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A betegút-szervezés módszertana
A betegút fogalma
A betegutak fogalmának használata a nemzetközi szakirodalomban változatos. Egy 2006-ban készült
irodalmi áttekintés (De Bleser et al., 2006) a 2002-2003 közötti Medline szakirodalomban 84 különböző
definíciót talált a betegutakra. Leggyakrabban a klinikai betegút (clinical pathway) kifejezést használják,
gyakran használatos a kritikus betegút (critical pathway), az integrált ellátási út (integrated care
pathway), az ellátási út (care pathway), vagy az ellátási térkép (care map) is.
De Bleser és szerzőtársai a szakirodalomban használt definíciók fogalomelemzésén keresztül maguk is
megfogalmazták a betegutak definícióját:
„A klinikai betegút olyan módszer, amely a betegek egy meghatározott csoportjának ellátásmenedzsmentjére szolgál, egy meghatározott időszakban. A klinikai betegút explicit módon kitűzi az
ellátás céljait, és meghatározza kulcsfontosságú elemeit az Evidence Based Medicine (EBM, Bizonyíték
Alapú Orvoslás) irányelvei, a legjobb gyakorlat és a betegek elvárásai alapján; a multidiszciplináris
ellátó csapat, a betegek és rokonaik kommunikációjának, koordinációs szerepeinek megkönnyítése, ill.
a tevékenységek sorba rendezése, dokumentációja, monitorozása és értékelése, valamint a szükséges
erőforrások és kimenetek biztosítása segítségével. A klinikai betegút célja, hogy fejlessze az ellátás
minőségét, csökkentse a kockázatokat, növelje a betegek elégedettségét, valamint az erőforrásfelhasználás hatékonyságát.” (De Bleser et al., 2006)
Ehhez a fogalomhasználathoz hasonló az Európai Betegút Egyesület fogalom meghatározása. A
belgiumi Leuven székhelyű 2004 óta működő Európai Betegút Egyesület (European Pathway
Association, E-P-A) nemzetközi non-profit szervezetként fogyasztói csoportokat, akadémiai
intézményeket, szervezeteket és egyéni kutatókat tömörít a betegutak kidolgozásának, bevezetésének
és értékelésének támogatása érdekében. Az Európai Betegút Egyesület szerkeszti az International
Journal of Care Pathways című folyóiratot.
Az Egyesület a szakirodalomban szereplő definíciók, egy általa készített felmérés, valamint internetes
fórumok vitái alapján 2006-ban a következőképpen definiálta a betegutakat: „olyan komplex eljárás,
amely egy jól körülhatárolt betegcsoport jól körülhatárolt időben történő ellátási folyamatának kölcsönös
döntéshozatalon alapuló megszervezésére irányul”.
A betegút legjellemzőbb tulajdonságai a következők:
– a bizonyítékon, a legjobb gyakorlaton és a betegek elvárásain alapuló ellátás céljainak és
kulcsfontosságú elemeinek explicit meghatározása,
– a kommunikáció megkönnyítése; a szerepek koordinációja,
– a multidiszciplináris ellátó csapat, betegek és rokonaik tevékenységeinek sorba rendezése,
– dokumentáció, monitoring, a különböző változók és eredmények értékelése,
– a megfelelő erőforrások azonosítása.
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„A betegút célja az ellátás minőségének fejlesztése az eredmények minőségének és a
betegbiztonságnak a javítása, a betegelégedettség növelése, valamint az erőforrások optimalizálása
segítségével.” (Clinical/care pathways http://www.e-p-a.org/clinical---care-pathways/index.html)
A Cochrane tanulmánya szerint (Rotter et al, 2010) a betegutak olyan dokumentum alapú eszközök,
amelyek összekapcsolják a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékokat a klinikai gyakorlattal. A
betegutak ajánlásokat, folyamatokat és időkereteket biztosítanak a specifikus betegségek és
beavatkozások menedzselésére.
A betegút a modellezéssel hozható párhuzamba. A modellezés, mint az egészségügyi tervezés egyik
legfontosabb eszköze, elősegíti a jelenlegi rendszer jobb megértését és a lehetséges fejlesztési módok
kiértékelését. A betegút feltérképezése lehetővé teszi az összes betegellátásban résztvevő fél
ismeretének figyelembe vételét, amely a továbbfejlesztés első lépése. A betegút-térképezés számos
formáját alkalmazzák (pl. hagyományos folyamatábra, post-it feljegyzések, interaktív komputeres
betegút-modell, szimuláció). A betegút kezdeti modellje a beteg útjának egyszerű képi megjelenítése az
ellátásban. Ez a modell az események egymásutániságát ragadja meg. A szimuláció ehhez képest
dinamikus modellként értelmezhető, amely kvantitatív adatokat tartalmaz a főbb betegút komponensek
igénybevételének és kapacitásainak leírására, hogy modellezhetővé váljon a betegek rendszeren belüli
mozgása. Mindegyik modellezési típusnak megvan a maga létjogosultsága, hiszen az ellátásban
vannak számszerűsíthető, így mérhető és fontos, de nehezen mérhető folyamatok is. (Mould, Bowers
2011)
A betegút egyik legfőbb kihívása, hogy átfogó képet biztosítson a rendszer egészéről, miközben
rávilágítson a lényeges részletekre is. A betegút eszköznek is tekinthető a folyamatokban résztvevő
dolgozók kommunikációjának javítására. A betegút útiterv, amely részletesen leírja az ellátás időbeni
nyújtását és azt, hogy ki milyen módon járult ehhez hozzá. A betegút komplex folyamat, amelyben
számos dolgozó vesz részt – bár saját területükön mindannyian szakértők lehetnek, az egész betegutat
nem látják teljesen át. Ezért hasznos lehet olyan modellezési technika alkalmazása, amely minden
résztvevőt képes ösztönözni a tudásmegosztásra. (Mould, Bowers 2011)

A betegutak elterjedése
A klinikai betegutakat, ellátási utakat, integrált ellátási utakat világszerte alkalmazzák az eljárások
átláthatóbbá tételére és a betegek igényeinek megfelelő ellátás megszervezésére.
A folyamatközpontú megközelítés az iparból származik, de a szolgáltatói szektorban is egyre nagyobb
figyelmet kap. Az iparban a kritikus utak módszerét, a CPM-et (critical pathway method) és a
programértékelési és felülvizsgálati technikát (PERT) az 1950-es évek óta alkalmazzák a folyamatok
struktúrájának megtervezésére és standardizálására; olyan komplex folyamatok menedzselésére, ahol
különböző csapattagok működnek együtt közös pénzügyi és minőségi célok érdekében.
A klinikai betegutak első szisztematikus alkalmazására a New England Medical Centerben került sor
1985-ben. A klinikai betegutakat a kórházi tartózkodási idő csökkentése, a költségek menedzselése,
valamint az ellátás minőségének fenntartása céljából vezették be. Az 1990-es évek végén az amerikai
kórházak több mint 80 százaléka alkalmazott legalább néhány betegutat.
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Az Egyesült Királyságban a klinikai betegutakat (vagy ahogyan ott nevezik: integrált ellátási utakat) a
kilencvenes évek elején vezették be, elsősorban az ellátási folyamatok megtervezése, az ellátás
folyamatosságának biztosítása eszközeként. Az 1990-es években az ápolási betegutakból fejlődtek ki
az integrált ellátási utak, amelyek a betegellátás minden területét magukban foglalják.
A kilencvenes évek végétől a 21. század kezdetéig a klinikai betegutak szerte a világon megjelentek. A
klinikai betegutakat az ellátás folyamatok megtervezésére vagy strukturálására, és a folyamatok
fejlesztésére használják a betegközpontú ellátás kereteiben. Ugyanakkor a legtöbb országban a
betegutak alkalmazásának gyakorisága még mindig alacsony. A szakterületeket tekintve holland példa
alapján a legtöbb betegút a kardiológia, az ortopédia és a sebészet területén található. (Ahaus, Janssen
2012)

A betegutak hatása az egészségügyi ellátás minőségére
A betegutak alkalmazásának hasznát több szisztematikus tanulmány boncolgatja, és részben igazolja.
2004-ben és 2005-ben a szakirodalom alapján Vanhaecht és munkatársai tekintették át a betegutak
hatásait, és habár az eredmények többsége pozitív volt, változatlan és negatív eredményekre is akadt
példa. A megjelent tanulmányok közvetlen kapcsolatot tártak fel a betegút bevezetése és kimenetre
gyakorolt hatása között. (Vanhaecht et al., 2007)
A Ludwig Boltzmann Társaság elemzése (Ludwig Boltzmann Institut, 2008) pozitív hatásokra mutat rá.
A szisztematikus irodalomkutatásukban vizsgált tanulmányok jelentős része sebészeti intervencióhoz
kapcsolódott (általános sebészet, hasi műtétek, szív-mellkassebészet, érsebészet, nőgyógyászat és
szülészet, fül-orr-gégészet, ortopédia, traumatológia, urológia), de akadtak olyanok is, melyek esetében
nem sebészeti ellátás esetén vizsgálták a betegút bevezetésének hatásait (járóbeteg-ellátás, aktív
fekvőbeteg-ellátás, rehabilitáció, gyermekgyógyászat). Az elemzés a betegutak pozitív hatását igazolta
az ellátás minőségére, biztonságára és az erőforrások felhasználására vonatkozóan. A betegutak
fejlesztéséhez, bevezetéséhez is jelentős erőforrás-felhasználás társul, ami nem elhanyagolható
tényező. A hatékonysággal foglalkozó művek elemzése differenciáltabb képet mutatott. A betegutak
hatását a tartózkodási idő csökkenésére több, általános trendekkel is magyarázható kísérőfaktor is
befolyásolja. Bizonyos ellátási helyzetekben a betegutak bevezetése részben pozitív hatást
eredményezett, más területeken a betegutaknak kevés vagy egyáltalán semmilyen pozitív hatását nem
lehetett kimutatni. A kezelések közötti eltérések a betegutak bevezetésével csökkentek, azonban a
komplexebb kezelést igénylő betegek ellátására gyakran a meghatározott betegutakon kívül került sor.
Az interdiszciplináris együttműködés a multidiszciplináris kezelési teamen belül egyes esetekben a
betegutak bevezetésének köszönhetően javult, más esetekben nem volt változás.
Egy 2010-es Cochrane vizsgálat (Rotter et al, 2010) összefoglalja a bizonyítékokat, és felméri a
betegutak gyakorlatra, eredményekre, kórházi tartózkodásra és kórházi költségekre kifejtett hatását. A
kutatásban 11398 személyt érintő 27 tanulmány szerepelt. Az elemzés szerint például a betegút
alkalmazása révén csökkent a komplikációs arány (OR 0,58, 95 % CI 0,36, 0,94), javult a dokumentáció
minősége (OR 11,95: 95% CI 4,72 - 30,30), anélkül hogy az a kórházi tartózkodás idejét vagy költségét
negatívan befolyásolta volna. A Cochrane által végzett metaelemzésbe bevont komplikációk körébe a
sebfertőzés, a vérzés, a pneumónia tartoztak. A legtöbb tanulmány a kórházi tartózkodási idő és a

4

HealthOnLine különszám - 2012. augusztus 27.

kezelések költségének kedvező alakulásáról számolt be a betegutak alkalmazásának köszönhetően.
Hét tanulmány esetében nem tártak fel különbségeket a kontrollcsoporthoz viszonyítva.
Egy 2011-es német tanulmány (Schwarzbach et al, 2011) arra az eredményre jutott, hogy a betegút
implementációja pozitív hatással van a folyamatminőségre, azonban kérdéses marad, hogy a ráfordítás
megtérül-e.
Nem hallgatható el, hogy egyes szakemberek úgy vélik, hogy a betegút koncepció nem több egy újabb
divatjelenségnél, amit az egyre fokozódó gazdaságossági kényszer (Mouhsine et al, 2010) és az
orvoslás „eliparosodása” (Hartzband, Groopman 2011) vezetett be a gyakorlatba.
Összességében a szakemberek szerint (Knai, 2012) a betegutak számos lehetőséget hordoznak:
– átláthatóvá teszik az ellátási folyamatokat,
– segítenek abban, hogy a folyamatok még inkább evidencia alapúak legyenek,
– az ellátási folyamatokat a beteg szükségletei köré építik,
– segítenek megtalálni a fennakadásokat a fennálló ellátási folyamatokban,
– elősegítik a megbeszéléseket és a tervezést a multidiszciplináris csoporttal,
– javítják a mindennapos gyakorlatokat, pl. a kórlapokban történő változások integrálását,
– lehetővé teszik az eredményesség tanulmányozását a betegközpontú ellátási programokban.

