Az alapellátás jellemzői Európában

Készítette:

Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság
Rendszerelemzési Főosztály
Budapest, 2014. szeptember

Az alapellátás jellemzői Európában

Tartalom

Vezetői összefoglaló ................................................................................................................... 3
Az alapellátás meghatározása, funkciói ..................................................................................... 4
Az alapellátás szervezeti modelljei ............................................................................................. 6
Az alapellátás kapuőr szerepe .................................................................................................... 8
A szakdolgozók szerepe az alapellátásban ............................................................................... 10
Az alapellátási rendszerek finanszírozása ................................................................................ 11
Új modellek az alapellátásban.................................................................................................. 20
Az alapellátási rendszerek értékelése ...................................................................................... 26
Az alapellátás iránti jövőbeli követelmények........................................................................... 30
Felhasznált források ................................................................................................................. 35

2

Az alapellátás jellemzői Európában

Vezetői összefoglaló
Az alapellátás fejlesztése az EU tagországok mindegyikében központi kérdés. 2013-2014-ben
az angol Nuffield Trust független kutatóintézet, a KPMG, EU-támogatású programok és az
Európai Bizottság szakértői testületének kutatásokon alapuló szakmai publikációi nyújtottak
jó összefoglalást az alapellátással szemben jelentkező kihívásoknak való megfelelés
feltételeiről.
Egy ország alapellátása akkor tekinthető megfelelőnek, erősnek, ha (általánosan, széles
körben) hozzáférhető, az egészségügyi ellátás során folyamatos koordinációt nyújt, biztosítja
az ellátás folyamatosságát, az egészségügyi szolgáltatások széles skálájával foglalkozik
(átfogó), megfelelő irányítással működik, megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezik, és a
munkaerő folyamatos fejlesztésével jellemezhető. Kutatások bizonyítják, hogy az erős
alapellátási rendszerekkel rendelkező országokban jobb a lakosság egészségi állapota,
alacsonyabb a szükségtelen kórházi felvételek aránya, és kisebbek az egészségi állapotban
megmutatkozó társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek. Egy erős alapellátási rendszer
fenntartása költséges, így az átfogó alapellátással rendelkező rendszerekben az (egy főre
jutó) egészségügyi kiadások magasabbak, viszont növekedési ütemük mérsékeltebb.
Az alapellátás fejlesztésének az ellátás folyamatosságára és koordinációjára kell fókuszálnia.
Ehhez szükség van a kapuőri funkció, illetve annak hatékony alkalmazását biztosító
keretfeltételek megerősítésére, a koordinált ellátást támogató finanszírozási módszerek
alkalmazására. Az alapellátás szolgáltatási spektrumának bővülése a megelőzés,
egészségfejlesztés szerepének megerősítését, egyes szakorvosi szolgáltatások alapellátásban
való biztosításának lehetővé tételét, az alapellátás közösségi szolgáltatásokkal való
összekapcsolását, a betegek kezelésbe való bevonását, egészségi állapotuk menedzselésének
támogatását célozza. Az alapellátás finanszírozásában az ellátás eredményeit, az outputokat
tükröző díjazás irányába történő elmozdulás figyelhető meg, a koordinációt támogató
csomagolt (összekapcsolt) kifizetési mechanizmusok alkalmazására jelennek meg példák. A
hatékony kapuőr feltételeknek megfelelő, koordinált multidiszciplináris ellátást nyújtó
nagyobb méretű háziorvosi praxisok, csoportpraxisok, egészségügyi központok túlmutatnak
a hagyományos alapellátás keretein, és elmozdulást jelentenek az integrált ellátás irányába.
A GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztályának szakirodalmi összefoglalója az alapellátás
aktuálisan jellemző európai szervezeti rendszere, finanszírozási módszerei mellett az
alapellátás fejlesztési irányait érintve bemutat néhányat az új alapellátási modellekből is.
Köztük pl. a holland Zorg in Ontwikkeling multidiszciplináris hálózati modell, a praxisok
partnerségi fúziójával létrejött angol Vitality Partnership vagy az alapellátás közösségi
egészségügyi szervezeti modelljeként működő belga Community Health Centre Botermarkt
érdemelhetnek figyelmet az alapellátás fejlesztésében más országok számára is.
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Az alapellátás meghatározása, funkciói
Az alapellátásnak számos definíciója létezik. A WHO 1978-as Alma Atai Deklarációjában
megfogalmazott alapellátás fogalmat évek óta kutatók és szervezetek formálják az aktuális
körülményekhez igazítva, az alapellátással szembeni elvárások fejlődése szerint. Az
alapellátás mai meghatározása az ellátás - informális ellátás és kórházi ellátás közötti átmeneti, köztes jellegéből, a nyújtott szolgáltatásokból, végzett tevékenységekből és a
szolgáltatásnyújtás, tevékenységek módjából, módszereiből indul ki.
Az alapellátás azoknak a szakmai tevékenységeknek az összessége, amelyek a lakosok
egészségüggyel való találkozásának első szintjéhez kötődnek (Saltman et al., 2006), az a hely,
ahol az emberek egészségi állapotukkal kapcsolatos problémájukkal először jelentkeznek
(EXP, 2014), és ahol gyógyítással és megelőzéssel kapcsolatos szükségleteik nagy része
kielégíthető (Kringos et al., 2013).
Funkciói között a megelőzés és szűrés, a tünetek értékelése, a diagnózis felállítása, az
osztályozás (triage), továbbutalás, a krónikus betegek ellátásának koordinációja, az
epizodikus betegségek gyógyítása, és a palliatív ellátás egyaránt megtalálható. A funkciók
kötődhetnek több szolgáltatóhoz, de egy jól működő háziorvosi rendszer integrálni is képes
ezeket a feladatokat (KPMG – The Nuffield Trust, 2014).
A hatékony alapellátás a betegségek megelőzése mellett ösztönzi is a lakosokat az
egészséges életmódra. Az egészséget holisztikusan közelíti meg, az egészségügyi
szükségleteken kívül odafigyel a megromlott egészség társadalmi, szociális és
foglalkoztatásban rejlő okozataira is. Az alapellátás sokkal inkább egészség központú, mint
betegség központú elveken működik (EXPH, 2014).
Starfield, aki az alapellátás egyik leginkább elismert kutatója, az angol szavak kezdőbetűiből
kiindulva 4C-vel jellemezte az alapellátást. Az alapellátás lényegi vonásai közé tartozik, hogy
az első találkozás színhelyét adja, egyénre (és nem a betegségre) fókuszáló időben
folyamatos ellátást nyújt, a lakosság általános egészségi problémáira átfogó ellátást kínál,
miközben
koordinálja a szükséges szolgáltatásokat
(first contact, continuous,
comprehensive, coordination) (Starfield, 1998).
2014 tavaszán az Európai Bizottság szakértői testülete (EXPH, 2014) fogalmazta meg a
véleményét az alapellátásról, amelyre az alábbi fogalom a használatát javasolja:
Az alapellátás szakemberek csoportja által nyújtott, általánosan hozzáférhető, egyénközpontú, átfogó egészségügyi és közösségi szolgáltatások összessége, amely az egyéni
egészségügyi szükségletek nagy többségét képes kielégíteni. A szolgáltatásokat a
betegekkel, informális gondozókkal, a családokkal és közösségekkel tartós partnerségben
szervezi, és központi szerepet játszik az ellátás átfogó koordinációjában és
folyamatosságának biztosításában.
Az utóbbi időben az alapellátással szembeni követelményeket is bővülés, növekedés jellemzi.
Az idősödő társadalmak velejárója a krónikus betegségek előfordulásának növekedése. A
komplex betegségekkel élők számára nélkülözhetetlen szükséglet az ellátás koordinációja.
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Az egészségügyi kiadások növekedésének féken tartása minden jóléti állam fontos
célkitűzése. Ezt is szolgálják a kórházi ellátás csökkentésére és az ellátás koordinációjának
javítására irányuló tervezetek, amelyek részeként az egészségpolitika számos megelőző,
diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatást az alapellátástól vár el.
Kihívást jelentenek az alapellátás számára az információ-nyújtás és a betegek elérésének új
formáit lehetővé tevő technológiák, az otthoni és közösségi ellátást támogató innovatív
gyógyszerterápiák és a betegek - hozzáférést és a szolgáltatások terjedelmét illető –
elvárásaiban jelentkező változások is.
1. ábra: Az alapellátás keresletét és kínálatát befolyásoló tényezők

Forrás: KPMG – The Nuffield Trust, 2014

Ezeket az igényeket nem feltétlenül támogatja az alapellátás hagyományos modellje, amely
több országban változatlan maradt az elmúlt években és a következőkkel jellemezhető
(KPMG – The Nuffield Trust, 2014):
-

Kis önálló praxisokban nyújtják,
multidiszciplináris csoportok

ahol

-

Rugalmatlan és rövid idejű konzultációkat nyújt (a több betegséggel küzdők ehhez
képest hosszabb és személyre szabott konzultációkat igényelnének), amely csak
hétfőtől péntekig érhető el normál munkaidőben

-

Nem nyújt telefon, email, skype vagy más modern eszközzel történő hozzáférést
orvosi vagy ápolói tanácsadás céljából
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-

Nem rendelkezik megfelelő diagnosztikai támogatással

-

Elégtelen módon kapcsolódik a szakorvosokhoz, közösségi alapú szolgáltatásokhoz és
más forrásokhoz, amelyek segíthetnék az eredményesebb működésben

-

Gyakran nincs valós szerepe az ellátás átfogó koordinálásában

-

Az alapellátás szolgáltatóinak díjazásában több olyan mechanizmus található, amely
az orvosok nem megfelelő magatartását ösztönzi.

Az alapellátás szervezeti modelljei
Az alapellátás szervezeti keretei és hatáskörei nagy változatosságot mutatnak Európában,
mint ahogy jelentősen különbözik az alapellátást körülvevő politikai és gazdasági környezet
is.
Az európai szervezeti modellek egyik lehetséges osztályozását adja a European Forum for
Primary Care (EFPC) (Meads, 2009), amely az alapellátás öt európai szervezeti modelljét
különbözteti meg. Meads, a csoportosításában összeköti az országok alapellátásra ható
politikáját az alapellátás szervezeti filozófiájával, az alapellátás és más szolgáltatási területek
kapcsolatrendszerével. Ezeket a szervezeti modelleket használja pl. a Nuffield Trust is 20132014-es tanulmányaiban, amellett, hogy számos más modellt, modellkísérletet is bemutat.

