a különböz® méret¶ és felkészültség¶ ellátóknak a programban való
részvételt.
Egy másik program az egészségbiztosítók díjemelésének felülvizsgálatára irányul.
A kétszámjegy¶ díjnövekedést tervez® egészségbiztosítóknak 2011 szeptemberét®l
indokolniuk és engedélyeztetniük kell az emelést, amit az államok megvétózhatnak.
Az Obama kormányzat 2011. decemberi közleménye szerint nem határozzák meg
egységesen a biztosítók által kötelez®en nyújtandó egészségügyi juttatásokat, az
államokra bízzák az alapvet® juttatások megállapítását.

Az elképzelés szerint va-

lamennyi állam egy meglév®, meghatározott feltételeknek megfelel® (pl.

az állami

alkalmazottak három legnagyobb biztosításának egyikét) egészségbiztosítást jelölne
meg benchmark-ként, amely által nyújtott juttatásokat alapvet®nek tekintenék, és
az összes biztosítónak ugyanolyan vagy nagyobb mérték¶ juttatásokat kellene nyújtaniuk.
Az egészségügyi reformtörvény értelmében minden államnak egészségbiztosítási
piacot kell m¶ködtetnie, ahol a fogyasztók összevethetik a választási lehet®ségeket és
biztosítást vásárolhatnak. Az egészségbiztosítóknak kötelez® alapvet® juttatásokat
nyújtani, és a kormány az alacsonyjövedelm¶eket támogatja a biztosítás vásárlásában.
A törvény tiltja az alapvet® juttatások meghatározásában a kor, rokkantság vagy
várható élettartam alapján történ® különbségtételt.

Népegészségügy
A magyarországi egészségügyi termékdíjra van példa külföldön is.

Bevezetésüket

többnyire az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának visszaszorításával, az általuk okozott egészségügyre nehezed® terhek csökkentésével, az egészségügy bevételi
forrásainak növelésével indokolják Dániában vezettek be Európában els®ként ilyen különadót, aminek termékkörét 2011-ben kiszélesítették.

Hasonló adókivetés történt

Franciaországban is.
A demográfusok a válság rovására írják az öngyilkosságok számának, lakosságszámra vetített arányának néhány országra (pl. Málta, Ciprus, Írország, Hollandia,
Lengyelország) és els®sorban a férakra jellemz® növekedését. Franciaországban a
férak öngyilkosság okozta standardizált halálozása (100 000 fér lakosra számítva)
23,3, az EU átlag (16,95) feletti, ezért 2011-ben az öngyilkosságok megel®zésére
Franciaországban országos programot dolgoztak ki.
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Dánia
Dániában 2010 óta adók sújtják a szénsavas üdít® italokat, a csokoládét és az édességet, és az elmúlt évben vezették be a telített zsírsavakban gazdag élelmiszerekre
kivetett egészségügyi termékdíjat, amelyet köznapi nevén  hamburgeradónak vagy
 chipsadónak is neveznek.

A 2011.

október 1-t®l hatályba lépett új szabályozás

értelmében azokat az élelmiszereket, amelyek 2,3 százaléknál magasabb arányban
tartalmaznak telített zsírsavakat, egészségügyi termékdíjnak vetik alá.

A politikai

döntéshozók azt remélik, hogy az új adó bevezetésével a lakosság csökkenteni fogja
az egészségtelen élelmiszerek fogyasztását. Az adó mértéke egy kilogramm telített
zsírsav-tartalom esetében 16 dán korona (2 euró).

Franciaország
Franciaországban 2012-t®l hatályos a parlament által 2011-ben elfogadott jogszabályt a magas cukortartalmú üdít®italok 7,16 euro/hektoliteres jövedéki adójáról,
amely amellett, hogy a társadalombiztosítás számára pluszbevételt jelent, a jogszabályalkotók reményei szerint a kóros elhízásra vezet® fogyasztási szokásokat is
befolyásolni fogja.
2010 novemberében született határozat a dohánytermékek árának emelésér®l, ennek megfelel®en 2011 októberét®l két lépcs®ben történt áremelés. Tavaly októberben
már átlagosan 30 centtel (azaz hat százalékkal) emelkedett a cigaretták dobozonkénti ára. A következ® áremelés 2012-ben esedékes, bevezetésének pontos ideje egyel®re
még nem ismert. 2011. augusztus 3-án a népegészségügyi problémák megel®zésére
körrendelet jelent meg, amely a dohánytermékek árusításának tilalmát a 16 év alattiakról 18 év alattiakra emelte, és szigorította a dohányzással kapcsolatos el®írások
betartásának ellen®rzését.
Az öngyilkosságok megel®zésére a 2011-2014-es id®szakra országos programot
dolgoztak ki, melynek prioritásai között szerepel a prevenciót el®térbe helyez® tájékoztatás és kommunikáció, a szakemberek felkészítése, a kutatások támogatása
és az akcióprogramok nyomon követése. A Regionális Egészségügyi Hatóságok feladata a megel®zés térségi koordinálása. A preventív intézkedések célja nemcsak az
öngyilkossági kísérletek megel®zése, hanem speciális pszichoszociális kompetenciák
fejlesztésével a pszichés problémák enyhítése is.

A program foglalkozik a problé-

más esetek kezelésével és utánkövetésével. Minden korosztályhoz szól, és speciális
helyszíneket  így pl. iskolai környezet, mez®gazdaság, stb.  is gyelembe vesz.
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8. Európai Uniós szabályozás
Dr. Balázs Varga Eszter

Az Európai Unió 2008-2013-as egészségügyi
stratégiájának félid®s értékelése1
Az Európai Unió egészségügyi stratégiája a 2008-tól 2013-ig tartó id®szakot fedi le.
Célja, hogy az Európai Unió szembenézzen az egészségügy területén bevezetend®
kulcsfontosságú változtatások szükségességével és iránymutatást adjon a jöv®re vonatkozóan. Bár az egészségügyi ellátórendszer megszervezése és az egészségpolitika
meghatározása tagállami hatáskör, az Európai Bizottság szerepe jelent®s az együttm¶ködések kialakításában és támogatásában, kiemelten az egészségügyi veszélyek, a
határon átnyúló ellátások és a prevenció terén. Az Európai Unió egészségügyi stratégiája négy f® elvet és három stratégiai célt fektet le, valamint ezeknek megfelel®en
meghatározza az EU és a tagállamok cselekvési kötelezettségeit. A félid®s értékelést a Stratégia implementációjának és hatásainak értékelése indokolja, beleértve a
nanciális és koordinációs eredményeket is, valamint, hogy áttekintést adjon arról,
hogy a kit¶zött célok és a megfogalmazott elvek vajon még mindig helytállóak-e,
vagy a fennmaradó id®szakban kell-e valamelyiknek els®bbséget biztosítani. Az értékelési bizottság interjúkat készített a terület öt legf®bb érdekeltjével (Egészségügyi
és Fogyasztóvédelmi F®igazgatóság, egyéb uniós intézmények, a tagállamok egészségügyért felel®s képvisel®i, az Európai Egészségpolitikai Fórum tagjai, nemzetközi
szervezetek), kérd®ívek kitöltésére kérte a tagállamokat, valamint  íróasztal melletti kutatásokat végzett.
Az interjúk célja az volt, hogy az Európai Unió Egészségügyi Stratégiája által

1 Forrás:

Mid-term evaluation of the EU Health Strategy 2008-2013
http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/midtermevaluation_euhealthstrategy_2011_report
_en.pdf
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érintett szerepl®kt®l széles körben gy¶jtsön adatokat.

Az interjúk során az alábbi

f®bb területeket vizsgálták:

 mennyire ismerik az Európai Unió Egészségügyi Stratégiáját,
 milyen hatással van rájuk az Egészségügyi Stratégia,
 milyen hozzáadott értéket képvisel az Egészségügyi Stratégia,
 az Egészségügyi Stratégia jöv®jével kapcsolatos vélemények.
A tagállamok kérd®íves megkérdezésének célja az volt, hogy els® kézb®l származó
információkhoz jussanak a Stratégia tagállami hatásairól.

A vizsgált területek az

alábbiak voltak:

 mennyire használja az adott tagállam az Egészségügyi Stratégiát a döntéshozása során,

 mennyire tartja relevánsnak a Stratégiát az egészségpolitika tekintetében,
 melyek voltak azok a kulcsfontosságú döntések, amelyeket kifejezetten az Egészségügyi Stratégia hatására hoztak meg,

 milyen mérték¶ volt a Stratégia befolyása az adott tagállam egészségpolitikájára.
Az el®bbi két forrásból származó adatok begy¶jtése utáni kutatás eredményeként a
kutatócsoport többek között:

 kidolgozta a Stratégia eredményeinek uniós és tagállami szint¶ térképét, összekapcsolva ®ket az Európai Unió Egészségügyi Stratégiájának f® elveivel és céljaival, valamint kategorizálták ®ket a cselekvési területek, az implementációs
állapotok, és cselekvési szintek szerint,

 összehasonlította hat tagállam szakpolitikai dokumentumait és nemzeti egészségügyi stratégiáját az Európai Stratégiával a tematikai és szerkezeti hasonlóságokat és eltéréseket vizsgálva,

 megvizsgálta az Európai Unió egy kiválasztott, másik politikaterületét, annak
érdekében, hogy elemezze azt, hogy milyen hatással van a Stratégia más uniós
politikaterületek kialakítására,
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 igyekezett megtalálni azokat az indikátorokat, melyek segítségével a jöv®ben
könnyebben nyomon követhet® a Stratégia tagállami alkalmazásának gyakorlata,

 vizsgálta az Egészségügyi Stratégia összhangját az Unió más stratégiai céljaival,
kiemelten az Európa 2020 célkit¶zéseivel.
A kutatás összegzéseként elmondható, hogy a Stratégia égisze alatt 137 közösségi
döntés és 17 tagállamban 223 tagállami döntés született, melyek a kötelez® hatályú
jogszabályoktól a kisebb hatású intézkedésekig terjednek.

Kiemelt implementációs

területek a fert®z® és nem fert®z® betegségek, járványok, valamint a krónikus betegségek. Összességében a kutatás azt igazolta, hogy a Stratégia lényegében minden
területén megnövekedett mind a politikai, mind a jogi aktivitás az Európai Bizottság
és a tagállamok tekintetében is.
Ami a koordinációs szerepkört illeti, a Stratégia megvalósítása során közelebb kerültek egymáshoz a non-prot szervezetek, az egészségügyi szakemberek, az egészségügyi szolgáltatók és fenntartók, valamint a tagállamok küldötteib®l álló tanácsi
testület. Az Európai Egészségpolitikai Fórum, mint kommunikációs csatorna betöltötte szerepét, még akkor is, ha inkább egyoldalúan a Bizottság fel®l a tagállamok
felé közvetít információt. Mindamellett a Fórum csak csekély számú konkrét döntést
eredményezett, következésképp a kutatás inkább azt sugallja, hogy a koordinációs
szerepkör tekintetében a Stratégia nem képes a benne rejl® lehet®ségek teljes kör¶
kihasználására.
Az értékelés az Európai Unió Egészségügyi Stratégiájának hatását két területen,
uniós és tagállami szinten vizsgálta. Uniós szinten a fontosabb szerepl®kkel készített
interjúk azt jelezték, hogy számos f®igazgatóság gyelembe vette a Stratégia iránymutatásait döntései során, de valójában nincs közvetlen befolyása az Európai Unió
többi politikaterületére. Ami a tagállami egészségügyi stratégiákat illeti, a tagállamok
dönt® többsége azt jelezte, hogy a Stratégia hatással volt a nemzeti egészségügyi
stratégiájuk kialakítására. A Stratéga elfogadása óta hét tagállam vizsgálta felül saját
nemzeti egészségügyi stratégiáját. A tagállami egészségügyi stratégiák és az uniós
stratégia közötti hasonlóság inkább annak köszönhet®, hogy a tagállamok és a Stratégia is az egészségügyi ágazat prioritásaira koncentrálnak, melynek köszönhet®en a
f®bb irányvonalak gyakran egybeesnek.
A Stratégia legnagyobb hozzáadott értéke, hogy széleskör¶en és következetesen
meghatározta azokat a területeket és problémákat, amelyekkel az egészségügy területén Európai Uniós szinten foglalkozni kell.

Bár számos szerepl® jelezte, hogy
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alkalmazzák az Egészségügyi Stratégiát döntéseik során, nem tekintik azt meghatározó jelent®ség¶nek. Az értékelés megállapítása szerint habár a Stratégia számos
tekintetben hatásos, a jöv®t tekintve változtatásokra van szükség.

Növelni kell a

terület szerepl®i közötti együttm¶ködést, és döntéseiknek a Stratégiával való összhangját. A Stratégia hatásának meger®sítése érdekében ki kell választani azt a néhány területet, amelyben az uniós szint¶ együttm¶ködés igazán hatékony lehet. A
meglév® együttm¶ködési mechanizmusokat hatékonyabban kell használni, mindamellett ki kell dolgozni olyan új eszközöket vagy mechanizmusokat, melyek el®segítik
mind az együttm¶ködést, mind a Stratégia implementációját.

A határon átlép® egészségügyi ellátással kapcsolatos
betegjogok szabályozása
2011.

március 9-én hosszú jogszabályalkotási id®szakot lezárva az Európai Parla-

ment és az Európai Tanács elfogadta a határon átlép® egészségügyi ellátások nyúj-

2

tása során a betegeknek biztosítandó jogokról szóló irányelvet (2011/24/EU) , mely

3

mérföldk®nek számít az európai egészségügy történetében .
A jogalkotási eljárás 2008 júniusában kezd®dött, amikor az Európai Bizottság elfogadta az err®l szóló el®terjesztést.

Az els® olvasatra 2008 júliusa és 2010 szep-

tembere között került sor. Második olvasatban az Európai Parlament 2011. január
19-én szavazott a direktíváról, az Európai Tanács elfogadó döntése 2011.
28-án született meg.

Az irányelv 2011.

február

április 4-én jelent meg az Európai Unió

hivatalos lapjában, hatályba pedig 2011. április 24-én lépett. Ami a ratikációs eljárást illeti, a tagállamoknak 30 hónap áll rendelkezésükre, hogy nemzeti jogrendjükbe
illesszék az irányelv rendelkezéseit (2013. október 25.) A direktíva létrehozott egy
formális fórumot, a határon átlép® egészségügyi ellátások bizottságát, melynek keretén belül a huszonhét tagállam rendszeresen találkozik, és szavaz az alkalmazandó
rendelkezésekr®l valamint megvitatja az irányelvvel kapcsolatos általános kérdéseket.
Az irányelv három f® célja:

 el®segíteni a betegek azon jogát, hogy térítésben részesüljenek a másik tagállamban igénybe vett egészségügyi ellátásaik után,

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:EN:PDF
3

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/key_documents/index_en.htm
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 a határon átnyúló egészségügyi ellátások min®ségének és biztonságának garantálása,

 az egészségügyi rendszerek közötti formális együttm¶ködés kialakítása.
A betegek támogatása tekintetében szintén három szempontot vettek gyelembe az
irányelv kialakítása során. A betegtájékoztatást, a megtérítés szabályozását, valamint
az eljárási garanciákat. A betegek széles kör¶ tájékoztatásáért a nemzeti kapcsolattartó pontok felelnek.

A szolgáltatott információk kiemelten az alábbi területeket

fedik le:

 jogok és jogosultságok,
 min®ségi és biztonsági standardok,
 egészségügyi szolgáltatók és a m¶ködési jogaikkal kapcsolatos korlátozások,
 fellebbezési és panasz lehet®ségek,
 jogorvoslati mechanizmusok.
A tagállami egészségügyi rendszerek védelmében ki kell alakítani a visszatérítési kötelezettség eljárási rendszerét. A nemzeti egészségbiztosítók csak azokért az egészségügyi ellátásokért kötelesek pénzügyi felel®sséget vállalni, amelyeket saját területükön
is biztosítanak és csak addig a mértékig kötelesek visszatéríteni az ellátások díját,
amennyibe az ellátás saját területükön kerül. A tagállamok alakítják ki a külföldön
igénybe vett ellátás visszatérítésének alkalmazandó szabályrendszerét saját országuk
területén.

Az egészségügyi ellátások hazai feltételeit és formalitásait a tagállamok

más tagállamok tekintetében is megkövetelhetik. A tagállamok el®zetes engedélyezési eljárást vezethetnek be. Megtagadható az engedélyezés:

 ha az ellátást megfelel® id®n belül a hazai ellátási rendszerben is biztosítani
tudják,

 ha az ellátás veszélyt jelent a betegre vagy a népességre nézve,
 ha a beteg által választott külföldi szolgáltató tevékenysége aggodalomra ad
okot a min®ség és a biztonság tekintetében.
A min®ség és a biztonság tekintetében kiemelt elvek:

 átláthatóság és elszámoltathatóság  információt kell biztosítani az egészségügyi szolgáltatókról és az alkalmazott standardokról,
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 tagállami felel®sség  az el®zetes engedély megtagadásának joga, ha kétség
támad a min®ség és a biztonság tekintetében,

 tagállami együttm¶ködés  min®ség és biztonság standardok és iránymutatások
kialakítása.
A tagállamok közötti kooperáció rendszere:

 receptek felismerése és elfogadása,
 Európai Referencia Szolgálatok - feladatuk, hogy segítsék az egészségügyi szakemberek információ- és tapasztalatcseréjét Európa szerte,

 Egészségügyi Technológia Értékelés  a már felálló Európai együttm¶ködési
struktúra feladata, hogy segítse a döntéshozókat abban, hogy a megfelel® döntésre jussanak az egészségügyi befektetések és kiadások tekintetében,

 eHealth  az els® lépés az európai szint¶ egészségügyi informatikai és kommunikációs együttm¶ködés terén a biztonságos és jó min®ség¶ ellátás, a folyamatos
ellátás, és az egészségügyi kutatás érdekében.

Tangó  az Európai Unió tapasztalata és szerepe az
dohányzás4 visszaszorításával kapcsolatok
keretegyezmény területén5
Az Európai Bizottságnak 2011 februárjában átadott elemzés feltárja az Európai Unió
tapasztalatait a WHO Dohányzásellenes keretegyezményének megalkotása és alkalmazása tekintetében. Az elemzés els®sorban az Unió kapcsolat- és m¶ködési rendszerével foglalkozik egy egészségügyi konvenció keretein belül.
A keretegyezmény 2005. február 27-én lépett hatályba, ötödik éve után id®szer¶
volt felülvizsgálni, hogy milyen szerepet töltött be az Európai Unió a világ els® egészségügyi szerz®désének létrehozásában és követésében. Mindamellett, hogy 167 állam
tagja a keretegyezménynek, az Európai Unió az egyetlen olyan regionális gazdasági
szervezet, melynek minden tagállama tagja a keretegyezménynek is.

4 http://ec.europa.eu/health/tobacco/key_documents/index_en.htm
5 Dancing

the tango  the experience and roles of the European Union in relation to the framework
convention on tobacco control
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_tango_en.pdf
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Míg az Európai Bizottság m¶ködésének meghatározó eleme a jogi hatáskör, a
gyakorlatban a Bizottság és a tagállamok viszonyát az együttm¶ködés jellemzi. Az,
hogy az Európai Bizottság lényegében tudásközpontként jelenik meg a tagállamok
életében, példa nélküli el®ny jelenthet számukra a többi állammal szemben. Az Európai Unió tapasztalata a nemzetközi diplomáciában modellként szolgálhat arra, hogy
a nem tradicionális politikai szerepl®k  regionális uniók vagy akadémiai, üzleti vagy
társadalmi csoportosulások  miként képesek integráltan hallatni a hangjukat a nemzetközi többoldalú tárgyalások során.