A betegutak fejlesztése
A betegutak fejlesztésében résztvevő szereplők számosak, megtalálható közöttük a kormányzat (helyi,
országos), a betegszervezetek, betegek, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók, a szociális szféra,
a gyógyszerészek és az egészségügyi szervezetek menedzsmentjének képviselői.
Vleugels (2010) tanulmányában a betegút kialakításának főbb szempontjait, sikerességének
meghatározó tényezőit taglalja. Úgy véli, hogy a klinikai betegutaknak a betegre kell fókuszálniuk: a
beteg szükségleteinek, igényeinek, elvárásainak és preferenciáinak megfelelően kell kialakítani őket, és
ezek mentén kell megszervezni a megfelelő ellátást. A klinikai betegút kidolgozása ezért a páciens aktív
bevonását igényli. A klinikai betegutaknak elsődlegesen és következetesen a klinikai kimenetek
javítását kell célozniuk. Az elérni kívánt eredményeket a páciens szintjén kell meghatározni.
A klinikai betegút sikeressége Vleugels szerint nagymértékben függ attól is, hogy a klinikai betegút
létrehozásának két összetevőjét, a tartalmi és működési szintet mennyire harmonikusan fejlesztik. A
tartalmi szakasz a klinikai betegút kialakításának első szakasza, amely az adott beteg vagy
betegcsoport klinikai problémáinak átfogó és egyértelmű leírását és elemzését foglalja magában. Ebben
a szakaszban azonosítják, majd kiértékelik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékot a
kívánt/várható/lehetséges kimenetekre és a megfelelő ellátási folyamatokra vonatkozóan. Ezek alapján
célokat tűznek ki, és a kitűzött célok elérésére folyamatvonalat alakítanak ki. Meghatározzák minden
egyes partner feladatát a folyamatban, és a tevékenységeket időkeretbe foglalják. Így egy útiterv jön
létre, amely teljes részletességgel írja le az egészségügyi ellátást. Ezt követően kidolgozzák a
folyamatok és kimenetek monitorozására szolgáló indikátorokat, meghatározzák a kulcsfontosságú
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beavatkozásokat, valamint az elfogadott vagy elfogadható változatok fokát és korlátait. A második, ún.
működési/operációs szakasz a klinikai betegút gyakorlatba való átültetését jelenti. Ez a második,
nehezebb szakasz nagymértékben függ attól a környezettől, ahol a betegutat kialakították, és
alkalmazni fogják. Ezért egy betegutat csak korlátozottan lehet átültetni egy másik egészségügyi
intézménybe. A klinikai betegutak eredményessége céljából fokozott figyelmet kell arra fordítani,
hogyan lehet a betegutakat hatékonyabban beágyazni az adott szervezeti struktúrába. (Vleugels, 2010)
Kuijpers és munkatársai (Kuijpers et al, 2012) azt vizsgálták, hogy milyen hatást gyakorol a részvételen
alapuló döntéshozatal (participatory decision-making, PDM) alkalmazása az integrált betegutak
kialakításában a menedzsment iránti bizalomra, a szervezeti elkötelezettségre és a változásokra való
hajlandóságra. Kutatásuk arra mutatott rá, hogy a részvételen alapuló döntéshozatal a menedzsment
iránt nagyobb bizalmat, a szervezet iránt pedig magasabb szintű elkötelezettséget eredményez, és
közvetetten növeli a változásokra való hajlandóságot is.
Vanhaecht és munkatársai 2007-es szisztematikus áttekintésükben (Vanhaect et al, 2007) a
betegutakkal kapcsolatos bizonytalanságokat gyűjtötték össze. Az egyik bizonytalanság a klinikai
betegutak alkalmazásának különbségeire vonatkozik. Egyes kutatók (Zander és Bower, 2000)
hangsúlyozzák, hogy a klinikai betegutak többet jelentenek a betegrekordokban szereplő írásos
instrukcióknál, és a betegutak fő célja az ellátási folyamatok újratervezése és nyomon követése. Egy
másik tanulmány (Berwick, 1992) úgy írja le a betegutakat, mint az orvos minőségmenedzsmentbe
történő bevonásának elősegítésére szolgáló módszert. Bandolier (2003) a betegutakat komplex ellátási
csomagokként írja le, ahol az egyéni beavatkozások egy olyan menedzsment keretbe kapcsolódnak
össze, amely a helyi igényeknek és képességeknek megfelelően lett kialakítva.
A klinikai betegutakkal kapcsolatos tudás megosztásának különbözőségei további bizonytalanságot
jelentenek. Az E-P-A nemzetközi felmérése szerint számos ország nem rendelkezik tudásmegosztással
a betegutak szervezésével kapcsolatban. A csapatok többsége néha még azonos szervezeten belül
sem osztja meg a gyakorlati tudást. Néhány országban vannak tudásmegosztó hálózatok, és ugyanazt
a betegút módszertant alkalmazzák. Ilyen például a Belga-Holland Klinikai Betegutak Hálózata (Netwerk
Klinische Paden). A legtöbb országban azonban a tudásmegosztó hálózatok nem szervezetekből,
hanem egyénekből állnak. Az E-P-A megalakulásakor, 2004-ben kezdeményezte a tudásmegosztó
hálózatok kiépítését az EU határain belül és azon kívül. Ma már több mint 25 országban rendelkezik
kapcsolattartó személlyel.
Hasonlóképp bizonytalanságot jelent, hogy nincsenek egységes módszerek a betegutak fejlesztésére,
implementációjára és kiértékelésére. További probléma, hogy nincsenek összegyűjtve a legfrissebb
bizonyítékok a betegutak módszertanában. A legtöbb betegút kialakítása csak annak a betegút
tartalomnak a peer review-ján alapul, amelyet a multidiszciplináris csapat kifejleszt. Jelenleg a legtöbb
betegutat egészségügyi szakemberek fejlesztik ki, és ritka a betegek bevonása a folyamatba.
A betegutak fejlesztésének módszertani munkái jórészben belga kutatókhoz köthetők. Belgiumban
1997-ben, a Leuveni Egyetemi Klinikán végeztek először a betegutakkal kapcsolatos kutatást. Belgium
flamand területén és Hollandiában 2000 márciusa óta működik a betegutak hálózata (Netwerk Klinische
Paden, Belga-Holland Klinikai Betegutak Hálózata), mely a betegutak bevezetéséhez nyújt támogatást
a fekvőbeteg-ellátó intézményeknek. A betegút hálózata 2012-ben Belgiumban és Hollandiában már
110 tagot számlált.
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A belga kutatók szerint (amit más országok is elfogadnak) a betegutak sikerében négy tényező játszik
különösen fontos szerepet: a vezetés elkötelezettsége, az alulról jövő elfogadás, világos koncepció és
annak a szervezeti struktúrába való integrálása, valamint a változási folyamat menedzselése.
(Vanhaecht, Sermeus, 2002).

30-lépés szcenárió, a betegutak iránytűje
A Belga-Holland Klinikai Betegút Hálózatban az egyik módszert, amelyet a betegutak fejlesztésére,
implementálására és kiértékelésére alkalmaznak, 30-lépés szcenáriónak, vagy a betegutak iránytűjének
nevezik. A módszertan Deming Plan-Do-Check-Act (PDCA: Tervezés-Végrehajtás-EllenőrzésBeavatkozás) ciklusa köré épül. A PDCA cikust, mint a minőség javítását célzó körforgás folyamatát
Deming 1982-ben írta le.
1. ábra Plan-Do-Check-Act ciklus

Forrás: Vanhaecht, Sermeus, 2002.
A szakirodalmi áttekintéseket, valamint országos és nemzetközi eredményeket is figyelembe vevő
módszertant tanítják is a tagszervezetek betegutak kidolgozásával foglalkozó munkatársainak,
folyamatosan frissítik és továbbfejlesztik azokat.
A betegutak iránytűjeként ajánlott, 30 szakaszból álló tervet Belgiumban a Kórházi és Ápolástudományi
Központ (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap) munkatársai dolgozták ki, a bostoni
Esetmenedzsment Központ munkatársainak közreműködésével.
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2. ábra 30-lépés szcenárió a PDCA ciklusban

Forrás: Forrás: Vanhaecht, Sermeus, 2002.

A „Betegutak Iránytűje” – az ajánlott fázisok és szakaszok részletes ismertetése
A „Plan” fázis a projekt tervezésének és szervezésének a fázisa, de a „Do” fázis felel meg általában az
új koncepció elindításának és a változtatásnak. A „Check” fázis során zajlik az eljárás értelmezése.
Végül az „Act” fázisban lehet az alkalmazás végkövetkeztetését levonni.
A „Plan” fázis
Ezzel a fázissal indul a projekt. A munkacsoport szisztematikus módon dolgozza ki a betegút első
verzióját.
1.

szakasz: az első kontaktus

Ebben a helyzetfelmérő szakaszban folyik az érintett betegpopuláció megismerése, és annak
meghatározása, hogy ki az ellátásukért felelős orvos, és hogy ő kezdeményezi-e a betegút kialakítását.
2.

szakasz: hatásvizsgálat

A projekt egyik kezdeti lépéseként fel kell mérni a betegpopulációra vonatkozó különböző
paramétereket: volumen, kockázat, költségek, szolgáltatások előreláthatósága.
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3.

szakasz: interdiszciplináris munkacsoport felállítása

Alapfeltétel, hogy a projektet végigvivő, öt-hét tagból álló interdiszciplináris team csoportfelelőse orvos
legyen, és hogy a projekt irányítása koordinátor vagy külső szakember révén, objektív módon történjen.
4.

szakasz: a betegpopuláció kijelölése

Minden csoporttagnak ismernie kell a projekt által célzott populációt, emellett időben is be kell határolni
a betegutat.
5. szakasz: a betegút célkitűzéseinek definiálása, a célkitűzések mérhető indikátorok szerinti
kezelése és a kulcsfontosságú beavatkozások meghatározása
Ez a szakasz egy második egyeztetés eredményeként jön létre, de bizonyos esetekben már az első
találkozón megbeszélés tárgyát képezi. A szakembercsoportnak meg kell határoznia a betegpopuláció
ellátására, illetve az elvárások teljesítésére vonatkozó célkitűzéseket, és sor kerül a kulcsfontosságú
beavatkozások (optimális esetben tíz beavatkozás) meghatározására.
6.

szakasz: a betegút első verziója (aktuális működés)

Ebben a szakaszban a multidiszciplináris csoport egy első verziót mutat be a betegútszervezésről, de a
célkitűzések időrendbe sorolásakor előfordulhatnak ettől eltérő megoldások.
A „Do” fázis
Ez a fázis vonatkozik a szolgáltatások minőségére és az aktuális munkamódszerekre. A projektek
többsége a 7. szakasztól a 13. szakaszig terjedő szakaszokat egy időben valósítja meg.
7.

szakasz: a dokumentációk elemzése

20 betegdokumentáció áttekintése alapján rögzítik a betegút időtartamát és a kulcsfontosságú
beavatkozásokat.
8.

szakasz: előzetes tesztelés a „Betegutak Iránytűje” alapján

A betegút első verzióját az előzetes tesztelés és a „Do” fázis több szakasza alapján lehet áttekinteni
annak érdekében, hogy az intézmény, a munkacsoport és a betegpopuláció speciális igényeinek
megfelelő, realizálható betegutat lehessen kidolgozni.
9.

szakasz: a betegek körében végzett felmérések

A felmérések a hospitalizáció végén, az ezzel kapcsolatos benyomásokra vonatkozó interjúk (mintegy
tíz interjú) révén keresik a választ a betegúttal kapcsolatos beteg-elvárások (az elérhetőség, az emberi
értékek tiszteletben tartása, az igények prioritásként való kezelése, az ellátás szervezettsége, a
tájékoztatás, a komfortérzet biztosítása, a család és a barátok bevonása és az ellátás folyamatossága)
teljesülésére.
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10. szakasz : a dokumentáció elemzése
A betegek számára a betegutak többségéhez új tájékoztató anyagok készülnek, és az elemzés a
dokumentációban adódó ismétlődések kiszűrésére és a dokumentáció frissítésére irányul.
11. szakasz : az eljárások leírása
A betegút pontos leírása tartalmazza a különböző időintervallumokat, a konzultációk időtartamát és
jellegét, valamint a döntések időpontját. Speciális informatikai program szolgál az eljárások
szemléltetésére. A betegútszervezés keretében az ütemezés, a közbenső időeltolódások megoldása és
a tevékenységek közötti kapcsolattartó egyeztetés révén valósítható meg az optimális tervezés.
12. szakasz : a jó gyakorlatra vonatkozó ajánlásokkal való egybevetés
A szakasz során kritikai elemzésnek lehet alávetni a betegút tartalmát.
13. szakasz : Peer review
A munkacsoport indítja el a betegút keretében folytatott konzultációkat, vizsgálatokat és kontrollokat. A
célkitűzések elemzése akkor eredményes, ha a kezeléseket támogató szolgáltató részlegek
szakembereinek bevonásával történik, de nemcsak a támogató részlegekkel való kapcsolatépítés
fontos, hanem a vezetésnek előterjesztett döntési perspektívák is.
A „Check / Study” fázis
Ez a harmadik fázis tartalmazza az összegyűjtött adatok vizsgálatát. A munkacsoport ekkor egészíti ki,
és adaptálja a betegút első verziójával kapcsolatos ismereteket. A fázis időtartama egy-két hónap.
14. szakasz: a betegpopuláció kijelölésére alkalmazott operatív kritériumok
A „Check” fázis első szakaszában a „Do” fázis eredményei alapján határozhatóak meg a betegek
betegútba való felvételének kritériumai.
15. szakasz: egy betegút konkrét kialakítása a „Time-task matrix” (idő-feladat mátrix) révén
Ebben a szakaszban alakítható át a betegút első verziója egy második verzióvá. Ez a verzió a
beavatkozások és a célok elemzésén alapul, és speciális informatikai programok nyújtanak segítséget
az értékeléséhez.
16. szakasz: a teljes folyamat megtervezése
Annak felmérése után, hogy a betegutat lehet-e a beteg által követendő kezelések összességére
tervezni, össze kell hangolni a kezdeti konzultációt, a lehetséges beavatkozásokat, a hospitalizációt, az
intenzív osztályon esetleg szükségessé váló ellátást, a kulcsfontosságú vizsgálatokat, a rehabilitációval
kapcsolatos konzultációt, a későbbiekben folytatandó rehabilitációt stb.
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17. szakasz: a kapacitásokra és az erőforrásokra vonatkozó terv
A folyamat minden részében ajánlott a szükséges erőforrások mennyiségének áttekintése, és annak
megállapítása, hogy hol kell módosításokat bevezetni a kapacitásokban, és hogy ezek a módosítások
reálisak-e az intézmény erőforrásai mellett.
18. szakasz: a szolgáltatások szintjén kötendő megállapodások
A beteget kezelő csoport és a csoporthoz közvetlenül nem kapcsolódó közreműködők (pl.
kineziterapeuták, szociális gondozók stb.) közötti megállapodások leírást tartalmaznak a betegút
keretében a közreműködőktől elvárt támogatásról, a szükséges erőforrásokról, az elvárt szolgáltatásról
és a tevékenység színvonaláról.
19. szakasz: a betegút irányításának meghatározása
A betegút irányításának előkészítésekor a felelős kijelölése, valamint a feladatmegosztás és teljesítés, a
konzultálás és az adminisztratív teendők meghatározása.
20. szakasz: minden közreműködő felkészítése
A Check – Study fázis utolsó szakaszában tudatni kell a közreműködőkkel, hogy miért került sor
bizonyos döntések meghozatalára, és a különböző résztevékenységek kinek a hatáskörébe tartoznak.
Az Act fázis
21. szakasz: Case-tests
A betegút részletesen dokumentált tesztelése a betegpopuláció nagyságától függően általában tíz
beteg bevonásával történik. A tesztidőszakra ajánlott időtartam három hét.
22.

szakasz: a betegút végleges verziójának kialakítása

A végleges verzió kialakítása során figyelmet kell fordítani a kapacitásokra és erőforrásokra, valamint a
munkacsoport és a beteg által támasztott igényekre.
23. szakasz: a betegutak integrálása a kórházak informatikai rendszerébe
A kórházak informatikai rendszere azzal, hogy nemcsak az aktuális szakorvosi tevékenységet
támogatja, hanem ennek előzetes megtervezéséhez is segítséget nyújt, komoly idő-megtakarítást tesz
lehetővé a klinikusok számára. Az informatikai támogatásnak a kezelési programokra, és nem az
osztályok szerinti tagozódásra kell épülnie.
24. szakasz: a betegút integrálása a betegdokumentációba
A betegútnak a betegdokumentációba való integrálásához fontos kritérium az áttekinthetőség és a
folyamatok részletekbe menő ismerete, így megvalósításához számítógépes megoldás szükséges.
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25. szakasz: az eltérések regisztrálása
Minthogy a betegút többféle szemszögből (beteg, betegpopuláció) szemlélhető, így folyamatban van az
ennek nyomán jelentkező eltérések egységes kódolási rendszerének bevezetése. Ebben a szakaszban
ajánlott megkötni az eltérések nyomon követésére és jelentésére vonatkozó megállapodásokat.
26. szakasz: az előjegyzések és az idő- és helyfoglalások kezelése
A betegútban részt vevő betegek számára a klinikai részlegek által is fenntarthatóak a rendelkezésre
álló vizsgálati idők, helyek, melyek fölött egyébként a kiegészítő szolgálatok diszponálnak. A támogató
részlegeknek folyamatosan aktualizált nyilvántartásuk alapján, a sürgős esetek ellátása mellett kell
diszponálniuk a rendelkezésre álló helyek és időpontok felett.
27. szakasz: a betegek tájékoztató anyagok révén vagy interneten keresztül történő tájékoztatása
Sok kórház a háziorvosok tájékoztatása mellett, külön a betegek számára is készít a betegútról szóló
tájékoztatást a hospitalizáció előkészítése érdekében vagy az otthoni kezelésekhez nyújtott
tanácsadásként.
28. szakasz: a betegút és az erre vonatkozó tájékoztató anyagok elérhetősége az intraneten
A betegút intraneten való hozzáférhetővé tétele a betegút megvalósításában közreműködő dolgozók
(ápolónők, segédorvosok, stb.) számára nyújt segítséget.
29. szakasz: utólagos tesztelés és a betegút szisztematikus értékelése
Ez a szakasz már a betegút többhónapos gyakorlatát követi, és a Do” fázis (7-13. szakasz)
indikátoraival végzi a betegút utólagos tesztelését, felmérve, hogy a betegút mennyire igazodott az
egészségügyi szolgáltatásokon időközben alkalmazott változtatásokhoz.
30. szakasz: a szisztematikus visszacsatolás megszervezése
A betegút megvalósítása során elengedhetetlen az adatok szisztematikus gyűjtése, összehasonlításra
szolgáló adatokkal való kiegészítése, és a klinikai munkacsoportoknak időben való rendelkezésre
bocsátása, hogy értékeléseket tudjanak végezni a szolgáltatásokról, és megfelelően tudják adaptálni
azokat. A „Betegutak iránytűjének” fejlesztéséhez informatikai alkalmazások állnak rendelkezésre, és
így nemcsak a tervezés, hanem a betegút szisztematikus figyelemmel kísérése is megvalósíthatóvá
válik.
A legfontosabb szakaszok
A 30 szakaszos terv néhány szakasza kihagyható, vagy egy időben is alkalmazható, de az alábbi
szakaszok elengedhetetlenül szükségesek a betegutak módszertanának megvalósításához:
– interdiszciplináris munkacsoport felállítása,
– a betegút célkitűzéseinek meghatározása és az indikátorok operatívvá tétele a „Betegutak
iránytűje” alapján,

12

HealthOnLine különszám - 2012. augusztus 27.