Kibővített háziorvosi praxis
A partnerségi elven működő modell fő jellemzője, hogy az egészségügyi központban több
szakemberből álló csoport dolgozik. Az ellátás szemléletmódja holisztikus és összefüggő,
tekintetbe veszi a családi körülményeket, személyes és hosszú távú szolgáltatásokat, köztük
szociális ellátást nyújt. Pl. a finnországi Kangasala városban 28 háziorvos praktizál szociális
munkásokkal, pszichológusokkal és fizioterapeutával partnerségben. A regisztrált betegek
száma több mint 30 000. A partnerség élén a háziorvos igazgató, a vezető ápoló és hét, a
szociális szolgáltatásokért felelős tanácsos áll. A háziorvosok különböző szakvizsgákkal
(gyermekgyógyászat, ortopédia) is rendelkeznek, így szakellátást is nyújtanak. A központban
82 ágy is található a fekvőbetegek számára, akik 2-3 napot tartózkodnak a fekvőbeteg
ágyakon. (A személyi orvos választásának lehetősége a finn egészségügyi központokban is
lehetőséget nyújt az orvos-beteg közötti személyes kapcsolat kialakítására.) A városban az
alapellátás képezi az egészségügyi és közösségi szolgáltatások belépőjét.

Managed care vállalkozás
A managed care vállalkozás az alapellátásnak szolgáltatás-vásárló feladatokat ad a kórházi –
és bizonyos esetekben a szociális – ellátás terén. Ez jellemezi pl. Angliát, ahol 2013 áprilisától
a CCG-k (Clinical Commissioning Groups) a háziorvosok irányítása alatt működnek. A CCG-k a
korábbi alapellátási trösztök (PCT-k) szolgáltatás-vásárlási funkcióját vették át,
szolgáltatásvásárlást végeznek a sürgősségi és baleseti ellátás, alapellátási ügyelet, elektív
kórházi ellátás, közösségi, anyasági és újszülött szolgáltatások, gyermekegészségügy,
6
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mentális egészségügyi szolgáltatások, meddőség kezelése területén. Mivel az angliai
háziorvosok csak CCG-n belül praktizálhatnak (egy átlagos csoport 35 GP praxist tartalmaz és
kb. 239 ezer lakos tartozik hozzá), a háziorvosok jelentős szerepet játszanak annak
eldöntésében, hogy az egészségügyi ellátás vásárlására szolgáló pénzalapokat hogyan költik
el.

Reformált poliklinika
A reformált poliklinikát az egy rendelőben működő több orvosi terület – köztük a háziorvosi
szolgálat – összevonása jellemzi. A különböző szakterületek megőrzik önálló jellegüket, ezért
a multiprofesszionális csapatmunka csak korlátozott mértékben jellemző. A szocialista
egészségügy körzeti egészségügyi rendszeren belül működő hagyományos alapellátási
modelljét a 90-es években több országban (pl. a Cseh Köztársaságban) a reformált poliklinika
modellje váltotta fel.

Orvosi rendelő
A tanulmány a Magyarországon praktizáló háziorvosok egyéni praxisait sorolja ebbe a
kategóriába, de egyéni praxisok több ország alapellátásában is megtalálhatók Belgiumtól
Ausztriáig.

Franchise-ban működő ellátás
Az „outreach franchise” olyan országokban jelenik meg, ahol nem létezik következetes
alapellátás fejlesztési stratégia, így a szolgáltatások opportunisztikusan, tervezés nélkül
történnek. A modellben az alapellátás több szereplő - jótékonysági szervezetek,
vállalkozások, egyházak, közösségek - együttes feladataként jelenik meg. Egységes vagy erős
szereplő hiányában az alapellátás ezen szervezeti modellje változékony és töredékes, a
háziorvoslás gyakran egyéni magánpraxisra redukálódik. Meads tanulmánya Lengyelországot
- Lodz városának magán (szak)orvosi rendelőit - említi a franchise-ra példaként. A lengyel
szakpolitikusok nem értenek ezzel egyet, és az 1991-es alapellátási stratégiát tartják
bizonyítéknak arra, hogy az alapellátás szervezése következetes szemléleten alapul.
A fenti modellek közül a kibővített háziorvosi praxis tekinthető a legelterjedtebbnek, de a
managed care vállalkozás is erős támogatást élvez. A reformált poliklinika politikai
kompromisszumot jelenthet több ország számára, míg az orvosi rendelő konzervatív
szervezeti választási lehetőséget jelent az alapellátás fenntartására. A franchise-ban működő
ellátás modellje valós kockázatot vagy kihívást jelent, amely megoldást sürget.
Az alapellátási szervezetek kicsit más, de sok helyütt alkalmazott tipologizálását használják
pl. a London School of Economics and Political Science kutatói egy, az Európai Bizottság
számára készített tanulmányban (Masseira et al., 2008). Ezek szerint az EU tagországokban
megkülönböztethetők egyszemélyes és csoportpraxisok, és az alapellátás szervezeti
formája lehet egészségügyi központ (a Meads féle csoportosításban ez utóbbi a kibővített
háziorvosi praxis).
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Hasonló csoportosítást alkalmazott az Euprimecare FP-7-es EU projekt konzorciuma
(www.euprimecare.com), azzal a megkülönböztetéssel, hogy külön csoportba sorolta azokat
a rendszereket, amelyekben az alapellátást szabadon választható, önállóan praktizáló
magán (szak)orvos nyújtja (pl. Németország).
Mellette a szabadon választható
egyszemélyes praxist működtető háziorvos jelenti a következő szervezeti formát, aki
mellett, bár limitált számban, de dolgozik nővér, valójában a praxis nem nyújt
multiprofesszionális szolgáltatásokat. A betegek a háziorvos listájára kerülnek, az egy praxis
által ellátható (közfinanszírozott) betegszámra korlátok vannak érvényben. Ezzel szemben a
csoportpraxisban a több szakember társulásán keresztül működő praxisok a források és
eszközök racionálisabb felhasználását, rugalmasabb fejlesztéseket stb. tesznek lehetővé. Az
egészségügyi központok megközelítése a leginkább multiprofesszionális (Finnország,
Spanyolország vagy Szlovénia példája említhető), ahol a háziorvosok és az egészségügyi
szakdolgozók mellett különböző szakorvosokat is foglalkoztatnak (jellemző a dolgozók
alkalmazotti státusza), szolgáltatásaikba számos közösségi és szociális ellátást is
integrálhatnak.
Az alapellátás különböző modelljei találhatók meg sokszor egy országon belül is. Nehéz olyan
szervezeti típusokat találni, amelybe minden tagország alapellátása egyértelműen
besorolható, részint mivel az alapellátási rendszerek sem statikusak, folyamatos változás
jellemzi őket, részint az említett csoportokon belül is számos különbség jellemezheti az egyes
országokat olyan meghatározó területeken, mint az alapellátás kapuőr szerepe, vagy a
nővérek státusza, tevékenységének súlya, spektruma az ellátás folyamatában.

Az alapellátás kapuőr szerepe
Az alapellátás beutalási rendszereken alapuló, kapuőri szerepének célja, hogy a betegeket az
ellátás leginkább megfelelő és költséghatékony szintjén kezeljék, a hozzáférés korlátozása
nélkül.
Míg az európai egészségügyi rendszerek mindegyike beutalót követel meg a kórházi
felvételekhez, a szakorvosi konzultációk eléréséhez legalább négyféle gyakorlat lelhető fel.
- Nincs szükség beutalóra, közvetlenül lehet szakorvoshoz fordulni (ez jellemzi pl.
Csehországot és Luxemburgot)
- Nem feltétlenül szükséges a beutaló, de ha a beteg beutalóval veszi igénybe a
járóbeteg szakorvosi ellátást, anyagilag jobban jár (beutaló nélkül magasabb pl. a
felhasználói díj). (Belgium, Németország, Írország gyakorlatára jellemző.)
- A háziorvos kapuőr szerepet tölt be, de egyes szakrendelések (pl. nőgyógyászat, fülorr-gégészet) közvetlenül felkereshetők (pl. Dániában, Észtországban,
Lengyelországban jellemző).
- A szakorvosi konzultációhoz beutalóra van szükség (pl. Horvátország, Hollandia,
Spanyolország, Szlovénia, Egyesült Királyság esetében).
8
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Az elmúlt években megfigyelhető, hogy az első kategóriából több ország került át a
másodikba. A szolgáltató szabad megválasztása bármelyik opció esetén lehetséges.
A beutalási rendszernek számos előnye ismert: az ellátás koordinációja révén javítja a
minőséget és a hatékonyságot (a beteg a számára megfelelő helyen jut ellátáshoz),
segítséget jelent a betegnek az ellátórendszerben való tájékozódásban, ha megfelelő
információs rendszerrel társul, megkíméli a beteget attól, hogy újra és újra azt kérjék tőle,
mondja el a problémáit, és duplikált vizsgálatokon vegyen részt. A beutalás hozzájárul a
költségek ellenőrzéséhez (kevesebb kórházi felvétel, a sürgősségi és ambuláns szakorvosi
ellátás ritkább igénybevétele), a beutalási ráta csökkentése rövidítheti a várólistákat.
A beutalásokkal szemben kritikák is megfogalmazódnak. Egy 19 európai országban végzett
vizsgálat szerint a beutalások alacsonyabb daganatos betegség-túlélési rátával hozhatók
összefüggésbe, amit a rák diagnosztizálásában okozott késedelmek és az időben történő
utánkövetés késedelmei okoztak. (Vedsted, Olesen, 2011). Vannak olyan kutatások is,
amelyek megkérdőjelezik, hogy a háziorvos néhány országban képes-e gyorsan felismerni pl.
a gyermekek sürgősségi ellátást igénylő állapotát. A Cochrane Collaboration szisztematikus
szakirodalmi áttekintése (Akbari et al., 2011), amely azt vizsgálta, hogyan javítható az
alapellátásból a szakellátás irányába történő beutalások minősége, azt a következtetést
vonta le, hogy a beutalási irányelvek passzív jelenléte nem feltétlenül javítja a beutalások
minőségét. Viszont ha az irányelvek értelmezésébe, aktív helyi oktatásába bevonják a
konzultáns szakorvosokat, és standard beutalási formákat kapcsolnak hozzájuk, a beutalási
folyamatokban javulás várható. Segíthet a beutalást megelőző „házon belüli” második
szakvélemény. Hasonlóképpen a beutalásokat megelőzően különböző szolgáltatások (pl.
fizioterápia) igénybe vétele szintén a javulást támogatja. A pénzügyi ösztönzők csökkenthetik
a beutalások számát, de nincs arra bizonyíték, hogy javítanák azok megfelelőségét.
Az Európai Bizottság szakértői csoportja arra hívja fel a figyelmet, hogy a kapuőr szerep, a
beutalások előnyökkel járnak, de csak akkor hatékonyak, ha megfelelnek a következő
követelményeknek (EXPH, 2014):
- Erős, magas minőségű alapellátásban használják, amely praxislistákon alapulva
csoportpraxisokban, egészségügyi központokban működik, és lehetőséget ad az
alapellátáson belül a második szakvéleményre.
- Az alapellátás betegközpontú, megfelelő kommunikációval és az orvos-beteg
személyes kapcsolatával jellemezhető.
- Az alapellátás szolgáltatója időben hozzáfér az orvosi képalkotók és más
diagnosztikai tesztek eredményéhez.
- A szakellátás gyorsan és összehangoltan reagál az alapellátásból történő
beutalásokra, ahol az alapellátásból beutalt beteg állapota ezt megkívánja, súlyos
diagnózis (életveszélyes állapot a gyermekeknél, daganatos megbetegedések)
esetében gyorsan elérhető intézményekkel.
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- A betegek menedzselése a szubszidiaritás maximális figyelembe vételével történik
(akkor kell az ellátást magasabb szintre helyezni, ha a beteget alacsonyabb szinten
nem lehet hatékonyan ellátni, és ha ez lehetséges és hatékony, az ellenőrző
vizsgálatokat az alapellátásban kell biztosítani, a várakozási idők elkerülése céljából).
- A beutalást a lehetőségek szerint elektronikus folyamat-támogatással végzik.
- Fontos a beutalási gyakorlat és a finanszírozási rendszerek (pénzügyi és nem
pénzügyi ösztönzők) kapcsolata, helyes megválasztása. (EXPH, 2014)