HIV/AIDS
6 felkérte a Bizottságot és Tanácsot, hogy hajtsák végre az Eu-

Az Európai Parlament

rópai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemr®l
(2009-2013) szóló közleményben és a hozzá csatolt cselekvési tervben foglaltakat.
Az Európai Parlament döntését az alábbiakkal indokolta:

 Az Európai Balesetmegel®zési és Járványügyi Központ (ECDC) 2010-es HIVfelügyeleti jelentése

7 szerint az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség

országaiban 2010-ben 27116 újonnan diagnosztizált HIV fert®zésr®l tettek jelentést.

Legmagasabb az arány Kelet-Európában, kiemelten Észtországban,

Lettországban, (néhány EU tagországgal szomszédos országban: Ukrajnában
és Oroszországban), de Belgium és az Egyesült Királyság is az élen állók között van. A jelentés szerint a HIV fert®zés továbbra is az egyik legfontosabb
egészségügyi probléma Európában, amit folyamatos terjedése is igazol. A HIV
vírus az utóbbi években egyes veszélyeztetett csoportok körül koncentrálódik,
ilyenek az intravénás kábítószer használók és szexuális partnereik, a homoszexuális férak és heteroszexuális partnereik, valamint a bevándorlók.

A atal

n®k egyre inkább kitettek a fert®zésnek, a n®k körében nagyjából az összes új
fert®zött 45 százaléka a 15-24 éves korosztályból kerül ki.

6 Állásfoglalásra

irányuló indítvány a B7 0669/2011.
számú szóbeli választ igényl® kérdéshez az eljárási szabályzat 115.
cikkének (5) bekezdése alapján az EU által a
HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatosan az EU-ban és a szomszédos országokban tett válaszlépésekr®l, valamint a COM(2009)0569.
számú bizottsági közlemény félid®s értékelésér®l http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B72011-0615+0+DOC+XML+V0//HU
7 HIV/AIDS surveillance in Europe 2010  European Centre for Disease prevention and Control, 2011.
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ecdc_hiv_aids_surveillance_in_europe_2010
_en.pdf
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 Emellett az ECDC becslései szerint az Európai Unióban a HIV-fert®zöttek 30
százaléka nincs tudatában a fert®zöttségének, így kés®n diagnosztizálják ®ket,
amikor már nincs lehet®ség a teljes kezelésükre. Ez növeli a szükségtelen halálozások számát, nem beszélve arról, hogy a nem diagnosztizált esetekben
3,5-szer nagyobb a továbbadás veszélye.

 A nem diagnosztizált eseteket csak tovább súlyosbítja a társfert®zések problémája, különösen a TBC, a Hepatitis C és B és az ezeket kísér® komplikációk.
A HIV fert®zöttekben gyorsabban alakul ki a Hepatitis C, ami még fontosabbá
teszi az átfogó és korai diagnózist.

 2009-ben a WHO becslései szerint az EU-ban és a szomszédos országokban a
HIV betegek száma meghaladta a 2,2 milliót.

 A HIV-vírus és más szexuális úton terjed® betegségek nem ismernek országhatárokat, így kiemelt gyelmet kell szentelni az Európai Unió keleti szomszédainál
megnövekedett megbetegedési arányoknak.

 A HIV-fert®zés terjedésének megállításában fontos szerepet játszik a HIVfert®zöttek emberi jogainak teljes kör¶ védelme. Gyakori jelenség az általánosságban a fert®zöttekkel, de kiemelten a veszélyeztetett csoportokkal szembeni
általános kirekesztés, a megbélyegzés, a diszkrimináció, melynek reakciója a
fert®zöttek részér®l a hallgatás és tagadás, amely tovább nehezíti a HIV megel®zését, a betegek kezelését, és súlyosbítja a járvány társadalomra, országokra,
egyénekre gyakorolt hatását.

 A nehéz gazdasági helyzet veszélyezteti a HIV/AIDS programok nanszírozását.
Mindezekre hivatkozva az Európai Parlament cselekvésre kéri az Európai Bizottságot
és az Európai Tanácsot, kiemelten arra, hogy fokozzák a regionális és helyi szinten
jelentkez® tényleges járványügyi trendekre és szükségletekre vonatkozó megel®zési stratégiák végrehajtását és dolgozzanak azon, hogy biztosítható legyen a megel®zéshez, a diagnosztikához, a tanácsadáshoz, a kezeléshez, a gondozáshoz és a
támogatáshoz való hozzáférés.
Felkéri a Tanácsot, hogy vállaljon vezet® politikai szerepet az európai HIV-járvány
elleni fellépésben, és dolgozzon ki a HIV-vel kapcsolatos országspecikus cselekvési
terveket.
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Kéri továbbá a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös uniós fellépést és megközelítést annak érdekében, hogy a HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos politikákban teljes
mértékben tartsák tiszteletben az emberi jogokat.

Az Európai Unió Bírósága döntései  20118
2011. március 1. - C-236/09. számú ügyben hozott ítélet

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL és
társai
9 tiltja a nemi alapon történ® hátrányos megkülönböztetés

A 2004/113/EK irányelv

minden formáját az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése illetve nyújtása tekintetében. A direktíva egy kivételt®l eltekintve tiltja a
2007. december 21-e után kötött biztosítási szerz®dések tekintetében a biztosítási
díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás gyelembevételét.

A kivétel

értelmében a tagállamok eltérhetnek az uniszex biztosítási díjak szabályától, ha garantálják a számítások biztosításmatematikai és statisztikai hátterének racionalitását.
Az Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL és két magánszemély keresetet terjesztett el® a belga alkotmánybíróság el®tt az irányelvet ratikáló
belga törvény megsemmisítése érdekében. A belga alkotmánybíróság a férak és n®k
egyenl®sége elvének értékelésére kérte az Európai Unió Bíróságát.
Az Európai Unió Bírósága döntése értelmében hátrányos megkülönböztetésnek
min®sül a biztosított nemének a biztosítási szerz®désekben kockázati tényez®ként
való gyelembe vétele, ennek megfelel®en 2012. december 21-t®l a tagállamoknak
alkalmazniuk kell az uniszex biztosítási díjak és juttatások általános szabályát.
A bíróság ítéletében hangsúlyozta, hogy az Európai Unió törekszik az egyenl®tlenség minden formájának kiküszöbölésére, valamint a n®k és férak közötti egyenl®ség el®mozdítására, az irányelv rendelkezése is éppen ezt szolgálja, természetesen a
megfelel® átmeneti id®szakok biztosításával. A bíróság továbbá megállapítja, hogy
az irányelv nem tartalmaz végs® határid®t a jogszabálytól való eltérés kiiktatására, ezáltal fenntartja a jogszabálytól való távolmaradás lehet®ségét, ami ellentmond
az uniós alapelveknek. Ennek tükrében a bíróság úgy határozott, hogy a biztosítási

8 Forrás:

www.curia.europa.eu
n®k és férak közötti egyenl® bánásmód elvének az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történ® végrehajtásáról szóló, 2004.
december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelv (HL L 373., 37. o.)

9A
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szolgáltatási ágazatban az uniszex biztosítási díjak és juttatások általános szabályától
való eltérés 2012. december 27-e után érvénytelen.

2011. október 27.  C-255/09. számú ügyben hozott ítélet

Bizottság kontra Portugália
Portugáliában korlátozott, az 1408/71/EGK tanácsi rendeletet felváltó 883/2004/EK
rendeletben el®írt eseteken kívül, a másik tagállamban felmerült, nem kórházi kezelések költségei megtérítésének lehet®sége, melynek folytán az Európai Bizottság
benyújtotta a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet.
A Bíróság döntése szerint ellentétes az uniós joggal a másik tagállamban végzett
nem kórházi egészségügyi kezelések megtérítésére vonatkozó portugál szabályozás.
A tagállamoknak a jelent®s és költséges orvosi eszközök használatát igényl® kezelések kivételével el® kell írniuk a nem kórházi egészségügyi ellátások saját díjszabásuk
szerinti megtérítésének lehet®ségét, amennyiben azokat másik tagállamban, el®zetes
engedély nélkül végezték.
A Bíróság megállapította, hogy minden olyan nemzeti szabályozás ellentétes a szolgáltatásnyújtás szabadságával, mely megnehezíti, hogy az Európai Unió állampolgárai
egy szolgáltatást nehezebben vegyenek igénybe egy másik tagállamban, mint otthonukban. Ebb®l következ®en a másik tagállamban végzett, jelent®s és költséges orvosi
eszközök használatát nem igényl® nem kórházi egészségügyi ellátások megtérítésére
vonatkozó el®zetes engedélyezési rendszer a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását jelenti, hiszen egy esetleges elutasító döntés már magában akadályozza a
más tagállamban való egészségügyi ellátás igénybevételét.

2011. december 21.  C-495/10. számú ügyben hozott ítélet

Centre hospitalier universitaire de Besancon kontra Thomas
Dutrueux, Caisse primaire d'assurancemaladie de Jura
Az EU hibás termékekért való felel®sségr®l szóló irányelve szerint a termék gyártója
felel a termék hibája által okozott kárért, tekintet nélkül a vétkességére. (Gyártónak
min®sül a szállító és az import®r is.) A francia ítélkezési gyakorlat szerint a beteget ért
kárt a kórházi közintézménynek akkor is meg kell térítenie, ha azt az általa nyújtott
ellátás keretében használt termék, vagy készülék meghibásodása okozza, tekintet
nélkül alkalmazottai vétkességére.
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A szóban forgó ügy tekintetében, 2000-ben, a besancon-i központi egyetemi kórházban elvégzett sebészeti beavatkozás során, az akkor 13 éves Thomas Dutrueux,
azon f¶thet® ágybetét meghibásodása miatt, amin ®t elhelyezték, égési sérüléseket
szenvedett. Ezt követ®en a kórházat arra kötelezték, hogy a károsult részére 9000
eurót, Jura megye egészségbiztosítási pénztára számára pedig 5970 eurót zessen.
A kórház az irányelvre hivatkozva fordult a francia alkotmánybírósághoz annak értelmében, hogy a károkért a termék gyártóját tegyék felel®ssé, feltéve, ha a személye
megállapítható. A francia alkotmánybíróság értelmezési kérdést tett fel az Európai
Unió Bírósága számára, nevezetesen, hogy a kórházi közintézmény vétkesség nélküli
felel®ssége fenntartható-e az irányelv által felállított felel®sségi rendszer mellett.
A Európai Unió Bírósága szerint az egészségügyi közintézmény, mint szolgáltató,
nem tartozik a hibás termékekért való felel®sségr®l szóló irányelv hatálya alá.

Az

irányelv a gyártó felel®sségér®l rendelkezik, nem célja a hatályán túlmen® szabályozás.

A hibás termékekért való felel®sségr®l szóló irányelvvel nem ellentétes, ha a

tagállamok olyan szabályozást alkotnak, amely a kórházi ellátás során használt hibás
termék alkalmazása esetén keletkezett károkért a szolgáltatásnyújtó felel®sségét írja
el®, annak vétkessége hiányában is, annak feltételében, hogy fennmarad az említett
szolgáltató lehet®sége, hogy az irányelv alapján hivatkozhasson a gyártó felel®sségére.
A szolgáltató vétkesség nélküli felel®ssége kiegészíti az irányelvb®l fakadó felel®sségi rendszert, mellyel a fogyasztóvédelmet er®síti.
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9. Fókuszban - Képzési szükségletek
felmérése az egészségügyi
struktúra átalakításához
kapcsolódóan
dr. Abay Nemes Orsolya, dr. Barla Szabó Tamás, Demeter Józsefné,
Gyetvai Györgyi, Maléta Andrea, Török Erika, Zagyva Klára

A mérésr®l általában
A megyei önkormányzati intézmények és a F®városi Önkormányzat fenntartásában
m¶köd® egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekr®l szóló 1335/2011.

(X. 13.)

Korm.

határozattal összhangban olyan felmérés készült,

amely átfogó képet ad az intézmények szakápolói és szakasszisztensi humán-er®forrás
ellátottságról.
A felmérést és elemzést a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképz® és Továbbképz® Intézet F®igazgatóság f®igazgató-helyettesének kezdeményezésére a Módszertani F®osztály Elemz®Stratégiai Osztályának munkatársai készítették.

A mérés célja
A mérés célja annak felmérése volt, hogy a konszolidációban érintett intézményekben milyen mérték¶ szakdolgozói létszámhiány, illetve szakdolgozói szakképzési igény
mutatkozik a folyamatos és biztonságos betegellátás megvalósításához. A felmérés
els®sorban a ráépül® szakképesítések által betölthet® munkakörökre vonatkozott.
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A mérés formája
A méréshez olyan kérd®ívet készítettünk, mely többségében zárt kérdéseket tartalmazott, és a válaszadás megkönnyítése érdekében tartalmazta valamennyi, az Országos
Képzési Jegyzékben szerepl® ráépül® szakképesítést, valamint az OKJ el®tti másodfokú szakosító képzéseket.

A kérd®ív hat kérdésb®l állt az alábbi témaköröket

érintve:
- az intézmény diagnosztikai és terápiás részlegeinek felsorolása
- az intézmény szakdolgozói létszám-ellátottsága
- az intézmény szakképzésben résztvev® szakdolgozóinak létszáma
- az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollév®k létszáma
- az intézményben betöltetlen szakdolgozói státuszok száma
- szakképzési igények

A mérésben résztvev®k köre
A mérésben a konszolidációban érintett megyei fenntartású önkormányzati intézmények és a F®városi Önkormányzat fenntartásában m¶köd® egészségügyi szolgáltató
intézmények vettek részt.
A résztvev®k körét egy kés®bbi fordulóban az országos intézményekkel és egyetemekkel b®vítettük.

A mérés ideje
A felmérés 2011. november 4. és december 20. között zajlott.

Az értékelésbe vont kérd®ívek száma
A visszaérkezett és feldolgozásba vont kérd®ívek száma:
- megyei fenntartású intézmények közül a kérd®ívet 34 (telephelyeket is beleértve)
intézmény töltötte ki és küldte vissza, 2 intézmény nem válaszolt megkeresésünkre.
A válaszadási arány: 94,4 százalék.
- f®városi fenntartású intézményekb®l 11 kitöltött kérd®ív érkezett vissza a kiküldött 13 kérd®ívb®l. A válaszadási arány: 84,6 százalék.
- országos hatáskör¶ és egyetemi intézményb®l 6 darab kitöltött kérd®ív érkezett
vissza a 19 helyre kiküldött kérd®ívb®l. A válaszadási arány: 31,6 százalék.
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A megyei és f®városi fentartású intézményekt®l
beérkezett válaszok összegzése, értékelése,
összehasonlítása
Az intézmények diagnosztikai és terápiás részlegei
A kérd®ív 1. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó sorolja fel, milyen diagnosztikai
és terápiás részlegeket (a járóbeteg szakellátás, a diagnosztikai háttér-, valamint a
fekv®beteg és speciális ellátás körében) m¶ködtet.
A válaszadók részletezve jelezték az intézményükben jelenleg m¶ködtetett diagnosztikai és terápiás osztályokat illetve részlegeket.

A felsorolás nem tartalmazza

azokat az egységeket, melyek m¶ködésének nanszírozása nem az intézmény költségvetését terheli.

Az intézmények szakdolgozói létszámellátottsága
Arra kértük a felmérésben közrem¶köd® egészségügyi szolgáltatókat, hogy határozzák meg az intézmény szakdolgozói létszámellátottságát a betöltött munkaköröknek
megfelel®en, szakképesítések szerinti bontásban.

Csak a ráépül® szakképesítések

valamint az OKJ el®tti úgynevezett másodfokú szakosító képzésekhez kapcsolható
munkaköröket vizsgáltuk.

9.1. ábra. Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók szakképesítésének típusa százalékban
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9.1. táblázat. Szakmaterületek szerinti ellátottság teljes munkaid®re számolva
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK [f®]
Szakmaterület

F®városi

Megyei

intézmények

intézmények

Ápolói szakmaterület

Összesen

325,75

1085,5

1411,25

391

991,5

1382,5

43

198

241

262,75

697,75

960,5

138

310

448

1

1

2

Egészségügyi asszisztensi
szakmaterület
Képalkotó diagnosztikai
szakmaterület
M¶téti szakmaterület
Laboratóriumi diagnosztikai
szakmaterület
Egészségügyi kártev®irtó
szakmaterület

4

24

28

1165,5

3307,75

4473,25

Rehabilitációs szakmaterület
Összesen

Az intézmény szakképzésben résztvev® szakdolgozóinak létszáma
A kérd®ív 3.

kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közrem¶köd® in-

tézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény azon szakdolgozóinak létszámát
szakképesítések szerinti bontásban, akik jelenleg szakképzésben vesznek részt.

9.2. táblázat. A képzésben jelenleg résztvev®k összlétszáma szakmacsoportok szerinti
bontásban
Szakmacsoport

f®

Szakápolói képzésben résztvev®k létszáma

271

Szakasszisztensi képzésben résztvev®k létszáma

121

Egészségügyi gázmester
Jelenleg a szakképzésben résztvev®k létszáma összesen

1
393

13 olyan szakképzés van, ahová minden intézménytípusból iskoláztak be szakdolgozókat: CT, MRI szakasszisztens, diabetológiai szakápoló, feln®tt aneszteziológiai
és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, kardiológiai és
angiológiai szakasszisztens, klinikai neuroziológiai szakasszisztens, légz®szervi szakápoló, m¶téti szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sugárterápiás szakasszisztens.
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9.2. ábra. A megyei intézményekb®l jelenleg szakképzésben résztvev®k száma

9.3. ábra. A f®városi intézményekb®l jelenleg szakképzésben résztvev®k
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Az intézmény szakdolgozói létszámából tartósan távollev®k
létszáma
A kérd®ív 4. kérdésében arra kértük a felmérésben közrem¶köd® intézményeket, hogy
jelöljék és írják be az intézmény szakdolgozói létszámából a tartós távollév®k (GYES,
GYED, tartós táppénz, zetés nélküli szabadság, stb.) számát szakképesítések szerinti bontásban.
A ráépül® OKJ szakképesítésekkel rendelkez® szakdolgozókkal kapcsolatban meggyelhet®, hogy mind a F®városi Önkormányzat, mind a megyei önkormányzatok
által fenntartott intézményekben ugyanazon két terület (a m¶téti szakasszisztensi és
az intenzív betegellátó szakápolói) esetében a legmagasabb a távolmaradók aránya.