– a betegekkel közölni kell a célkitűzéseket, melyek figyelemmel kísérését mérhető indikátorok
révén kell megvalósítani,
– fel kell állítani a betegútnak a kulcsfontosságú beavatkozások jegyzékét tartalmazó első
verzióját a „Do” fázis hatékony megvalósításához,
– az aktuális munkamódszer elemzéséhez a dokumentáció analízise, előzetes tesztelés,
betegfelmérések és a közreműködőkkel folytatott megbeszélések szükségesek,
– a betegút második verziójának felállítása a „Do” fázis eredményei alapján, mert ezek az
eredmények szükségesek a betegút adaptációihoz,
– a közreműködők felkészítése,
– a betegút gyakorlatba való átültetése egy kísérleti alkalmazás és később a végső verzió
révén,
– az utólagos tesztelés és a betegútnak a „Betegutak iránytűjén” alapuló szisztematikus
értékelése,
– az objektív értékelés eredményei nyújtanak támpontot a betegút adaptálásához,
– szisztematikus és folyamatos figyelemmel kísérés.
A 30 szakaszból álló terv az aktuális működés módszereinek kritikai értékelésére helyezi a hangsúlyt,
és erre az értékelésre a „Do” szakaszban kerül sor. A betegút megvalósítása és az elért eredmények
értékelése a terv „Act” fázisában történik meg. (Vanhaecht, Sermeus, 2002)

7- fázisú betegút tervezési modell
2010-ben a 2002-2009-es időszak tapasztalatai alapján a 30 szakaszból álló tervet egy 7- fázisú modell
váltotta fel (Vanhaecht, 2011). A modell adaptálását a Belga-Holland Klinikai Betegútak Hálózata –
Katholieke Universiteit Leuven kutatócsoportja belga és holland kutatók közreműködésével valósította
meg.
A módosítás révén a metodológiát a komplex beavatkozásokra vonatkozó új koncepciókhoz igazították,
a 30 szakaszos tervet egy könnyebben alkalmazható, innovatív struktúrával váltották fel, a módszereket
a kórházon kívüli ellátás számára is jobban alkalmazhatóvá tették. Ezáltal új minőségbiztosítási
módszerek és technikák alkalmazására nyílt mód, nagyobb tere nyílt a helyi alkalmazásokhoz való
igazításnak, és az időigényes projektek elindításának jelentőségét alátámasztó szűrő fázist is felvették
a fázisok közé.
A 7-fázisú modell a következő fázisokból áll : 1) a szűrés fázisa, 2) projektmenedzsment, előkészítés
fázisa, 3) diagnosztikai és objektív döntésre vezető fázis, 4) a betegút fejlesztésének fázisa, 5) a
megvalósítás fázisa, 6) értékelő fázis, 7) a folyamatos nyomonkövetés fázisa.
Minthogy a modell minden fázisa egy Deming-ciklust ír le, a hét fázist nem sorolták Deming négy fő
kategóriájába. A hét fázis metodológiájának a célja, hogy egy, a gyakorlatban is bevált módszert
bocsásson azoknak a több szakterületet átfogó munkacsoportoknak a rendelkezésére, melyek egy új
betegutat akarnak kialakítani, vagy fejleszteni akarják a náluk már alkalmazott betegutat.
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1. fázis: a szűrés fázisa
Ez a fázis egy új betegút kialakítására vagy a már meglévő betegút adaptálására jelentkező igénnyel
kezdődik. Célja annak meghatározása, hogy a betegút megfelelő megoldást jelent-e a felmerülő
problémára. A fázis időtartama maximum néhány hét.
2. fázis : projektmenedzsment, előkészítés
A második fázis a betegút kidolgozására vonatkozó döntéssel indul. Egyrészt a betegút céljainak
meghatározása, másrészt a kulcsfontosságú szerepet játszó team és munkacsoport felállítása a
célkitűzés, és megállapodás születik a feladatmegosztásról és a projekt tervezéséről, ideértve az időbeli
tervezést is. A fázis végén megerősítik a projekt realizálására vonatkozó döntést.
3. fázis: diagnosztikai és objektív döntésre vezető fázis
Az aktuális gyakorlat értékelésére vonatkozik. Az aktuális ellátásszervezés értékelése négy különböző
perspektívát követ: a) a szervezet és a team, b) a beteg és a családja, c) a tudományos kutatások
eredményei és a jogalkotás, d) a külső partnerekkel való együttműködés.
4. fázis: a fejlesztés fázisa
Ennek a fázisnak a megindításához szükséges, hogy az előző fázis információi rendelkezésre álljanak
megvitatásra. Ebben a fázisban a betegút fejlesztése ezen az objektív információn és a szűrő és a
diagnosztikai fázis célkitűzésein alapul. Ekkor kell felmérni a betegút megvalósításához szükséges
erőforrásokat és kapacitásokat. Pozitív eredményt akkor lehet elérni, ha a betegutat több szakterület
bevonásával, a betegek egy speciális csoportja számára, meghatározott időn belül alakítják ki, és egy
idő-teljesítmény mátrix formájában rögzítik a beteg elektronikus dokumentációjában a betegút
kezdetének és végének egyértelmű jelölésével.
5. fázis: a megvalósítás fázisa
A betegút fejlesztésének befejezése után kezdődik a gyakorlatba való átültetés. A betegút mindennapi
gyakorlatban való alkalmazásának előkészítésekor erről a team minden tagját értesíteni kell, és
előzetes tesztelést kell végezni egy előzetesen meghatározott ideig tartó időszak alatt. A potenciális
végső igazítások után, elkezdődhet a betegút napi gyakorlatban való alkalmazása. Ebben a fázisban a
csoporttagok közötti feladatmegosztás rendkívül nagy jelentőséget kap. Ez a fázis különösen akkor
vezet pozitív eredményre, ha az illetékeseket megfelelően tájékoztatták az előzetesen tesztelt
betegútról, és ha az első tapasztalatok és csoporton belüli konzultációk alapján döntés született arról,
hogy a betegút alkalmazható-e a mindennapi gyakorlatban.
6. fázis: értékelő fázis
A gyakorlatba bevezetett betegutat értékelésnek vetik alá. Erre az értékelésre lehetőség szerint kéthárom hónappal a bevezetés után kerül sor, és ugyanúgy, mint a diagnosztizálás és objektív
döntéshozatal fázisában a már említett négy perspektívából folytatják. Az értékelő fázis zárja le a
projektet, és lehetővé teszi a diagnosztikai és objektív döntéshozatali fázis adatainak, illetve az értékelő
fázis eredményeinek objektív módon történő összehasonlítását. Ezek az eredmények a több szakterület
szakembereit átfogó team és az intézmény vezetése elé tárhatóak, és ezek alapján születik döntés
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arról, hogy a betegút alkalmazását folytatják-e, folyamatos megfigyelésnek vetik-e alá vagy újabb
adaptációkra kerül sor.
7. fázis: a folyamatos nyomonkövetés fázisa
Ha a betegút alkalmazása pozitív eredményekkel jár, bevezetik a mindennapi gyakorlatba. Mindemellett
fontos az alkalmazás és az eredmények folyamatos nyomon követése. A betegút folyamatos
ellenőrzése akkor valósul meg, ha tartalmát és alkalmazását mind a hét fázisban minimum félévente
megvitatják, illetve évente objektív értékelésnek vetik alá a betegellátás eljárásainak szervezését.
Mindehhez a folyamatos ellenőrzés elektronikus támogatása ajánlott. (Vanhaecht, 2011)
3. ábra: A 7- fázisú betegút tervezési modell

Forrás: Vanhaecht, 2011.

A 3-tábla módszer
A hatékony döntéshozás támogatására a betegút-komponensek kiválasztásában konszenzus-fejlesztő
módszereket lehet alkalmazni, amelyek révén az egyéni szakértői véleményeket csoportkonszenzussá
lehet alakítani. Vanhaect és munkatársai (Vanhaect et al., 2011) a 3-tábla módszer (3-blackboard
method) alkalmazását vizsgálták, amely a célok meghatározására, az ellátási folyamatok
megszervezésének leírására, valamint a további elemzést igénylő témák listájának kidolgozására
szolgál.
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A módszert a bostoni Esetmenedzsment Központban fejlesztették ki, és az elmúlt 10 évben a BelgaHolland Klinikai Betegutak Hálózatban résztvevő tagszervezetek széles körben alkalmazták.
A 3-tábla módszert arra használják, hogy egy általános áttekintést kapjanak a célokról, kulcsfontosságú
beavatkozásokról és a lehetséges kérdőjelekről. Alkalmazásához egy 7-12 fős projektteam-et hoznak
létre, melybe minden érintett csoportnak képviselőt kell küldenie. A gyakorlatot egy projektmenedzser
vezeti, aki lehetőség szerint nem a klinikai csapat tagja, hanem egy külső szakértő. A projekt későbbi
fázisában mindent részletesen megvitatnak. A 3-tábla módszer alkalmazásához három különböző
letörölhető táblára van szükség.
1. Jobboldali tábla: CÉL-tábla
A célokat a következő szinteken kell meghatározni:
– az ellátási folyamat szintjén: a betegcsoport szintjén meghatározott célok. Legalább az
elbocsátási kritériumot meg kell határozni, aminek a betegút végpontján kell teljesülnie,
– a projekt szintjén: azok a célok, amelyeket a betegút kidolgozásával és végrehajtásával,
vagy a meglévő betegút felülvizsgálatával el akarnak érni. Ezeket a célkitűzéseket a
Betegutak Iránytűje öt területe alapján határozzák meg: Klinikai Terület, Szolgáltatás
Terület, Csapat/Team Terület, Folyamat Terület, Pénzügyi Terület. Pl.: a fertőzési arány
csökkentése 20 százalékkal (klinikai), a tartózkodási idő csökkentésének eltérései
(folyamat+pénzügy), minden laboratóriumi eredmény az összes pácienstől a kórházi
felvétel előtt (szolgáltatás), a csapatmunka fejlődése (csapat/team).
2. Középső tábla: Idő-Feladat Mátrix
Azokat a kulcsfontosságú beavatkozásokat tartalmazza, amelyeknek közvetlen hatásuk van a
kimenetekre. Például a gyógyszerezésre vonatkozóan, bele kell foglalni az operáció után 2 nappal
történő antibiotikum adagolást. Ennek részleteit (az antibiotikum típusát, koncentrációját, az
adminisztráció módját) később dolgozzák ki.
Néha hasznos lehet a Cél-Feladat Mátrix alkalmazása, amely a fázisok vagy célok meghatározásával
kezdődik. Ha meghatározzák, hogy mikor kell a betegnek egyik fázisról a másikra váltania, akkor el
lehet kerülni a későbbi vitákat arra vonatkozóan, hogy mely napokon pontosan mit kell csinálni. A
speciális időrendet később is hozzá lehet adni.
3. Baloldali tábla: Szűk Keresztmetszetek és Kérdőjelek
Ez a tábla azokat a témákat foglalja magába, ahol még bizonytalanságok vannak, amelyeket később
kell tisztázni vagy tárgyiasítani. Olyan módszereket, mint pl. a kiváltó ok elemzése, betegrekordelemzés, folyamat- és kimenet-indikátorok prospektív mérése, csapatkérdőívek, betegelégedettségmérések stb. gyakran alkalmaznak a szűk keresztmetszetek további feltárására. A fejlesztési folyamat
során a szűk keresztmetszetek és kérdőjelek listáját folyamatosan frissítik a betegút kidolgozása és
folyamatos kiértékelése során. Az időközben tisztázott kételyeket áthúzzák, és amennyiben újak
merülnek fel, kiegészítik a listát.
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A 3-tábla módszer megvalósítása
Először a jobb oldali CÉL-táblát töltik ki. Azokat a célokat, amelyek terén nincs megegyezés, a bal oldali
Kérdőjelek táblába írják. Ezt követően a középső táblán meghatározzák a folyamatok időzítését. A
feladatokat osztályozzák (gyógyszerezés, konzultációk stb.) A kulcsfontosságú beavatkozásokat
feladatonként és időegységenként/fázisonként írják le. Ily módon rajzolják meg a betegút első verzióját.
Ajánlatos először a kulcsfontosságú orvosi beavatkozásokat meghatározni, amit ezután más
egészségügyi szakemberek még kiegészítenek. Azokat a beavatkozásokat vagy kimeneteket,
amelyeket nyomon kell követni, vagy amelyek esetében nincs megegyezés (hogy el kell-e végezni,
vagy abban az adott időben kell-e elvégezni) a bal oldali táblára kell felvezetni.
4. ábra: A 3-tábla módszer áttekintése

Forrás: Vanhaect et al. 2011
A 3-tábla módszert a Belga-Holland Klinikai Betegutak Hálózatban résztvevő intézmények által
alkalmazott hétfázisú modell keretében használják, annak szűrési fázisában alkalmazzák. A 3-tábla
módszer alapján hajtják végre a diagnosztikai fázist, különböző módszerek alkalmazásával:
esettanulmányok, prospektív elemzés, beteg kérdőívek, dokumentum-elemzések, folyamattérképezés
stb. A diagnosztikai fázist követően a következő kérdéseket kell tisztázni:
- a jobb oldali táblán szereplő célok teljesíthetők-e, ill. milyen messze vagyunk a kitűzött
céloktól,
- a középső táblán az időkeretben szereplő kulcsfontosságú beavatkozások valóban
kivitelezhetők-e a kijelölt időn belül,
- a bal oldali táblán szereplő kérdéses területek, ill. szűk keresztmetszetek valóban problémát,
ill. szűk keresztmetszetet jelentenek-e.
A továbbiakban az egyes országokból szemlézett példáink konkrét betegutakat mutatnak be.

17

HealthOnLine különszám - 2012. augusztus 27.

Ausztria
Az osztrák jogalkotás 2005-ben tette meg az első lépést az integrált ellátás bevezetésével
kapcsolatban. Azóta számos intézkedés született a strukturált, szakterületeken és szektorokon átívelő
ellátás megteremtése céljából. Ezeket a kezdeményezéseket többnyire a társadalombiztosítás és a
tartományok közösen finanszírozzák (reformpool projektek). A projektek az integrált ellátás példái,
tartalmilag sok hasonlósággal, de a projektfinanszírozás miatt önálló kísérleteket jelentenek.

Disease management program „Aktív terápia – a 2-es típusú diabetes ellátására”
salzburgi projekt
A 2-es típusú diabetesben szenvedők optimális ellátása során a betegek motiváltságán kívül a teljes
életcikluson keresztül tartó integrált ellátásban való részvétel is igen jelentős szerepet játszik.
A program lényeges elemei közé tartozik a betegközpontúság (a betegek oktatás keretében
felvilágosítást kapnak betegségükről és a betegségüket befolyásoló tényezőkről, azok hatásairól), az
orvosok továbbképzése (diagnosztikai és terápiás alapelvek terén), a betegutak és szakmai irányelvek
(a legújabb ismeretek szerint magas minőségű terápiák biztosítása érdekében), a minőségbiztosítás (a
rendelővel és szervezettel kapcsolatos előírások közvetítése az optimális ellátási minőség érdekében),
valamint dokumentációs lap alkalmazása az eredmények dokumentálására.