A szakdolgozók szerepe az alapellátásban
Az egészségügyi dolgozók új szerepei jelentős mértékben járulhatnak hozzá az alapellátás
fejlesztéséhez, az ápolók szerepköre fontos eleme az alapellátás átalakításának. Sok ország
tesz lépéseket az orvosok mellett dolgozó ápolók alapellátási feladatokba való nagyobb
arányú bevonására. Ez különösen érzékelhető Dániában, Lengyelországban, az Egyesült
Királyságban, Hollandiában és Svédországban. Az ápolók az utóbbi időben már kezelhetnek
kisebb egészségi problémákat az Egyesült Királyságban és Svédországban, bizonyos mértékű
gyógyszerrendelési hatáskörrel rendelkeznek az Egyesült Királyságban, Franciaországban,
Romániában és Svédországban és immunizálási programokat folytathatnak a gyermekek és a
serdülőkorúak számára az Egyesült Királyságban és Hollandiában. Fokozottabb mértékben
vesznek részt a krónikus betegek betegútjainak koordinálásában Belgiumban, Dániában, az
Egyesült Királyságban, Finnországban, Lengyelországban, Szlovéniában és Svédországban.
Az ápolók által irányított klinikák az akut betegség utáni ambuláns ellátás alternatív
módjaként válnak egyre elterjedtebbé a különböző országokban. Svédországban állítottak fel
először ápolók által irányított klinikákat a cukor- és a szívbetegek ellátására, de ez az ellátási
forma más országokban is tért hódít, így pl. Dániában, az Egyesült Királyságban,
Észtországban, Franciaországban, Svédországban és Spanyolország két tartományában, ahol
a települések lakói számára ilyen jellegű egészségügyi intézmények folytatnak
betegségmegelőzést és nyújtanak rehabilitációs ellátást. (Masseria et al., 2009)
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Az alapellátási rendszerek finanszírozása
Az 1990-es évektől kezdve az egészségügyi reformok jelentősen átrendezték az alapellátás és
a szakellátás egyensúlyát, növelve az alapellátás szerepét az ellátórendszeren belül. Annak
ellenére azonban, hogy az alapellátás növekvő mértékben felelős a szakellátásba történő
bekerülés és a szakellátásból való távozás menedzseléséért, a betegek ellátásáért, az
alapellátásra allokált összegek kevésbé tükrözik ezeket a változásokat. (Masseria et al., 2009)
Az Európai Bizottság alapellátásra irányuló szakértői vizsgálata az alapellátás finanszírozását
három aspektusból tanulmányozta (EXPH, 2014): az alapellátás megfelelő szintű
finanszírozásának biztosítása, az alapellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint
a szolgáltatók finanszírozásának oly módon történő biztosítása, hogy elősegítse a hatékony
és magas minőségű alapellátást (beleértve az ellátás koordinációját).

Az alapellátás megfelelő szintű finanszírozásának biztosítása
Az alapellátás megfelelő finanszírozása az állami forrásallokációs folyamatoktól függ,
melynek két szintje különböztethető meg. Az országos szint az egészségügyi szektor állami
költségvetésének nagyságát jelenti, beleértve a társadalombiztosítási járulékokból származó
bevételeket is. A szektorális szint alatt azt értjük, hogy az egészségügyi szektoron belül a
források mekkora hányadát allokálják alapellátásra. Országos szinten az egészségügyre
rendelkezésre álló pénzösszeget befolyásolja az ország jövedelme (GDP-jének nagysága) és a
kormány költségvetési háttere (a kormányzati kiadások mértéke a GDP százalékában). A
magasabb jövedelmű országokban az egy főre jutó egészségügyi kiadások általában
magasabbak, mint az alacsonyabb jövedelmű országokban. Ugyanakkor vita tárgyát képezi,
hogy a nemzeti jövedelem növekedése milyen mértékben jár együtt az egészségügyi
kiadások növekedésével. Az, hogy egy ország milyen fontosságot tulajdonít az egészségügyi
szektornak az állami költségvetésben (ez magában foglalja a társadalombiztosítási járulékok,
ill. a kötelező társadalombiztosítási díjak mértékével kapcsolatos döntéseket is), befolyásolja
mind az egészségügyre fordított állami kiadások, mind a háztartások egészségügyre fordított
készpénzkiadásainak (out-of-pocket kiadások) mértékét. Azokban az országokban,
amelyekben kevésbé kezelik prioritásként az egészségügyet, általában magasabb a
háztartások készpénzkiadásainak aránya.
Az alapellátás finanszírozásában fontos mutatószám az alapellátásra fordított állami források
aránya az ellátórendszer többi szintjéhez viszonyítva. A kutatások (Kringos et al., 2013 a,b)
arra a következtetésre jutottak, hogy az erős alapellátó rendszerekkel rendelkező országok
általában az egészségügyre fordított összkiadások magasabb szintjével rendelkeznek.
Ugyanakkor az átfogó, az ellátások széles körét biztosító alapellátó rendszerű országok
esetében az egészségügyi kiadások lassúbb növekedése figyelhető meg.
Az alapellátás kiadásai csak kevés országban jelennek meg elkülönülten a statisztikában. Az
alábbi tábla az ambuláns ellátásra fordított állami és magán kiadások arányát mutatja be
azon OECD-országokban, melyek az EU-nak is tagállamai. Ezeket az összehasonlító adatokat
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ugyanakkor körültekintéssel kell kezelni, mivel az ambuláns/járóbeteg ellátás az alapellátást
és a járóbeteg szakellátást is magában foglalja. Egyes országok, ahol az ambuláns ellátásra
fordított összes kiadás aránya magas, nagymértékben támaszkodnak magán forrásokra is
(például Portugália, Spanyolország, Magyarország és Görögország). (EXPH, 2014)
1. tábla: Az ambuláns ellátásra fordított állami és magán kiadások aránya az összes
egészségügyi kiadás százalékában az EU-OECD-országokban, 2012.