9.4. ábra. Megyei és f®városi intézményekb®l tartósan távollév® OKJ szakképesítéssel
rendelkez®k aránya az összes távollev®k gyelembe vételével

A korábbi OKJ és az OKJ el®tti (másodfokú szakosító) szakképesítések esetében
a megyei intézményeknél az aneszteziológiai szakasszisztens, a f®városiak esetében
pedig a m¶t®s szakasszisztensi szakképesítés területér®l maradnak a leginkább távol a
GYES-re, GYED-re, tartós táppénzre, zetés nélküli szabadságon lév® szakdolgozók.
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Az intézményben betöltetlen szakdolgozói álláshelyek
A kérd®ív 5. kérdésében azt kértük, hogy a válaszadó jelölje és írja be a betöltetlen
szakdolgozói státuszok számát szakképesítések szerinti bontásban.
Megyénként jelent®s eltérés tapasztalható az üres egészségügyi szakdolgozói státuszok tekintetében. A legtöbb betöltetlen státusz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(43), Pest megyében (32) és Tolna megyében (28), a legkevesebb Hajdú-Bihar megyében (1), Bács-Kiskun megyében (3) és Békés megyében (3) található. Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munkaer®hiányt a kérd®ív kitöltésében résztvev® munkáltatók a m¶téti szakasszisztens (43), a feln®tt aneszteziológiai
és intenzív szakápoló (42), a sürg®sségi szakápoló (24) és az onkológiai szakápoló
(16) OKJ szakképesítést igényl® munkakörökben jelezték.
A F®városi Önkormányzat által fenntartott kórházak közül a legtöbb betöltetlen
státusz a F®városi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített
Kórházaiban (30), a F®városi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban (28),
valamint a F®városi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel®intézetében
(25) található.

Szakképzettség szerinti megoszlást vizsgálva a legnagyobb munka-

er®hiányt a kérd®ív kitöltésében résztvev® munkáltatók feln®tt aneszteziológiai és
intenzív szakápoló (34), pszichiátriai szakápoló (24), m¶téti szakasszisztens (18) és
sürg®sségi szakápoló (17) OKJ szakképesítést igényl® munkakörökben jelezték.

9.3. táblázat. A megyei és f®városi egészségügyi intézményekben a kiemelked®en
magas betöltetlen szakdolgozói álláshelyek szakképesítések szerinti bontásban
Szakmaterület

Megyei

F®városi

Összesen

42

34

76

M¶téti szakasszisztens

43

18

61

Sürg®sségi szakápoló

24

17

41

9

24

33

10

2

12

Feln®tt aneszteziológiai és intenzívterápiás
szakápoló

Pszichiátriai szakápoló
Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
Összes többi szakképesítés
Összesen

7

3

10

83

43

126

218

141

359
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Szakképzési igények
A kérd®ív 6. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közrem¶köd® intézményeket, hogy jelöljék és írják le, milyen létszámban iskoláznák be szakdolgozóikat
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr®l
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra való tekintettel.
A kiküldött kérd®ívre 41 intézményb®l érkeztek adatok: 30 megyei intézmény (ebb®l 7 pest megyei) és 11 f®városi intézmény válaszolt.

A lehetséges szakképzések

közül 10 olyan szakképzés van, ahová minden intézményb®l iskoláznának be szakdolgozókat.

9.5. ábra. Azon szakképesítések, melyekre mind a 41 válaszadó intézmény iskolázna
be szakdolgozókat

Legnagyobb igény a sürg®sségi szakápoló (117 f®), pszichiátriai szakápoló (94 f®)
és feln®tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló (80 f®) képzések iránt mutatkozik.
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9.6. ábra. Szakképesítésenként a 10 szakképesítésre jelzett országos igény

9.4. táblázat. A beiskolázásra vonatkozó összes igény a válaszadók között
Megyei intézmények igénye

575 f®

F®városi intézmények igénye

177 f®

Összes szakképzési igény

752 f®

Megjegyzés lehet®sége
A kérd®ív hetedik pontja adott lehet®séget a megjegyzések hozzáf¶zésére, mellyel
több válaszadó is élt.
Jelezték, hogy bizonyos szakképesítések (pl. laboratóriumi szakmacsoport) tekintetében évek óta nem indult szakképzés.
Javasolták a gyakorló ápoló rész-szakképesítés birtokában az ápoló szakképesítés
megszerzésének lehet®ségét.
Érkezett javaslat a képzési struktúra megváltoztatására is az ápolói szakmaterületre vonatkozóan.
Jelezték a felmérésben résztvev®k azt is, hogy mivel a munkakör betöltéséhez
szükséges legmagasabb szakképesítést kellett beírni, ezért több esetben nem tudták
megjeleníteni egyes diplomás szakdolgozók esetén a ráépül® szakképesítéseket.
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Problémaként vetették fel a nyugati országhatár közelségéb®l ered® nagyfokú elvándorlást, valamint a képzések magas költségigényét is.
Ezek a megjegyzések jelzésérték¶ek, és a támogatható szakképzések továbbgondolását vetik fel.

Az országos hatáskör¶ intézmények és az egyetemek
2011. december 13-án egyszer¶sített formában küldtük ki a felmér® ívet az országos
hatáskör¶ intézmények és egyetemek ápolásvezet®i számára is.

Ezen intézmények

számára külön jeleztük, hogy a felmérésben való részvétel önkéntes. Az egyszer¶sített
kérd®ív két kérdést tartalmazott a képzésekre. 19 kiküldött kérd®ívb®l 6 intézményt®l
érkezett be adat.
A kérd®ív 1. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közrem¶köd® intézményeket, hogy jelöljék és írják be az intézmény azon szakdolgozóinak létszámát
szakképesítések szerinti bontásban, akik jelenleg szakképzésben vesznek részt.

9.7. ábra. Az intézmények szerinti bontásban a következ® diagram szemlélteti a jelenleg képzésben résztvev®k létszámát (75 f®)

A kérd®ív 2. kérdésével kapcsolatban arra kértük a felmérésben közrem¶köd® intézményeket, hogy jelöljék és írják be, milyen létszámban iskolázná be szakdolgozóit
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr®l
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra való tekintettel.
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9.8. ábra. A megjelen® képzési igények szakképesítések szerinti bontásban

Feladatok, javaslatok
A felmérés adatainak elemzése megmutatta a konszolidációban érintett intézmények
szakdolgozói humán er®forrás helyzetét, az egyes intézményeknél jelentkez® képzési
igényeket a ráépül® szakképesítések vonatkozásában. A szakdolgozói hiány enyhítésére feltétlenül indokolt a hiányterületekre szakképzés indítása, ami a krízishelyzetet
enyhíteni képes.
A szakképzések indításához további felmérés illetve elemz®-munka szükséges, mert
a felmérés során jelzett beiskolázási szándékból nem állapítható meg, hogy például a
létszámok mögött a jelzett igényhez a beiskolázásra várók rendelkeznek-e a beiskolázás feltételeivel, jelen esetben az alap szakképesítéssel.
Javasolt a szakképzések minél hamarabbi indítása, mert több szakképesítés esetén
hosszú (1200 - 1600 órás) a szakképzési id®. A szakképzések indítása érdekében az
intézmények ápolásvezet®ivel minél el®bb fel kell venni a kapcsolatot, és az igények
pontosítását követ®en indíthatók a hiányterületekre a képzések.
A létszám és képzési igény pontosítását igényli az a jogos felvetés is, mely szerint
a gyakorló ápoló rész-szakképesítéssel rendelkez®k a hiányzó 2 modul megszerzésével
ápoló szakképesítést szerezhessenek.
Javasolt a válaszok további elemzése az ellátandó terület és a humán er®forrás
igény vonatkozásában, valamint annak végig gondolása és elemzése, hogy mi vezetett a nagymérték¶ humán er®forrás hiányhoz, és hosszú távon milyen intézkedések
vezethetnek eredményre a probléma megoldásában.
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A. melléklet: Az év fontosabb eseményei id®rendben

A. melléklet: Az év fontosabb
eseményei id®rendben
Dr. Balázs Varga Eszter, Borbás Ilona, Lakó Erika, Mihalicza Péter

Január
 2011. január elsején lép hatályba a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési
törvénye, mely szerint az Országgy¶lés az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi
bevételi f®összegét 1 370 936,7 millió forintban, kiadási f®összegét 1 459 613,7
millió forintban, hiányát pedig 88 677,2 millió forintban állapítja meg.
[ 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésér®l]

 2011. január elsejét®l az Egészségbiztosítási Pénztár a háziorvosi szolgáltatókra is kiterjeszti az eJelentés, az elektronikus jelentésbeküld® rendszer használatát.

 2011. január elsejei hatállyal a kormány a korábbi f®városi és megyei közigazgatási hivatalok bázisán és jogutódjaként f®városi és megyei kormányhivatalokat
hozott létre. A szakigazgatást a f®városi és megyei szakigazgatási szervek látják el. Az egészségbiztosítási szervek: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a f®városi és megyei közhivatalok egészségbiztosítási pénztári
feladatokat ellátó szakigazgatási szervei. A népegészségügyi feladatok ellátásáért a f®városi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként m¶köd®
népegészségügyi szakigazgatási szerv felel®s, a szervezetrendszer élén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat áll, mely az Országos Tisztiorvosi
Hivatalból és az annak irányítása alatt álló országos intézetekb®l áll.

A kor-

mány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti
Intézetet jelöli ki.
[288/2010. (XII. 21.) korm. rendelet a f®városi és megyei kormányhivatalokról]
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[319/2010. (XII. 27.) korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekr®l]
[323/2010. (XII. 27.) korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér®l]

 A 2011. januári kizetésekt®l kezd®d®en az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ® nanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján az egészségügyért felel®s miniszter és a nemzetgazdasági
miniszter által megállapított országos alapdíjak az alábbiak:
- aktív fekv®beteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 150 000 forint,
- a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,5 forint.
[A nemzeti er®forrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye a fekv®- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékér®l]

 2011.

január elsejét®l az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladatköre

módosult.

Kib®vülnek a kötelezettségei a m¶ködési engedéllyel rendelkez®

egészségügyi szolgáltatókkal való szerz®déskötési szabályok terén, kib®vülnek a
gyógyszerek, gyógyászati ellátások támogatással történ® biztosítása során végzett ellen®rzési feladatai és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és
nyújtásának ellen®rzésével kapcsolatos feladatai.
[366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelez® egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.

évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.

(XII.

1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehet® egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról]

 2011.

január elsejei hatállyal 100 százalékos ágykihasználtság szabálya alól

mentesülnek a koraszülöttek intenzív ellátását biztosító osztályok.

 2011. január elsejei hatálybalépési id®ponttal a járóbeteg-szakellátási teljesítmények elszámolásában a minimumid®re vonatkozó 5 perces szabály megsz¶nik.
[365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ® nanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeir®l, valamint a m¶ködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról]
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 Januártól a következ® változások történtek az egészségügyi rendszerben, amelyek többségér®l a 2010.

évi CLXXIII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú

törvények módosításáról rendelkezik
- Megsz¶nt a súlyponti kórház fogalma.
- A jöv®ben csak a 75 év alatti egészségügyi dolgozókra vonatkozik, hogy
kötelez® továbbképzés keretében kell megújítani szakmai tudásukat.
- Megsz¶nt a kezelésekr®l szóló kötelez® elszámolási nyilatkozat
- A kórházak a jöv®ben extra szolgáltatásaikért térítési díjat kérhetnek  például az egészségbiztosító által nem nanszírozott ellátásokért, vagy kényelmi
szolgáltatásokért és ezek az összegek a kórházaknál maradnak.
- 2011-t®l alapított gyógyszertár esetén nem lehet egy vállalkozás kezében
négynél több gyógyszertár, a 20 ezer f®nél kisebb településen ez a határ 3
patika.
- Az új szabályozás a közforgalmú gyógyszertárat m¶ködtet® gazdasági társaságban 2014-ig 25, 2017-ig pedig 50 százalék együttes kötelez® tulajdonhányadot ír el® a személyi jogos gyógyszerésznek és a gyógyszertárban dolgozó
gyógyszerészeknek. Az újonnan alapított gyógyszertáraknál a m¶ködtet® gazdasági társaságokból kizárják a gyógyszerpiaci szerepl®ket.
- 2011. május 31. után oshore cégek nem lehetnek gyógyszertárak tulajdonosai.
- Új közforgalmú gyógyszertár létesítését országos pályázat alapján, demográai és geográai feltételek gyelembevételével engedélyezi az ÁNTSZ. E szerint
az 50 ezernél kisebb településen 4500, ennél nagyobb településen 4000 lakosonként alapíthatnak gyógyszertárat, ezek között a minimális távolság 300, illetve
250 méter kell, hogy legyen.
- A társadalombiztosítási támogatással rendelhet® gyógyszerek kiváltásakor ezután tilos ajándékot, pontgy¶jtés alapú kedvezményt adni, vagy a gyógyszer
térítési díját más módon csökkenteni, elengedni, vagy a vény kiváltását bármilyen el®nyökhöz kötni.

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhet®

gyógyszerek vásárlásakor adott bármilyen kedvezmény pedig  az árkedvezmény kivételével  kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás
igénybevételére használható fel.
- N® az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ellen®rz® szerepe: Ha egy
egészségügyi szolgáltató olyan ellátást számol el, amelyet nem végzett el, akkor
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a támogatás 150 százalékát kell visszazetnie. Ugyanez vonatkozik azokra a
szolgáltatókra, akik valótlan mennyiség¶ gyógyszert, gyógyászati segédeszközt,
gyógyászati ellátást, el nem végzett ellátás keretében gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt, gyógyászati ellátást, vagy a szerz®désében nem szerepl® gyógyászati ellátást társadalombiztosítási támogatással rendelnek.
- Továbbra is keretet szab a gyógyintézményeknek a központilag szabályozott
teljesítményvolumen-korlát (tvk), de a januártól hatályos kormányrendelet lehet®vé teszi, hogy az egészségpénztár a tvk-n felüli teljesítmények egy részének
költségét megtérítse. Az új szabályozás szerint a szakrendel®k a többlet 10 százalékáig az OEP-díj 30 százalékát, a többlet 10 és 20 százalék közötti részéért
a 20 százalékát kapják.

A kórházak 110 százalékig 30 százalékos alapdíjat

számolhatnak el. [365/2010 (XII. 30.) Korm. rendelet]

 A F®városi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel®intézet betegeinek (X. és XVII. kerületi lakosok) ezentúl lehet®ség van telefonos el®jegyzés
alapján id®pontot kérni. (A Call Center munkatársai munkanapokon reggel fél
nyolc és este fél nyolc között fogadják a hívásaikat.)

 Egy új szabályozás szerint, a cukorbetegek egy részének ezentúl s¶r¶bben kell
gépjárm¶vezet®i egészségi alkalmassági vizsgára menni.

Az általános szabá-

lyoktól eltér®en legfeljebb öt évre kaphatnak egészségügyi alkalmassági igazolást a tablettás, vagy inzulinos kezelésben részesül® cukorbeteg járm¶vezet®k,
az alacsony vércukorszint  hipoglikémia  miatt gyógyszeres kezelés alatt állónál ez az id® legfeljebb három év lehet.
(19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet a közúti járm¶vezet®k egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról)

 A szolnoki Hetényi Géza kórházban január 1-t®l 24 órás rendszerben m¶ködik a betegirányító (triage) rendszer.

(Színek szerint osztályozzák az ellátás

sürg®sségét a halasztható zöldt®l a klinikai halál állapotát jelz® ég®vörösig.)

 A Pécsi Szülészeti Klinika elnyerte a Gyermekn®gyógyász Világtársaság Akkreditált Oktatóközpontja címet.

 2011.

január 21.

A 2011/2.

számú Egészségügyi Közlöny tartalmazza a

Nemzeti Er®forrás Minisztérium közleményét a szakmai irányelvek, protokollok,
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módszertani levelek érvényességi idejének változásáról az alábbi szakterületeken, 130 irányelvben.
- Aneszteziológia
- Ápolás - Belgyógyászat
- Csecsem®- és Gyermekgyógyászat
- Dietetika - Fog- és Szájbetegségek
- Foglalkozás-orvostan - Gasztroenterológia
- Gyermeksebészet
- Infektológia
- Klinikai genetika
- Klinikai immunológia- és Allergológia
- Megel®z® orvostan
- Neurológia
- Nukleáris medicina
- Ortopédia
- Orvosi laboratóriumi vizsgálatok
- Orvosi Mikrobiológia
- Pathológia
- Pszichiátria
- Radiológia
- Rehabilitáció
- Reumatológia és Fizioterápia
- Sebészet
- Sugárterápia és Onkológia
- Szemészet
- Szülészet  N®gyógyászat
- Transzfúziológia és Haematológia
- Traumatológia
- Tüd®gyógyászat
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- Urológia
- Véd®n®i ellátás
Ugyanez a közlöny tartalmazza a Nemzeti Er®forrás Minisztérim új, illetve módosított szakmai irányelveit, és szakmai protokolljait az alábbi témákban:
- a diabetes mellitus dietoterápiájáról feln®ttkorban
- a foghiányos állapot kezelésér®l
- a gyermekkori appendicitis kezelésér®l
- a hereleszállási zavar, illetve a nem tapintható here kezelésér®l
- az alkoholos állapot, valamint az alkoholos befolyásoltság orvosszakért®i vizsgálatáról és véleményezésér®l
- a streptococcus pneumoniae fert®zés specikus prevenciójáról gyermekkorban
- az id®skori makula degeneráció kezelésér®l
- a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során
- a véd®n®i sz¶r®vizsgálatokról a várandós anya ellátásában
- az egészséges csecsem® (012 hónap) táplálásáról
- a véd®n®i nyilvántartásba vételr®l
- a véd®n®i feladatok helyettesítéssel történ® ellátásáról

 Az OEP ezentúl a kecskeméti megyei kórházban is nanszírozza a szívkatéteres
beavatkozásokat.

 Január óta  hosszú id® után  újra elérhet® a gyermekplasztikai sebészeti
szolgáltatás a Szent János Kórházban. Az egész ország területér®l fogadják a
pácienseket.

Február
 A ceglédi Toldy Ferenc Kórház, a hatvani Albert Schweitzer Kórház és a jászberényi Szent Erzsébet Kórház Regionális Egészségügyi Együttm¶ködési és Megel®zési Klaszter  REMEK néven olyan gazdasági társulást hozott létre, amely
közösen indulhat pályázatokon, és együtt olcsóbban vehet több szolgáltatást.
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 Két évig közösen szerzi be a gyógyszereket a szentesi és a makói kórház. A megyei önkormányzat két egészségügyi intézménye gyógyszer-közbeszerzési társulást alapított.

 A F®városi Bíróság Gazdasági Kollégiuma úgy döntött, hogy jogos volt a Hospinvest és a Hatvani Kórház Kft. közel 1,5 milliárd forintos igénye az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) szemben. Az OEP a cs®deljárás indulásakor keletkezett elszámolási vita miatt háromhavi gyógyításért járó nanszírozási összeget nem zet ki számukra.

Március
 Szigorította a kormány azt a szabálysértési rendeletet, amely március 1-t®l a
kiszabható legnagyobb összeggel, 100 ezer forinttal sújtja a hamis vagy a forgalomból kivont, illetve a nálunk nem forgalmazható gyógyszerek terjeszt®it.
Ezentúl azok is büntetésre számíthatnak, akik a személyes szükségletüket meghaladó gyógyszermennyiséggel lépik át a határt, s arról nincs orvosi igazolásuk.
(10/2011.

(II..

22.)

Korm.

Rendelet Az egyes szabálysértésekr®l szóló

218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet módosításáról

 Márciustól kistérségi központi gyermekorvosi ügyelet m¶ködik Kalocsán, a városi kórház rendel®intézetében.

 50 százalékos "hiányszakma pótlékra" jogosultak azok a szakorvosjelöltek, akik
az alábbi 17, el®re meghirdetett hiányszakma valamelyikében helyezkednek el:
- aneszteziológia és intenzív terápia
- csecsem® és gyermekgyógyászat
- igazságügyi orvostan
- infektológia
- megel®z® orvostan és népegészségtan
- neurológia
- nukleáris medicina
- orvosi laboratóriumi diagnosztika
- orvosi mikrobiológia
- ortopédia-traumatológia
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- oxyológia és sürg®sségi orvostan
- patológia - pszichiátria
- radiológia
- sugárterápia
- transzfúziológia
- tüd®gyógyászat

A többletpénzt központi forrásból a szaktárca nanszírozza, de ezt az összeget az
intézmények másra nem fordíthatják, csak a rezidens bérének kiegészítésére.