Betegorientált integrált ellátási projekt (Bécs)
A projekt célja olyan intézkedések végrehajtása, melyek javítják az egészségügyi dolgozók, betegek és
hozzátartozóik közötti kommunikációt és együttműködést. Ezek az intézkedések többek között a
következők:
– A kórházak elbocsátás-menedzserei támogatják azokat a betegeket, akiknek komplex
utókezelésre van szükségük a kórház elhagyása után (például otthonápolás), és ezt maguk
nem tudják megszervezni. Az időben történő és szükségleteknek megfelelő szervezéssel
csökkenthető az ismételt betegfelvételek száma.
– A standardizált elektronikus információcserével kell biztosítani, hogy az ápolással és
terápiával kapcsolatos szükséges információkhoz a szolgáltatást nyújtók a lehető
leghamarabb hozzájuthassanak.
– „Önsegítő csoportok a kórházakban” elnevezésű részprojekt: a kórházak és az önsegítő
csoportok közötti szorosabb együttműködés megteremtését, valamint a betegek és
hozzátartozóik önsegítő csoportokról történő tájékoztatását tűzte ki célul a kórházi kezelés
időtartama alatt.

A stroke integrált ellátásának projektje (Tirol)
A projekt célja a stroke ellátása során az összes érintett fél együttműködésének javítása, gyorsítása és
átláthatóbbá tétele. Fontos szempont, hogy csökkentsék az ápolásra való rászorultságot, a stroke
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következtében fellépő fogyatékosságot, meggátolják egy újabb stroke kialakulását, illetve csökkentsék
annak szövődményeit.
A projekt eredményessége szempontjából három kiemelten fontos célkitűzést határoztak meg. Az első,
hogy javítsák a stroke felismerését a sürgősségi ellátásban. A második, hogy a stroke-betegek
többsége rövidebb idő alatt közvetlenül stroke-unithoz kerüljön, hogy az optimális kezelés és a korai
rehabilitáció már a kórházban biztosítható legyen számukra. A harmadik, hogy a rehabilitációs
javaslatot az aktív ellátást végző kórház időben előterjessze, hogy a következő ellátási szinten
késedelem nélkül kerülhessen sor a beteg ellátására.
Ausztriában az integrált ellátás egészségügyben történő bevezetésének fontos céljai között említhető,
hogy az minden résztvevő számára (biztosítottak, szolgáltatók, költségviselők) előnyökkel járjon. Ezek
az előnyök az egyes szereplők számára a következők:
A biztosítottak számára fontos, hogy a legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek az irányelveken
alapuló kezelések révén, valamint csökkentsék a kezelési időt a várakozási idő és a költséges
párhuzamos vizsgálatok elkerülése révén. Ehhez az is szükséges, hogy a teljes ellátási folyamat során
minden egyes lépés egymással összehangolt legyen, ami garantálja a zökkenőmentes ellátást. Célul
tűzték ki továbbá a beteg aktív bevonása a kezelési folyamatba, ami fokozza a betegközpontúságot,
valamint a betegállományban töltött idő csökkentését.
A szolgáltatók esetében előnyt jelent, hogy az összehangolt ellátási folyamatok csökkentik a
szervezéssel kapcsolatos terheket, a kezelési folyamatok gazdaságossága javul, a kommunikáció
gyorsabban és hatékonyabban történik, a felelősségi körök pontosabban meghatározásra kerülnek.
Mindezek következtében az ellátás javulása növeli a betegek elégedettségét.
A finanszírozók számára lényeges szempont, hogy a szolgáltatások átláthatóbbá, az optimalizált
kezelési folyamatok pedig költséghatékonyabbá válnak, mindezek révén pedig nő a betegek/ügyfelek
elégedettsége.
A projektek közül részletesebben az akut stroke-ellátás fejlesztését célzó tiroli integrált betegút
szervezési projektet mutatjuk be. (Eger, 2011)
Az akut stroke-ellátás betegútja (Tiroli Tartományi Hivatal)
Tirol régióban a szívinfarktus és a daganatos megbetegedések után a szélütés a harmadik leggyakoribb
halálok. A tartományban lévő 11 állami kórházban összesen 4150 ágy áll a betegek rendelkezésére.
Akut szélütéssel a betegeket a kórházak neurológiai és belgyógyászati osztályain látják el. Specializált
ellátást Innsbruck, Kufstein és Lienz nyújt, egy további stroke-unit létrehozását Zamsban tervezik. A
terület földrajzi adottságai nehezítik a szélütéses betegek időbeni ellátását, ezért a tartományban
viszonylag magas a mentőhelikopterek száma, ami lehetővé teszi csaknem minden mentési helyszín
elérését kevesebb, mint 15 percen belül. Tirolban éves szinten közel 1700-1800 szélütéses esetet
tartanak nyilván, és körülbelül 6000 személy él együtt a szélütés következményeivel. A régióban az
utóbbi években a stroke terápiás lehetőségei az akut fázisban kibővültek (gyógyszeres oldás/strokeunit). A stroke akut ellátásának outcome paraméterei a szimptómák megjelenését követően a
trombolízis első három órában történő alkalmazásának köszönhetően javultak. A szélütéses betegek
stroke-uniton való kezelése szignifikánsan jobb eredményeket mutat az általános osztályokon történő
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ellátáshoz képest. A megelőzés terén is folyamatosan bővülnek a lehetőségek. Az integrált ellátási
modell implementálása az egyes szolgáltatók optimálisabb kooperációját eredményezte.
A stroke-betegek kezelése a különböző ellátási területek (belgyógyászati osztály, neurológia, strokeunit) és regionális sajátosságok miatt változatos. Az egyes ellátási szintek (alapellátó, mentés, kórház,
rehabilitáció) közötti átmeneteknél jelentkező problémák megoldását egy optimálisan kivitelezett
integrációtól remélik.
A tiroli stroke betegút projekt célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze:
– A stroke diagnózis eseteinek kezelése magas minőségű, gazdaságos, betegorientált és
egységes legyen, az ellátási láncon belül teljesség és folyamatosság jellemezze, valamint a
lényeges integrációs elemek valósuljanak meg.
– Az ápolásra szorultság és fogyatékosság csökkentése a következők révén: a stroke
észlelése és kórházba kerülés között eltelt idő csökkentése, a stroke tüneteinek a
lakossággal való jobb megismertetése, a betegosztályozás (szelekció a strokeunit/neurológia/belgyógyászat számára) javítása, a prehospitális menedzsment fejlesztése és
a kórházi előtti folyamatok optimalizálása, a diagnózis és akut terápia optimalizálása, a korai
rehabilitáció, a szektorok közötti betegorientált egyeztetés, valamint az aktív kórházi ellátás
és rehabilitáció közötti időben történő és adminisztratív akadályoktól mentes átmenet.
– A recidív stroke és a szövődmények csökkentése a szekunder prevenció és a stroke
utógondozás javítása, valamint a korai rehabilitáció/akut utógondozás, a komplikációk
elkerülése révén.
– A dolgozók informáltságának javítása.
– Betegek és hozzátartozóik tájékozottságának javítása (rádióműsorok, információs füzetek,
rendezvények stb.).
– Rehabilitációs központok bevonása.
– A szociális és a munkába való reintegráció feltételeinek javítása.
– Súlyos és tartós ápolásra szorultság esetén az ápolási intézménybe kerülés, otthonápolás
gyors megszervezése.
– Az egyes szolgáltatók és szakmai csoportok közötti kommunikáció javítása.
– Az ambuláns rehabilitáció és posthospitális ápolás javítása, illetve ezek tesztelése a
modellrégióban.
Fontos megjegyezni, hogy a projekt megalkotói nem tűzték ki célul stroke-unit létrehozását minden
kórházban, és párhuzamos struktúrákat sem akartak kialakítani. A cél az volt, hogy a meglévő
struktúrákat használják ki a definiált ellátási céloknak megfelelőbb módon, illetve tartós javulást érjenek
el a folyamatok és eredmények terén egyaránt.
A projekt futamideje két év volt (2008-2010), a főprojekt maga hat részprojektből tevődött össze. A
központi team az előkészítő munkálatokat már 2006-ban megkezdte (megvalósíthatósági vizsgálat, a
potenciális projektpartnerekkel való kapcsolatfelvétel). 2007 elején fejeződtek be az előkészítő munkák,
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illetve készült el az integrált betegút alapkoncepciója. A betegút bevezetésére a kórházakban 2010
januárjában került sor továbbképzések formájában.
A folyamatos betegút-koncepció megvalósíthatóságának alapfeltételeiként határozták meg a helyi
projektteam definiálását, a dolgozók célokról való tájékoztatását, az érintett szakmai csoportok és
területek (orvosok, ápolók, terápia, szociális munka), valamint a
szükséges erőforrások
meghatározását, a kórház számára várható következmények definiálását és a dolgozók motiválását.
A projekt lebonyolításával a 5. ábrán szemléltetett projektszervezetet bízták meg.
5. ábra

Forrás: Tiroli Tartományi Hivatal
Minden részprojekt egy koncepcióképzési, megvalósítási, implementálási és értékelési fázisból állt. Az
első 4 részprojekt (1. kórházi ellátást megelőző fázis, 2. kórházi ellátás, 3. fekvőbeteg
rehabilitáció/utógondozás 4. ambuláns rehabilitáció, kórház utáni fázis) tartalmilag és szakmailag
egymásra épült, párhuzamosan futottak. Az 5. és 6. részprojekt (5. folyamatmodellezés, 6.
dokumentáció, adatátvitel, adatelemzés, telematika) az első négy projekt kísérőprojektjei voltak.
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Néhány részprojekt bemutatása:
1. részprojekt: a kórházi ellátást megelőző fázis
E fázis egyik fő célkitűzése a 3 órán belül stroke-unithoz kerülő betegek számának növelése. A
szervezés során számos PR tevékenységet bonyolítottak a lakosság körében (brosúrák kiosztása,
felvilágosító rendezvények, a 144-es hívószámra való figyelemfelhívás, a stroke felismerésének
javítását célzó felvilágosítás, a stroke betegút projekt megismertetése, plakátokon, rádióműsorokban és
a nyomtatott sajtóban való megjelenés, előadások és sajtókonferenciák tartása, illetve e célból
szervezett rendezvények). Sor került a mentők munkájának optimalizálására (helyszíni ellátás,
helikopteres bevetés), a háziorvosok szerepkörének és teendőinek pontosítására. Foglalkoztak az
értékeléssel, dokumentálással, melyek a betegút szervezés elengedhetetlen velejárói.

2. részprojekt: a kórházi ellátás fázisa
A részprojekt céljai röviden a következők:
– optimális stroke-menedzsment feltételeinek (személyi és strukturális) megteremtése,
– a diagnosztika (stroke diagnózisának meghatározása, célcsoport ICD-10 kódok alapján) és a
terápia (European Stroke Organisation-Guidelines 2008) tartományi szintű optimalizációja,
– a kórházak közötti optimális betegosztályozás megteremtése,
– az egyes szektorok szereplői közötti optimális átadás-átvétel folyamatainak kialakítása,
– a helyes szekunderprevenció megválasztása,
– magas minőségű rehabilitáció/akut utógondozás, komplikációk elkerülése,
– stroke-team létesítése az integrált ellátásban résztvevő kórházakban,
– strukturált elbocsátás menedzsment kialakítása,
– eredmények mérése, minőségi indikátorok meghatározása a kórházi fázis tekintetében,
– dokumentáció és adatátvitel,
– továbbképzések szervezése a kórház dolgozói részére.
3. részprojekt: fekvőbeteg rehabilitáció/ utógondozás
E részprojekt főbb sarokpontjai a következők voltak:
– célok meghatározása,
– standardok kidolgozása (rehabilitáció fogalmi meghatározása, standardok elemzése,
adaptálása, rendszeres online frissítése),
– transzparencia megteremtése a várólisták esetében,
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– elbocsátás-menedzsment fejlesztése,
– alternatív rehabilitációs intézmények használata,
– az adminisztráció felgyorsítása,
– információs brosúrák, tájékoztatók készítése a betegek részére,
– továbbképzések,
– visszacsatolás,
– rehabilitációs kritériumok kidolgozása, a rehabilitációs intézmények eredményének mérése,
megfelelő terápia megteremtése stb.,
– a számítógépes rendszerre való átállásig a papíralapú rendszer korrekt működtetése/
kitöltése, majd az új rendszer nyújtotta előnyök kiaknázása.
4. részprojekt: ambuláns rehabilitáció, kórház utáni fázis
Az ambuláns rehabilitáció célja elsősorban a fekvőbeteg rehabilitáció és az ambuláns rehabilitáció
közötti optimális átmenet elérése. E célok elérése érdekében a következő intézkedéseket definiálták:
– az ambuláns rehabilitáció és aktív kórházi ellátás, utógondozás vagy fekvőbeteg rehabilitáció
közötti közvetlen átmenet megteremtése az elbocsátás-menedzsment újradefiniálásával: a
folyamatosság érdekében már az aktív ellátás során fel kell mérni a beteg rehabilitációs
szükségletét és képességét, illetve rehabilitációra való alkalmasságát,
– a lakóhely közeli rehabilitáció és a posthospitális fázis tekintetében javaslatok kidolgozása,
– az aktuális rehabilitációs struktúra feltérképezése és a neuro-rehabilitáció terápiás
standardjainak adaptálása,
– a terápia időtartama alatt (12 hét) a terápia folyamatosságának biztosítása,
– folyamatos orvosi ellátás a háziorvos/szakorvos által,
– a pilótarégióban a terapeuták tapasztalt szakemberek általi (coaching) folyamatos
támogatása,
– a rehabilitációs célok és a kezelés eredményeinek dokumentálása az egyes szakmák
számára eljuttatott kötelező minták szerint,
– információs brosúrák a betegek, hozzátartozóik és a kórházon kívüli terület részére,
– képzések, továbbképzések.
5. részprojekt: folyamatmodellezés
A stroke-betegek Tirolban történő kezelésének változatossága miatt a betegek integrált betegútjának
azonos alkalmazása érdekében az egyes részprojekteknek megfelelő folyamattérképet kellett
létrehozni. Ezt a folyamattérképet elektronikus formában a felhasználók rendelkezésére kellett
bocsátani a kórházi ellátásban és a kórházi ellátáson kívül.
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A betegút-modell kidolgozása során első lépésben a jelenlegi állapotot és a célállapotot definiálták. A
szektorokon átívelő optimálisabb együttműködés megteremtéséhez, a minőségjavulás, illetve költség és
időmegtakarítás eléréséhez a következő lépésben az egyes szolgáltatói szintek közötti optimalizáció
vált szükségessé. Ehhez a fejlesztők igyekeztek a fennálló redundanciákat kiszűrni, a szomszédos
folyamatokat egymás viszonylatában optimalizálni, a korábban kevésbé figyelembe vett kezelési
folyamatokat a modellbe mélyebben integrálni. A folyamatterv elkészítésének központi eszköze a
folyamatmodellezés volt, ami lehetővé tette a kommunikációt a tervezésben résztvevők között, illetve a
tervezés eredményeinek kommunikálását az érintett dolgozók felé. A betegút-modell első terveit ezt
követően az egyes részprojektek megbeszéléseinek keretében továbbfejlesztették, majd az ott
felmerülő kéréskörökre gyakorlati megoldásokat dolgoztak ki. A folyamattérkép kidolgozásának célja a
stroke kezelési folyamatainak egyszerű és mindenki számára jól értelmezhető és gyakorlatba
átültethető ábrázolása volt.
A fent leírt modellezésből kiindulva történt a központi folyamatoknak megfelelő dokumentumok
kidolgozása (ajánlások az egyes folyamatokkal kapcsolatban, ellenőrző listák, kódolási irányelvek,
kötelezettségeket tartalmazó füzet stb.). Az egyes szakmák bevonása mellett (szakorvosok, terapeuták,
ápolók) arra is ügyeltek, hogy az egyes dokumentumok kidolgozása során az evidenciákon alapuló
orvoslás aktuális eredményeit is figyelembe vegyék. A dokumentumok végleges verzióinak kidolgozását
követően összekapcsolták azokat a releváns folyamatokkal, melyek a felhasználók részére közvetlenül
a folyamattérképből lehívhatóak.
Az egyes részterületek folyamattérképeinek elkészítése, majd az egyes lépésekhez tartozó
dokumentáció kidolgozása után következett az elektronikus változat kidolgozása, hogy az a tartomány
összes kórházában a meglévő rendszerbe integrálhatóvá váljon. Ezzel vált biztosíthatóvá, hogy a
felhasználók a mindennapi munkájuk során gond nélkül elérhessék a betegutat és az ahhoz tartozó
dokumentációt. Ezt követően egy pilótaprojekt keretében sor került a betegút innsbrucki egyetemi
klinika rendszerébe való integrálására és tesztelésére. Az adatbiztonságot szem előtt tartva ezt
követően a rendszer webalapú verziójának kidolgozását végezték, ami az egyes kórházakban a
felhasználók hozzáférési jogosultságának megfelelő beléptetést tett lehetővé. A rendszer üzemeltetését
a Tiroli Tartományi Kórházak kft. informatikai osztálya végzi, ami biztosítja, hogy a betegúttal
kapcsolatos adaptációk és újítások egységesek legyenek. 2010-ben több módosítás is történt a
meglévő dokumentumokban, illetve újak is bekerültek a rendszerbe.
6. részprojekt, sarokpontok
– Statisztikai információk kinyerése az LKF adatállományból.
– A fődiagnózis ICD-10 kódolásának egységesítése (kódolási szabályok kötelezővé tétele,
magyarázatok a kódoláshoz). Mivel azonban nem minden információ nyerhető ki az LKF
adatállományból (pl. a felvétel és vizsgálatok időpontjai), ezért kiegészítő dokumentációt is
bevezettek. Figyelmet fordítottak az esetleges redundanciák elkerülésére, csökkentésére,
majd a kialakított dokumentációs ívet összevetették az ÖBIG meglévő regiszterével. (A
2010-es osztrák minőségbiztosítási törvény kimondja, hogy minden egyes stroke-unit
beteget az ÖBIG regiszterben kell dokumentálni. Minden további stroke beteget pedig a
konszenzusos alapon kidolgozott rendszerben.) Ezt követően az adatok a kórházi
információs rendszerekbe integrálják, negyedévente a Tiroli Egészségügyi Alapban
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egységesítik, teljességre és plauzibilitásra vizsgálják, majd a definiált minőségi
indikátoroknak megfelelően éves szinten egy alkalommal kiértékelik, és az eredményeket
anonim formában a kórházaknak megküldik.
– Tanácsadó bizottságot hoztak létre a dokumentáció szempontjából releváns paraméterek
javítása, azok stratégiai és operatív felhasználása érdekében. A bizottság foglalkozik a
stroke betegúthoz kapcsolódó minőségbiztosítással, integrálja az eredményeket és
javaslatokat készít.
– A 3. hónapot követő értékelés (betegek visszahívása, telefonos történő felkeresése vagy
kérdőív kitöltése) eredményeinek elemzése.
A tiroli stroke betegút projekt során alkalmazott minőségi indikátorok
A kórházi fázist megelőző fázis során mért indikátorok
A stroke betegek sürgősségi ellátásának eredményeit mérik, célkitűzés azok folyamatos javítása. A
meglévő adatforrások (mentőorvosi protokoll) szolgálnak az adatok értékelésének alapjául. Az alábbi
indikátorokat és elvárt célértékeket alkalmazzák:
– a tünetek megjelenésétől a kórházba való megérkezésig eltelt idő. Cél: a 3 órán belül
kórházba kerülő stroke betegek aránya legalább a 60 százalékot érje el,
– a kórházba szállítás módja – mentővel mentőorvossal vagy mentőorvos nélkül 40
százalékot haladja meg,
– a mentőautóval vagy mentőhelikopterrel történő beszállítások aránya,
– az először kórházba, majd onnan stroke-unithoz szállított betegek aránya 5 százalékot ne
érje el,
– az intravénás trombolízis aránya 15 százalékot haladja meg.
A kórházi fázis során mért indikátorok
– A kórházi fázist megelőző fázisban a szimptómák megjelenésétől a kórházba kerülésig
eltelt idő ne haladja meg a 3 órát az esetek több, mint 60 százalékában,
– az I63-as kódolású trombolízis aránya haladja meg a 15 százalékot,
– az I63-as kódolású trombolízis egy meghatározott betegcsoport több mint 40 százaléka
esetén történjen meg (meghatározott betegcsoportba tartoznak azok, akik esetében a
National Institute of Health által kialakított Stroke skála szerinti érték nagyobb egyenlő 4,
életkoruk maximum 80 év, és az esemény-felvétel közt eltelt idő ismert, és 4,5 óránál
kevesebb),
– kórházi kezelés ideje,