*2011-es adatok
Forrás: OECD Health Statistics, 2014

A szektorális forrásallokációs döntések esetén a költséghatékonyság és a betegközpontú
ellátás szempontjait érdemes fontolóra venni. Különösen fontos a költséghatékonyság
kérdése, amennyiben kezelési alternatívákra van lehetőség, vagy az ellátást számos
intézményben biztosítják. Mivel jelentős minőségi és hatékonysági érvek szólnak a beteg
otthona közelében nyújtott ellátás megerősítése mellett, a gyakorlatban számos ország küzd
a kórházi ellátás tehermentesítésével, amelynek előfeltétele az alapellátás és más közösségi
alapú szolgáltatások fejlesztése.
Az utóbbi időben a gazdasági válság következtében a kórházakban és gyógyszerellátásban
megjelentek célzott költségvetés- és árcsökkentésekre irányuló stratégiák , amelyek egyúttal
tartalmazzák az alapellátás költségvetésének és az alapellátó szakemberek keresetének
fenntartását és növelését, valamint speciális adónemek bevezetését az alapellátásban
végrehajtott népegészségügyi programok finanszírozására.
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Az alapellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
Az egészségügyi rendszer finanszírozásának másik fontos szempontja, hogy a bevételek
generálása, allokálása és elköltése oly módon történjen, hogy az egész lakosság pénzügyi
vagy egyéb korlátok nélkül hozzáférhessen a szükséges és hatékony szolgáltatásokhoz. Ha az
alapellátás nem könnyen hozzáférhető, az emberek vagy később veszik igénybe az
egészségügyi ellátást, amikor állapotuk már súlyosabb, ezért kezelésük is drágább, vagy
rákényszerülnek arra, hogy az ellátás drágább formáját, így pl. a sürgősségi ellátást vegyék
igénybe. Mindkét esetben az eredmény kevésbé hatékony.
Az egészségügyi kiadások szintjének és összetételének országok közötti, összehasonlító
elemzése két fontos dologra hívja fel a figyelmet. Az egyik, hogy a finanszírozási
mechanizmusok különböznek abból a szempontból, hogy mekkora pénzügyi terhet rónak a
magasabb és alacsonyabb jövedelmű háztartásokra. Az allokáció alapvetően három típusát
különböztetjük meg. 1. A progresszív disztribúció esetén a magasabb jövedelműek keresetük
nagyobb hányadát fordítják egészségügyi ellátásra, mint az alacsonyabb jövedelműek. 2. Az
arányos disztribúció esetében minden háztartás jövedelmének azonos arányát fordítja
egészségügyre. 3. A regresszív disztribúció esetében az alacsonyabb jövedelmű háztartások
jövedelmük nagyobb hányadát fordítják egészségügyi ellátásra, mint a magasabb jövedelmű
háztartások. A közvetlen adók (pl. jövedelemadó) és a társadalombiztosítási járulékok
általában sokkal „progresszívebbnek” bizonyultak, mint a közvetett adók (pl. áfa/hozzáadott
érték-adó) és a készpénzkiadások, mely utóbbiak rendszerint „regresszívek”. Az, hogy a
progresszív disztribúció igazságosabb-e, mint az arányos disztribúció, országonként eltérő,
de minden ország elősegítheti a méltányosabb finanszírozást azáltal, hogy csökkenti a
készpénzkiadások arányát.
A másik fontos megfigyelés, hogy a készpénzkiadások szintje a pénzügyi védelemmel is
szorosan összefügg. Globálisan szemlélve, ha a készpénzkiadások mértéke az összes
egészségügyi kiadás kevesebb, mint egyötödét teszi ki, jelentősen csökken azon személyek
száma, akiknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetében pénzügyi
nehézségekkel kell szembenézniük.
A felhasználói díjak hatásai
A legtöbb EU-tagállam általános hozzáférést biztosít az alapellátási szolgáltatások ésszerűen
széles köréhez. A felhasználói díjakra irányuló politikák ezzel szemben országonként
jelentősen eltérőek. Az összes EU-tagország mintegy fele az államilag finanszírozott
alapellátás esetében nem számol föl vizitdíjat (Dánia, Észtország, Németország, Görögország,
Magyarország, Olaszország, Litvánia, Málta, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia,
Spanyolország, Egyesült Királyság). A receptköteles járóbeteg gyógyszerek esetében
majdnem minden országban önrészt kell fizetni (kivéve Hollandia, mely referenciaárazási
rendszert működtet a receptköteles járóbeteg gyógyszerekre, így a betegeknek csak akkor
kell fizetniük, ha a referenciaárnál magasabb árú gyógyszert vesznek igénybe). Ennek
eredményeképpen a receptköteles gyógyszerekért fizetett önrész számos országban a
készpénzkiadások jelentős hányadát teszi ki, és különösen a szegényebb rétegeket sújtja.
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Az egészségpolitikai döntéshozók célja a felhasználói díjak bevezetésével leggyakrabban az
egészségügyi rendszer bevételeinek növelése, az egészségügyi ellátások iránti,
„szükségtelen” kereslet csökkentése, valamint a betegek költséghatékonyabb szolgáltatások
és felhasználási minták felé terelése (az ún. „értékalapú” felhasználói díjak). A felhasználói
díjak viszont általában csak korlátozottan járulnak hozzá az egészségügyi rendszer
célkitűzéseinek eléréséhez, forrásteremtő eszközként pedig kevésbé bizonyulnak
méltányosnak és hatékonynak, mint a pooling révén gyűjtött források. A keresletet
visszafogó hatásukat gátolja, hogy nincs szelektív hatásuk a szükségtelen és szükséges
kezelés között. A bizonyítékok azt sugallják, hogy az emberek nem tesznek különbséget az
alapvető, illetve nem alapvető egészségügyi ellátások (vagy gyógyszerek) között, ezért a
felhasználói díjak az alacsony és magas értékű egészségügyi szolgáltatások igénybevételét
közel azonos mértékben csökkentik. Következésképpen a felhasználói díjak alkalmazása nagy
valószínűséggel visszatartja az embereket a megfelelő ellátás igénybevételétől, még akkor is,
ha a díjak alacsonyak, és védelmi mechanizmusok vannak érvényben. Ez negatív hatással van
mind a pénzügyi védelemre, mind az egészségre. A kutatási eredmények arra is utalnak,
hogy a felhasználói díjak alkalmazása az ellátás költséghatékonyabb igénybevétele céljából
(mint pl. receptköteles járóbeteg gyógyszerek felíratása az alapellátásban) éppen ellenkező
hatást fejt ki, és olyan intézmények (pl. fekvőbeteg és sürgősségi ellátás) felé mozdítja az
ellátás igénybevételét, ahol nem alkalmaznak ugyan felhasználói díjakat, azonban az ellátás
költségesebb. Összességében véve tehát kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra
vonatkozóan, hogy a felhasználói díjak az ellátás racionálisabb igénybevételéhez, a költségek
hosszú távú kontrolljához, vagy az egészségügyre fordított állami kiadások eredményes
csökkentéséhez vezetnek.
A felhasználói díjak ugyanakkor potenciálisan hozzájárulhatnak a hatékonyság növeléséhez
az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele terén, amennyiben érték alapján szelektíven
alkalmazzák őket. Annak érdekében, hogy elkerüljék a betegek igazságtalan büntetését a
szolgáltatók által meghozott kezelési döntések miatt, a felhasználói díjakat takarékosan, és
olyan kiegészítő intézkedésekkel együtt kell alkalmazni, amelyek a megfelelő
gyógyszerfelírást és ellátást biztosítják. E téren a szolgáltatókra irányuló megfelelő
intézkedések hatékonyabbak, mint a betegeket célzó intézkedések. A megfelelő védelmi
mechanizmusok bevezetésével el lehet kerülni, hogy a felhasználói díjak pénzügyi terhe a
lehető legkevésbé sújtsa az alacsony jövedelmű, valamint az ellátást rendszeresen
igénybevevő pácienseket. A pénzügyi védelmet elősegítheti, ha az egy adott szolgáltatásért
fizetendő díj, vagy az egy adott időtartamon belül igénybevett ellátások esetében fizetett
díjak mértékét maximálják. Egyes EU-tagországok, így pl. Ausztria és Németország már
elkezdett jövedelemarányos költségplafonokat kialakítani, amely magasabb fokú pénzügyi
védelmet jelenthet, mint az átalánydíjas költségplafon. (EXPH, 2014)
A pénzügyi források szolgáltatásvásárlókhoz történő allokációja
Az, hogy az egészségügyi szektor állami bevételeit milyen módon allokálják a
szolgáltatásvásárlókhoz, szintén befolyásolja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
méltányos hozzáférést. E téren az „országostól” az „országos alatti szintekhez” történő
forrásallokációs folyamatok játszanak kiemelt szerepet. A reallokáció történhet alacsonyabb
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szintű földrajzi egységek (pl. régiók), vagy nem földrajzilag meghatározott entitások
(egészségbiztosítók) felé. Fontos, hogy az allokált források kockázatkiigazítása tükrözze az
egészségügyi szükségleteket, és elősegítse, hogy több forrás kerüljön azokhoz a földrajzi
területekhez vagy entitásokhoz, ahol a lakosság egészségügyi szükségletei nagyobbak. Ahol
versengő entitások (pl. egészségbiztosítók) viselik a pénzügyi kockázatot, az erőteljes
kockázatkiigazítás a jól működő, szabályozott verseny előfeltétele. A kockázat-kiigazított
forrásallokációt viszont a gyakorlatban nehéz megfelelően alkalmazni, mert az egyik
területtől vagy entitástól a másik felé való újraelosztási folyamatok gyakran politikai befolyás
alá kerülnek.
Az egyes országok között tehát eltérések mutatkoznak az egészségügyi ellátás
megfizethetősége, így az ellátáshoz való hozzáférés terén, ugyanakkor általában véve az
EU-tagállamok lakossága számára a háziorvosi ellátás megfizethetőbb, mint a szakorvosi
ellátás. Az OECD Health Working Paper No.58 szerint az OECD-országokban a jómódúak
nagyobb valószínűséggel veszik igénybe a szakorvosi és fogorvosi szolgáltatásokat,
gyakrabban vesznek részt mellrák és méhnyakrák szűrésen, miközben a háziorvosi vizitek
gyakorisága egyenletesebben oszlik meg az eltérő jövedelmi csoportok között. Az OECD
tanulmánya rámutat arra, hogy az egészségügyi finanszírozás gyakorlata jelentős hatással
lehet az egészségügyi ellátások igénybevételének méltányosságára, de arra is felhívja a
figyelmet, hogy bizonyos, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételében mutatkozó
egyenlőtlenségek nem magyarázhatók csak a pénzügyi korlátokkal. (OECD, 2012)

A szolgáltatók hatékonyságot és minőséget ösztönző finanszírozása
Az alapellátás orvosai főként vállalkozóként dolgoznak, bár vannak kivételek: Svédországban
pl. többségében alkalmazottak, még ha néhány régióban terjedőben is van a vállalkozói
forma. Angliában a háziorvosok negyede alkalmazott (HSCIC, 2013), Finnországban
többségében alkalmazottak. A szolgáltatók működése és finanszírozásának módja
nagymértékben képes befolyásolni az egészségügyi rendszer forrásallokációját, valamint az
egészségügyi szolgáltatások minőségét, volumenét és költségét.
A szolgáltatók finanszírozása akkor tekinthető jól működőnek, ha lehetővé teszi és ösztönzi a
szolgáltatókat a jó minőségű, hatékony és betegközpontú ellátásra, innovációra, valamint
egyéb, hatékonyságot, minőséget, betegeredményeket fejlesztő, vagy költségeket csökkentő
tevékenységre. Ösztönzi az ellátás koordinációját, ugyanakkor ellenösztönzőt biztosít a
költségek más szolgáltatókra való hárításával szemben. Felelőssé teszi a szolgáltatókat az
ellátás saját ellenőrzésük alá tartozó minőségéért és költségéért. Elkerüli a szolgáltatók
finanszírozását a túlkezelés, a szükségtelenül drága ellátás, a szükségtelen kórházi felvétel
vagy újrafelvétel, a rossz betegeredményekkel rendelkező szolgáltatások, a nem hatékony
ellátás, valamint a beteg szempontjaival nem összeférhető választások, az alulkezelés, a
súlyos állapotú, vagy többszörös kockázati tényezőkkel rendelkező betegek kizárása, hibák
vagy káresetek esetében. A betegek választását oly módon ösztönzi, hogy elősegítse az
ajánlott ellátási folyamatokhoz való alkalmazkodást és a betegeredmények fejlesztését, és
csökkentse az ellátás költségeit. A szolgáltatók adminisztratív költségeit minimalizálja. Több
finanszírozó esetében igazodik a finanszírozási standardokhoz és módszerekhez annak
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elkerülése céljából, hogy szükségtelen különbségek alakuljanak ki a szolgáltatók
ösztönzőiben. (EXPH, 2014)
Az alábbi táblázat a szolgáltatói finanszírozási mechanizmusok spektrumát mutatja be:
2. tábla: Az összekapcsolt (csomagolt) vs. szétválasztott kifizetések spektruma
Csomagolt/Összekapcsolt
Globális
költségvetés/
bér

Periodikus
átalány
kifizetés a
betegek
számától
függetlenül

Szétválasztott

Fejkvóta

Betegségperiódonkénti
finanszírozás

Betegutankénti
finanszírozás

Regisztrált
páciensenként
járó, a
szolgáltatások
meghatározott
körére
vonatkozó,
periodikus
átalány
kifizetés

Meghatározott
betegséggel
diagnosztizált
betegek után
járó periodikus
átalány összeg

Átalányösszeg
minden olyan
szolgáltatásra,
amely egy
meghatározott
betegút
esetében
szükséges

Esetenkénti
/diagnózisonkénti/
eljárásonkénti
finanszírozás
Eset alapú
finanszírozás,
mely hasonló
diagnózissal/
eljárásokkal
vagy forrásszükséglettel
rendelkező
betegek
csoportosításán alapul

Naponkénti
finanszírozás

Szolgáltatás
szerinti díjazás

Kórházban
vagy más
egészségügyi
intézményben
eltöltött napok
szerinti
finanszírozás

A nyújtott
szolgáltatások
és vizitek
alapján
történő
finanszírozás

Forrás: EXPH, 2014.