 Az Országos Onkológiai Intézet csatlakozott az európai rákintézetek közrem¶ködésével létrehozott EurocanPlatformhoz.

A kezdeményezés célja, hogy

integrált kutatási hálózatot hozzanak létre.

 El®zetes együttm¶ködésr®l állapodott meg a Nemzeti Er®forrás Minisztérium
Egészségügyért Felel®s Államtitkársága az Eurotransplant International Foundationnal.

(A megállapodás értelmében várhatóan 2012.

január 1-t®l átmenetileg,

egy éven át hazánk is tagja lenne a nemzetközi szervezetnek.)

 A kormány 2011. március 23-ai határozatában kezdeményezi a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történ® hatékonyabb ellátása érdekében.

A megsz¶nt

Közalapítvány feladatait, így a betegjogi képvisel®k irányítását is egyben, a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fogja ellátni.
[1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésér®l]

 A Nemzeti Er®forrás Minisztérium 2011. március 29-én közleményében (Egészségügyi Közlöny 2011/7 2011.

március 29.)

új, illetve módosított szakmai

irányelveket, szakmai protokollokat adott ki az alábbi témakörökben.
Csecsem® és gyermekgyógyászat:
- az egészséges újszülöttek ellátásáról szül®szobán és a gyermekágy ideje alatt
- a lázas gyermekek ellátásáról
Háziorvostan:
- a Háziorvosi Hatásköri Listáról
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Infektológia:
- a B és D hepatitis antivirális kezelésér®l
- a Lyme borreliosis klinikai és laboratóriumi diagnosztizálásáról és kezelésér®l
- a C hepatitis antivirális kezelésér®l
Nukleáris Medicina:
- a 99mTc-DMSA veseszcintigrááról
- a 99mTc-vel jelölt radiofarmakonnal végzett agyi perfúziós SPECT vizsgálatról
- a csontszcintigrááról
- a renográáról
- a gyakorlati irányelvekr®l szívizomperfúziós leképezésekhez a nukleáris kardiológiában
- a pajzsmirigybetegségek kezelésér®l 131-jód izotóppal
Orvosi Mikrobiológia:
- a humán immundeciencia vírus (HIV) fert®zés mikrobiológiai diagnosztikájáról
Oxiológia  Sürg®sség, Honvéd és Katasztrófaorvostan:
- az ájulásról  megítélés és kezelés a sürg®sségi gyakorlatban
Reumatológia és Fizioterápia:
- arthritisek kezelésér®l szintetikus és biológiai betegségmódosító gyógyszerekkel
- a korral járó és a kortikoszteroidok indukálta osteoporosis diagnosztikájáról és
terápiájáról
Szemészet:
- a feln®ttkorban látássérültté vált személyek rehabilitációjáról
- az uvea melanoma kezelésér®l
- a retinoblasztóma kezelésér®l
- a kontaktlencse rendelésr®l
- a feln®ttkori szürkehályog diagnosztikájáról és kezelésér®l
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Urológia:
- a vizeletinkontinenciáról
Véd®n®i Ellátás:
- a véd®n® feladatairól újszülött és gyermekágyas anya otthoni els® látogatásakor
- a szülést követ® id®szak pszichés változásairól, a véd®n®k szerepér®l, lehet®ségeir®l, kompetenciájáról a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében
- a véd®n® feladatairól a várandós gondozásban

Április
 2011. április elsejei hatállyal a kormány rendelkezett az intézeten kívüli szülés
szakmai szabályairól, feltételeir®l és kizáró okairól. A szülésben közre kell, hogy
m¶ködjön szülész-n®gyógyász szakorvos vagy megfelel® képesítéssel rendelkez®
szülészn®. Az ellátás igénybevételér®l a várandós n® dönthet, melyr®l írásban
nyilatkozik. Az ellátás igénybevételének feltételeit és kizáró okait, valamint a
kórházba szállítás indikációit a jogszabály melléklete tartalmazza.
[35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeir®l és kizáró okairól]

 2011. április elsejei hatállyal az egészségügyért felel®s miniszter módosította a
háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésének szabályait, valamint újraszabályozta az orvosok gyógyszerrendelésének egyes szabályait. Meghatározták
hogy a feln®tt, vegyes és gyermek körzetek mely indikátorok alapján kerülnek értékelésre, melyek alapján az OEP a háziorvosi szolgáltatók gyógyító-megel®z®
tevékenységét indikátoronként naptári negyedévente értékeli. A háziorvosi szolgáltatók indikátorok szerinti gyógyító-megel®z® tevékenységének min®sítésére
célértékek mentén kerül sor.
[11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésér®l és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól]

 2011. április elsejei hatállyal átszervezésre kerülnek az egészségügyben m¶köd® szakmai kamarák, módosul a kamarák feladatköre, valamint az etikai eljárás
szabályozása. Azon kamarai tagsággal nem rendelkez® egészségügyi dolgozók,
akik 2011. június 1-ét követ®en is kívánnak egészségügyi tevékenységet végezni, 2011. május 31-éig kötelesek kérni a szakmai kamarába történ® felvételüket,
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ugyanis a törvénymódosulás következtében egészségügyi tevékenységet csak az
végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként el®írt szakképesítés szerinti szakmai kamarának.
[2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben m¶köd® szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény módosításáról]

 Április 1-t®l nálunk is teljes kör¶en alkalmazzák azt az uniós irányelvet, amely
a gyógy- és aromanövényeket a gyógyszer kategóriába sorolja. A szabályozás
értelmében 2011-t®l gyógyítás céljából már csak e formában regisztrált növényi
eredet¶ készítmények forgalmazhatók. A 2011. március 31-én már forgalomban lév® hagyományos növényi gyógyszerek kategóriájába sorolható gyógyszernek nem min®sül® gyógyhatású anyagok és készítmények gyógyhatásra való
hivatkozással lejárati idejükig, de legkés®bb 2013. április 1-ig forgalmazhatók.
(2004/24/EK irányelv, 2005. évi XCV. Gyógyszertörvény, 52/2005 (XI. 18.)
EÜM rendelet, 53/2005 (XI. 18.) EÜM rendelet)

 Költségvetési felügyel®t rendelt ki a kormány az Országos Idegtudományi Intézethez.

 Az Országgy¶lés április 26-án elfogadta a Dohányzás korlátozására vonatkozó
törvényt. Ennek következtében 2012. január elsejét®l tilos a dohányzás közforgalmú intézményekben  a többi között a szórakozó- és vendéglátóhelyeken
, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az
aluljárókban és a játszótereken. (2011: XLI. tv. A nemdohányzók védelmér®l
és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról)

Május
 A kormány 2011. május elsejével létrehozta a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, a GYEMSZI-t.

A GYEMSZI

az egészségügyért felel®s miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan m¶köd® és gazdálkodó központi költségvetési szerv, székhelye Budapest,
vezet®je a f®igazgató.

A GYEMSZI az Egészségügyi Stratégiai Kutatóinté-

zetnek, az Egészségügyi Szakképz® és Továbbképz® Intézetnek, az Országos
Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központnak az Egészségügyi Min®ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe
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történ® beolvadásával, és ezzel egyidej¶leg az EMKI névmódosulásával jön létre, ezen költségvetési szervek általános jogutódja.
[59/2011.

(IV. 12.)

Korm.

rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézetr®l]

 A magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében egymilliárd forintot csoportosít át a kormány a
Turisztikai célel®irányzatba. (1112/2011. (IV. 27.) Korm. Határozat a magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések el®irányzatából történ® felhasználásról)

 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) kezdeményezésére szigorodnak az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok.

2011.

május 1-t®l kötelez® az orvostechnikai eszközök egységes uniós adatbázisába
(EUDAMED) a jogszabály által el®írt adatokat  többek között az eszköz gyártóját, a váratlan eseményeket, baleseteket, a lefolytatott vizsgálat eredményét,
valamint az alkalmazott szankciókat  bejelenteni.

 Elindult a Nemzeti Vese Program. A Program a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar Transzplantációs Társaság, a Nefrológiai Szolgáltatók Egyesülete és a civil szervezetek (Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége,
Magyar Szervátültetettek Szövetsége, Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért és Magyar Vese Alapítvány) által útjára indított és támogatott
közös platform.

Célja, hogy felhívják az emberek gyelmét a vese betegsé-

geire és információkkal támogassák a vesebetegeket.

Ezt a célt szolgálta a

www.vesebetegseg.hu néven elindított honlap is.

 Egységesíti tíz, megyei fenntartású szociális intézmény gyógyszerbeszerzését
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a fenntartásában lév®
Egészségügyi Holding Zrt.

 Mivel Debrecenben az elmúlt évben emelkedett a tbc-s betegek száma, és az
érték meghaladja a 25 százezreléket, ezért a város tüd®gondozójának területén
a tisztiorvosi szolgálat elrendelte a 30 év fölötti lakosság kötelez® sz¶rését.
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Június
 Egy jogszabály-módosítás értelmében, július 1-t®l az ügyeleti id®ben, azaz hétköznap este 10 és reggel 6 között, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon
csak azokat a betegeket szállítják haza, akiket ügyeleti id®ben végzett vizsgálatra, meghatározott id®ben végzend® kúraszer¶ kezelésre (például m¶vesekezelésre), vagy 24 órán át üzemel® diagnosztikai vizsgálatra (CT-re, MRI-re)
szállítottak be vagy akik sürg®sségi ellátásra kerültek.
(15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI.
3.) NM rendelet módosításáról)

 2012. január 1-i hatállyal az Országgy¶lés költségvetési csalás és a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés büntetési kategóriával egészítette ki a büntet® törvénykönyvet (Btk.)  Aki társadalombiztosítási
ellátás, vagy az államháztartás alrendszereib®l jogszabály alapján, természetes
személy részére nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése
vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós
tényt elhallgatja, és ezzel kárt okoz, vétséget követ el, és két évig terjed® szabadságvesztéssel büntetend®.
(2011.

évi LXIII. Törvény A Büntet® Törvénykönyvr®l szóló 1978.

évi IV.

törvény és egyes törvények pénzügyi b¶ncselekményekkel összefügg® módosításáról)

 A f®várostól 15 millió forint vissza nem térítend® támogatást kapott a Központi
Stomatológiai Intézet likviditási helyzetének rendezésére, és összesen 350 millió
forintot a Heim Pál Gyermekkórház m¶ködési költségekre.

 A kormány az egészségügyi ellátórendszer m¶köd®képességének fenntarthatósága, valamint a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében 2011. június 29-ei hatályba lépési id®ponttal határozatot fogadott el a Semmelweis Terv
feladatairól:
- térségi egységekre épül® állami egészségszervezési intézményrendszer kiépítése, valamint a népegészségügyi intézményrendszer átalakítása,
- a Széll Kálmán tervnek a gyógyszerkassza és a táppénz területén tervezett
megtakarítás céljaitól független, azokat nem érint®  kifejezetten az egészségügyi rendszer átalakításából származó hatékonyságjavulás eredményeként
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felszabaduló  forrásokat az egészségügy hiányterületeire, különösképpen az
egészségügyi dolgozók jövedelmének növelésére kell visszaforgatni,
- koncepció kidolgozása a betegút-szervezés szervezeti modelljeire,
- koncepció készítése a köznanszírozott egészségügyi szolgáltatók nanszírozási rendszerének fejlesztésére, átalakítására.
[1208/2011.

(VI.28.)

Korm.

határozat a Semmelweis Tervben meghatáro-

zott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok
végrehajtásához szükséges intézkedésekr®l]

 NEFMI Egészségügyért Felel®s Államtitkárságának kezdeményezésére 2011-t®l
július 1-je, a Semmelweis-nap, munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók számára.

Július
 2011. július 1-jét®l az Országos Ment®szolgálat (OMSZ) irányítja az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött nanszírozási szerz®déssel rendelkez® betegszállító szervezetek tevékenységét.

 A kalocsai kórház megkapta az engedélyeket, és július 1-t®l újraindította a
b®rgyógyászati szakrendelést a kórház mellett m¶köd® szakrendel®ben. A szolgáltatást szakemberhiány miatt szüneteltették 2010 szeptembere óta.

 Hatvanban a Szálkái utcából az Albert Schweitzer Kórház épületébe költözött
a feln®tt- és a gyermekorvosi ügyelet. Július elsejét®l már az új helyen várták
a betegeket.

Az új, megosztott ügyeleti rendszert teljes egészében az OEP

nanszírozza.

 Az Országgy¶lés 2011 júliusától bevezetend® támogatáspolitikai intézkedéseket fogadott el. (2011. évi LXXXI. tv. az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról, 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet). Az új szabályok értelmében bevezetésre kerül az úgynevezett preferált referencia ársáv, emelkedik
az orvoslátogatói díj mértéke és a gyógyszergyártók gyógyszerforgalom utáni
bezetési kötelezettsége, szigorodik a gyógyszergyártói promóciós tevékenység.

 A salátatörvény módosította a kötelez® egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény táppénz igénybevételére vonatkozó részeit.
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 A jöv®ben mindenki csak a lakhelyéhez legközelebb es® vérellátóba utazhat
ingyen, ezen a távon a donor által a közösségi közlekedésben igénybe vehet® kedvezmény szerinti legolcsóbb jegy árát téríti meg a vérellátó szolgálat.
Korábban pl.

a legközelebbi vérellátó feltételt nem tartalmazta a jogszabály:

3/2005 (II. 10 EüM rendelet) (45/2011. miniszteri rendelet).

 A Honvédkórház és a Semmelweis Egyetem kijelölt intézményei biztosítják a
jöv®ben az állami vezet®k térítésmentes egészségügyi ellátását.

 2011. július 19-ei hatályba lépési id®ponttal a kormány határozatban rendelkezik a szakorvos jelöltek számára adómentes bevételt jelent®, ösztöndíj rendszer¶
 Rezidens Támogatási Program létrehozásáról.
[1248/2011.

(VII. 18.)

Korm.

határozat az egészségügyi fels®fokú szakirá-

nyú szakképzési rendszerben részt vev®k támogatásával összefügg® feladatok
végrehajtásához szükséges intézkedésekr®l]

 A NEFMI Egészségügyért Felel®s Államtitkársága meghirdette a  Szakgyógyszerészjelöltek Than Károly Ösztöndíjat , valamint a  Szakorvosjelöltek Markusovszky
Lajos Ösztöndíjat .

 A februárban indult  Megnézheted magad! gyelemfelhívó kampány, reklámlmmel, citylight posztereken, honlapon  megnezhetedmagad.hu , közösségi
oldalakon hirdette az egészséges életmód fontosságát. A májusban indult  Rizikófaktor kampány a stressz, a szex és a szenvedélybetegségek veszélyeire
gyelmeztetet. Ezen kampányok után júliusban a Nemzeti Er®forrás Minisztérium Egészségügyért Felel®s Államtitkársága újabb népegészségügyi kampányt
indított. A dohányzással járó veszélyekre hívták fel a gyelmet.

Augusztus
 Hatvanban az Albert Schweitzer Kórházban augusztustól elkezdi m¶ködését az
egynapos fül-, orr-és gégészeti sebészeti ellátás.

 Az ÁNTSZ elektronikus közigazgatásának fejlesztése, amely 2 milliárd forintos
uniós támogatásból valósult meg, azonnali adatcserét tesz lehet®vé az egészségügyi szolgáltatókkal és az ÁNTSZ-szel együttm¶köd® hatóságokkal és szervezetekkel (pl. kataszrófavédelem). A fejlesztés elektronikus kapcsolatot tesz
lehet®vé a járványügy, a kémiai biztonság és a sugáregészségügy területén.
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 Kelet-Magyarországon a hematológiai és transzplantációra szoruló betegeket a
Kelet-Magyarországi Hematológiai és Transzplantációs Módszertani és Koordinációs Központban kezelik, amelyet májusban hoztak létre a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC), valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei és Miskolci Városi kórházak együttm¶ködésével. A Központban korszer¶ diagnosztikai és terápiás módszerek, ®ssejt-transzplantáció és
vesetranszplantáció elérhet®.

Szeptember
 Az Országgy¶lés a népegészségügyileg nem hasznosnak ítélt élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás el®mozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok nanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó zetésének a kötelezettségér®l törvényt fogadott el 2011. július 11-i ülésnapján.
A jogszabály 2011. szeptember elsején lépett hatályba.
[2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról]

 Szeptember elsejét®l el®jegyzés alapján fogadják a betegeket a tatabányai kórház laborjában. A beteg állapotától függ®en, sürg®s esetben a beutalón rövid
szakmai indoklással még a beutalás napján megtörténhet a vérvétel.

 A Nemzeti Er®forrás Miniszter 2011. szeptember 4-i hatállyal, meghatározta a költségvetési fejezetéhez tartozó, fejezeti kezelés¶ el®irányzatok 2011.
évi felhasználásának szabályait. A jogszabályt a hatálybalépését követ®en igényelt támogatások és meghirdetett pályázatok tekintetében kell alkalmazni.
A rendelet tartalmazza az el®irányzatok felhasználásának általános szabályait,
a pályázati úton nyújtott támogatások különös szabályait, az alapítványoknak,
társadalmi szervezeteknek egyedi döntéssel biztosított támogatások odaítélésének eljárásrendjét, valamint a határon túli magyar kedvezményezettek oktatási
célú támogatását.
[54/2011.

(IX. 1.)

NEFMI rendelet a XX. Nemzeti Er®forrás Minisztérium

költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelés¶ el®irányzatok 2011.

évi fel-

használásának szabályairól]

 A Kormány 2011. szeptember 10-i hatállyal módosította a többletkapacitásbefogadási eljárás szabályozására vonatkozó rendelkezéseket.
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[185/2011. (IX.9.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról]

 A Nemzeti Er®forrás Minisztérium 2011. szeptember 16-i megjelenési dátummal közleményben (Egészségügyi Közlöny 2011/18 2011.

szeptember 16.)

tette közzé az egészségügy új, illetve módosított szakmai irányelveit és szakmai protokolljait az alábbi témákban:
- az akeratitisek kezelésér®l (1. módosított változat)
- a kéz arthrosisairól (radiocarpalis, radioulnaris, intercarpalis, carpometacarpalis, metacarpophalangealis, interphalangealis)
- a kéz és csukló ganglionok kezelésér®l
- az acut exorín-sérülésekr®l a kézen
- az acubital tunnel syndromáról (sulcus nervi ulnaris syndroma)
- a feszít®ín sérülésekr®l
- a kézfejl®dési rendellenességekr®l
- a makroreplantációról
- a metacarpus  phalanx törésr®l
- a mikroreplantációról
- a nervus radialis tunnel syndromairól (Radial tunnel syndroma, Supinator syndroma, Wartenberg syndroma)
- a scaphoideum (sajkacsont) álízület kezelésér®l
- a scaphoideum (sajkacsont) törések kezelésér®l
- a szeptikus kézr®l
- a kórházi véd®n®i feladatokról a szülészeti és újszülött ellátásban
- a véd®n® feladatairól az egészséges csecsem® gondozásában
- az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról
- a tuberkolózis diagnosztikájáról és terápiájáról (1. módosított változat)
- a hematológiai betegségek kezelésér®l  az anaemiák diagnosztikája és kezelése
- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  a myeloproliferativ betegségek diagnosztikája és korszer¶ kezelése
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- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  a lymphopreliferatív betegségek diagnosztikája és korszer¶ kezelése
- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  a súlyos cytopeniák diagnosztikája és kezelése
- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  kiegészít® (supportív) kezelések hematológiai betegségekben
- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  a véralvadási zavarok korszer¶ kezelése
- a hematológiai betegségek korszer¶ kezelésér®l  a csecsem® és gyermekkori
hematológiai betegségek diagnosztikája és kezelése

Október
 Az orvostechnikai eszközökr®l szóló 4/2009.