25

HealthOnLine különszám - 2012. augusztus 27.

– más aktív kórházba történő áthelyezés,
– komplikációk: pneumónia 5 százalékot ne haladja meg,
– egyetemi klinikán, neurológián, belgyógyászaton kezelt betegek száma,
– kompetencia-hálózatokkal történő konzultációk száma,
– MRI, CCT, CCT&MRI, CT vagy MR első képalkotó diagnosztika megléte,
– a felvétel és az első képalkotó diagnosztika között eltelt időtartam mérése 80 százalék
feletti,
– az agyhoz vezető erek első vizsgálata (I63-as kódnál): Duplex, MR-Angio, Duplex és MRAngio vagy más metódussal,
– a felvétel és az agyhoz vezető erek 24 órán belüli első vizsgálata az esetek 70 százalékát
haladja meg,
– TEE (transoesophagealis echokardiográfia) / TTE (Transthorakale echokardiográfia)
magasabb legyen 40 százaléknál,
– nyelési nehézség teszt,
– történjen fizioterápia az esetek minimum 80, ergoterápia az esetek 40, logopédia az esetek
szintén 40 százalékában,
– standardizált elbocsátás-menedzsment,
– rehabilitációra való továbbküldés,
– otthonba való továbbküldés,
– C szintű akut neuro-utókezelésen való részvétel.
Fekvőbeteg-rehabilitáció/akut utógondozás
–

Azon betegek aránya, akiknél megegyezik az optimális rehabilitációs időpont és a
tényleges rehabilitáció kezdete (ideális eset),

–

rehabilitációs helyre történő várakozás: azon betegek aránya, akiknél az optimális
rehabilitációs időpont a tényleges rehabilitáció kezdetét megelőzi (várakozási idő
napokban történő megadása),

–

aktív kórházban töltött idő: azon betegek aránya, akiknél az optimális rehabilitációs időpont
a tényleges rehabilitáció kezdetét megelőzi, és akik ellátása továbbra is aktív kórházban
történt,

–

történjen fizioterápia az esetek minimum 90, ergoterápia az esetek 40, logopédia az esetek
szintén 40 százalékában,
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–

3. hónapot követő értékelés az esetek 60 százalékában 1-2 alkalommal történjen meg, a
mortalitás 15 százalék alatti legyen, az ápolási otthonba kerülés 10 százaléknál kisebb
arányban történjen,

–

az ambuláns rehabilitáció aránya (főként a fekvőbeteg rehabilitációt követően),

–

a fekvőbeteg rehabilitációból a felvételek és elbocsátások folyamatos mérései
• A stroke betegek állapotának változása az aktív kórházból való elbocsátás és a
neuro-rehabilitációba történő felvétel között (pl. Barthel-Index),

–

minőségi kritériumok meghatározása és a teljesítés periodikus igazolása: a neurorehabilitációba történő felvétel és elbocsátás között a beteg állapotának változása
(fekvőbeteg és ambuláns eredményminőség mérése: Barthel-index, hány betegnél sikerült
a rehabilitációs célokat elérni), a súlyosság függvényében a célértékek realisztikus
meghatározása mellett,

–

periodikus feedback a kezelési hálózatban (outcome, tanulási görbe).

Ambuláns rehabilitáció szintjén mért indikátorok
–

A kórházból vagy fekvőbeteg rehabilitációból, illetve az akut utókezelésből történő
elbocsátás és az ambuláns rehabilitáció kezdete között eltelt idő értékelése

–

az interdiszciplináris kommunikáció rögzítése a terápiás tervbe,

–

a kezelés eredményének szakorvos által történő kiértékelése – a 3. hónapot követő
értékelés eredményeinek elemzése.

A projekt eddigi eredményei
– Jelentősen javult a lakosság tájékozottsága stroke-kal kapcsolatban (két reprezentatív
felmérés alapján). Ennek eredményeként a stroke-betegek korábban kerülnek a
kórházakba, ennek megfelelően javultak a kimenetek.
– A stroke-betegutat eredményesen implementálták a tiroli kórházakban az előzetesen
meghatározott határidők szerint: egy megfelelő számítógépes megoldással stroke-teameket alakítottak ki és képeztek tovább. Ennek eredményeként tartományi szinten egységes
lett a kezelések minősége, optimálisabb a stroke-betegek osztályozása.
– A stroke-betegek diagnóziskódolásának egységesítése egész Tirolban és egy egységes
adatbázis létrehozása a projekt minőségének, folyamat optimalizációjának és
eredményének ellenőrzése céljából. Ennek eredménye: az epidemiológiai értékelések és
szükséglettervezés, illetve a folyamatos minőségbiztosítás előfeltétele.
– A stoke-betegek körében a trombolízis arány 5,6 százalékról 15 százalékra növekedett.
Ennek eredménye: a maradandó fogyatékosságok megakadályozása.
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– A dysphagia screening és a korai rehabilitáció átfogó megvalósulása. Ennek
eredményeként a másodlagos szövődmények, különösen az aspirációs pneumonia
megelőzhetők.
– Megvalósult az ambuláns rehabilitáció Landeckben, ami tehermentesítette a fekvőbeteg
rehabilitációs rendszert, csökkentette a költségeket és egyéni előnyökkel járt a betegek
részére.
– A stroke-ra vonatkozó európai ajánlások teljesítése minden tiroli aktív kórházban.
– Megvalósult a különböző szakterületek optimális összekapcsolódása, ami garantálja az
optimálisabb stroke-ellátást.
– Javult a stroke-betegek számára nyújtott tanácsadás és tájékoztatás (stroke-könyv). (Tiroli
Tartományi Hivatal)

Dánia
A dán egészségügyi rendszerben az elmúlt évtizedben számos politikai kezdeményezés történt a
koordináció erősítésére. Ez a fejlesztési folyamat a 2007 januárjában hatályba lépett strukturális
reformmal érte el tetőpontját.
Kezdetben a háziorvosok koordinációs feladatait bővítették. Egyes háziorvosok ún. háziorvosi
tanácsadókként is tevékenykednek, ami azt jelenti, hogy egy vagy több kórházzal állnak kapcsolatban.
Feladatuk, hogy fejlesszék az együttműködést az alap- és szakellátás között. A tanácsadót a regionális
hatóság vagy a kórház/kórházi osztály foglalkoztatja. A tanácsadók többek között információt nyújtanak
a kórházakban történő innovációkról és gyakorlatról az alapellátásban és másodlagos ellátásban
dolgozóknak, segítenek az együttműködési nehézségek megoldásában, irányelveket fejlesztenek ki a
beutalási eljárásokra és elbocsátásokra vonatkozóan, és segítik a beteg ellátásának koordinációját. A
„háziorvosi tanácsadók” regionális szinten az ún. „háziorvosi koordinátoroknak” tesznek jelentést (akik
szintén háziorvosok).
Pénzügyi ösztönzőket is bevezettek a háziorvosok számára, hogy koordinálják az ellátást. A
diabéteszben szenvedő páciensek esetében a háziorvosok a régióktól a betegmenedzsment fedezetére
156 euró összegű éves díjban részesülnek betegenként. Kötelezettségként a háziorvosoknak
rendszeresen ki kell értékelniük az egyes betegek menedzsmentjét, dokumentálniuk kell a
konzultációkat, valamint figyelemmel kell követniük, hogy a beteg rendszeresen megjelenik-e az
ellenőrző vizsgálatokon. A háziorvos felelős a szakorvosi szolgáltatások (pl. szemészet, endokrinológia,
podiátria) koordinálásért is, valamint önmenedzsment programokat is kell ajánlania a betegnek. A
diabétesz ellátásért járó éves díj feltétele, hogy a háziorvosnak installálnia kell az ún. „őrszem”
adatrögzítési rendszert, amely összegyűjti az elektronikus betegrekord rendszer kulcsfontosságú
adatait, jelentéseket generál az egyes praxisokról, és értékeli a háziorvosok teljesítményét a többi
háziorvoshoz viszonyítva. (Rudkjøbing, 2012)
Egy másik hasonló kezdeményezésben az idős és sérülékeny betegek otthonukban való felkereséséért
a háziorvosok szintén külön díjazásban részesülnek (vizitenként 95 euró). A vizit során a háziorvos
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felméri az idős betegek funkcionális képességeit, azonosítja az egészségügyi problémákat,
felülvizsgálja a gyógyszerezést, majd segít a páciensnek megtalálni a megfelelő (egészségügyi,
szociális) támogatást. (Rudkjøbing, 2012)
A 2007-ben végrehajtott strukturális reform során felülvizsgálták az Egészségügyi Törvényt. Kötelezővé
tették a regionális hatóságok és az önkormányzatok közötti egészségügyi egyezményeket a szektorok
közötti együttműködés fejlesztésére. Az egészségügyi egyezményeket az Országos Egészségügyi
Tanácsnak (Sundhedsstyrelsen, 2012-től Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóság) 1 kell
jóváhagynia. A regionális egészségügyi hatóságok felelősek a betegek igényeinek felméréséért a
kórházból való elbocsátásakor, és az igények alapján rehabilitációs tervet kell kidolgozniuk.
A daganatos megbetegedések magas halálozási aránya, valamint a kezelések hosszú várólistái miatt
egyre sürgetőbbé vált az ellátás koordinációjának fejlesztése. A kormány és a regionális hatóságok
közötti megegyezést követően, 2007-ben az Országos Egészségügyi Tanács tervet készített a
daganatos megbetegedések kezelésének szabályozására. A terv magában foglalta az integrált klinikai
betegutak implementálását minden daganatos beteg számára. Az integrált betegutak kidolgozásának
elsődleges célja a folyamatidők csökkentése volt, különösen a beutalási idő csökkentése, a gyors
diagnózis és a kezelés mielőbbi megkezdése. További fontos célkitűzés volt, hogy minden daganatos
beteget az országos klinikai irányelveknek megfelelően kezeljenek.