Csomagolt fizetési rendszert vezettek be Hollandiában 2010-ben az integrált szolgáltatások
javítására a krónikus betegek ellátásában (EXPH, 2014). A csomagolt fizetési rendszer három
betegség ellátására létrejött csoportokat érint: diabetes, krónikus obstruktív tüdőbetegség
és vaszkuláris kockázat menedzsment. A többnyire háziorvosok által vezetett ellátó
csoportok felelősek az ellátás szervezéséért, koordinálásáért és nyújtásáért. Az
egészségbiztosító a vele szerződésben álló ellátó csoportnak egyszeri díjat fizet, amely fedezi
a krónikus betegségben szenvedő betegek valamennyi alapellátási szükségletét. Az ellátó
csoport háziorvosokat, szakorvosokat, ápolókat és egyéb szakembereket foglalkoztat.
Hollandiában a háziorvosok 78 százaléka tagja valamilyen ellátó csoportnak. Egy 2012-ben
végzett értékelés pozitív és negatív hatásokat egyaránt talált a csomagolt fizetési
rendszerben. Az eredmények egyrészt azt mutatják, hogy a rendszer elősegíti az ellátás
szervezését és koordinációját, javítja az ellátási protokollok betartását és az egészségügyi
szakemberek együttműködését. Ugyanakkor negatív hatások is tapasztalhatók, pl. az
adminisztrációs teher növekedése az elavult ICT rendszerek következtében, az ellátó
csoportok közötti áringadozás, vagy a háziorvosok dominanciája. Jelenleg még túl korai
következtetéseket levonni a csomagolt fizetés hatásáról az ellátás minősége, a költségek
vagy az egészségügyi eredmények tekintetében. (De Bakker et al., 2012)
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A gyakorlatban egyetlen finanszírozási mechanizmus sem képes az összes célkitűzésnek
megfelelni, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A „tiszta” finanszírozási
módszerek gyakran egymásnak ellentmondó ösztönzőket tartalmaznak pl. a költségkontrollra, és önmagában egyik sem segíti elő az ellátás minőségének javítását. Például a
szolgáltatás szerinti díjazás az alkalmazotti bérrel és a fejkvótával ellentétben motiválja a
tevékenységet, viszont nem biztosít megfelelő ösztönzőt a beteg tájékoztatására, oktatására,
és a túlkezeléshez is hozzájárul. Számos ország úgy alakította ki a finanszírozási módszereit,
hogy jobban elősegítsék a kívánt eredményeket, és ellensúlyozzák a nemkívánatos
ösztönzőket. A fejkvóta számos országban az alapellátás finanszírozásának fő formáját
képezi, amelyet általában kor (és bizonyos esetekben egyéb tényezők) szerint kiigazítanak,
illetve gyakran szolgáltatás szerinti díjazással is kombinálnak. Németországban az ambuláns
orvosokat kizárólag szolgáltatás alapú díjazással finanszírozzák, de a szolgáltatás alapú
díjazás pontjainak értékére vonatkozóan plafont vezettek be. Napjainkban jellemző trend a
diagnózis alapú kifizetés, melyet az ellátás meghatározott időtartamához kapcsolnak, hogy
ösztönözzék a szolgáltatók és szektorok közötti, koordinált ellátást. (Masseria et al., 2009,
EXPH, 20144)
Az alábbi táblázat néhány európai ország gyakorlatát szemlélteti az alapellátás
finanszírozására.
3. tábla: A háziorvosok finanszírozása néhány európai országban, 2010
Bér

Szolgáltatás
szerinti
díjazás

Fejkvóta

Teljesítmény
szerinti
díjazás

Integrált ellátás
finanszírozása

Belgium

igen

igen

igen

Dánia

igen

igen

igen

igen

igen

Franciaország

igen

igen

Németország

igen

Finnország

Hollandia

igen

A háziorvosok
7-12 százaléka
független
háziorvosnál
dolgozik
alkalmazottként

igen

Egyéb

igen
igen
(nemrégiben
vezették be, és
csekély hányadát
képezi a
finanszírozásnak)

igen
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Bér

Svédország

igen

Egyesült
Királyság
(Anglia)

Az alkalmazott
háziorvosok
aránya 25
százalék körüli

Szolgáltatás
szerinti
díjazás

Fejkvóta

igen

Teljesítmény
szerinti
díjazás

Integrált ellátás
finanszírozása

Egyéb

igen

Forrás: EXPH, 2014, HSCIC, 2013.

A teljesítmény szerinti finanszírozást a hagyományos finanszírozási módszerek finomítására
alkalmazzák, speciális ösztönzőként az ellátás minőségének és az egészségügyi rendszer
egyéb teljesítménycéljainak támogatására. Az egyes országok között jelentős eltérések
tapasztalhatók a teljesítmény szerinti bónuszok alkalmazásában. Európában a
finanszírozáson belüli arányuk 1-től 25 százalékig terjed, de inkább a kisebb arány az
elterjedt. (EXPH, 2014)
Néhány példa a teljesítmény alapú finanszírozásra az EU-tagállamokban:
Angliában 2004-ben vezették be a teljesítmény alapú finanszírozást, a Quality and Outcomes
Framework-öt (Minőség és Eredmények Keret), amely lehetővé teszi a háziorvosoknak, hogy
max. 1000 pontot gyűjtsenek bizonyos klinikai minőségi célkitűzések teljesítése esetén (pl.
magas vérnyomás kontrollja), a praxis megszervezéséhez (pl. rekordok készítése és tárolása,
betegtájékoztatás, oktatás és képzés, praxismenedzsment és gyógyszermenedzsment) és
betegtapasztalatokhoz (pl. a konzultációk időtartama, betegelégedettségi kérdőívek)
kapcsolódóan. További pontokat lehet gyűjteni olyan szolgáltatásokért, mint pl. a szűrések,
gyermek-egészségügyi vizsgálatok, anyasági és fogamzásgátlási szolgáltatások. A pontokat
ezt követően pénzügyi díjazássá konvertálják, figyelembe véve a praxis méretét és a
különböző egészségügyi problémák földrajzi gyakoriságát. Litvániában 2004 óta több
országos rákszűrési programot indítottak (mellrák, méhnyakrák és prosztatarák
megelőzésére), és a szűrővizsgálatok biztosítására a háziorvosoknak pénzügyi ösztönzőket
nyújtanak. 2008 óta mind a háziorvos, mind a körzeti ápoló munkájának minőségét
különböző minőségi kritériumok alapján értékelik (pl. azon feliratkozott páciensek száma,
akik évente legalább egyszer felkeresik a háziorvost preventív ellenőrzés céljából; azon
célpopuláció aránya, akik részt vesznek méhnyakrák és prosztatarák szűrésen; krónikus
betegségben szenvedő betegek kórházi felvételi arányai stb.). A háziorvosok teljes
finanszírozásának 12 százalékát teszi ki a teljesítmény alapú finanszírozás. Észtországban
2006-ban önkéntes teljesítményfinanszírozási rendszert vezettek be (a háziorvosok szabadon
eldönthetik, részt vesznek-e benne), a preventív szolgáltatások minőségének és
hatékonyságának fejlesztése, valamint a krónikus betegségek menedzsmentjének fejlesztése
céljából. A prioritásterületek a következők: védőoltások, vérzsír- és vércukorszint mérés,
mammográfia, 2. típusú diabétesz, magas vérnyomás, miokardiális infarktus, pajzsmirigy
alulműködés. A háziorvosok bizonyos egyszerű műtéti beavatkozásokat, valamint a normál
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terhességek monitorozását is elvégzik. A teljesítmény alapú finanszírozási mechanizmust
évente kiigazítják a lefedett szolgáltatások terjedelmének bővítése érdekében. Más
országokban a pénzügyi ösztönzők bevezetésének célja a krónikus betegségben szenvedő
páciensek folyamatos ellátásának biztosítása, valamint kiegészítő finanszírozás nyújtása a
háziorvosok számára a rendelési időn túli ellátásokra, az otthoni vizitekre, illetve az alulellátott, vidéki területeken való munkavállalás ösztönzésére. (Masseria et al., 2009)
A teljesítmény alapú finanszírozásra vonatkozó bizonyítékok fragmentáltak és
következetlenek, részben azért, mert a teljesítmény alapú finanszírozási programokat
gyakran megfelelő monitoring és értékelés nélkül hajtják végre, a rendelkezésre álló
értékelési módszerek korlátozottak, és a kapcsolódó publikált tanulmányok általában a
teljesítmény csupán szűk aspektusaira fókuszálnak, nem a programok kontextusba
helyezésére. Általánosságban véve nincs bizonyíték arra, hogy a teljesítmény alapú
finanszírozás a minőség jelentős fejlődéséhez vezet, és továbbra sem tisztázott a nem
szándékolt következmények nagysága és hatása, a programtervezés és végrehajtás
szempontjai (amelyek a hatékonyságot is befolyásolják), valamint a programok
költséghatékonysága. A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a teljesítmény alapú
finanszírozás legfontosabb pozitívuma a tovagyűrűző hatás, azaz, hogy megerősíti a
szélesebb körű teljesítmény-kezdeményezéseket az adatok fejlettebb gyűjtésén és
alkalmazásán, a gyorsabb IT- alkalmazáson, a minőségfejlesztési eszközökön (pl. irányelv
alapú döntéstámogatás), a prioritásokra való erősebb összpontosításon, valamint a jobb
irányításon
és
elszámoltathatóságon
keresztül.
A
megfelelően
működő
teljesítményfinanszírozási programok előmozdíthatják az olyan szolgáltatói finanszírozási
mechanizmusok felé történő elmozdulást, amelyek jobban meghatározzák az outputot
(például az ellátás folyamatosságát, a betegségmenedzsmentet és a klinikai irányelveket), és
a szolgáltatókat nemcsak volumen alapon, hanem a folyamatok és eredmények terén is
elszámoltatják. Összességében véve megállapítható, hogy a teljesítmény alapú
kifizetéseknek inkább támogató, kiegészítő szerepet kellene játszania a finanszírozásban,
mint központi szerepet.
Az alapellátók finanszírozásának átalakítása hatékonyabb, ha a pénzügyi ösztönzőket a teljes
rendszerrel összehangolják, beleértve a kórházakat is. Ez különösen azokban az egészségügyi
rendszerekben fontos, ahol az ellátás koordinációja is szerepet játszik. Az ellátás
koordinációja, valamint a csapatmunka nagyobb szerepe esetén fontolóra kell venni, hogy az
egyéni ösztönzők vagy a csapatösztönzők alkalmazásával lehet-e elérni a kívánt
célkitűzéseket.
Összességében véve elmondható, hogy az európai országok között jelentős különbségek
vannak az alapellátók finanszírozásában. Nem beszélhetünk azonban ideális módszerről,
mivel bármely finanszírozási mechanizmus hatékonyságát befolyásolja az azt alkalmazó
környezet. Az országok közötti eltérések ellenére világos trend figyelhető meg a
szolgáltatóknál az ellátás során felmerült költségek térítésétől a prospektív finanszírozás
irányába, amely sokkal inkább az outputokat tükrözi, mint az inputokat. Az Európai
Bizottság szakértői panelje szerint az eredmények (outcomes) finanszírozása feltehetőleg
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jobban elősegítené az egészségügyi rendszer célkitűzéseinek elérését, és az alapos
monitorozásra és kiértékelésre is hangsúlyt kellene helyezni. (EXPH, 2014)