(III. 17.)

diagnosztikai orvostechnikai eszközökr®l szóló 8/2003.

EüM és az in vitro
(III. 13.)

ESZCSM

rendeleteket módosító (az egyes orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló) 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendeletben
foglaltak szerint, az egészségügyi szolgáltatók vezet®inek ki kell jelölniük, és
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak be kell jelenteniük
egy úgynevezett balesetfelel®s személyt  a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
21/B -a és a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 11.  (4) bekezdésében
foglaltak alapján. Balesetfelel®s az egészségügyi szolgáltató orvos igazgatója
vagy ennek hiányában a megfelel® szakmai vezet® lehet, aki ellátja a váratlan
esemény, baleset jelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos teend®ket.

 A gyógyszertámogatási rendszer átalakítása során 2011 októberében elindult a
helyettesíthet® gyógyszerek körében az ún. vaklicit rendszer.
[47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról]

 A kormány 2011. október 20-i hatálybalépési id®ponttal rendelet alkotott a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. A rendelet szabályozza a háziorvosi szolgáltatók által igénybe vehet®,
praxisonkénti 1,5 millió forint összeg¶ eszközvásárlási támogatás felhasználásának feltételeit.
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[216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról]

 Újabb népegészségügyi kampányt indított a Nemzeti Er®forrás Minisztérium
Egészségügyért Felel®s Államtitkársága.

A Látás Világnapján, október 13-án

indult  Tiszta látásért kampány a látásromlással kapcsolatos betegségek megel®zésére, a látásromlás és a vakság elkerülésének lehet®ségeire, valamint a
vakság társadalmi terhére irányítja rá a gyelmet. A kampány társadalmi célú
hirdetésekben jelent meg a nyomtatott és elektronikus médiában.

 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara EU-s támogatás felhasználásával, szakért®k bevonásával állította össze 17 egészségügyi szakterület szakdolgozói kompetencia (hatásköri) listáját.

A lista megtekinthet® a szervezet

honlapján:
http://www.meszk.hu/portal/downloads/2011/1-198%20impr%20jo.pdf

November
 2011.

november elsejei hatálybalépési nappal a kormány rendeletben hatá-

rozta meg a rehabilitációs ellátási program fogalomrendszerét, a nanszírozás
szabályait, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ®
nanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet kiegészítését. A rehabilitációs ellátási program: az Egészségügyi Szakmai
Kollégium Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz Tagozat
által közzétett, a nanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani ajánlásgy¶jteményben foglalt ellátási program.
[227/2011.

(X. 28.)

Korm.

rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kor-

mányrendeletek módosításáról]

 Likviditási problémák miatt november 1-jét®l megsz¶nt a Kiskunfélegyházi kórházban az éjszakai sürg®sségi sebészeti ambulancia.

 November elsejét®l átalakult az orvosi ügyelet Pécsett és a hozzá tartozó pécsi
kistérség harmincnyolc településén.
orvosi ellátást egyaránt érintette.

Ez a változás a feln®tt és gyermek háziEgy telefonszámot kell ezentúl hívni, ami

a ment®állomás diszpécseréhez kapcsol, és az ügyeletes irányítja a beteget a
megfelel® ellátóhelyre.
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 A Nemzeti Er®forrás Minisztérium módosította a gondozóintézetek nanszírozását. Az új szabályozás értelmében  a korábbi vegyes nanszírozási rendszer
helyett  2011. november 1-jét®l kizárólag teljesítmény alapú elszámolás m¶ködik a gondozókban. (A nemzeti erõforrás miniszter 60/2011. (X. 25.) NEFMI
rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási nanszírozásának
egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról)

 A kecskeméti megyei kórházban augusztus óta az OEP támogatja a költséges
PET/CT vizsgálatokat.

A kórház 2006-ban vásárolta meg 500 milliós hitel-

b®l a rákdiagnosztikában legkorszer¶bbnek számító eszközt. Az OEP döntése
értelmében évente 1500 vizsgálatra van lehet®ségük.

 A Kormány határozatban rendelkezett a folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói bezetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek el®irányzatának 12 000,0 millió forinttal való megemelésér®l. Továbbá 7000,0 millió forint átcsoportosításáról a táppénz jogcím el®irányzatának terhére és az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím
el®irányzat javára.

A határozat végrehajtásának felel®se a nemzetgazdasági

miniszter, végrehajtandó 2011. november 9-én.
[1368/2011.

(XI. 08.)

Korm.

határozat az Egészségbiztosítási Alap egyes

jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekr®l]

 Az Országgy¶lés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkenése érdekében 2011. november 21-i ülésnapján törvényt
hozott az egyes adótörvények és az azokkal összefügg® egyéb törvények módosításáról. A jogszabály egészségügyre vonatkozó területe az alábbi egészségügyi
törvények módosítását tartalmazza:
- A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása,



módosul az el®recsomagolt termékekre vonatkozó szabályozás, b®vül a
termékek köre, n® a népegészségügyi termékadó mértéke, kiegészül a jogszabály a baleseti adóra vonatkozó szabályozással, a népegészségügyi termékadóból származó bevétel eddig a központi költségvetés bevételét képezte, a módosítást követ®en a népegészségügyi termékadó és a baleseti
adó az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi.

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetér®l szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása,
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módosul a jogszabály néhány fogalmának meghatározása (járulék, munkaviszony a megbízási jogviszony), valamint kiegészül a jogszabály a társas
vállalkozás fogalmával és a rá vonatkozó szabályozással,



b®vül az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre,



n® a biztosított által zetend® egészségbiztosítási- és munkaer®-piaci járulék mértéke 7,5 százalékról 8,5 százalékra, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra,



n® a kiegészít® tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészít® tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a
belföldi nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más módon nem jogosult személy által zetend® egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 5100 forintról 6390 forintra,



n® az Egészségbiztosítási Alapnak juttatott járulék mértéke a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap terhére,

- Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,



módosul a százalékos mérték¶ egészségügyi hozzájárulás szabályozásának
néhány eleme.

Valamint tartalmazza a szociális hozzájárulási adóról szóló rendelkezéseket
- A jogszabály módosítás következtében a társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó.

A jogszabály maga 2011. november 22-én lép hatályba, de egyes rendelkezései ett®l
eltér® id®pontokban, dönt® többségük 2011.

december 31-én, vagy 2012.

január

elsején.
[2011.

évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefügg® egyéb törvények

módosításáról]

 A Kormány 2011.

október 14-i határozatát követ®en az Országgy¶lés tör-

vényben rendelkezik a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, valamint a
megyei önkormányzati intézmények és a F®városi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek állami átvételér®l. A jogszabály 2011. november 22-én
lép hatályba, rendelkezéseinek jelent®s része 2012.

január elsején hatályosul.

A törvény az alábbi területeket érinti:
- a megyei önkormányzatok vagyonának, intézményeinek, valamint a F®városi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek állami átvétele,
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- a megyei önkormányzatok adósságának átvétele,
- az intézmények átvételének szabályai,
- az egészségügyi szolgáltatók átadásának speciális szabályai,
- a megyei intézményeket fenntartó szervek,
- intézményi biztos (feladat- és hatásköre, jogai és kötelezettségei),
- az átvett intézmények foglalkoztatottaira és a megyei önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott képvisel®k.
[2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a F®városi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételér®l]

 A kormány a Honvéd kórház nanszírozási helyzetének rendezésére a központi
költségvetési szervek maradványból hatmilliárd forintot csoportosított át. Egyúttal felhívta a nemzeti er®forrás minisztert, hogy vizsgálják felül a Honvéd
Kórház teljesítmény volumen keretét.
(1431/2011. (XII. 13.) Korm. Határozat a Magyar Honvédség Honvédkórház
nanszírozási helyzetének rendezésér®l, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növelésér®l)

December
 Új érdekvédelmi szövetség alakult Magyarországi Ment®dolgozók Szövetsége
néven.

 Megjelent az Állami Számvev®szék (ÁSZ) háziorvosi ellátással kapcsolatos
elemzése. (http://eski.hu/new3/politika/asz_jelentesek.php)

 A Kormány határozatában rendelkezett a gyógyító megel®z® ellátás jogcímcsoporton belül a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím el®irányzatának
3500,0 millió forinttal, a betegszállítás és orvosi rendelvény¶ halottszállítás jogcím el®irányzatának 150,0 millió forinttal, a célel®irányzatok jogcím el®irányzatának 500,0 millió forinttal, mentés jogcím el®irányzatának 350,0 millió forinttal
és az összevont szakellátás jogcím el®irányzatának 4200,0 millió forinttal történ® megemelésér®l. Valamint elrendelte az összevont szakellátás jogcím el®irányzatából 300,0 millió forint átcsoportosítását az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím el®irányzat javára. A rendelkezések végrehajtásáért

114

A. melléklet: Az év fontosabb eseményei id®rendben

a nemzetgazdasági miniszter felel®s, 2011. december 13-án végrehajtandóak.
[1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a kötelez® egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi nanszírozásához]

 A Kormány 2011.

december 13-i megjelenési és hatályba lépési dátummal

rendeletben intézkedett az egészségügyi dolgozók eseti, decemberi keresetkiegészítésér®l.
[A Kormány 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete az egészégügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ® nanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási Alapból nanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak keresetkiegészítésér®l]

 A Magyar Közlöny december 15-i számában megjelent az  egészségügyi salátatörvény . A módosítások érintik többek között:



Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységr®l szóló 1991. évi XI
törvényt, amely munkavédelmi rendelkezésekkel és a próbavásárlás szabályozásával egészül ki.



Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér®l
és védelmér®l szóló 1997.

évi XLVII. Törvény t, amennyiben megengedi

egészségügyi adatok kezelését eredményesség alapú támogatásban részesül® gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének megállapítása és betegút-szervezés esetében.
A módosítás hatályba lépése után a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
és gyógyászati ellátás rendelésére szolgáló vény elektronikus kezelés¶ is
lehet.

A jogszabály módosítással bevezetésre kerül a betegségregiszter

jogintézmény.



A kötelez® egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvényt, az intézményi várólistára vonatkozó szabályokat felváltja az intézményi el®jegyzés vonatkozó szabályozás.

Kiegészül a beutalási rendre

vonatkozó szabályozás azzal, hogy a beutalás során a biztosított számára
lehet®vé kell tenni az egészségügyi térségen belüli szolgáltató-választás
lehet®ségét.

Bevezetésre kerül a térségi várólista.

Kiegészül a jogsza-

bály a külföldön igénybe vehet® transzplantációs eljárások E. Alap terhére
történ® támogatásának szabályozásával.
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Az egészségügyr®l szóló 1997. évi CLIV. törvény kiegészül a jogszabály
a térségi egészségfejlesztési program szabályozásával és a Térségi Egészségügy Tanács jogintézményével. Bevezeti a módosítás a Nemzeti Betegfórum szabályozását.



Az önálló orvosi tevékenységr®l szóló 2000.

évi II. törvényben az eddi-

gi m¶ködési jogra vonatkozó szabályozását felváltja a praxisjog jogintézményre vonatkozó szabályozás.



Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir®l szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény kiegészül az ügyelet és az ügyeleti bérezés szabályozásával.



Az emberi alkalmazásra kerül® gyógyszerekr®l és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. Törvényt,
bevezetésre kerül a farmakovigilancia (a gyógyszerek biztonságossága érdekében a gyógyszer el®ny/kockázat viszonyát nyomon követ®, a kockázat
csökkentésére és az el®nyök növelésére irányuló tevékenység) fogalomköre.
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.

évi

XCVIII. törvény kiegészül a beteg-együttm¶ködés fogalomkörének bevezetésével.



Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér®l szóló 2006. évi CXXXII. Törvényben a területi szakellátási kötelezettségre vonatkozó szabályozását
felváltja a szakellátási kötelezettségre vonatkozó szabályozás.
[2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról]

 Az Országgy¶lés 2011. december 19-i ülésnapján elfogadta a Magyarország
2012.

évi központi költségvetésér®l szóló törvényt.

A jogszabály 2012.

ja-

nuár elsején lép hatályba. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése; bevételi
f®összeg  1700067,9 millió forint, kiadási f®összeg 1735412,1 millió forint,
hiány 35344,2 millió forint. A bevételi és kiadási f®összegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett
kiadásaihoz nyújtott támogatást a jogszabály els® melléklete tartalmazza.
[2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetésér®l]
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 Az Alkotmánybíróság határozatában megállapítja, hogy a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999.

(IX. 8.)

EüM rendelet, b®r-

és nemibeteg-gondozó egészségügyi szolgáltató által kiadandó orvosi igazolást
tartalmazó melléklete nemzetközi szerz®désbe ütközik, ezért 2011. december
31-i hatállyal megsemmisíti.
[1/2011. (I.14.) AB határozat]

 Megjelent a Kormány 313/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelete az önálló orvosi
tevékenységr®l szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról  a praxis engedélyr®l, az OALI praxiskezel®kénti kijelölésér®l. A praxiskezel® országos nyilvántartást vezet a praxisengedélyekr®l, a tartósan betöltetlen körzetekr®l, valamint a
praxisjogra vonatkozóan lebonyolított adásvételekr®l.

 A kormány év végén 1503/2011 (XII. 29.) határozatában döntött az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (OGYTT) felállításáról.

A Tanács a nemzeti

er®forrás miniszter véleményez®, javaslattev® testületeként m¶ködik a jöv®ben.

Legfontosabb feladata az egységes, országos kórházi gyógyszeralaplis-

ta kialakítása, folyamatos monitorozása, a gyógyszer közbeszerzések szakmai
el®készítése, értékelése, a kórházi gyógyszerfelhasználás és beszerzés szakmai,
valamint gazdaságossági szempontú elemzése. Emellett az OGYTT feladata a
hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésével,
valamint a járóbeteg-ellátás keretében támogatott gyógyszerek támogatásának felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatok kidolgozása is.

A Tanácsban az

egészségügyi szakmai kollégium elnöke által meghatározott kollégiumi tagozatok (Aneszteziológia és intenzív terápia; Infektológia; Belgyógyászat endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek; Reumatológia; Tüd®gyógyászat;
Transzfuziológia és hematológia; Onkológia és sugárterápia; Kardiológia; Neurológia; Pszichiátria és pszichoterápia; Háziorvostan; Csecsem®- és gyermekgyógyászat; Gyógyszerellátási gyógyszerészet; Kórházi klinikai gyógyszerészet)
képviseltetik magukat.
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B. melléklet: Infrastruktúra
fejlesztések
1

Lakó Erika

Alapellátás, járóbeteg szakellátás
Budapest
 Megnyílt Budapesten Európa els® Cochleáris Implantátum és BAHA (BoneAnchored Hearing Aid - csontba horgonyzott hallókészülék) Tudásközpontja,
ahol a halláskárosodást javító eszközök mellett a m¶tétre váró beteget megismertetik a rájuk váró eljárásokkal. A klinikákkal együttm¶ködve térítésmentesen vállalják a m¶tétre történ® teljes kör¶ felkészítést és az utókezelést.
(A halláskárosodáson javító, orvosi jelleg¶ beavatkozások teljes összegét fedezi az OEP. A súlyosabb halláskárosodásban szenved®kön segít® úgynevezett
cochleáris implantátumok javítását viszont csak 90 százalékban nanszírozza
az OEP.)

 Felújítás után átadták a XV. Kerületben a Zsókavár utca 42-44. számú orvosi
rendel® épületét. A 10 háziorvos, 5 gyermekorvos, 7 véd®n®, 5 fogorvos és a
betegek 1,5-2 évig nem tudták használni az épületet.

Baranya megye
 Sellyén felavatták az Ormánság Egészségcentrumot, ami közel 900 millió forintba került. Az 1500 négyzetméteres, akadálymentes, új intézményben b®vült
a szakrendelések száma, a meglév® n®gyógyászat, reumatológia, szemészet,

1A

felsorolás nem teljes kör¶, els®sorban a sajtóban megjelent hírekre támaszkodik.
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b®rgyógyászat, pszichiátria és labordiagnosztikai mellett fül-orr-gégészetnek,
sebészetnek, gyermek- és feln®tt ortopédiának, belgyógyászatnak, diabetológiának, gyermekgyógyászatnak, ideggyógyászatnak, urológiának, kardiológiának,
tüd®gyógyászatnak, röntgen- és ultrahang-diagnosztikának is helyet adtak. Az
épületben kap helyet a két sellyei feln®tt háziorvosi körzet, valamint a gyermekorvosi alapellátás, a véd®n®i szolgálat, a két fogászati rendel®, a központi
háziorvosi ügyelet és kialakításra kerül egy gyógyszertár is.
A harminchét ormánsági településre kiterjed® egészségügyi alap- és szakellátást biztosító intézmény június elsejét®l várja a betegeket megemelt óraszámban (kétszáz óra szakorvosi és kilencven óra nem szakorvosi rendelési id®ben),
kib®vített szakrendelésekkel és szolgáltatásokkal. Az egészségközpont szolgáltatásai nem csak beutalóval vehet®k igénybe, hanem vállalnak például menedzsersz¶rést, illetve térítéses szakellátást is.

 Pécsett befejez®dött a Lánc utcai járóbeteg szakellátó intézmény három ütemben zajló felújítása.

Hazai és uniós forrásból több mint kétszázmilliót fordí-

tottak az épület felújítására, nyílászáróinak cseréjére, az elektromos hálózatra,
illetve f¶tés-korszer¶sítésre. Mintegy százmillióba került az informatikai rendszer és száztíz millióba a rövidesen megérkez® új orvosi eszközök, diagnosztikai
berendezések, köztük új digitális röntgen, ultrahangkészülék, debrillátorok és
EKG-készülékek. Az orvosi gépek és m¶szerek 140 millióba kerültek.

Bács-Kiskun megye
 Madarason átadták a 33 millió forint érték¶ egészségügyi központot, így egy
helyre koncentrálták az egészségügyi ellátásokat.

 Október közepén átadták Dunavecsén a közel 600 millió forintból felújított
szakrendel®t.
A 731 négyzetméteres épületet emelet-ráépítéssel 1500 négyzetméteresre növelték.

A kétszeres b®vítésre azért volt szükség, mert így növelhették a heti

ellátási óraszámot.
Fejl®dött a gép- és m¶szerpark (digitális röntgen, panorámaröntgen, új ultrahangos vizsgáló)

 Hét új fogorvosi rendel®ben fogadják a betegeket Kiskunfélegyházán. A mintegy ötvenmillió forintos beruházás kilencven százalékát pályázati pénzb®l nanszírozta az önkormányzat, így a városra csupán 10 százalékos önrész hárult.
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 Gátérben megnyílt a település els® patikája a faluházban.
 Átadták Dunavecsén a dönt®en központi támogatásból felújított, b®vített kistérségi betegellátó központot.