A Daganatos Betegségek Integrált Klinikai Betegútja
Országos, bizonyíték-alapú klinikai irányelveken alapulva, összesen 34 daganattípusra dolgoztak ki
betegutakat. A betegutak időstandardokat is tartalmaznak a klinikai eljárás minden egyes lépésére
vonatkozóan. A Daganatos Betegségekre vonatkozó Integrált Klinikai Betegutak kidolgozásában a
következő szervezetek vettek részt:
1. Országos Rák Irányító Bizottság (1998-ban jött létre, a klinikai tevékenységekre fókuszál), mely a
következő intézményeket tömöríti: Országos Egészségügyi Tanács, Egészségügyi és Prevenciós
Minisztérium, Dán Régiók Egyesülete és az öt Egészségügyi Igazgató, Dán Önkormányzatok
Egyesülete, Dán Multidiszciplináris Rák Csoportok (DMCG-k), Dán Rák Társaság, Országos
Népegészségügyi Intézet, Dán Gyógyszerügynökség, a Dán Orvos Társaság nyolc kijelölt tagja, Dán
Ápolók Társasága.
2. Országos Rák Munkacsoport (2007-ben alakult, a szervezeti tevékenységekre fókuszál), mely a
következő intézményeket foglalja magába: Országos Egészségügyi Tanács, Egészségügyi és
Prevenciós Minisztérium, Dán Régiók Egyesülete és az öt Egészségügyi Igazgató, Dán
Önkormányzatok Egyesülete.
3. 14 Klinikai Munkacsoport a 34 integrált betegút kifejlesztésére: a munkacsoportokban az Országos
Egészségügyi Tanács képviselői, a releváns orvosi/klinikai egyesületek és a Dán Multidiszciplináris Rák
Csoportok képviselői, háziorvosok és egyéb egészségügyi szakemberek az öt régióból, valamint

2012 februárjában az Országos Egészségügyi Tanács és az Országos Gyógyszerügyi Hatóság összeolvadásával jött létre
a Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóság (Sundhedsstyrelsen).
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radiológiai, patológiai, onkológiai és más releváns diagnosztikai és/vagy terápiás társaságok tagjai
vesznek részt.
A Daganatos Betegségek Integrált Klinikai Betegútjára vonatkozóan az alábbi követelményeket
határozták meg:
– definiált kritériumok a feltételezett daganatos betegek háziorvos által történő beutalására,
– országos klinikai irányelveken kell alapulniuk,
– az országos betegutaknak tervezett lépései vannak a diagnózis és kezelés terén, előre
kijelölt időpontokkal,
– az összes diagnosztikai és terápiás eljárást monitorozni kell; meghatározott időpontokat kell
kijelölni a betegek monitoringjára,
– meghatározott időkeret a betegút minden egyes fázisára a standard betegekre specifikálva,
– standard pontok a betegtájékoztatásra, amikor klinikai döntéseket hoznak,
– a felelős orvosi szakterület világos meghatározása,
– multidiszciplináris csapatmunka az orvosi szakterületekre vonatkozóan,
– elsődleges kapcsolattartó személy és betegút-koordinátor kijelölése.
A daganatos megbetegedések komplexitása miatt a „standard betegutakat” nyilvánvalóan nem lehet
minden betegnél alkalmazni. Egyfajta irányelvnek tekinthetők, és várhatóan az országos daganatos
betegségprogram részévé fognak válni.
2008. április és 2009. január között a következő 14 daganatos betegségcsoportra (ezeken belül
összesen 34 daganattípusra) vonatkozóan implementáltak betegutakat: a vastagbél daganatos
megbetegedései, tüdőrák, fej- és nyakrák, mellrák, nőgyógyászati daganatos megbetegedések,
leukémia, a húgyrendszer daganatos megbetegedései, bőrrák, agyi és idegrendszeri daganatok, férfi
daganatos megbetegedések, felső emésztőrendszeri daganatos megbetegedések, gyermekek
daganatos megbetegedései, a szem daganatos megbetegedései, az ortopéd sebészethez kapcsolódó
daganatos megbetegedések.
A betegutak széles körű pozitív fogadtatásban részesültek. A bevezetést követően nőtt a munkával való
elégedettség, és a klinikai jelentések is pozitívnak bizonyultak. Előtérbe került a multidiszciplináris
csoportok és az országos klinikai irányelvek alkalmazása. A háziorvos szerepe hangsúlyosabbá vált, a
várakozási idők csökkentek, az Országos Beteg Regiszterben történő regisztrációk pedig növekedtek.
Továbbra is kihívást jelent azonban a nem standard daganatos páciensek kezelése (például
komorbiditás vagy ismeretlen elsődleges tumor esetében). A regisztrációs gyakorlat megváltoztatása is
nehézséget jelent. A betegutak ellenzői azzal érvelnek, hogy a betegutak révén a daganatos betegek
előtérbe kerülnek más kórházi betegekkel szemben. A várakozási idő csökkentése miatt pedig további
erőforrások bevonására van szükség, ezért meg kell teremteni az egyensúlyt a várólisták csökkentése,
valamint a kapacitások (személyzet, felszerelés) között.
2009 elején megkezdődött a betegutak monitoringja. További lépésként tervezik a klinikai minőségi
adatbázisok belefoglalását a daganatos betegségek integrált betegútjainak monitoring modelljébe,
valamint a daganatos betegségekre kidolgozott integrált betegutak felülvizsgálatát, frissítését, illetve
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kiértékelését (a betegutak kialakítására, implementálására, hatására stb. vonatkozóan. Az
ellenőrzésekre, utókezelésekre egészségügyi technológiai értékelést terveznek.
Az Országos Egészségügyi Tanács - a klinikai munkacsoportokkal együttműködésben - dolgozta ki a
daganatos betegségek betegútjainak monitoring modelljét. A monitoring az időstandardokra fókuszál,
azon belül is elsősorban a beutalástól a kezelés megkezdéséig tartó időszakra. Nem volt lehetséges a
beutalás előtti időt monitorozni, mivel a háziorvosoknak korlátozottan van adatuk erre nézve. Nyolc
általános indikátortípust számolnak minden egyes daganattípus esetében, melyek közül öt indikátor az
időre fókuszál (a betegutak időtartama), három pedig a tevékenységre (a betegek száma a
betegutakon). A 6. ábra a monitoring modellt illusztrálja.
6. ábra: A daganatos betegségek betegútjainak monitoring modellje

Fix Monitoring Pontok:

Idő és Tevékenység Indikátorok

A: A beutaló beérkezése

T1: Beutalási idő daganatos megbetegedés esetén

B: A diagnózis megkezdése

T2: Beutalási idő nem daganatos megbetegedés esetén

C1: A diagnózis megcáfolása

T3: Kivizsgálási idő daganatos megbetegedés esetén

C2: Kezelési döntés

T4: Kivizsgálási idő nem daganatos megbetegedés esetén

D: Tájékozott beleegyezés

T5: A kezelés megkezdéséig tartó időszak

E1: A kezelés kezdete (szervezeti)

A1: A klinikai betegutak száma

E2: A kezelés kezdete (klinikai)

A2: A daganatos betegutak aránya
A3: A daganatok aránya a betegutakban

Forrás: Sundhedsstyrelsen
A monitoring a kórházi epizódok országos adminisztratív adatbázisán, az Országos Betegregiszteren
alapul. Az Országos Betegregiszter főként adminisztratív adatokat tartalmaz az egyes epizódokra, és
nem úgy tervezték, hogy kövesse a beteget a kórházi szektoron keresztül. Az egyéni epizódokat
személyazonosító számokkal kapcsolják össze betegutakká. Különös kihívást jelentett a betegutak
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kezdő- és végpontjának azonosítása. Speciális beutalási diagnózisokat vezettek be, hogy kijelöljék a
beteg betegútra történő belépését. Azon betegek számára, akik esetében nem diagnosztizáltak rákot,
bevezették a „diagnózis megcáfolva” kifejezést a betegút végének azonosítására. Az Országos
Egészségügyi Tanács irányelveket fejlesztett ki, és regionális tanfolyamokat szervezett a helyes
regisztrálásra vonatkozóan.
A régiók felelőssége, hogy a monitoring által feltárt információt elérhetővé tegyék a kórházi orvosok és
vezetők, valamint a regionális menedzsment számára. Kifejlesztették a Daganatos Betegségek
Országos Monitoring Információs Rendszerét (MIS Cancer). A MIS Cancer zárt rendszerű, osztott
adatokat tartalmaz különböző felhasználói szinteken. A rendszer lehetővé teszi a benchmarkingot, a
statisztikai folyamatellenőrzést, felhasználó által definiált elemzéseket stb. Az első adatokat 2008
októberében tették közzé a MIS Cancer-ben, és hetente frissítik. A MIS Cancer adatait évente kétszer
teszik közzé regionális és országos szinten.
Példa: az agydaganatos megbetegedés klinikai betegútja
Az agydaganat integrált betegútjának áttekintése
Klinikai tevékenység

Logisztikai
tevékenység

Döntés:
a háziorvos kritérium
alapú gyanút talál a
daganatos
betegségre

- a beutaló
továbbítása
- amennyiben vannak
pótlólagos
információk, azok
továbbítása a
neurológiai osztálynak

Kórházi szakasz
Beutaló az integrált
betegút szerinti
kezelés
megindításához
Kivizsgálási program:
- Neurológiai vizsgálat
-Elektrokardiogram
(EKG)
- Vérvizsgálat
- MR vizsgálat
- Mellkasröntgen
Döntés:
Idegsebészetre való
beutalás

-a beutaló beérkezése
-a kivizsgálási
program időpontjainak
foglalása

A beteg
Szakterület
tájékoztatása
A kórház előtti szakasz
- a rák kizárása
háziorvos
- a betegút további
tervezése

Regisztráció és
monitoring

Behívás a
kivizsgálásra és a
programra

Neurológus

A: A beutaló
beérkezett

A betegút további
tervezése

Neurológus
Radiológus

B: A diagnózis
megkezdődik
(első konzultáció)

Multidiszciplináris
csapat

C1: A diagnózist
megerősítik vagy
megcáfolják

- Foglalás: előkivizsgálás az
idegsebészeti
járóbeteg klinikán
- Foglalás: járóbeteg
neurológiai kezelés

Forrás: (Hermann, 2008)
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7. ábra: A standard agydaganatos páciens klinikai betegútjának folyamatábrája

Forrás: Hermann, 2008.

33

HealthOnLine különszám - 2012. augusztus 27.

Egyesült Királyság
Az Egyesült Királyságban a betegutak az integrált ellátási utak fogalomkörön belül jelennek meg. Az
Egészségügyi Minisztérium által 2010 júliusában közzétett Fehér Könyv szerint az NHS hatékonyságát
a NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) által kidolgozott olyan minőségi
standardok alkalmazásával fejlesztik, amelyek a betegutak valamennyi összetevőjét és indikátorát
meghatározzák. A NICE átfogó standard-könyvtárat hoz létre az ellátás fontosabb betegútjai számára.
Az elkövetkezendő öt évben várhatóan 150 standardot készítenek el. (White Paper, 2010).

Integrált ellátási modellkísérlet Londonban (North West London
Integrated Care Pilot - NWL ICP)
Az integrált ellátás kialakításának példája az észak-nyugat londoni integrált ellátási kísérleti projekt
(NWL ICP) (North West London, 2011), amely innovatív megoldásai miatt 2011-ben díjat is nyert. A
projekt két betegútban (diabéteszes betegek, idős betegek) koordinálja majd az egészségügyi ellátást
London városának öt kerületében – először 410 000 lakos, később pedig 750 000 lakos lefedésével. A
projektben megvalósítandó két betegút-kísérlet 10 százalékos megtakarítást eredményezhet, amit az
ellátó szervezetek és a szolgáltatás-vásárló megoszthatnak egymás közt. Ez azért is fontos, mert a
2014/15-ös pénzügyi évre a NWL egy milliárd font hiánnyal számol, miközben javítania kell a helyi
lakosságnak nyújtott ellátás minőségét.
Az NWL kísérleti projekt célja annak a hipotézisnek az ellenőrzése, hogy az integrált ellátás javítja az
eredményeket azáltal, hogy hozzáférést teremt a kórházon kívüli jobb és integráltabb ellátáshoz,
csökkenti a szükségtelen kórházi felvételeket, és lehetővé teszi a szakemberek számára az ellátói
határokon átívelő eredményes munkát. A NWL ICP helyi NHS ellátókból, helyhatóságokból és
jótékonysági szervezetekből álló partnerség, amelyet háziorvosok, kórházi orvosok és közösségi
egészségügyi szakemberek irányítanak. A kísérleti projekt első hulláma 2012. májusban, a második
hullám 2012. júliusban indul. Az egyéves projektben megszűnik a határvonal a résztvevő ellátók között,
így csapatként működhetnek együtt a betegellátás javításában.
Az integrált ellátási kísérleti projekt magját a multidiszciplináris rendszer képezi. A rendszer hét elemből
vagy tevékenységből áll, amelyet a multidiszciplináris csoportokban együttműködő szakembereknek
szem előtt kell tartaniuk:
– betegnyilvántartás: a lefedett lakosságot tartalmazó közös, átfogó lista készítése,
– kockázatrétegzés: a betegek kockázat szerinti beosztása mindkét kísérleti projektben (diabetes,
idős betegek),
– klinikai protokollok és ellátási csomagok: protokollok és ellátási csomagok kidolgozása
valamennyi kockázati csoportra,
– ellátási tervek: egyéni ellátási tervek készítése az orvosok, egészségügyi szakemberek és
betegek személyes találkozásakor,
– ellátás nyújtása: az ellátási tervek szakembercsoportok általi megvalósítása,
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– esetmegbeszélés: a legbonyolultabb esetek menedzselésének megtárgyalása rendszeres
találkozók alkalmával; a résztvevők különböző hátterű, különböző ellátási környezetben
működő szakemberek,
– teljesítményértékelés: a multidiszciplináris csoporton belül végzett értékelés a teljesítmény
mérésének különböző formáiról (betegek tapasztalata, klinikai eredmények, pénzügyi
teljesítmény, a csoport munkájának hatásossága).
A munka első fázisában két betegút bevezetésére kerül sor: a 2-es típusú diabetesben szenvedő
betegek és az idős betegek számára. A választás azért esett erre a két csoportra, mert jelentős
egészségügyi forrásokat emésztenek fel, így a betegutak optimalizálása esetén érezhető
megtakarítások érhetők el. Összefoglalónkban a két betegút ismertetése mellett a projekt információs
eszközét mutatjuk be.

Integrált betegutak: diabetes betegek
A kísérleti projektben használt diabetes betegút nem vezet be új szolgáltatásokat, célja inkább az, hogy
jobb eredményeket érjen el a fennálló gyakorlat standardizálásával és koordinálásával. Fő innovációnak
tekinthető a rendszeres multidiszciplináris esetmegbeszélés az akut ellátó orvos és a diabetes
szakemberek részvételével. A multidiszciplináris csoportok (MDG) havonta legalább egyszer
találkoznak a legbonyolultabb esetek megtárgyalására. A diabetes diagnózisának és kezelésének
elsődleges útmutatójául a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) klinikai irányelvei
szolgálnak.
A betegeket az ellátás szükségletei szerint meghatározott csoportokra (szegmensekre) osztják. Minden
csoportra ellátási csomagokat határoznak meg, amelyek felvázolják az ellátás terv elemeit és a
választási lehetőségeket.
A betegszegmensek bármelyikében előfordulhatnak szövődmények, amelyek a megfelelő ellátóhoz való
beutalást vonnak maguk után. A kísérleti projektet megvalósító orvosoktól elvárják, hogy tisztában
legyenek a NICE irányelveivel, és elsődleges forrásként alkalmazzák őket a diabetes betegek
ellátásában.
Az alábbi táblázat egy újonnan diagnosztizált diabetes ellátási csomagját szemlélteti:
Diabetes ellátás: új diagnózis
Szakember

Tevékenység

Leírás

Első
konzultáció

- A betegnek elmagyarázzák a
diagnózist, a beteget szükség esetén
felveszik a praxis-nyilvántartásba
- Standard diabetológiai vizsgálatok
(pl. vérnyomás, láb, vizelet), amit a
diagnózist követő 3 hónapon belül el
kell végezni

Diabetológiai
vizsgálat
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Időtartam

Gyakoriság

GP

10-15 perc

Egyszer

Gyakorló
ápoló/asszisztens

15-20 perc

Egyszer
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Diabetes ellátás: új diagnózis
Szakember

Tevékenység

Leírás

Diabetes
bemutatása,
ellátás
tervezése

- A diabetes kórt bemutatják a
betegnek – a bemutató
magyarázatot, betegközpontú
tájékoztatást és időpont egyeztetést
tartalmaz
- A betegellátás tervezése az
elkövetkezendő 12 hónapra. A
találkozások alkalmával a beteg
megkérdezése, hogy részt kíván-e
venni az integrált ellátási projektben.
A beteg írásos ellátási tervet kap
kézbe. Mindezt a diagnózist követő 3
hónapon belül el kell végezni
- A retina szűrését akkreditált ellátó
végzi
- Xpert vagy DESMOND oktatási
program

Retina szűrés
Strukturált
tájékoztatás

Féléves
áttekintés
Ellátás
koordinálása
Gyógyszer
menedzsment

- A diagnózist követő első félévben
az összes beteg ellátásának
áttekintése
- Az ellátási tervvel való
együttműködés ellenőrzése
- Gyógyszer menedzsment
áttekintése a gyógyszerbevétel
betartásának javítására

Időtartam

Gyakoriság

Gyakorló ápoló
(plusz GP, ha
szükséges)

45 perc

Egyszer

Akkreditált ellátó

...