Új modellek az alapellátásban
A jelentősen túlterhelt alapellátásban a kihívásoknak való megfelelésre új ellátás szervezési
modellek vannak kibontakozóban, melyekben fontos szerepet játszanak a helyi
kezdeményezések. Kialakulásuk is többnyire a helyi közösségek és szakemberek
kezdeményezése alapján és nem kormányzati szakpolitikai nyomásra történik.
A Nuffield Trust és a King’s Fund tanulmánya 21 alapellátási modellt vizsgált. Közülük a
kutatók szerint a hatékony, magas minőségű alapellátás szempontjából 4 modell érdemel
különös figyelmet. (Smith et al., 2013)

Hálózatok vagy szövetségek
Az alapellátási szövetséget úgy határozzák meg, mint a különböző funkciók megosztása
céljából létrehozott háziorvosi praxisok társulását (szolgáltatások nyújtása, vásárlása és
fejlesztése, oktatás és képzés, irodai funkciók, biztonság, klinikai irányítás). Az alapellátási
szövetségek leggyakrabban a szolgáltatások fejlesztése – és nem vásárlása – céljából jönnek
létre és különböző formát ölthetnek. A praxisok összefoghatnak közös oktatási
tevékenységek kialakítására, az alapellátás új formáinak megvalósítására, vagy ügyeleti
ellátás nyújtására. A szövetségek szervezeti formája változatos, és lehet közhasznú társaság,
betéti társaság vagy informális hálózatok.
Angol példaként említhető a 254 000 lakost lefedő, 36 GP praxisból álló londoni Tower
Hamlets alapellátás hálózat, ahol közösen végzik a krónikus betegségek menedzselését.
Hasonlóképpen ebbe a modellcsoportba tartozik a holland Zorg in Ontwikkeling hálózat.

Forrás: http://www.zio.nl/

A Maastrichtban működő ZIO hálózat multidiszciplináris modelljében 90 háziorvos és
fizioterapeuták, dietetikusok, ápolók foglalkoznak 170 000 lakos alapellátásával, a krónikus
betegek ellátásának koordinációjával. A tagok oktatásban, minőségügyi rendszerekben, IT
támogatásban részesülnek a hálózattól. Az alapellátási hálózat munkájának eredményei
egyértelműen kimutathatók az ellátás javulásában. A kapuőr funkciót betöltő háziorvosok
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központi szereplőkké váltak, amely a korábbi töredezett rendszerben nem volt jellemző. A
ZIO az Egészségügyi Minisztérium országos kísérleti területévé is vált az alapellátás
fejlesztésre. Modellkísérletként működik a lakosságszám alapú költségvetésben, amely az
egészségügyi szolgáltatók gazdálkodására régiók szerint elosztott pénzalapokat jelent. A
modell az alapellátás és a kórházak együttműködésének fejlesztésére irányul, az
egészségügyi ellátás és a betegutak átalakításával.

Szuperpartnerségek
A szuperpartnerség olyan nagyméretű háziorvosi partnerség, amely partnerségi fúziók
következtében jött létre. Angliában minden hetedik beteg olyan praxisnál regisztrált, ahol tíz
vagy több orvos praktizál (alap- és szakellátás egyaránt). A szuperpartnerségek több tízezer
regisztrált beteget is elláthatnak, és a nagy praxis szervezetek létrehozásának vezető trendjét
képviselik.
A Birmingham városában működő Vitality Partnership hét praxis fúziója által létrejött
szuperpartnerség 27 orvos, 23 ápoló és 130 alkalmazott részvételével 60 ezer lakos számára.

Forrás: http://www.vitalitypartnership.nhs.uk/

A Health United Birmingham nevű konzorcium részeként tevékenykedő Vitality Partnership
kísérleti projektje a 2013-ban meghirdetett GP Challenge Fund program keretében működik
az alapellátás megújítására (Vitality Partnership, 2014). A partnerség radikálisan javítja a
betegek alapellátáshoz való hozzáférését, kiemelhető a háziorvos elérhetősége a hét minden
napján 8-20 óráig; az orvosokkal való elektronikus kapcsolat lehetősége (instant messaging);
a helyben nyújtott számos szakorvosi konzultáció (bőrgyógyászat, reumatológia, ortopédia)
és diagnosztika (röntgen) és az átmeneti ellátás. A betegadatok tárolása és megosztása egy
digitális csatornán keresztül történik, ahol a betegek, a háziorvosok, a szakorvosok és egyéb
dolgozók egyidejűleg tekinthetik meg a betegnyilvántartást. A betegek maguk is
menedzselhetik ellátásukat otthonukból, azonnali üzenetküldéssel vagy távkonferencián
keresztül konzultálhatnak az egészségügyi szakemberekkel. A betegek feltölthetik a
rendszerre az ellátási tervüket, monitorozhatják vagy rögzíthetik vércukor szintjüket és egy
gombnyomással megoszthatják azt az orvosokkal vagy a támogató személyzettel.
A szuperpartnerségek tapasztalatai alapján a praxisok azért egyesülnek, mert a nagyméretű
szervezetek révén szélesebb körű szolgáltatások nyújthatók, az ellátás jobb koordinálásával.
Mindez gyakran tőkefejlesztéssel párosul, mint pl. skóciai Nairn Healthcare Group közösségi
kórházának újjáépítése esetén, mellyel az alap-, a közösségi és a szociális ellátás számára jött
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létre integrált szolgáltatási központ. Az egyesített partnerségek karrierfejlesztési
lehetőségeket is nyújtanak a személyzet számára, pl. egy-egy klinikai szakmára irányuló
szerepkörök, felsővezetői állások, orvosok és ápolók előmenetelét biztosító lehetőségek. A
szuperpartnerségek emellett a helyi minőségi standardok fejlesztésére, betartásuk
monitorozására, az adatok megosztására és a praxis fejlesztés támogatására is rendelkeznek
szervezettel.

Regionális és országos multipraxis szervezetek
A helyi közösségekben működő, GP-k által vezetett szövetségekkel és szuperpartnerségekkel
ellentétben ezek a modellek regionális kiterjedésű alapellátást hoztak létre. Tulajdoni
szerkezetük megegyezik a szokásos háziorvosi szervezetek jellemzőivel (partnerség),
azonban a menedzsment és az irodai funkciók központosítottak valamennyi résztvevő praxis
számára.
Példaként említhető a több mint 300 alkalmazottat foglalkoztató angol The Hurley Group,
amely Londonban nyújt széles körű szolgáltatásokat. A 100 000 regisztrált lakost lefedő
csoport 17 praxis helyszínen működik és 8 sürgősségi szolgáltatóval és egyéb közösségi
ellátóval áll szerződéses viszonyban.

Forrás: http://hurleygroup.co.uk/

A multipraxis szervezetek az alapellátás javítását szélesebb szervezeti összefogással
igyekeznek elérni. A szolgáltatások minőségét a klinikai és menedzseri gyakorlat
standardizálásával kívánják javítani a szervezet minden szintjén, és méretüknek
köszönhetően növelni tudják a helyi egészségügyi gazdaságra gyakorolt befolyásukat. Ezen
szervezetek üzleti modellje eltér az alapellátási szövetségek és a szuperpartnerségek
modelljétől, mivel alkalmazott orvosokra és nem partnerekre bízzák az egyéni praxisok és
egyéb szolgáltatások vezetését. A szervezetek mérete lehetővé teszi, hogy központosított
pénzügyi monitorozó és teljesítmény menedzsment rendszereket használjanak,
központosított humán erőforrás- és információ menedzsment, szervezeti fejlesztés
támogatást vegyenek igénybe.

Közösségi egészségügyi szervezetek
Az alapellátás közösségi egészségügyi szervezeti modelljét (más néven közösségi
egészségügyi központ vagy poliklinika) a betegközpontúság és a népesség-orientáció
jellemzi. A szervezetek hálózatban működő praxisokból állnak vagy egy közös épületben
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helyezkednek el, jelentős közösségi tulajdoni részesedéssel. Az alapellátás közösségi
egészségügyi szervezeti modellje – az alapellátási szövetségekhez és a
szuperpartnerségekhez hasonlóan – a helyi szolgáltatások kibővítésére törekszik,
középpontban a népesség egészsége áll. Tevékenységét a szélesebb szociális és egészségügyi
szükségletek elemzésével kezdi és szerepét az egészségügyi ellátás mellett a közösség
fejlesztésben látja. Az ellátásnak ez a modellje leginkább a távoli vagy hátrányos helyzetű
területeken terjedt el, ahol a lakosság nehezebben fér hozzá az egészségügyi- vagy más
szolgáltatásokhoz.
A közösségi modell példája a londoni Bromley-by-Bow Health Centre, amely az ország egyik
leghátrányosabb területén működő közösségi szervezet. A központ támogatást nyújt
családok, fiatalok és felnőttek számára új készségek elsajátítására, egészségük és jóllétük
javítására, munkahely keresésre és a céljaik eléréséhez szükséges önbizalom fejlesztésére. Az
alapellátási szolgáltatások családorvosi partnerség keretében működnek háziorvosok,
ápolók, egészségügyi asszisztensek, flebotómusok és egy érdekvédelmi személy
részvételével.
Hasonló közösségi modell a belgiumi Community Health Centre Botermarkt, Ghentben.