Az intézmény 52 új, nagy érték¶ orvostech-

nológiai eszközzel is gyarapodott. Heti 200 órára b®vült a szakorvosi ellátás.
Korszer¶ el®jegyzési és tájékoztatási rendszert vezettek be. A fejlesztéssel 11
egészségügyi munkahely jött létre.

 Felavatták Soltszentimrén az új egészségházat. Pályázati támogatás mellett,
mintegy 12 milliós öner®vel, a falu csaknem félszáz milliót költött a régi épület
felújítására. Egy kisk®rösi patika az épületben üzemeltet egy ókgyógyszertárat. Itt kap helyet a véd®n®i szolgálat, illetve a fogorvosi rendel®t is itt alakítják
ki.

Békés megye
 Mintegy 43 millió forintból felújították az egészségházat Méhkeréken. Ehhez
a projekthez az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 39 millió 575 ezer
forint vissza nem térítend® támogatást nyertek, amelyhez saját er®b®l mintegy
3,5 millió forintot társítottak.

 Nappali kórház kezdte meg m¶ködését Szarvason, a Szabadság utcai kistérségi
szakrendel®ben. A nappali kúraszer¶ ellátás bevezetése a szakrendel® 600 millió
forintos felújítási projektjének részét képezte. Nincs még kialakított protokoll,
ezért a társadalombiztosító ideiglenesen járóbeteg-ellátásként nanszírozza a
nappali kórházat.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Befejez®dött a Tiszaújvárosi Rendel®intézet felújítása. Az intézmény 1,3 milliárd forintból újult meg. A beruházás keretében b®vítették az épületet, illetve
az eszközpark is megújult. Több mint 300 millió forint értékben orvosi gépeket, berendezéseket szereztek be, és európai szabványnak is megfelel® központi
sterilizáló rendszer került kiépítésre.

 Átadták a dél-borsodi Tiszatarján megújult orvosi rendel®jét.
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 Május másodikán elindult a szakorvosi rendelés a tokaji Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpontban, amelyet uniós forrásból egy milliárd forintból valósítottak meg.

 Befejez®dött Szendr®n a gyermekorvosi rendel® felújítása. Közel 12 millió forintból, mind építészeti, mind berendezési tárgyaiban megújult az intézmény.

 A BorsodChem (BC) Zrt. felavatta újonnan felépített egészségügyi központját
az észak-borsodi Kazincbarcikán. A mintegy 500 négyzetméter terület¶, kétszintes, korszer¶ épületben jelenleg 90-100 ember kap naponta egészségügyi
ellátást, ám a kapacitás igény szerint tovább b®víthet®.

A 335 millió forint

összérték¶ beruházást saját forrásból, teljes egészében a BorsodChem nanszírozta.

Az új intézmény els®sorban a BorsodChem munkavállalói számára

nyújt egészségügyi ellátást az év 365 napján napi 24 órában, de a szolgáltatásokat hétköznapokon rendelési id®ben Kazincbarcika valamennyi lakosa is igénybe veheti.

Az alapellátás, valamint az intézményben nyújtott belgyógyászati,

szemészeti, n®gyógyászati szakellátás, továbbá ultrahang- és laborszolgáltatás
valamennyi költségét a munkáltató nanszírozza.

Heves megye
 Magánberuházás keretében új egészségcentrumot adtak át Egerben. A beruházás 210 millió forintba került. A Platán Centrumban két házi gyermekorvosi
rendel®t, öt véd®n® részére tanácsadó helyiségeket és irodákat, négy szakorvosi
rendel®t és fogorvosi rendel®t alakítottak ki. A rendel®ket 50-60 millió forint
érték¶ orvosi m¶szerekkel és berendezésekkel szerelték fel. A betegek február
1-jét®l vehetik igénybe a centrum szolgáltatásait.

A házi gyermekorvosok és

a véd®n®k az egészségbiztosítás által nanszírozott ellátást nyújtják, a szakorvosok  kardiológus, reumatológus, belgyógyász, b®rgyógyász, pszichiáter 
egyel®re magánrendelést folytatnak.

A tulajdonosok elindítják az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott szakellátások engedélyeztetési eljárását is.

 Recsken felavatták az új egészségügyi komplexumot, melyhez 121 millió forint
uniós támogatást nyertek A beruházás során 664 négyzetmétert építettek be,
újítottak fel. Az akadálymentesített létesítményben helyet kapott a két körzeti
orvosi rendel®, a szomszédos hét település éjszakai és hétvégi orvosi ügyelete,
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a fogorvosi rendel®, egy zikoterápiás szakellátásnak helyet adó részleg, két
kocsi állásos ment®állomás, s ezek kiszolgáló létesítményei.

 Immár két fogorvosi rendel®ben várják a pácienseket Füzesabonyban. Korábban egy helyiségben dolgoztak a fogorvosok, de most külön gyógyító helyeket
alakítottak ki számukra a helyi Egészségügyi Központban.

Az önkormányzat

mindkét helyiségbe vásárolt egy új, korszer¶ fogorvosi széket, a kett® együtt
több mint 7 millió forintba került.

 Mintegy 12 milliós beruházásnak köszönhet®en új alapellátási rendel®ben gyógyulhatnak a novaji betegek.

Komárom-Esztergom megye
 A kórházi f® telephelyre költözött a fogászati szakrendel® Tatabányán. A mintegy 31 millió forint érték¶ beruházás költségét Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata el®legezte meg.

Az önkormányzat bérli az ellátási területé-

hez tartozó rendel®ket a kórháztól, így a beruházási költség erejéig mentesül a
bérlemény bérleti díjának megzetése alól.

 Felújított épületben fogadja az ellátásra szorulókat a dorogi járóbeteg-szakrendel®.
A beruházáshoz a Közép-dunántúli Operatív Programon elnyert mintegy háromszázmillió forintra volt szükség, amit az önkormányzat további hatvanmillióval egészített ki.

A pályázat részét képezte egy foszforlemezes képolvasó

berendezés beszerzése is.

Pest megye
 Az abonyi Kostyán Andor Rendel®intézet megkapta a végleges használatba
vételi engedélyt.

 Átadták a felújított Szigetszentmiklósi Emeltszint¶ Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központot. A beruházás csaknem 900 millió forintba került. Az összeg 90 százalékát uniós forrásból nanszírozták. A projekthez 10 százalékos öner®re volt
szükség.

 Tizennégy szakrendeléssel megnyitotta kapuit a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI), amely uniós társnanszírozással, a Szentendre 1000
év+ program részeként újult meg.
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Somogy megye
 926 millió forintból uniós és állami támogatással épült fel Csurgón, a térségi
járóbeteg-szakellátó központ. Az induláshoz tagi kölcsönt kapott  lakosonként
200 forintot  tizenhét települést®l a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprot Kft, hogy el tudjon indulni a m¶ködés is.

 Befejez®dött a kaposvári fürd®komplexum 3,5 milliárdos fejlesztése; pénteken
átadták az Európai Unió által 750 millió forinttal támogatott létesítményt.

 A fonyódi és lengyeltóti kistérséget ellátó fonyódi járóbeteg-szakellátó központot uniós támogatással fejlesztették, a beruházáshoz (400 millió forint) a helyi
önkormányzat tulajdonában lév®, az intézményt üzemeltet® Egészségügyi Nonprot Kht., illetve a város 20 millió forintos öner®vel járult hozzá. Megújult és
b®vült a szakrendel® 35 éves épülete, felújították és b®vítették az intézmény
orvosi m¶szerparkját, informatikai infrastruktúráját is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Felavatták a nyírgyulaji egészségházát.

A közel 82 millió forintos összkölt-

séggel elkészült egészségházban kap helyet a háziorvosi alapellátás, a körzeti
véd®n®i ellátás, valamint az iskola-egészségügy.

A nyitásra több orvosi m¶-

szert is beszereztek (például látásélesség-vizsgálót, magzati szívhangvizsgálót,
vércukorszintmér®t).

 Az Európai Unió támogatásával 1,2 milliárd forint érték¶ fejlesztés fejez®dött
be a Nyíregyházához tartozó Sóstógyógyfürd® parkfürd®jében.

 Körzeti egészségház épült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penyigén. A beruházás közel 50 millió forintba került, amelynek kilencven százalékát uniós
támogatás adta. A leghátrányosabb kistérségek felzárkózását támogató pályázati konstrukció keretében felépített 280 négyzetméteres, akadálymentesített
épületben a háziorvosi rendel® és a véd®n®i szolgálat kapott helyet.

Tolna megye
 Lezárult a tamási rendel®intézet rekonstrukciója és befejez®dött a szakrendelések modern m¶szerekkel való felszerelése. A beruházás a 420 millió forintba
került.
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Veszprém megye
 Balatonalmádiban 650 millió forintból létesített kistérségi járóbeteg-ellátó intézetet adtak át. Az ezerötszáz négyzetméteres egészségházba 13 féle szakorvosi rendeléssel várják a betegeket.

A projekt során kialakítottak egy új,

akadálymentesített rendel®intézetet, ahol egy helyre kerültek a háziorvosi és a
szakrendelések.

 Járóbeteg-szakellátó központot avattak Zircen. A bakonyi város új egészségügyi intézménye 888 millió forintos fejlesztéssel valósult meg. A kétezer négyzetméter alapterület¶ új intézményben az emelt szint¶ szakellátások körében az
egynapos sebészet mellett új lesz az urológia, az aneszteziológia és a gyermekgyógyászat, de ott lesz a városi és kistérségi háziorvosi ügyelet is. A járóbetegszakellátó központ létesítéséhez 800 millió forintos uniós támogatást nyert a
zirci Erzsébet Kórház és Rendel®intézet, ehhez az önkormányzat 88 milliót tett
hozzá.

 Gyógyászati centrumot avattak a pápai termálfürd®ben. A kétszintes, 1500
négyzetméter alapterület¶ egészségügyi szolgáltatóház 1,071 milliárd forintba
került, az összegb®l 428 millió forint volt az uniós támogatás, A kétszintes gyógyászati centrumban els®sorban mozgásszervi rehabilitációt és reumatológiai
kezeléseket végeznek. A centrumban mintegy húszféle ellátás vehet® igénybe,
például van zikoterápiás és lézeres, valamint a legkorszer¶bb iszapos reumakezelés, súlyfürd®, többféle masszázs és gyógytorna is.

Fekv®beteg szakellátás
Budapest
 Megújult és b®vült a budapesti Uzsoki utcai Kórház. A f®városi fenntartású
kórház három régi szárnyát felújították és három új szárnyat is kialakítottak.
A 6,5 milliárd forintos beruházáshoz a F®városi Önkormányzat 4,3 milliárd
forint európai uniós támogatást kapott az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) keretében.

E projekt keretében megújult a regionális egészségügyi

központ sürg®sségi betegellátó osztálya, ortopéd-traumatológiája, szülészetin®gyógyászati, neurológiai, belgyógyászati, nukleáris medicina, valamint patológiai osztálya, illetve több szakambulancia.
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 200 millió forint érték¶ beruházásnak köszönhet®en megújult a Bethesda Gyermekkórház. Az átadott napkollektoros és h®szivattyús rendszer a kórház mindhárom épületét ellátja h¶t® és f¶t® energiával.

A költségek 90 százalékát a

Norvég Alap, a fennmaradó részt a kórház alapítványa állta.

 Új épülettel és helikopter leszállóval b®vült a F®városi Önkormányzat Szent Imre Kórháza. A beruházásnak köszönhet®en, amely az Európai Unió és a magyar
állam támogatásával valósult meg angiográás m¶t®vel, speciális intenzív részleggel, cardiometabolikus centrummal (itt több szív-érrendszeri diagnosztikai
és terápiás beavatkozása kerül sor), kliniko-farmakológiai egységgel, valamint
megújuló prolokkal b®vült a kórház szolgáltatása.

 Megújult az intenzív osztály a Madarász utcai Gyermekkórházban. A beruházás
értéke meghaladta a 75 millió forintot, melyhez a F®városi Önkormányzat biztosított 30 millió forintot, a Gyermekkor Alapítvány több mint 25 millió forintot,
az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány további 17 millió forintot.

 Átadták az Országos Onkológiai Intézet új belgyógyászati tömbjét. Az OOI
5,4 milliárd forintos uniós forrást nyert, aminek ez az átadás az els® lépcs®je.

 A Semmelweis Egyetem B®rklinikáján új pszoriázis kezelési és tanácsadási központ kezdte meg m¶ködését. Kialakításához a klinika részben a Norvég Alapok
pályázatát, valamint szakképzés támogatási juttatásokat tudott felhasználni.

 Közel 8 millió forintos magánadományból csaknem teljesen megújult a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztálya.

Baranya megye
 Pécsen megnyílt az ország els® gyermekhospice-háza, amelyet a Szemem Fénye
Alapítvány építtetett.

Bács-Kiskun megye
 622 millió forintból befejez®dött a kecskeméti megyei kórház sürg®sségi betegellátó osztályának (SBO) átalakítása.

Az osztály a korábbinál jóval nagyobb

területen korszer¶ felszerelésekkel, kib®vített orvosi gép-, m¶szerparkkal tudja
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ellátni a betegeket. A felújítás nemcsak átépítést jelentett, hanem a munkafolyamatok átszervezését is. Ezentúl egy úgynevezett  egy bemeneti kapus" sürg®sségi ellátó rendszer m¶ködik majd az osztályon. A projekt keretében 27-féle,
összesen 48 darab orvosi gépet és m¶szert szereztek be, ami az SBO teljes m¶szerparkjának 57 százalékos megújulását jelentette. A beszerzés része volt többek között CT-berendezés, mobil ultrahang- és röntgenkészülék, debrillátor,
lélegeztet®gép, altatógép, vérmelegít®, vérkészítményh¶t®, vérgáz-analizátor,
betegellen®rz® monitorok, ágytálmosó berendezés és intenzív ágyak.

Csongrád megye
 Elkészült a szentesi Dr.

Bugyi István Kórház új sürg®sségi szárnya.

Az új

épület kialakítása a szentesi kórház sürg®sségi ellátását javító, mintegy 530
millió forintos összköltség¶ program els® eleme.

Gy®r-Moson-Sopron megye
 A gy®ri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Neuropathia centrum kezdte
meg m¶ködését.

A szenzoros és autonóm neuropathia diagnosztizálására al-

kalmas centrum Gy®r-Moson-Sopron megye mellett a Nyugat-Magyarországon
él®k, els®sorban Komárom-Esztergom, Veszprém és Vas megye lakosságát látja
el.

Ugyanott az emészt®szervek diagnosztikájára és gyógykezelésére létreho-

zott gasztroenterológiai és endoszkópos laboratóriumot adtak át. A több mint
200 millió forintos beruházás központi forrás nélkül, a megyei önkormányzat,
továbbá Gy®r város támogatásával, valamint számos cég és vállalkozás adományaiból, illetve a kórház bels® er®forrásainak átcsoportosításával valósult meg.
Elkészült a kórház egyik épületének tetejére tervezett helikopter-leszállópálya
is, és várhatóan a jöv® hónap közepét®l üzemelhet.

A 11,3 milliárdos kór-

házfejlesztés részeként megvalósuló beruházásra azért van szükség, mert az
intézménybe hetente négy-öt, speciális kezelésre szoruló beteget szállítanak
ment®helikopterrel. A program részeként kórházi telephelyeket vontak össze és
új, a zet® betegek számára nyitott hotelépülettel is gazdagodik az intézmény.

Hajdu-Bihar megye
 A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (DEOEC) Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetében ®ssejt laboratóriumot hoztak létre
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európai uniós támogatással. A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében, 777 millió forintos költségvetéssel valósult meg, amib®l 600 millió forint az uniós támogatás, illetve a hazai társnanszírozás. A DEOEC szülészeti
és n®gyógyászati klinikáján egyágyas szül®szobákat adtak át; a négy különálló, fürd®szobás szobát a legkorszer¶bb szül®ágyakkal és barátságos bútorokkal
rendezték be.

Saját forrásból, csaknem 100 millió forint érték¶ beruházással

a neonatológiai tanszék b®vítése részeként készültek el az egyágyas szül®szobák, s korszer¶sítették a régi szül®szoba m¶t®jét is. A fejlesztés részeként 200
négyzetméterrel n®tt a klinika alapterülete, és 100 négyzetméternyi terület újult
meg.

Heves megye
 Befejez®dött a Mátrai Gyógyintézet Központ csaknem egymilliárd forint érték¶ beruházása, amelyhez a Norvég Alap 804 millió forinttal járult hozzá, ami
a teljes beruházás 85 százaléka.

A fennmaradó összeget az intézmény saját

forrásból biztosította.

Nógrád megye
 Új sürg®sségi osztályt adtak át Balassagyarmaton a Kenessey Albert Kórház és
Rendel®intézetben. A beruházás 340 millió forintba került, melyhez 293 millió
forintot nyert el a város fenntartásában m¶köd® intézmény, és 46 millió forint
saját er®t biztosítottak.

181 négyzetméterrel b®vítettek egy épületszárnyat,

helikopter-leszállót alakítottak ki a tet®n, létrejött a gyermek sürg®sségi osztály
és nagy érték¶ eszközöket, m¶szereket is beszereztek.

Veszprém megye
 Átadták az ajkai Magyar Imre Kórház új sürg®sségi osztályát.

A kórház a

sürg®sségi ellátás fejlesztésére kiírt pályázaton 400,6 millió forint vissza nem
térítend® uniós támogatást nyert, a projekthez Ajka önkormányzata 44,5 millió forinttal járult hozzá.

Az új létesítmény 1100 négyzetméteres területén a

ment®k fogadására alkalmas zárt helyiség mellett várótermet és több vizsgálót
is kialakítottak, valamint új orvostechnikai eszközöket vásároltak.
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 A megújult zirci Erzsébet Kórház-Rendel®intézet nappali kórházi és egynapos
sebészeti beavatkozásokat is biztosít a jöv®ben.

Zala megye
 Elkészült a Zala Megyei Kórház sürg®sségi osztálya, amely januártól váltja fel
a jelenleg az intézményben még 17 osztályon folyó sürg®sségi ellátást.

Mentés
 Új esetkocsikat avattak az Országos Ment®szolgálatnál. A központi költségvetés 850 milliós forrásából vásárolták a 37 (sárga) esetkocsit.
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2

Lakó Erika

Eszközfejlesztések 2011
Budapest
 A Semmelweis Egyetem (SE) Kardiológiai Központjában új szív CT-t adtak
át.

A kutatóegyetemi támogatás keretéb®l megvásárolt berendezés helyette-

sítheti az érfestéses szívkatéterezést.

(A Semmelweis Egyetem tavaly nyerte

el a kutatóegyetem címet; az ehhez kapcsolódó fejlesztési programra 3 milliárd
forint támogatást kapott a következ® három évre a TÁMOP pályázat keretében, melynek témája a  Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis
Egyetemen .)

 A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház közel kétszáz millió forintos saját forrásból
teljes egészében digitalizálta radiológiai eszközparkját.

 A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány egy debrillátort és egy pulzoxymétert
adományozott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak.

 Speciális ágyakkal gazdagodott az Országos Onkológiai Intézet  B BelgyógyászatiOnkológiai Osztálya a Béres Alapítvány jótékonysági koncertjének bevételéb®l.

 1,6 millió eurós támogatásban részesült az Országos Onkológiai Intézet (OOI)
a Norvég Alapból. Az elnyert támogatásból a daganatok molekuláris diagnózisára alkalmas berendezéseket helyeztek üzembe.