Szakápoló és/vagy
dietetikus

Gyakorló ápoló

6x2,5 óra,
majd 6
hónap és 1
év után
áttekintés
15 perc

Évenként
tünetek esetén
Egyszer

Adminisztrátor

...

GP, ápoló,
gyógyszerész

Szükség
esetén

Egyszer
Szükség
esetén
Évenként vagy
szükség
esetén

Forrás: North West London, 2011.
Számítások szerint a diabetes betegutak eredményes megvalósítása esetén az első hullámban kb. 135tel kevesebb sürgősségi betegfelvétel várható (kb. 800 000 font megtakarítás). A második hullámban
megközelítőleg 220-al kevesebb sürgősségi betegfelvétel és 1,3 millió font megtakarítás várható.

Integrált betegutak: idős betegek
Az idős betegek ellátására tervezett kísérleti projektben a diabetes betegúthoz hasonlóan nem új
szolgáltatások bevezetése a cél, hanem a meglevő szolgáltatások jobb koordinálása, valamint a
projektben használt országos útmutató és legjobb gyakorlat közös szemléletének kialakítása. A
diabetes betegúthoz hasonlóan szintén fő innovációnak tekinthető a multidiszciplináris csoportok
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létrehozása és a rendszeres multidiszciplináris esetmegbeszélés folytatása az akut ellátó orvos és más,
az idős betegekre specializálódott szakemberek részvételével.
A kísérleti projekt célja az ellátás minőségének javítása és a sürgősségi betegfelvételek számának
csökkentése. Ennek egyik mechanizmusa a proaktív tervezés a sürgősségi felvétel legnagyobb
kockázatával terhelt betegek számára. Az MDG-k prioritásokat határoznak meg az ellátásban ezen
betegek számára. Az MDG-k várhatóan további kórházon kívüli ellátást is igénybe vesznek majd annak
biztosítására, hogy a 75 év feletti betegek legalább fele részesüljön integrált ellátásban és megfelelő
koordinálásban.
A betegek rétegekbe való beosztása kockázat szerint történik majd a King’s Fund modelljének
alkalmazásával (Combined Predictive Model). A kockázati besorolás meghatározza az ellátás
elsőbbségi rendszerét és az időseket érintő leggyakoribb betegségek kiszűrését. Specifikus klinikai
szükségletekre specifikus betegutakat dolgoztak ki, ezek a következők:
– Az esések menedzselése
•

információs eszköz az esések szűrésére és a betegek kockázati rétegekbe való
beosztására,

•

a magasabb kockázatú betegek beavatkozásban részesülnek, pl. beutalás
esésmegelőző szolgáltatásokra, specifikus esetmenedzsment, negyedévenkénti GP
felülvizsgálat,

•

a legtöbbet eleső vagy ismételten eleső betegek szóba kerülnek az esetmegbeszélés
alkalmával.

– Demencia
•

a betegeket NICE irányelvek szerint szűrik a korai demenciára, és szükség esetén
beutalóval látják el őket,

•

a beutaló a közösségi mentális egészségügyi szolgáltatások által működtetett
programra történik (Cognitive Impairment and Dementia Service), ahol megerősítik,
vagy elvetik a diagnózist, és koordinálják az ellátást, ahol szükségessége igazolt.

– Gyógyszermenedzsment
•

a 75 év felettiek gyógyszerelési szokásainak szűrése (több gyógyszer szedése, magas
kockázatú gyógyszerek szedése),

•

a betegek azonosítása a következők alapján: problémás gyógyszer lista, problémás
kombinációk, gyakori sürgősségi vizitek, egyéb gyógyszerre vonatkozó bonyodalmak,

•

magas kockázatú betegeknél történő beavatkozások: GP általi monitorozás,
gyógyszertári szolgáltatások áttekintése, sürgősségi viziteket követő beutalás
követése, további kérdések az esetmegbeszélés alkalmával.

– Életvégi betegellátás
•

a szűrést az alapellátás végzi, és a rákbetegségben szenvedő betegekre vagy a
krónikus ellátás nyilvántartására összpontosít,
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•

nem minden élete végén lévő beteget utalnak be speciális szolgálatra, a döntés
különböző kritériumok alapján történik,

•

esetmenedzser felelős az ellátás koordinálásáért,

•

néhány beteg, aki a támogatás ellenére nem mutat előrehaladást, esetmegbeszélés
tárgyát képezi.

– Támogatott korai elbocsátás (az újrafelvétel csökkentése céljából)
•

összpontosítás az elektív műtétekre kijelölt betegekre, akiknél a sürgősségi felvétel
kockázatát gyanítják – a betegek előzetes és utólagos támogatása.

– Gyorsreagálású szolgáltatások (a szükségtelen felvétel csökkentése céljából)
•

a kockáztatott idős betegek ellátási terve tartalmaz egy gyorsreagálású „kapuőrt”,
akivel az ellátásért felelős szakemberek beutalások céljából kapcsolatba léphetnek,

•

a szakemberek együttműködnek az optimális, költség-hatékony, betegközpontú ellátás
nyújtása érdekében.

A terv kalkulációi szerint az idős betegek számára tervezett betegút eredményes megvalósítása esetén
az első hullámban kb. 660-nal kevesebb sürgősségi betegfelvétel várható (kb. 3,1 millió font
megtakarítás). A második hullámban megközelítőleg 1050-nel kevesebb sürgősségi betegfelvétel és 4,9
millió font megtakarítás várható.

Információs eszköz
Az integrált ellátási kísérleti projekt információs eszköze egy biztonságos web-alapú portál, amely a
következő tevékenységeket teszi lehetővé:
– információ nyújtása az ellátást és a betegutakat érintő döntésekről,
– a fontosabb klinikai és ütemezési információk megosztása,
– a standardizált ellátási terv koordinációja a betegutak mentén több szakember és szervezet
között.
Az információs eszköz funkciói:
– lehetővé teszi az elektronikus ellátási tervek létrehozását, módosítását és megosztását
különböző ellátók számára,
– lehetővé teszi a GP-k számára, hogy azonnal átlássák a betegüknek nyújtott ellátásokat és
észrevegyék a lehetséges hiányosságokat,
– valamennyi ellátó betekintést nyerhet abba, hogyan integrálódik az általuk nyújtott ellátás más
ellátók tevékenységébe,
– megmutatja a beteg számára javasolt ellátási terveket a kórtörténettől függően és a klinikai
munkacsoportok eredményei alapján,
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– lehetővé teszi az ellátók számára a betegek klinikai információihoz való könnyű hozzáférést
(alapellátás, szakellátás, közösségi ellátás),
– kockázati tényezőket használ a háziorvosi betegpopuláció elemzésére, a magas kockázatú
betegek azonosítására és megfelelő ellátási tervek készítésére,
– összehasonlítja a GP praxisok és a multidiszciplináris csoportok teljesítményét más
teljesítményértékelésekkel.
Az integrált ellátás információs eszköze nem váltja fel az egészségügyi szakemberek által használt, már
meglévő klinikai rendszereket, inkább támogató eszközként szerepel a betegellátásban.
Az információs eszköz működését egy adattárház teszi lehetővé, amely a következő rendszerekből
származó információkat tartalmazza:
– aktív ellátók tevékenységi adatai (pre-SuS),
– GP alapellátási klinikai adatok (SystmOne, EMIS, Vision),
– közösségi adatok (Pro-wellness, Rio),
– kisebb betegségeket és sérüléseket ellátó Walk-in központok,
– az esti órákban és a hétvégén rendelő ellátók,
– az aktív ellátóktól érkező napi sürgősségi és baleseti riasztások,
– mentális egészségügyi ellátók,
– elektronikus kórházi elbocsátási összefoglalók.
Az információs eszköz induló verziója képes lesz adatokat nyerni a felsorolt összes adatforrásból. Az
egyéb ellátóktól érkező adatokat egy későbbi időpontban lehet integrálni (pl. szociális ellátás,
patológia/radiológia). Az információs eszköz/portál használatához valamennyi praxis és ellátó köteles
aláírni a vonatkozó megállapodásokat (Establishment Agreement, IT Managed Service Agreement). A
portál fenntartásáért és fejlesztéséért egy IT igazgató és egy információs bizottság lesz felelős. (North
West London, 2011).

Franciaország
Franciaországban a 2009. július 21-én elfogadott, „A kórház, a betegek, az egészség és a térségek”
törvény nyomán elindult szervezeti és szemléletbeli változások kedveztek a betegutak kialakításának. A
gyakorlatban két eltérő megnevezéssel találkozunk: a parcours de santé, vagy „út az egészségügyben”,
olyan konkrét projekt, amely összehangolja egy-egy területen és egy adott lakosságcsoportra
vonatkoztatva az ellátók munkáját. A parcours de soins, vagy „terápiás út” egy-egy konkrét
betegséghez kötődik.
A betegutak kidolgozása ugyan nem kötődik szigorúan a krónikus betegségekhez, mégis tendencia,
hogy ezeknek a koordinált kezelésére különös hangsúlyt fektetnek. Ennek oka, hogy a krónikus
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betegségek kezelése a lakosság elöregedésével párhuzamosan egyre kiemeltebb szempontjává válik
az egészségügyi ellátórendszernek.

Krónikus betegek betegútja
Parcours de santé
A krónikus betegek ellátásának koordinációjára, az „út az egészségügyben” rendszer kidolgozására a
Regionális Egészségügyi Hatóságok módszertani háttérintézményeként működő Nemzeti Egészségügyi
és Mediko-szociális Minőségügyi Ügynökség (Agence Nationale d’Appui à la Performance des
établissements de santé et médico-sociaux – ANAP) készített iránymutatást 2011-12-ben, három régió
kísérleti tapasztalatainak fényében. (ANAP, 2012)
A program lényege, hogy a koordináció ellen ható tradicionális erők, elsősorban a magánorvoslásra
alapult kultúra inerciáját legyőzve, kis területeken az idős, krónikus betegek összehangolt ellátása
valósuljon meg. Ennek megszervezésére projektek indultak és indulnak, melyeket a Regionális
Egészségügyi Hatóságok vezetnek, a különféle egészségügyi és mediko-szociális intézmények,
vállalkozó orvosok, illetve az érdekelt helyi és megyei önkormányzatok képviselőinek részvételével.
Zömmel egy-egy város agglomerációjához vagy néhány vidéki kistérséghez kötődő területen valósulnak
meg.
A szervezés középpontjában mindig egy kórház áll, amelyhez hozzárendelik azt a térséget, amelynek
az idős, krónikus betegeivel a projekt keretében foglalkoznak. A hozzárendelés alapja lehet az egyszerű
földrajzi távolság vagy statisztikai-közigazgatási egység, illetve a kórház sürgősségi osztályán felvett
betegek lakóhelye.
Ezután következik a 8. ábrán látható folyamat, melynek során a térség ellátórendszerét és betegutait a
szereplők szoros koordinációja mentén átszervezik.
8. ábra: Időskori krónikus ellátás átszervezésének modellje

Forrás: ANAP (2012)
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Ehhez először szükséges felmérni az érintett lakosság számát, életkorát és demográfiai mutatóit,
gazdasági helyzetét és életkörülményeit, az előforduló betegségeket, halálokokat, fogyatékosságokat,
illetve azt, hogy az idős krónikus betegek közül hányan számíthatnak családjuk segítségére, illetve
hányan élnek egyedül. Ezt a felmérést döntően a már létező statisztikai adatbázisokra alapozzák.
A következő fázis az ellátórendszer elemeinek szisztematikus leltározása. A kórház(ak) sürgősségi,
geriátriai és rehabilitációs kapacitásain túl itt számba kell venni a területen működő vállalkozó
orvosokat, egészségházakat, pólusokat, idősotthonokat, nővérszolgálatokat, stb. Az alapos
kínálatfelmérés a kidolgozók szerint a projekt egyik kulcsmomentuma.
Ezután következik a létező betegutak felmérése, az ellátók adataiból és tapasztalataiból kiindulva.
Ebben jelentős támogatást adhat, ahol aktív, a megyei önkormányzatok vezetésével létrehozott Térségi
Információs és Koordinációs Tanács (Conseil Local d’Information et de Coordination – CLIC), amely az
idős emberek ellátásának koordinációjáért felelős, az önkormányzatokat és az ellátókat hálózatba
szervező kezdeményezés.
Végül definiálni kell az ideális betegutakat az ún. Balance of Care módszer segítségével, majd azokat
összevetni a valós helyzettel egy SWOT-elemzés keretében. Az elemzés eredményeként fejlesztési
tengelyek nyerhetők, amelyeket aztán konkrét akciókra kell lebontani.
A 9. ábrán látható egy jellemző kórházi betegút, amelyen a következő fejlesztési tengelyeket határozták
meg: (1) a hospitalizáció jobb előzetes tervezése, (2) a több osztályt érintő kezelések koordinált
lebonyolítása, (3) a palliatív ellátások gondos nyújtása, (4) a rehabilitációs osztályra való közvetlen
felvétel gyakoribbá tétele.
9. ábra: Krónikus betegek jellemző betegútja a kórházban

Forrás: ANAP (2012)
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A fenti célok elérésére kidolgozott akciótervekbe minden szereplőt be kell vonni a térségben, de a
projekt koordinációjáért a Regionális Egészségügyi Hatóság felelős.
Egy konkrét példa a Poitiers-ben és környékén 1995 óta működő, idős betegekkel foglalkozó hálózat,
amely 2010-ben alakult együttműködési csoportosulássá. Tagjai: a városi közkórház, egy magánklinika,
a vállalkozó orvosok városi szervezete, és a CLIC. Feladatai: (1) az ellátási szükségletek felmérése, (2)
személyes ellátási és ápolási terv készítése a páciensek részére, (3) az ellátás összehangolása, (4)
orientáció az ellátók között, (5) az otthoni ellátás és ápolás összehangolása, (6) a beteg állapotának
folyamatos nyomon követése, (7) a kórházból való elbocsátás előkészítése és a szükséges otthoni
ápolás megszervezése, (8) pszichológiai és adminisztratív segítségnyújtás. A csoportosulás 1000
pácienssel, vagyis a térségben élő 75 év feletti népesség 10 százalékával áll kapcsolatban, és évi
mintegy 1 millió euróból gazdálkodik. (ANAP, 2011)
A 2009-es reform hozzájárult azoknak a jogi formáknak a kialakításához, amelyek az ilyen típusú
koordinációt lehetővé teszik, illetve a Regionális Egészségügyi Hatóságokon keresztül létrehozott egy
olyan szervezetet, amelynek a szerepe az ilyen együttműködések életre hívása, támogatása és
finanszírozása. Ezeknél a projekteknél még nem látszik az elért egészségnyereség vagy pénzügyi
megtakarítás, hatásuk azonban három-öt év múlva, mikorra az egész országban általánosan
elterjednek és érett szakaszba lépnek, minden bizonnyal mérhető lesz.
Parcours de soins
Az Egészségügyi Főhatóság (HAS) szintén dolgoz ki iránymutatásokat, mégpedig a 30 krónikus
betegség ellátásához kapcsolódó betegutakra. Ezek az ajánlások kiegészítik az ellátási protokollokat,
illetve minden esetben azokra épülnek, kiegészítve az elvárt felülvizsgálati rendszerességekkel, a
beteggel való kommunikációra vonatkozó iránymutatással, stb. Az adott betegséghez kapcsolódóan
térítésmentesen felírható ellátások listáján és az ellátási protokollon kívül a betegút dokumentációjához
egy, a beteg tájékoztatásának módszertanát tartalmazó útmutató is kapcsolódik.
E dokumentumok inkább az „ellátási út” logikát követik, ebből következően nem egy földrajzi területre,
lakosságra és adott ellátókra, hanem egy-egy konkrét betegségre fókuszálnak, kiindulva az ahhoz
tartozó ellátási protokollból. Jelenleg a 30 krónikus-diagnózisból négynek készült el a betegútra
vonatkozó iránymutatása. (HAS, 2012)
A 10. ábra a krónikus obstruktív légúti betegség kezelésének modelljét mutatja be, a munkahelyi orvos
diagnózisától a tüdőgyógyászati kezelésen át a rehabilitációig, kiegészítve a dohányzásról való
leszokáshoz nyújtandó segítséggel.
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10. ábra: Krónikus obstruktív légúti betegség betegútja