Forrás: http://www.wgcbotermarkt.be/eng/

A 6000 lakost ellátó nonprofit szervezetként működő központ holisztikus szemléletű ellátást,
megelőzést, gyógyítást, palliatív ellátást, rehabilitációt, egészségfejlesztést végez. A betegek
megerősítésére, állapotuk menedzselési képességének fejlesztésére, társadalmi kohézióra és
a helyi szervezetek, intézmények, lakosok egészségfejlesztésben való részvételének
erősítésére törekszik. A közösség-orientált megközelítés az egészséges életmód kialakítására
irányuló helyi kezdeményezések támogatását is jelenti. A központban szakterületeket átfogó
együttműködés valósul meg, háziorvosok, nővérek, szociális dolgozók, dietetikusok,
fogorvosok, adminisztratív dolgozók, egészségvédő szakemberek és a kisegítő személyzet
részvételével (9 orvos, 4 ápoló, 8 egyéb szakember).
Belgiumban kb. 120 közösségi egészségügyi központ működik, a lakosság 2,5 százalékának
biztosítanak ellátást. A központok a 70-es évektől kezdve jöttek létre az alapellátás iránt
elkötelezett háziorvosok és más egészségügyi dolgozók kezdeményezésére. A közösségi
egészségügyi központok a multidiszciplináris együttműködés, a közösség-orientált és területi
szemlélet, a betegségmegelőzés, egészségfejlesztés, integrált ellátás, az elérhetőség
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biztosítása, az ellátás folyamatossága, a minőség és a nonprofit szervezet ismérveit kell, hogy
tartalmazzák. A központok többsége speciális programokat, pl. táplálkozási tanácsadást
nyújt, dohányzásról leszoktató összejövetelt rendez az ezt igénylők számára, és pl. a
cukorbetegek részére lehetővé teszi, hogy csoportokban cserélhessék ki tapasztalataikat. A
lakosság
egészségmegőrzésével
foglalkozó
szakemberek
együttműködve
az
egészségmegőrzés helyi hivatalaival a közösség egészségére összpontosítanak. Az ellátás
finanszírozása fejkvóta alapján történik, és a betegeknek ellátásuk költségeihez nem kell
hozzájárulást fizetniük. A fejkvóta meghatározása a szükségletek éves vizsgálatán alapul,
amelyben figyelembe veszik a központokhoz csatlakozott lakosság sajátos demográfiai,
társadalmi-gazdasági, morbiditási jellemzőit. A fejkvóta fedezi a központban nyújtott
konzultációk és a lakóhelyi vizitek költségeit. A laboratóriumi, illetve a technikai felszerelést
igénylő eljárások finanszírozására szolgáltatás szerinti díjazás jár. A beteg vállalja, hogy
kizárólag az egészségközpontjában dolgozó szolgáltatókhoz fordul, amennyiben más
szakembert keres fel, a konzultáció költségeit támogatás nélkül magának kell viselnie, kivéve
a sürgősségi ellátásokat.
Kutatási eredmények szerint a központok kevesebbet költöttek
eljárásokra, laboratóriumi vizsgálatokra és gyógyszerrendelésre, és
eredményeket értek el a szolgáltatás szerinti díjazást alkalmazó
immunizáció és a szűrővizsgálatok terén. (The Community Health
http://www.wgcbotermarkt.be/eng/, Ryssaert et al., 2013)

orvosi képalkotási
ezzel együtt jobb
szolgáltatóknál az
Centre Botermarkt

A Brit Orvosszövetség által 2014 májusában végzett felmérés alapján a fenti modellek
szerinti együttműködés Angliában a háziorvosok 22 százalékánál már elterjedt, és további 35
százalék megfontolja csatlakozását egy hálózathoz vagy szövetséghez (BMA, 2014). A jövő
kihívásaira adandó válasz támogatására a Nuffield Trust egy kétéves projektet indított a
politikaalkotók és orvosok számára, amely nyomon követi, értékeli és támogatja az utóbbi
években létrejött alapellátási szervezeteket. A projekt megvizsgálja, hogy az új szervezetek
megkülönböztethető szolgáltatásokat nyújtanak-e a hagyományos, alapellátási modellhez
képest. Vizsgálja továbbá az ilyen szolgáltatások betegekre és szakemberekre gyakorolt
hatását, és hogy a háziorvoslás milyen szerepet játszhat a jövő alapellátásában. A projekt
részeként a Nuffield Trust képzési hálózatot hozott létre a háziorvosok és más alapellátási
szakemberek számára (General practice learning network). A hálózat 2014 nyarától
kezdődően két évig működik és a következő tevékenységekre nyújt lehetőséget a résztvevők
számára:
-

Kapcsolatteremtés hasonló szervezetekkel, tapasztalatszerzés céljából

-

Ötletek megosztása, problémák megoldása a társszervezetekkel közösen

-

A háziorvoslás és alapellátás jövőjét érintő megbeszélések

-

A társszervezetektől és szakértőktől kapott fejlesztés támogatás.

Családgondozó hálózatok javaslata
További modellként megemlíthető a King’s Fund kutatóintézet 2014-es jelentésében
megfogalmazott javaslata, amelyben az angliai egészségügy jövőképét a háziorvosi praxisok
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és a közösségi/szociális ellátás együttműködéséből létrejövő „családgondozó hálózatokban”
látja (King’s Fund, 2014). A kutatóintézet indítványa szerint a szélesebb szolgáltatásokat
nyújtó, otthon közeli családgondozó hálózatok egyesítenék az alapellátás hagyományos
szerepét az egészségügyi ellátás olyan új architektúrájával, amely alkalmas a változó
betegségteherrel bíró öregedő lakosság ellátására. A hálózatok magukba foglalnák az
integrált ellátást is, és átvehetnék a közösségi ellátást, a szociális ellátás egy részét, és még a
szakellátás bizonyos aspektusait is, így a kórházak csak a legspeciálisabb és legkomplexebb
szolgáltatásokat nyújtanák. A King’s Fund jelentés középpontjában az a javaslat áll, hogy 4-25
GP praxis álljon össze és hozzon létre egy szövetséget 25 000-100 000 ember lefedésével.
Ezek a szövetségek képeznék a családgondozó hálózatok központját. A háziorvosi
szolgáltatások egy szélesebb szolgáltatás-vásárlási költségvetésbe tartoznának, és a
szövetségek költségvetése lakosságszámon alapulna.

Modellpraxisok Szlovéniában
A háziorvosi modellpraxisokat 2011 második felében vezették be Szlovéniában, kezdetben
60 praxis, jelenleg 230 praxist érintve (az összes háziorvosi praxis negyede). (Pribakovic,
2014). A program célja az alapellátás megerősítése, az ellátás minőségének és a háziorvosok
elérhetőségének javítása, a költséghatékonyság és a betegelégedettség növelése. A
modellpraxisok a szakemberek közötti kompetenciák megosztására törekszenek. A
betegségmegelőzés és a krónikus betegek irányított ellátása révén, hosszútávon a
modellpraxisoktól költségmegtakarításokat várnak. Mivel a praxisok ápolókat is alkalmaznak,
a modellpraxisok enyhíteni fogják az ápolók növekvő munkanélküliségét, amit az elmúlt évek
túlképzése idézett elő.

Az osztrák alapellátási rendszer továbbfejlesztése
Ausztriában zömében önálló praxisukban háziorvosként vagy szakorvosként tevékenykedő
magánorvosok, mellettük szakrendelők, egészségügyi központok és kórházi ambulanciák,
2010-től pedig csoportpraxisokban dolgozó orvosok (nem terjedt el ez a gyakorlat) nyújtanak
ambuláns ellátást, amelyben nehezen különíthető el az alapellátás és a szakellátás. 2014.
június 30-án koncepciót fogadtak el az alapellátás továbbfejlesztéséről. (A fejlesztés jogi
kereteit 2014 végéig dolgozzák ki, a kísérleti projektek beindítását 2015-16 során tervezik.)
Célként fogalmazták meg az alapellátás, a háziorvos kapuőri szerepének megerősítését, a
betegek alapellátáshoz kapcsolódó bizalmának és kötődésének fejlesztését.
A koncepció alapját képező háziorvos köré szerveződő alapellátó team térben „egy fedél
alatt”, vagy a betegkör lakóhelyéhez közeli telephelyeken együttműködő ellátók közös
hálózataként képzelhető el. A helyi feltételekhez igazodó, szabadon meghatározható
szervezeti formában működő teameknek központi alapellátó teamből és vele szoros
kapcsolatban álló, kiegészítő kompetenciákat (pl. gyermekek és fiatalok, idősek ellátása,
gyógyszermenedzsment) biztosító egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó
szakemberekből kell állnia. A központi alapellátó teameket háziorvos, diplomás ápoló és
asszisztens alkotja. A kiegészítő kompetenciákat az orvos vezetése mellett alkalmazotti vagy
szabadfoglalkozású státuszban tevékenykedő szakemberek (pl. dietetikus, fizioterapeuta,
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logopédus) bevonásával biztosíthatják. A teamek partneri kapcsolatban állnak további
szakemberekkel és intézményekkel (pl. gyógyszertár, kórház, ápolási intézmény) is. Az
alapellátó teameken belül fontos a szoros és rendszeres kapcsolattartás (pl. csoportos
megbeszélések, esetmegbeszélések). Az alapellátási hálózatok az orvosi és egyéb
egészségügyi szakmák gyakorlásának új és rugalmas formáját képezhetik. A betegségek
gyógyítása mellett egészségfejlesztéssel és megelőzéssel, a betegek ellátásának
koordinálásával, az ellátás folyamatosságának biztosításával, közegészségügyi feladatokkal
foglalkoznak, és képzési helyszínekként is működnek majd. Az oktatásban és a folyamatos
továbbképzésekben kompetencia profilokat és szakmaközi képzési koncepciókat dolgoznak
ki.
Hosszútávú célkitűzés egy olyan hálózatba tömörített, térben és időben könnyen
hozzáférhető, a lakosság részéről egyenlő feltételekkel igénybe vehető modern alapellátási
rendszer kialakítása, amelyben a szolgáltatók közötti koordináció és együttműködés révén
fokozódik az orvosi, ápolási és terápiás ellátás hatékonysága és eredményessége, az
optimálisabb betegmenedzsmenttel csökkenthetőek az indokolatlan várakozási idők és a
multi-professzionális szolgáltatási spektrum hatására elkerülhetővé válik a betegek
rendszerben történő felesleges mozgása. A koncepció szerint a finanszírozásnak egy fix és
egy szolgáltatások szerinti hányadból, valamint meghatározott célok teljesítése esetén
bónusz kifizetésekből (P4P) kell állnia. (BMG, 2014)