2A

felsorolás nem teljes kör¶, els®sorban a sajtóban megjelent hírekre támaszkodik.
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 Az  Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 13 millió forint érték¶ életment® altató-lélegeztet® rendszert adott át a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részleg onkológiai osztályának.

A beszerzéshez számos magánsze-

mély és cég adományára volt szükség.

Baranya megye
 Átadták a Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetében a sugárterápiás
lineáris gyorsító berendezést, az eszközt a pécsi klinika öner®b®l vásárolta meg.

 Kevesebbet kell várakozni a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra a Pécsi Tudományegyetem klinikáin, miután újabbra cserélték a traumatológiai központ
CT-készülékét. A használt, de jó állapotú eszközt közbeszerzési eljárással vásárolták 48 millió forintért.

 Huszonöt speciális gyerekágyat kapott Németországból a Szigetvári Kórház. A
több millió forint érték¶ adomány egy magánembernek köszönhet®en került a
Baranya megyei város egészségügyi intézményébe.

Bács-Kiskun megye
 Speciális fogászati röntgenkészüléket helyeztek üzembe Kecskeméten a Honvéd Kórházban.

Az Amerikából érkezett készülék panorámafelvételeket tud

készíteni páciensek fogairól, de emellett alkalmas arcüregi, illetve ízületi betegségek sz¶résére, és szájüregi gócpontok, illetve egy kisebb kamera segítségével
a nyelv alatti és szájfenéki elváltozások diagnosztizálására is. A fogászati berendezés nyújtotta el®nyöket nemcsak a honvédség dolgozói, hanem az OEP
által nanszírozott fogászati rendelésre érkez® civil páciensek is élvezhetik.

 Új m¶szerekkel gyarapodott a kiskunfélegyházi városi kórház. Egy pénzintézet
500 ezer és az Egészségért Közalapítvány 50 ezer forintos adományából egy
spirométer és egy kilégzési hidrogénmér® készüléket vásároltak, mely eszközöket a gyermek-járóbetegszakrendelésen fogják használni.

 Két új gépet nyert a kiskunhalasi Semmelweis Kórház az egyik bank által indított
gyermek-egészségügyi programban. Az eszközök (kékfény-terápiás készülék az
újszülött kori sárgaság kezelésére) közel kétmillió forintba kerültek.
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 Egymillió forint érték¶ adománnyal gyarapodott a Bajai Szent Rókus Kórház
kardiológiai szakrendelése.

Az új eszköz egy alapm¶szer és nagy segítséget

nyújt az aritmiák, az eszméletvesztések diagnosztizálásában. (Az adományt az
AXIÁL kft-t®l kapták.)

Békés megye
 A békési egyesített egészségügyi intézmény és rendel®intézetbe új, mintegy
110 millió forint érték¶ digitális röntgenkészülékkel gazdagodott. A készüléket
Németországból hozták.

 Több mint 8 millió forintot kapott a Pándy Kálmán Megyei Kórház egy amerikai gyógyszer-fejleszt®- és forgalmazó cégt®l a kutatások körülményeinek javítására. Ebb®l az összegb®l készült el a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás
Centrumban egy vizsgálati szoba, melyet a tudományos munkában résztvev®
orvosok, n®vérek használhatnak.

 Közel négymillió forint érték¶ orvosi eszközöket (pulzoxymétereket és infúziós
pumpákat) adományozott a Daganatos Betegekért Alapítvány a gyulai Pándy
Kálmán Megyei Kórház gyermekosztályának.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Új, a betegbiztonság növelését célzó gyógyszerelési technológiát telepít a 2400
ággyal rendelkez® miskolci kórházba a HungaroCare Kft.

Mez®kövesd Város Rendel®intézete a kés®bbiekben tovább b®víthet® szívultrahang
berendezéssel gazdagodott, melyhez a forrást a város biztosította.

Hajdú-Bihar megye
 A Baross Gábor-program keretében 34 millió forintos támogatást kapott a Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézete egy olyan készülék beszerzéséhez,
amellyel az anyagcsere-folyamatokban, így az elhízásban szerepet játszó sejtek
oxigénfogyasztását tudják mérni.

A beszerzést a Nemzeti Kutatási és Tech-

nológiai Hivatal, az Országos Tudományos Kutatási Alap és a Norvég Alap
támogatta.
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Heves megye
 A Bugát Pál Kórházban ötmillió forint érték¶ inkubátort adtak át a Mátrai
Er®m¶ támogatásában.

 A gyöngyösi kórházban folytatódott a m¶szerpark megújítása. Az egészségügyi intézményt 38 millió forinttal a mátraalji város önkormányzata is támogatta. Nélkülözhetetlen m¶téti eszközöket, fels®-közép kategóriás kardiológiai
ultrahangot, EKG- és holter-készülékeket, ambuláns vérnyomásmér® monitort,
elektromos koponyaf¶részt, valamint a kismamák és a baba vizsgálatára szolgáló NST készüléket, szövettani vízfürd®t, sebészeti gyorsfagyasztó készüléket,
proctológiai kézi vizsgáló eszközöket is beszereztek az összegb®l.

 A gyöngyösi Bugát Pál Kórház szemészetén üzembe helyeztek egy új szemfenéki
lézerkészüléket, és egy olyan lézeres gyógyító eszközt is, amely

Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Ötvenmillió forintos adományt kapott a napokban a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendel®intézet a Szerencsejáték Zrt.-t®l, mely
összeget az intézet a gyógyító munkához nélkülözhetetlen orvosi m¶szerek beszerzéséhez használhatja fel (ultrahang-diagnosztikai készülék, nyaki erek ultrahangos vizsgálatára alkalmas m¶szer, szemészeti uoreszcein angiográa végzésére alkalmas m¶szer, transcranialis dopplerkészülék, újszülöttek teljes kör¶
hallásvizsgálatához szükséges mér®készülék, sebészeti osztályon használható
speciális szívókészülék, digitális kamerával ellátott mikroszkóp a patológiai osztály részére, valamint n®vérhívó berendezés).

 A Mez®túri Városi Kórház pályázati adományból új, orvosi m¶szereket kapott
közel egymillió forint értékben.

Az eszközök (két gyógyszeradagolós infúziós

pumpát, laringoszkópot) az intézmény gyermekosztályára kerültek. hályogm¶tétek után kialakuló szöv®dmények megel®zését segíti.

Komárom-Esztergom megye
 A tatabányai Szent Borbála Kórház komplett video-endoszkópos toronyrendszert kapott a Gyermekrák Alapítványtól 42 millió forint értékben.
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 A Szent Borbála Kórházban ezentúl lehet®ség lesz egyágyas, emelt szint¶ komfortos elhelyezés igénybe vételére a VIP-szobában és apartmanban.

 A Szent Borbála Kórház patológusai ezentúl egy telepatológiai rendszer segítségével készítik a szövettani, citológiai leletek kiértékelését.

Az informatikai

rendszer kiépítését 2010-ben kezdte meg a kórház, amelyhez a Szent Borbála
Kórház mellett az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, a Pécsi Orvostudományi Egyetem is csatlakozott.
A munkafolyamat, amíg a festett tárgylemez el nem készül, megegyezik a hagyományos eljárással. A mintát a metszet-szkennel® segítségével digitalizálják.
Az interneten keresztül bonyolított metszet-konzultáció azonnali megbeszélést
tesz lehet®vé a szakemberek számára.

 A tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendel®intézet laborja új,
korszer¶, a vér- és vizelet teljeskör¶ ellen®rzésére alkalmas berendezéssel gazdagodott.

Pest megye
 Korszer¶ MR- és angiográás készüléket adtak át a Pest Megyei Flór Ferenc
Kórházban. A beruházást részben pályázati segítséggel a kórház közrem¶köd®je
a HUNIKO Egészségügyi Szolgáltató Központ valósította meg.

Somogy megye
 A marcali városi kórház több segítséget is kapott magánfelajánlásból:



Kb. kétmillió forint értékben betegápolást segít® eszközöket, köztük többek között speciális mozgató ágyat és betegszállító kocsikat, a belgyógyászatra pedig ötvenhat ágyat és huszonhét éjjeliszekrényt,



Négyszáz sótégla került a marcali kórház gyermekosztályán kialakított sószobába. A megvalósításhoz jótékonysági bál bevételét, a marcali kórházhoz tartozó körzetb®l más önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozók
támogatását is felhasználták.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Az alulkezelés és a túladagolás kockázatát minimalizáló rendszert vezetett be
daganatos betegek kemoterápiájában a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház.
A rendszer egy számítógépes programból és egy elektronikus mérlegb®l áll, ami
a kezel®orvosok által megtervezett kezelésre, a gyógyszerészek által ellen®rzött
terápiás szerekre és a beteg állapotára vonatkozó adatok segítségével pontosan
beállítja és el is készíti az aznapra szükséges infúziót.

Mentés
Békés megye
 Korszer¶ eszközöket adományozott a Békés Megyei Ment®alapítványnak a Közösség Misszió Szeretetszolgálata. Az adomány vérnyomásmér®kb®l, vércukorszintmér®kb®l, fonendoszkópokból, illetve egy ultrahangos párásítóból áll.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 A szendr®i ment®szolgálat 400 ezer forint értékben jutott hozzá els®sorban
gyermekek mentéséhez, ellátásához szükséges eszközökhöz a K&H Gyógyvarázs program segítségével.

Hajdú-Bihar megye
 A biharkeresztesi ment®állomás egymillió forint értékben, a berettyóújfalui ment®állomás hétszázezer forint értékben kapott életmentéshez szükséges orvosi
m¶szereket, eszközöket az Országos Ment®szolgálat Alapítványtól (OMA).

Jász-Nagykun-Szolnok megye
 A jászkiséri ment®állomás mintegy 800 ezer forintos támogatást kapott a K&H
Gyógyvarázs program segítségével. Az új motoros szívó eszméletlen állapotban
lév® betegeknél nyújt segítséget a váladék elszívásában. A szervezet oxigén ellátottságának szintjét ellen®rizhetik a szintén most beszerzett új pulzoximéterrel, a balesetet szenvedett kisgyermekek szállítását pedig a bébirögzít®, illetve
a gyermekgerinchordágy segíti.

134

C. melléklet: Eszközfejlesztések

 A jászberényi ment®állomás járm¶vei újabb eszközökkel gyarapodtak. Összesen 250 ezer forintot fordíthattak eszközfejlesztésre. A támogatások eredményeként már kaptak egy gyermeklélegeztet® ballont, illetve egy pulzoximétert.
Folyamatban van egy másik gyermeklélegeztet® ballon beszerzése, illetve egy
GPS-berendezés vásárlása is. Az új eszközöket magánszemélyek és cégek adományaiból összegy¶lt pénzb®l szerzik be.
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2011-ben az Állami Számvev®szék az alábbi egészségüggyel kapcsolatos jelentést
tette közzé(www.asz.hu):

1126 sz.
Jelentés a háziorvosi ellátás m¶ködésének és pénzügyi feltételrendszerének ellen®rzésér®l
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alapképzések ráépül®
szakképzéseinek támogatása
2011-ben (részletes eredmények)
Demeter Józsefné

A Bíráló Bizottság által támogatásra javasolt szakképesítések és
képz®helyek
CT-MRI szakképesítés
Raul Wallenberg Humán Szakképz® Iskola és Gimnázium pályázata 10 f®vel, mert
a radiográfus ráépül® szakképesítések körében e szakképesítésb®l 2008-2010 között
nem indult az országban szakképzés, és a m¶ködési nyilvántartásban is összesen csak
8 f® szerepel.

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens szakképesítés
A Debreceni Egyetem Egészségügyi F®iskolai Kar pályázata 11 f®vel, mert a 20082010 között ezen szakképesítés 1 alkalommal indult budapesti helyszínnel.

Így a

régióban a jelzett szakképesítés hiányterületnek min®síthet®, tekintettel a Jósa András Oktató Kórház felújított cardiovascularis centrumára.

Klinikai neuroziológiai szakasszisztens szakképesítés
Kanizsay Dorottya Szakképz® Iskola Bp., pályázata 10 f®vel.

Ebben a szakképe-

sítésben 2006 óta nem volt képzés, a szakképzettséggel még nincs szakdolgozó a
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rendszerben.

A pályázó a Magyar Klinikai Neuroziológiai Társaság felkérésére, és

támogatásával kívánja indítani a szakképzést.

Légz®szervi szakápoló szakképesítés
A Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság pályázata 10 f®vel.

A légz®szervi szakellátás területén szakképzés az elmúlt években

nem indult az országban, az Egyetem Pulmonológiai Klinikája és több szakellátó
intézmény nagy szakember hiánnyal küzd.

M¶téti szakasszisztens szakképesítés
Szegedi Tudományegyetem pályázata 15 f®vel. A pályázó a Dél-alföldi Régió kórházaiban készített felmérést a hiányszakmák vonatkozásában. A régió több intézményében a m¶téti szakasszisztens szakképesítéssel rendelkez®k száma alacsony. 20082010 között az országban szakmai vizsgára összesen 38 f® jelentkezett.

Feln®tt aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítés
Szegedi Tudományegyetem pályázata 13 f®vel. A Szegedi Tudományegyetem SzentGyörgyi Albert Klinikai Központban az integrációs folyamat eredményeként a szakterületnek 5 alközpontja került kialakításra. A térség humán er®forrás igénye megváltozott, a pályázati forrás biztosítása segíti a megváltozott igény biztosítását.

Sürg®sségi szakápoló szakképesítés
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar  pályázata 11 f®vel. Az Egyetemhez
tartozó sürg®sségi ellátási centrumok szakember ellátottságát segíti a támogatás.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar pályázata 10 f®vel. A nyíregyházi kórház sürg®sségi centrumának pólusprogramban való megújulása indokolja a szakember hiány
pótlását.
Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakiskola pályázata 10 f®vel.
Az intézmény a Zala Megyei Kórház megkeresésére nyújtotta be pályázatát, a kialakításra kerül® Sürg®sségi Betegellátó Osztály szakember igényének biztosítására, a
PTE Klinikai Központ sürg®sségi centrumának humán er®forrás igényével összhangban.
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Pszichiátriai szakápoló szakképesítés
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar pályázata 12 f®vel. Pszichiátriai szakápoló képzés az elmúlt évek során nem indult az országban, így szakképesítést sem
szerzett senki. A pályán lév® szakdolgozók átlagéletkora magas, az utánpótlás biztosítása indokolt.
Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakiskola pályázata 10 f®vel.
A Nyugat-Dunántúli régióban hosszú évek óta nem indult szakképzés a szakon, így a
pszichiátriai ellátó rendszerben hiány keletkezett. A sikeres pályázat a terület szakemberigényét elégíti ki.
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F. Melléklet: EU-s támogatással megvalósuló fejlesztések nyertes pályázatai
Ajtonyi Zsuzsa
F.1. táblázat. ROP
Régió

Pályázat száma Forrás

Ki nyerte el?

Milyen célra?

2011.02.04

2013.03.31

A Perinatális Intenzív Centrum fejlesztése a Honvédkórház-Állami Egészségügyi
Központban

110 289 540

2011.12.13

2013.02.28

Semmelweis Egyetem

Műszerfejlesztés a Semmelweis Egyetem Perinatális Intenzív Centrumaiban

845 050 775

2011.12.13

2013.06.30

ERFA

SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI
EGYESÍTETT KÓRHÁZAI

"Huszár születik" - Perinatális Intenzív Centrum III. orvostechnológiai fejlesztése a Szent
János Kórházban

116 582 026

2011.12.13

2013.02.28

4.3.1/C_2-09-2f

ERFA

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
"Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése"
Szervezetfejlesztési Intézet

1 300 000 000

2011.05.11

2012.08.31

4.1.1/A-09

ERFA

Zsombó Község Önkormányzata

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Zsombón

47 734 301

2011.01.11

2012.12.31

4.1.1/C-10

ERFA

Mezőgyán Község Önkormányzat

Mezőgyáni házi orvosi rendelő felújítása

16 081 503

2011.05.26

2012.06.30

4.1.1/C-10

ERFA

Ópusztaszer Község Önkormányzat

Egészségház létesítése Ópusztaszeren

50 000 000

2011.05.26

2012.08.31

4.1.1/C-10

ERFA

Sarkad Város Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése a sarkadi kistérségben - Sarkad

49 998 000

2011.05.26

2012.12.30

4.1.1/C-10

ERFA

Végegyháza Községi Önkormányzat

Végegyháza Egészségügyi szolgáltató központ komplex felújítása

49 860 824

2011.05.26

2012.04.15

4.1.1/C-10

ERFA

Zsadány Község Önkormányzata

Egészségügyi alapellátás fejlesztése a kistérségben - Zsadány ( központi orvosi ügyelet,
fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyermekorvosi rendelő )

32 661 237

2011.05.26

2012.12.31

4.1.2/D-10

ERFA

Hodász Nagyközség Önkormányzata

Orvosi rendelők felújítása

34 829 376

2011.07.13

2013.03.01

4.1.2/D-10

ERFA

Nyírcsaholy Község Önkományzata

A nyírcsaholyi lakosság egészségügyi esélyegyenlőségi feltételeinek javítása. /Orvosi
rendelő korszerűsítése/

13 500 000

2011.04.12

2011.11.13

4.1.2/D-10

ERFA

Nyírgelse Község Önkormányzata

Orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői szolgálat kialakítása

36 238 699

2011.07.13

2012.09.30

4.1.2/D-10

ERFA

Szamostatárfalva Község Önkormányzata

Orvosi rendelő fejlesztése, rekonstrukciója, akadálymentesítése

10 130 335

2011.07.13

2012.05.31

4.1.1/A-09

ERFA

Hort Község Önkormányzata

Háziorvosi rendelők áthelyezése infrastrukturális fejlesztéssel

33 371 001

2011.01.10

2011.12.31

4.1.1/B-09

ERFA

Heves Város Önkormányzata

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában

587 986 667

2011.06.09

2013.02.28

4.1.1/C-10

ERFA

Csobaj Község Önkormányzata

Orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása Csobajon és Taktabájon

59 754 215

2011.06.09

2012.09.01

4.1.1/C-10

ERFA

Mezőzombor Község Önkormányzata

Orvosi Rendelő felújítása Mezőzomboron

27 000 000

2011.06.09

2012.12.31

4.1.1/C-10

ERFA

Ricse Nagyközség Önkormányzata

Egészségügyi központ nyílászáró cseréje, homlokzat-felújítása, hőszigetelése

16 860 196

2011.06.09

2012.12.31

4.1.1/C-10

ERFA

Sóstófalva Község Önkormányzat

Orvosi rendelő felújítása

12 500 611

2011.06.09

2012.09.30

4.1.1/C-10

ERFA

Tiszabábolna Község Önkormányzata

Orvosi rendelők és védőnői szolgálatok felújítása Tiszabábolna és Tiszadorogma
községekben

32 156 854

2011.06.09

2012.09.30

4.1.1/C-10

ERFA

Tiszaladány Községi Önkormányzat

Orvosi rendelő bővítése és a védőnői szolgálat feltételeinek kialakítása, Tiszaladány

19 000 000

2011.06.09

2012.06.30

5.2.1/B-09
KDOP
Összesen

ERFA

Balatonfüred Város Önkormányzata

A balatonfüredi rendelőintézet fejlesztése

64 882 314

2011.07.12

2011.12.31

ÉAOP

DAOP

KMOP

8 111 111 000

ÉMOP

4.3.1/A_2-09-2f

ERFA

Semmelweis Egyetem

Korányi projekt (centralizáció, a tömbszerű működés kialakítása)

4.3.1/B-11

ERFA

Magyar Honvédség Honvédkórház

4.3.1/B-11

ERFA

4.3.1/B-11

Mekkora összeget? A döntés dátuma A lejárat dátuma

11 677 579 474
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F.2. táblázat. TIOP
Régió
Dél-Alföld

Pályázat
száma

Forrás

2.2.2/C-10/1

ERFA

Mekkora
összeget?