Forrás: http://www.has-sante.fr
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Hollandia
A betegutak egyre nagyobb teret nyernek a holland kórházakban is. A 2000 óta működő Belga-Holland
Betegút Hálózat (Netwerk Klinische Paden) keretében 2012-ben Hollandiában 26 intézmény (20 kórház,
5 mentális egészségügyi központ és egy idősotthon) valósít meg ilyen jellegű ellátást specifikus
betegcsoportok számára (Ahaus, Janssen 2012). A Medical Center Alkmaar (MCA)nevű központban
2006/2007-ben azon betegek számára alakítottak ki digitális betegutat, akik mellkasi fájdalommal
kerülnek a kardiológiai sürgősségi osztályra. A döntés mögött az a szándék állt, hogy újrarendezzék a
kardiológiai osztályok feladatait, ahol a szakápolók és a nővérek jelentős terhet viselnek a szívroham
és/vagy bypass műtét utáni betegek ellátásában. Az MCA 2007-ben elsőként alakított ki digitális
betegutat az elektrokardioverziót igénylő pitvarfibrillációs betegek számára. A digitális betegutak sajátos
jellemzője, hogy a kórházi információs rendszerrel is integráltan működnek, így a klinikán bármely
számítógépről elérhetőek. (Zwaan, Umans, 2012)

Az elektromos kardioverzió digitális betegútja
Az elektromos kardioverzióra vonatkozó digitális betegút esetében, a kardiológus regisztrálja a beteget
a kezelésre, amikor a beteg rögtön kap egy időpontot a beavatkozásra, és a járóbeteg ellátása
keretében történő utóvizsgálatra. A beteg és családja számára ez azért előnyös, mert pontosan tudják,
mikor mi fog történni a betegút kezdetétől fogva. Teljesen automatikus dokumentumot alkalmaznak,
lehetővé téve a kommunikációt az alapellátó trombózis szolgálattal.
A bevezetési fázisban (2006. október – 2008. január) retrospektív elemzést folytattak a kezelt
betegekről és az időszakról, amelynek során betegelégedettségi és csoportelégedettségi méréseket
tartottak. A klinikai betegút fázisban (2008. január-2009. január) megvizsgálták a klinikai, valamint az
elégedettségi kimeneteket 600 beteg esetében. A betegelégedettséget a Netwerk Klinische Paden
(NKP) skálával mérték.
A bevezetési fázis a klinikai betegút koordinátor kiválasztásával és képzésével kezdődött. A második
fázisban a betegek kontrollcsoportja (n=50) körében mélyinterjúkat folytattak le. Ezen beszélgetések
fókuszában a betegek által felvetett minőségi kérdések álltak. A cél az volt, hogy azonosítsák a
fejlesztést igénylő területeket.
A klinikai betegút kialakítása során, az orvoscsoport az időpontokra és a kvalitatív orvosi kérdésekre
fókuszált. Az időpont paraméterek a következők voltak: 1) a kardioverzió időpontja, 2) a járóbeteg
utóvizsgálat időpontja, 3) az alapellátó trombózis szolgálatnál történő napi regisztráció. Kvalitatív
paraméterek: 1) a kockázati kalkulátor kitöltése a pitvarfibrilláció rosszabbodására vonatkozóan, 2)
gyógyszertanácsadás az utókezelésekre vonatkozóan, 3) az elbocsátó levél automatikus generálása.
Kimeneti változók a pitvarfibrilláció klinikai betegútjára vonatkozóan
Beteg

– betegelégedettség mérése Netwerk Klinische Paden (NKP) skálával,
– az időpontok és a menetrend átláthatósága,
– világos és egyértelmű gyógyszerezési ajánlások és tájékoztatás az utóvizsgálatról.

Ellátás-indikátorok
– az info-kommunikációs technológia miatti kimaradások,
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– az alapellátás trombózis szolgálatának történő jelentés,
– a háziorvosnak történő jelentéstétel.
Folyamatindikátorok
– a folyamat időpontjaira vonatkozó jelentések (kardioverzió időpontja, járóbeteg kivizsgálás
időpontja),
– lemorzsolódás nem megfelelő alvadásgátló-terápia miatt,
– lemorzsolódás a sinus ritmus spontán konverziója miatt,
– a betegek napi regisztrációja az alapellátó trombózis szolgálatban.
Klinikai indikátorok
– a kockázati kalkulátor kitöltése a pitvarfibrilláció rosszabbodására vonatkozóan,
– orvosi tanács biztosítása az utóvizsgálatra vonatkozóan,
– az elektromos kardioverzió kezelés sikeressége,
– a háziorvos elbocsátó levelének automatikus (digitális) generálása.
11. ábra: A kardioverzió klinikai betegútjának variancia elemzési eredményei
(Az elektromos kardioverzióra vonatkozó kritikus betegút első évének tapasztalatai alapján)

*A CHADS-2 kockázati pontszám egy klinikai becslési szabály a stroke kockázatának becslésére a nem reumatikus pitvarfibrillációban (tromboemboliás
stroke-kal társult komoly szívritmuszavar) szenvedő páciensek esetében.
**INR-TSH: A pajzsmirigy-stimuláló hormon (TSH) nemzetközi normalizált aránya (INR).

Forrás: Zwaan, Umans, 2012
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Németország
A kórházon belüli betegút fejlesztés példái
Németországban az első betegút fejlesztésekről a 90-es években készült feljegyzés (St. Josefs-Hospital
Wiesbaden, Klinikum Aschaffenburg, Krankenhaus München Schwabing), melyek keretében az első öt
modellprojektet 2001-ben indították be. Ezzel párhuzamosan 2001-ben vette kezdetét a colorectalis
carcinoma betegút-fejlesztési projekt a Saarlandi Sebészeti Klinikán, melynek bevezetésére 2005
végén került sor.
Német vonatkozásban fontos különbséget tenni a betegút koncepció és az irányelvek
(Richtlinien/Leitlinien) között. Az orvosoknak szóló szakmai irányelveket (Leitlinie) a Tudományos
Orvosi Szaktársaságok Munkaszövetsége, a Szövetségi Orvosi Kamara és a Pénztári Orvosok
Szövetségi Egyesülete fejlesztik, a szakmai irányelvek szisztematikus fejlesztésének célja az
egészségügyi ellátás támogatása, de ezeknek nincs kötelező jellege. A szakmai irányelvekben a
tudományosan megalapozott döntési és cselekvési lehetőségeket fogalmazzák meg. Emellett a német
rendszerben léteznek még kötelező jellegű cselekvési előírások (Richtlinien), amelyek magyar
megfelelője szintén irányelv. Ilyen például a gyógyszerfelírásokra vonatkozó irányelv vagy a
szükséglettervezéssel kapcsolatos irányelv (alulellátottsággal, túlzott egészségügyi ellátással
kapcsolatban). A betegút-szervezés a szakmai irányelvekre támaszkodó komplex, időigényes, jó
tervezést (projektteam) és koordinálást igénylő ráfordítás-igényes projekt. (Jakoby, 2010)

A Saarlandi egyetemi klinika betegút-szervezési modellje
A kórház értelmezése szerint a betegút (Clinical Pathway) egy olyan dokumentumot jelent, ami a
multidiszciplináris kezelés egy adott betegtípusra szabott szolgáltatásának általános menetét írja le,
lehetővé téve az eltérések kommentálását a folyamatos értékelés és fejlesztés céljából.
A klinika 2004 óta alkalmaz SAP kórházi információs rendszer keretében informatika alapú betegút
rendszert. A rendszerben minden szükséges lépést definiálnak, ami a beteg számára a leggyorsabb és
legmagasabb minőségű szolgáltatást eredményezheti. Az egyes lépések tartalmazzák a kórházi ellátást
megelőző ambuláns vizsgálatokat, a fekvőbeteg-ellátást és az azt követő ellátásokat. Ezen kívül a
betegek a klinikára érkezve brosúra formájában részletes leírást kapnak, amely segítségével a teljes
folyamat áttekinthetővé válik. (UKS – Klinische Behandlungspfade)
Számos betegutat határoztak meg, minden beteg kezelése ezen közösen kidolgozott irányelvek mentén
történik. A betegutak minden osztály számítógépéről elérhetőek. Minden út evidenciákon alapul. (UKS –
Klinische Pfade)
A SAP kórházi információs rendszeren belül a Siemens i.s.h.med pathways megoldását alkalmazzák,
ami már arra alkalmas mobiltelefonokon is futtatható. Minden betegúthoz orvosi és ápolói információkat
rendeltek hozzá, ami biztosítja a betegek kezelésében résztvevők számára a legújabb standardok
alkalmazását. (Siemens, i.s.h.med pathways)
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A betegutakkal kapcsolatos általános célkitűzések, lehetőségek:
Standardok
▪
▪
▪

Az evidenciákon alapuló orvoslás bevezetésének és a szakmai irányelvek alkalmazásának
támogatása,
alapvető irányelvek biztosítása a jövőbeni tevékenységekhez,
részletes és világosan definiált normák biztosítása az ápolás és a kezelések terén.

Szervezés
▪
▪
▪
▪

A multidiszciplináris kommunikáció és együttműködés, valamint kezelésekkel kapcsolatos
intézkedések javítása,
elismert kezelési standardok elterjesztése,
a kórházi kezelések optimalizálása,
a kezelési folyamatok szabályozása.

Minőségbiztosítás
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A multidiszciplináris kommunikáció és együttműködés, valamint kezelésekkel kapcsolatos
intézkedések javítása,
a betegellátás során a standardtól való eltérések csökkentésének elősegítése,
a klinikai eredmények javítása és a betegdokumentáció tömörítése,
a klinikai hatékonyság, kockázatmenedzsment és kontrolling támogatása,
a kezelés minőségének fejlesztése és az állandó minőségfejlesztés stratégiájának elősegítése,
a beteg pozíciójának erősítése.

Gazdaságosság
▪
▪

Az erőforrás-gazdálkodás optimalizálása,
kockázatcsökkentés, költségcsökkentés, illetve a kezelés idejének csökkentése.

A betegút tartalmi elemei általánosságban
A betegút koncepció alapvető célja, hogy a kezelésben részt vevő személyek és a beteg világos és
könnyen érthető információk birtokába juthassanak a kezelés teljes folyamatával kapcsolatban, ezáltal
optimalizálva a kezelést. Egy ilyen alapon szervezett rendszer pontosabb információkkal szolgál a
beteg számára is az egyes speciális intézkedésekkel vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, az orvosi
döntések a beteg számára átláthatóbbá, könnyebben elfogadhatóvá válnak. A beteg a szükséges
információkat ideális esetben az első kontaktus alkalmával megkapja (anamnézis, felvételi vizsgálat
során). Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor az a későbbiek során egy ellenőrző lista vagy brosúra
átadásával is pótolható. A beteg ilyen bevonása a kezelés folyamatába javítja a beteg együttműködést.
Egy további alapvető tartalmi elem minden betegútnál, azoknak az egyértelmű kritériumoknak a
meghatározása, amelyek alapján eldönthető, hogy adott beteg alkalmas-e a betegútba való bevonásba.
Ilyen kritériumok lehetnek: ICD-10 diagnózis, társbetegségek, kockázati tényezők, előzetes műtetek, a
betegút során jelentkezhető komplikációk/megbetegedések, a beteg kora stb.
A tájékozódási és döntési segítségek mellett a betegút egy további fontos tartalmi eleme a hatékony és
optimális dokumentációs rendszer. A betegút fejlesztés célja a meglévő betegdokumentációs rendszer
integrálása a rendszerbe.
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A kezelés eredményének mérése és ezzel az orvosi terápia tárgyilagos megítélése nagy kihívást jelent.
A célul kitűzött orvosi ellátás minőségét már az előkészítés alatt definiálni kell, ami azt jelenti, hogy a
betegre vonatkozó kezelési célkitűzéseket a terápia kezdetén meg kell határozni. Így lehetővé válik a
célkitűzések és az előzetesen meghatározott kritériumok kezelés folyamán és annak végén való
összehasonlíthatósága.
A betegút szempontjából érintettek közös célja kell, hogy legyen a komplikációmentes kezelési folyamat
beteg számára maximális egészségnyereséggel való realizálása. A betegút célkitűzései azonban nem
csak a betegvonatkozású kezelési eredményekkel kapcsolatosak, hanem érintik a szervezési
szempontokat is (szociális szolgálat bevonása a kezelés folyamatába, diagnosztikai intézkedések és
műtétek időpontjának betartása). A kórház a betegúttól való eltérések révén információkat kaphat a
szervezetén belüli hiányosságokról. (Jakoby, 2010)
A 12. ábrán egy, a klinika általános sebészeti osztályán alkalmazott betegút látható.
12. ábra

Forrás: PHAM 2007

Az ábrán az egyes lépések naponkénti bontásban láthatóak, a felvétel napjától az elbocsátás napjáig.
Amennyiben a betegút elágazáshoz ér, választási lehetőséget kínál a szoftver. Ezt a részlépést a
szoftver döntés címkével látja el, és a jelölésben is különbséget tesz (13. ábra).
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13. ábra

Forrás: PHAM 2007

Az ambuláns ellátásban való megjelenés és a fekvőbeteg ellátásba való felvétel között betervezett
szünetet a szoftver pirossal jelöli, majd automatikusan aktiválja, amíg azt a felvétel napján le nem
zárják. A betegútban az egyes lépések közötti napok száma is felismerhető. A betegút végét egy
különleges szimbólummal jelöli a program. A betegút tehát az ambuláns pre-operatív vizsgálatokat és a
fekvőbeteg kezelés egyes lépéseit (vizsgálati módszerek, ápolói tevékenység, alkalmazott gyógyszerek,
felvételi és elbocsátási menedzsmenttel kapcsolatos információk részleteit) tartalmazza.
A betegút kiválasztásának kritériumai komplexek. Egy-egy betegút akkor határozható meg, illetve
tartható be, ha az adott kórkép jól körülhatárolható. Habár a betegutak fejlesztése a DRG bevezetését
követően vette kezdetét, a DRG-nkénti betegút fejlesztés nem feltétlenül szükséges és célravezető,
mivel a DRG-k az erőforrás-felhasználást követik, és nem kötelezően egy bizonyos diagnosztikát vagy
terápiát specifikálnak. Ebből az okból egy betegút több DRG-re is alkalmazható, és egy DRG-n belül
különböző kezelésekre kerülhet sor, azaz eltérő utak lehetségesek.
A betegút szervezés egy-egy kórház esetében függ a kórházak elsődleges céljától, ami gazdasági és
minőségi pólusok között változhat az érdekeltségtől függően. (PHAM 2007)
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