A döntés
dátuma

A lejárat
dátuma

A koraszülöttek életben-maradási feltételrendszerének átfogó orvos technológiai fejlesztése a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában

143 506 695

2011.07.15

2012.10.09

Észak-Magyarország kicsinyeiért

359 953 843

2011.07.15

2012.09.30

Eszközfejlesztés a PIC-i babákért a Fejér Megyei Szent György Kórházban

204 000 000

2011.07.15

2012.10.14

Zala Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrumának fejlesztése

168 000 000

2011.07.15

2012.09.14

119 994 390

2011.07.15

2012.09.30

224 681 303

2011.07.15

2012.10.14

89 528 888

2011.07.15

2012.09.30

Ki nyerte el?
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
Fejér Megyei Szent György Kórház
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézet
Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

Milyen célra?

ÉszakMagyarország
Közép-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

2.2.2/C-10/1

ERFA

Nyugat-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

Észak-Alföld

2.2.2/C-10/1

ERFA

Észak-Alföld

2.2.2/C-10/1

ERFA

ÉszakMagyarország

2.2.2/C-10/1

ERFA

Dél-Alföld

2.2.2/C-10/1

ERFA

PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ

PIC fejlesztése a Pándy Kálmán kórházban

144 000 000

2011.07.15

2012.08.31

Dél-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

Pécsi Tudományegyetem

420 000 000

2011.07.15

2012.09.30

Nyugat-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Janus Pannonius Program - Korszerű Perinatális Intenzív Centrum Pécsett
Pályázat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Perinatális Intenzív Centrumának műszaki
fejlesztésére

215 961 660

2011.07.15

2012.09.30

Dél-Alföld

2.2.2/C-10/1

ERFA

49 991 625

2011.07.15

2012.07.31

Nyugat-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

Észak-Alföld

2.2.2/C-10/1

ERFA

Dél-Alföld

2.2.2/C-10/1

Közép-Dunántúl
ÉszakMagyarország

A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézetben
Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyeiért - PIC osztály fejlesztése a Jósa
András Oktatókórházban
A koraszülött és újszülött osztály intenzív neonatológiai eszközparkjának fejlesztése.
Többletesélyt a koraszülötteknek.

Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Intenzív Neonatológiai Osztály Műszaki Fejlesztése a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban
A Szatmár Beregi Kórház Intenzív Neonatális Osztály eszközparkjának és informatikai
rendszerének modernizációja

117 030 825

2011.07.15

2012.10.14

96 855 053

2011.07.15

2012.10.14

ERFA

Szegedi Tudományegyetem

Dél-alföldi régió koraszülöttei betegkövetése a SZTE Gyermekklinikán

343 651 365

2011.07.15

2012.10.15

2.2.2/C-10/1

ERFA

Szent Borbála Kórház

KEMÖ Szent Borbála Kórház "Perinatális Intenzív Centrumának műszaki fejlesztése"

143 723 248

2011.07.15

2012.07.31

2.2.2/C-10/1

ERFA

Szent Lázár Megyei Kórház

Intenzív Neonatológiai osztály műszaki fejlesztése a Szent Lázár Megyei Kórházban

75 916 250

2011.07.15

2012.09.30

Dél-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

Tolna Megyei Balassa János Kórház

PIC fejlesztése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János kórházában

42 830 100

2011.07.15

2012.09.30

Nyugat-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

143 969 314

2011.07.15

2012.09.30

Közép-Dunántúl

2.2.2/C-10/1

ERFA

239 859 445

2011.07.15

2012.10.15

2.2.4-09/1

ERFA

1 490 139 206

2011.02.21

2012.04.30

2.2.4-09/1

ERFA

3 300 153 846

2011.02.21

2013.05.31

Észak-Alföld

2.2.4-09/1

ERFA

2 809 029 423

2011.02.21

2013.06.30

Dél-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

3 275 887 820

2011.02.21

2013.04.30

Nyugat-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

4 303 945 987

2011.02.21

2013.05.01

Dél-Alföld

2.2.4-09/1

ERFA

549 128 408

2011.02.21

2012.10.31

Észak-Alföld

2.2.4-09/1

ERFA

4 769 324 080

2011.02.21

2013.05.31

ÉszakMagyarország
Közép-Dunántúl

A kiskunhalasi kórház intenzív neonatológiai osztályának műszaki fejlesztése

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi
Oktatókórház, Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Perinatális Intenzív Centrum műszaki és informatikai korszerűsítése a Vas Megyei
Markusovszky Kórházban
A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórházban
Az Almási Balogh Pál Kórház infrastruktúrafejlesztése szolgáltatási feltáteleinek
racionalizálása érdekében
Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban
A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex
Felső- Szabolcsi Kórház
fejlesztési program keretében
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
"A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális
Szervezetfejlesztési Intézet
fejlesztése"
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei
Szervezetfejlesztési Intézet
Kórházban
A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
fejlesztése
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházStruktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelőintézet
Rendelőintézetben
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Régió

Pályázat
száma

Forrás

Nyugat-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

Észak-Alföld

2.2.4-09/1

ERFA

2.2.4-09/1

ERFA

2.2.4-09/1

Dél-Alföld

Mekkora
összeget?

A döntés
dátuma

A lejárat
dátuma

757 916 184

2011.02.21

2012.10.31

Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban

2 577 104 617

2011.06.09

2013.06.30

Ki nyerte el?
Karolina Kórház-Rendelőintézet

Milyen célra?
Karolinakórház központi egységeinek tömbesítése, krónikus osztály bővítése, korszerű ellátást
biztosító orvostechnológia és IT eszközök fejlesztése

Központi sebészeti, technológiai tömb kiépítése és a kapcsolódó épületek rekonstrukciója

4 709 438 017

2011.02.21

2013.05.31

ERFA

KENÉZY KÓRHÁZ Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ És Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft
Pándy Kálmán Megyei Kórház

Új tömb kialakítása a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházában

4 733 314 849

2011.02.21

2013.05.30

2.2.4-09/1

ERFA

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban

2 046 592 341

2011.02.21

2013.04.30

Dél-Alföld

2.2.4-09/1

ERFA

Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.

Struktúraváltás a "Halasi kórházban"

2 860 741 693

2011.02.21

2013.03.31

Nyugat-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Aktív ellátás centralizációja a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban

2 779 246 460

2011.02.21

2013.05.31

Közép-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

Szent Borbála Kórház

Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála
Kórházban

4 264 050 289

2011.02.21

2013.05.12

Nyugat-Dunántúl

2.2.4-09/1

ERFA

Struktúraváltoztatást támogató Infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban

4 819 861 452

2011.02.21

2013.05.31

Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése

1 599 945 377

2011.07.15

2013.09.30

Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása az Észak-alföldi Régióban
Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a KözépDunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai
ellátó hálózat kialakításáért

1 600 000 000

2011.07.15

2012.04.30

2 347 399 177

2011.07.15

2014.09.30

A döntés
dátuma

A lejárat
dátuma

9 999 884
9 861 732
9 997 945

2011.04.13
2011.04.13
2011.04.13

2011.12.31
2012.01.31
2011.12.31

10 000 000

2011.04.13

2012.06.30

9 995 075

2011.04.13

2012.03.31

2 996 640

2011.04.13

2012.02.29

Életmódprogram a KÉSZ Consulting Kft.-nél

9 240 492

2011.04.13

2012.06.30

2 009 290

2011.06.15

2012.01.24

10 000 000
10 000 000
9 900 240

2011.07.13
2011.04.13
2011.04.14

2012.07.29
2011.11.30
2012.05.17

ÉszakMagyarország
Dél-Alföld

ÉszakMagyarország
Észak-Alföld

2.2.5-09/1

ERFA

2.2.5-09/1

ERFA

Közép-Dunántúl

2.2.5-09/1

ERFA

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi
Oktatókórház, Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
Debreceni Egyetem
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Összesen

58 936 673 230

F.3. táblázat. TÁMOP
Régió

Pályázat
száma

Forrás

Ki nyerte el?

Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Dél-Alföld

6.1.2/A-09/1
6.1.2/A-09/1
6.1.2/A-09/1

ESZA
ESZA
ESZA

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Dunavecse Város Önkormányzata

Nyugat-Dunántúl

6.1.2/A-09/1

ESZA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dél-Alföld

6.1.2/A-09/1

ESZA

Észak-Alföld

6.1.2/A-09/1

ESZA

Dél-Alföld

6.1.2/A-09/1

ESZA

Inno-Motive Regionális Gazdaságfejlesztő Innováció
Transzfer és Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
KÉSZ Consulting Pénzügyi Szolgáltató és Gazdasági
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Milyen célra?
Egészségmegőrző és szemléletformáló programok az egészséges balatonszemesi lakosokért
Egészségre nevelő életmódprogramok Bugacon
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Dunavecsén
"Ép testben ép lélek" - Egészségnevelő életmódprogramok a győri Gárdonyi Géza általános
Iskolában
"MENTA- egészséges életvilág" közösségi és társas támogatások erősítése a csongrádi
kistérségben az egészségnevelés jegyében
Csak az marad meg amit továbbadunk!

Mekkora
összeget?

ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Észak-Alföld
Közép-Dunántúl

6.1.2/A-09/1

ESZA

Kistokaj Községi Önkormányzat

Ússzunk az egészségért

6.1.2/A-09/1
6.1.2/A-09/1
6.1.2/A-09/1

ESZA
ESZA
ESZA

Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok esélynövelő célzatú komplex fejlesztő programja
A mozgás kulcs az egészséghez!
Egészségre nevelő programok megvalósítása Sukoró Községben

Dél-Alföld

6.1.2/A-09/1

ESZA

Lisztérzékenyek Egyesülete Szolnok
Rákóczi Sportegyesület
Sukoró Községi Önkormányzat
"SZARVAS-CIPÓ" Sütőipari Termelő és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

Egészségre nevelő életmódprogramok a szarvasi "SZARVAS-CIPÓ" KFT-nél

9 432 500

2011.04.13

2012.02.28

KözépMagyarország
KözépMagyarország

6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR

ESZA

A Boldog Születésért Alapítvány

"Az egészséges, boldog kismamákért és kisbabákért"

9 989 090

2011.10.18

2012.10.17

ESZA

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Sportegyesülete

Rendszeres sportolással az egészséges életért az APEH Sportegyesületnél

8 473 000

2011.10.18

2012.12.01
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Régió
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország

Pályázat
száma
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR

Forrás

Ki nyerte el?

Milyen célra?

Mekkora
összeget?

A döntés
dátuma

A lejárat
dátuma

ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
KorlátoltFelelősségű Társaság
American Express Magyarország Utazási Szolgáltatások
.Kft.
AR-IP Szoftver- és Hardverfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság
Benkő István Református Általános Iskola és
Gimnázium

Dolgozói szabadidős sporttevékenység és stressz csökkentő programsorozat megvalósítása
az ALOHA Kft-nél

9 409 525

2011.10.18

2012.08.15

American Express -Életegyensúly program- a stressz kezelés jegyében

9 993 883

2011.10.18

2012.10.15

Egészséges munkahelyi környezet kialakítása az AR-IP Kft -nél

9 978 000

2011.10.18

2012.09.07

Egész( séges) Lélekkel - non - formális kereteken alapuló Tanulói Program

9 759 855

2011.10.18

2012.09.15

ESZA

Bernecebaráti Község Önkormányzat

Egészségfejlesztés Bernecebaráti községben

9 637 285

2011.10.18

2012.09.30

ESZA

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Négy évszaknyi egészség

9 029 650

2011.04.14

2012.09.14

ESZA

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata

"Egészséges táplálkozás otthon és az iskoládban"

3 599 090

2011.03.09

2012.04.30

ESZA

Budapesti Honvéd Sportegyesület

A BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET egészséges életmódprogramja

9 975 000

2011.10.18

2012.12.31

ESZA

Csemő Község Önkormányzata

Egészségre nevelő és szemléletformáló programok Csemőben

6 935 000

2011.10.18

2012.08.31

ESZA

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására

9 373 960

2011.10.18

2012.12.31

ESZA

Dunabogdány Község Önkormányzata

Dunabogdányi egészségfejlesztési közösségi tevékenységek megvalósítási programja

9 999 934

2011.10.18

2012.10.15

ESZA

Egészséges Fővárosért Alapítvány

"Kinek fontos a mi egészségünk?" életmódprogram az egészségért dolgozóknak

9 968 076

2011.10.18

2012.11.30

ESZA

Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Alapítvány

"FITT-család!" egészségfejlesztés gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek

9 999 179

2011.10.18

2012.10.30

ESZA

Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény

EGYÉL JOBBAN - MOZOGJ TÖBBET!

7 131 050

2011.08.31

2012.07.31

ESZA

"GYERMEKEINK EGÉSZSÉGES FOGAIÉRT"
ALAPÍTVÁNY

Egészséges életkezdet

9 928 500

2011.10.18

2012.10.31

ESZA

Ifjúsági Információ Alapítvány

Információ az egészségről

9 998 000

2011.10.18

2012.12.14

Egészségfejlesztés az IND Kft. budapesti fióktelepénél

5 308 800

2011.04.14

2012.05.31

Egészségre nevelés és szemléletformálás a Kleopátra 2003 Kft.-nél

9 913 523

2011.10.18

2012.06.30

ESZA
ESZA
ESZA
ESZA

ESZA
ESZA

INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kleopátra 2003 Szépségápoló Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ESZA

Márianosztra Község Önkormányzat

Egészségfejlesztés Márianosztrán

9 536 955

2011.10.18

2012.10.15

ESZA

MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Egészségre nevelő életmódprogram a TV2-nél

9 710 500

2011.10.18

2012.12.31

ESZA

Óbudai Strandröplabda Sport Club Egyesület

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kispesti Uszodában és
vonzáskörzetében

9 959 375

2011.04.13

2012.01.15

ESZA

Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület

Óbudai családi életmód és sport hétvégék, családi egészségnapok

7 491 110

2011.10.18

2012.08.31

ESZA

Összjáték Alapítvány

Lelki egészségre nevelő program családi tábor és szülőcsoport foglalkozások keretén belül

9 850 550

2011.07.13

2012.04.14

ESZA

Rákbetegek Országos Szövetsége

7 506 463

2011.10.18

2012.12.31

ESZA

Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány

9 998 780

2011.04.20

2012.06.30

Gyógyuló rákbetegek pszichoszociális rehabilitációja, életminőség javító és egészségfejlesztő
módszerekkel
Egészséges életmódra nevelés a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány által működtetett
iskolában Budapesten
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Régió
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
KözépMagyarország
ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Észak-Alföld
ÉszakMagyarország
ÉszakMagyarország
Dél-Alföld

Pályázat
száma
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR
6.1.2/A-09/1KMR

Forrás
ESZA
ESZA
ESZA
ESZA

Ki nyerte el?
SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szaktudás Kiadó Ház Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
TRANSCOM HUNGARY Gazdasági Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ürömért! Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi
Egyesület

Milyen célra?

Mekkora
összeget?

A döntés
dátuma

A lejárat
dátuma

Lelki egészség program megvalósítása az SGS Hungária Kft-nél.

9 929 400

2011.04.18

2012.05.31

Egészségtudatosság fejlesztése a Ráckevei Kék Duna Wellness Hotelben

9 945 500

2011.10.18

2012.11.30

Egészségtudatosság a TRANSCOM Kft.-nél.

9 086 694

2011.02.02

2011.12.31

"Mozgásban az egészségért!" Közösségi alapú egészségfejlesztés Ürömön

9 755 000

2011.10.18

2012.10.31

ESZA

Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány

Egészséges életmód program a Duna-kanyarban

9 552 300

2011.10.18

2012.07.01

ESZA

Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány

Változunk-Változzunk! - munkahelyi életmódprogram a Váci Mihály Művelődési Házban

9 969 517

2011.10.18

2012.10.31

62 467 932

2011.04.07

2013.04.30

132 339 587
9 983 333

2011.04.07
2011.04.15

2012.08.31
2012.10.31

87 532 529

2011.04.15

2013.01.31

35 019 147

2011.04.15

2012.10.31

6 452 974

2011.04.15

2012.11.30

156 714 688

2011.04.07

2013.06.30

45 097 181
22 971 729
19 645 828

2011.04.07
2011.04.15
2011.01.12

2013.02.28
2013.03.31
2012.09.30

37 014 207

2011.03.03

2012.10.10

35 925 075

2011.03.18

2013.05.01

4 991 134

2011.04.15

2012.03.30

45 169 843

2011.03.07

2012.09.30

"Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogram - úszásoktatással - az Abaúj Hegyközi kistérségben"
"Éljünk egészségesen!"
A meghosszabbítható kockázatmentesebb életért
"Lépésorozat az egészségesebb életért - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok az Edelényi Kistérségben

6.1.2/LHH-09/1 ESZA

Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

6.1.2/LHH-09/1 ESZA
6.1.2/LHH-09/1 ESZA

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Biharkeresztes Város Önkormányzata

6.1.2/LHH-09/1 ESZA

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6.1.2/LHH-09/1 ESZA

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

"Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben"

6.1.2/LHH-09/1 ESZA

"Három lépcsős barboncás-bábterápia"
"Mit tegyünk, hogy jól legyünk", avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő,
prevenciós programja
"Prevenciós kompetenciák és programok a kistérségben"
Egészségterv, életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése
Életprogram- és tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek - Porrogszentkirály
Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, kompetenciafejlesztés a
Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház részére.

Észak-Alföld

6.1.2/LHH-09/1 ESZA

Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
KözépMagyarország

6.1.2/LHH-09/1
6.1.2/LHH-09/1
6.1.2/LHH-09/2
6.2.2/A-KMR09/2

ESZA
ESZA
ESZA

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézmények
Tiszafüred Város Önkormányzat
Zsadány Község Önkormányzata
Porrog és Környéke Egészség Egyesület

ESZA

Heim Pál Gyermekkórház

Nyugat-Dunántúl

6.2.2/A-09/2

ESZA

Dél-Alföld

6.2.2/B-09/2

ESZA

KözépMagyarország

6.2.2/B-09/2

ESZA

6.2.2/B-09/2

ESZA

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen

31 592 043

2011.03.07

2011.10.31

6.2.2/B-09/2

ESZA

Semmelweis Egyetem

Geriátriai, laktációs szaktanácsadó és betegbiztonsági szakember képzés- és módszertani
fejlesztés a Semmelweis Egyetemen

32 370 854

2011.03.07

2012.04.30

KözépMagyarország
KözépMagyarország
Összesen

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a
Kompetenciafejlesztés: regenerációs program és stresszkezelés egészségügyi dolgozók
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudmányi
számára a soproni kórházban
Centrum Oktató Kórháza
Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény Betegszállító képzési program kidolgozása és akkreditációja
Képzési programok fejlesztése az egészségügyi szakképzés területén különös tekintettel a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
műtéti, egészségügyi asszisztensi szakterületekre, az interaktív vizsgákra és akadályozott
Szervezetfejlesztési Intézet
személyek ellátására (MAVA)

1 169 414 426
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