Az alapellátási rendszerek értékelése
Az alapellátás az eredményes egészségügyi rendszerek fontos építőelemét képezi. Számos
kutatás bizonyítja, hogy az erős alapellátási rendszerek az egészségügyi ellátórendszer
teljesítményének javulásához jelentős mértékben hozzájárulnak. Az EU támogatással
megvalósult PHAMEU projekt 2009-2010 során 31 ország (27 EU tagország valamint Izland,
Norvégia, Svájc és Törökország) alapellátási rendszereit értékelte. (Kringos et al., 2013a)
Erősnek tekinthető egy ország alapellátása akkor, ha (általánosan, széles körben)
hozzáférhető, az egészségügyi ellátás során folyamatos koordinációt nyújt, az ellátás
folyamatossága időben (tartós orvos-beteg kapcsolat az orvosnál történő regisztráció
alapján), információközvetítésben (EHR) és kapcsolati rendszerben egyaránt jelen van, az
egészségügyi szolgáltatások széles skáláját biztosítja (átfogó), megfelelő irányítással
működik, megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezik és a munkaerő folyamatos
fejlesztésével jellemezhető. A kutatás eredményei azt tükrözik, hogy az erős alapellátási
rendszerekkel rendelkező országokban jobb a lakosság egészségi állapota, a szükségtelen
kórházi felvételek aránya alacsonyabb, az egészségi állapotban a társadalmi-gazdasági
egyenlőtlenségek kisebbek (ez utóbbit az iskolázottsági szint és az egészségi állapot
szubjektív megítélése alapján mérték). Jóllehet az egészségügyi kiadások (vásárlóerő
paritáson és egy főre jutó értékben) magasabbak, hiszen egy erős alapellátási rendszer
fenntartása költségekkel jár. Viszont az átfogó alapellátással rendelkező rendszerekben az
egy főre jutó egészségügyi kiadások növekedése mérsékeltebb. (Kringos et al., 2013b)
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A kutatás (Kringos et al., 2013/a) eredményei szerint Európában Belgium, Dánia,
Észtország, Finnország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Szlovénia, Spanyolország és az
Egyesült Királyság rendelkezik erős alapellátási rendszerrel.
Az erős alapellátással jellemezhető országok többségében az ellátást egészségügyi
központok (Finnország, Litvánia, Portugália, Spanyolország, Szlovénia) és terjedő vagy
domináns mértékben csoportpraxisok (Dániában 75 százalék, Észtországban 60 százalék, az
Egyesült Királyságban közel 90 százalék, és Hollandiában is 50 százalék fölötti a
csoportpraxisok aránya) nyújtják, az ápolók, nővérek növekvő szerepekkel rendelkeznek.
Hollandiában a háziorvos szerepét a panaszok nagy részének ellátásában jól tükrözi, hogy az
orvos-beteg találkozások hat százalékában történik csak szakorvosi beutalás és alacsony a
vényfelírási arány is.
Az erős alapellátással rendelkező országok megegyeznek abban is, hogy a háziorvos központi
szerepet tölt be az alábbi feladatok ellátásában:
- az egészségügyi ellátáshoz való első kontaktus megteremtésében, de ez a szerepkör
időnként az ápolónőkkel is megosztható az alapellátáshoz való hozzájutás
megkönnyítése érdekében (pl. Finnországban és az Egyesült Királyságban, amely
utóbbiban a betegek orvoshoz fordulásainak kb. 90 százaléka a háziorvosokra esik).
Ezen országok döntő többségében a háziorvosnak kapuőr szerepe van (kivétel
Belgium).
- képviselik a betegek ellátásával kapcsolatos személyre szabott igényeket,
monitorozzák a betegek diagnosztizálását, terápiáját, a betegségek megelőzését és
a betegek follow up-ját, bár vannak eltérések ezeknek a tevékenységeknek a
megvalósításában. Angliában pl. a háziorvosi praxisban is szerepet kap a szakellátás,
köztük diagnosztikai szolgáltatások, kisebb műtétek, akut és krónikus betegek
ellátása, terhesgondozás, perinatális ellátás. Finnországban az alapellátási
központokban az orvosok és nővérek rendelőin kívül röntgenek, laboratóriumok,
kisebb sebészeti beavatkozásra alkalmas lehetőségek, endoszkópos vizsgálatra
szolgáló berendezések, EKG és ultrahang is találhatók, és a többségük rendelkezik
ágyakkal is a fekvőbetegek számára.
- koordinálják a betegellátást az alapellátás keretei között és ezen kívül is. Pl.
Dániában a koordináció elősegítésére egyes háziorvosokat háziorvosi
konzultánsként alkalmaznak, akik a kórházakkal állnak kapcsolatban.
- Az erős alapellátással rendelkező országok közötti hasonlóság másik fő eleme az
alapellátáshoz való egyetemes hozzáférés biztosítása.
A rendszerek erősségétől függetlenül is - Ciprus és Lettország kivételével - minden ország
arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse az alapellátás költségeihez
való beteghozzájárulást, különösen az általános orvosi konzultációk esetében. Írország pl.
2014-ben kezdte el lebontani az alapellátás során fizetendő beteg hozzájárulás rendszerét.
Az ír parlament alsóháza által elfogadott háziorvosi szolgálatról szóló törvénytervezet a 6
éven aluli gyermekek térítésmentes háziorvosi ellátására biztosít jogosultságot. Az ír
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kormány fokozatosan kívánja bevezetni a teljes lefedettségű háziorvosi szolgálatot, a
törvénytervezet az első lépést jelenti ebben a folyamatban (DoH, 2014). Az alapellátásban
alkalmazott gyógyszereknél a helyzet viszont nem ilyen kedvező. A biztosítási rendszerekben
a betegek hozzájárulása szabályozásának elterjedt eszköze a „deductible” azaz a
költségmegosztás azon formája, amelyben a biztosított egy bizonyos szintig maga viseli az
ellátás költségeit, az ezt meghaladó költségeket (vagy esetekhez, vagy időszakhoz
kapcsolódóan) a biztosító fizeti. Ezt a gyakorlatot követi pl. Hollandia.
Minden országban speciális stratégiákat alkalmaznak az egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutás megkönnyítése érdekében a legalacsonyabb jövedelműek, az idősek, a krónikus
betegek, a fogyatékossággal élők, a gyermekek és a terhes anyák számára.
Az alapellátás más jellemzői is közös elemként jelentkezhetnek a különböző országok
stratégiáiban, de nem olyan mértékű hasonlósággal, mint az előzőek. Ilyen stratégiák a
betegjogok védelmével, a humán erőforrás földrajzi megoszlásával vagy az általános orvosi
ellátásra való felkészítéssel kapcsolatos stratégiák.
A következő ablakban a kutatás részleteit ismertetjük röviden.

Az EU által támogatott PHAMEU projekt 2009-2010 során az alapellátási rendszerek értékelésére szolgáló
módszertant alakított ki. A projekt szisztematikus szakirodalom kutatáson alapulva az alapellátás erősségét
hét struktúra és folyamat dimenzió mentén határozta meg. A dimenziók mérésére 77 indikátort fejlesztett
ki.
Struktúra dimenziók:
1.

az alapellátás irányítása (célok meghatározása, méltányos hozzáférhetőségre, együttműködésekre
vonatkozó szakpolitikák, (de)centralizáció, minőségügy, betegek érdekeinek képviselete)

2.

az alapellátás pénzügyi-gazdasági feltételei (kiadások, foglalkoztatási módok, bérek, szolgáltatói
bevételek)

3.

a humán erőforrás fejlesztése (szakmai státuszok, tervezés, szakmai szervezetek)

Folyamat dimenziók:
4.

az alapellátás elérhetősége (háziorvosi szolgáltatók sűrűsége, földrajzi és praxis szintű elérhetőség,
a szolgáltatások megfizethetősége, betegelégedettség)

5.

átfogó volta (első találkozás,
egészségfejlesztés, műszerezettség)

6.

folyamatossága (időben, információ közvetítésben)

7.

koordináltsága (kapuőr szerep, különféle
népegészségügyi feladatok integrációja)

betegségmenedzsment,

szakmák

orvosi

jelenléte,

eljárások,

prevenció,

együttműködés,

egyes

Az indikátorokra vonatkozó adatokat nemzetközi adatbázisokból vagy tudományos kiadványokból, valamint
az egyes országok forrásaiból, hivatalos weboldalairól, szakértőkkel folytatott konzultációkból nyerte. Az
egyes országok indikátorokra vonatkozó adatait erősség szerint egytől háromig terjedő pontértékben
fejezte ki.
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A kutatások eredményei a következőkre mutattak rá:
Az alapellátás irányításával kapcsolatban nem minden ország vezetésének van kormányzati terve a
prioritások kijelöléséhez és az ellátás tervezéséhez, ezt többnyire regionális vagy helyi hatóságok végzik.
Az ellátás minőségét minimum standardokhoz viszonyítják. Az egészségügyi dolgozók továbbképzése
sokszor nincs megfelelően szabályozva, és az alapellátás klinikai irányelveit egészségügyi minisztériumok
vagy szakorvosok határozzák meg.
A gazdasági feltételeket illetően az alapellátás szolgáltatóinak fizetése a kelet-európai országokban
sokkal alacsonyabb, mint a szakorvosoké. Az európai országok többségében, a háziorvosok az
egészségügyi rendszerrel szerződéses viszonyban lévő önálló vállalkozók, és díjazásukat különféle,
teljesítménnyel kapcsolatos anyagi ösztönzők egészítik ki.
Az alapellátás humán erőforrását meghatározó tényező, hogy a háziorvosok az alapellátás legfőbb
szolgáltatói. A humán erőforrás stratégiák előtt álló kihívások közé tartozik a munkavállalók elöregedése
és pótlásuk nehezítettsége, mely a következő évtizedben előreláthatólag szakemberhiányhoz fog vezetni.
A friss diplomás orvosoknak átlagosan mindössze egyötöde választja a háziorvosi vagy általános orvosi
szakterületet.
Az alapellátás elérhetőségét anyagi problémák nehezítik, mivel a betegeknek gyakran kell részlegesen
téríteniük az orvosi konzultáció árát. A szolgáltatásokhoz való hozzáférést megkönnyítő intézkedések
esetében még fejlesztésre vár a telefon, illetve az e-mail révén történő konzultáció, az időpont-egyeztetés
és a speciális betegcsoportok számára nyújtandó konzultációk. A betegek otthonukban történő ellátása is
eltérő képet mutat Európa-szerte, és a rendelési időn kívüli alapellátás is különféle módon szervezett.
Ilyen szolgáltatásokat a háziorvosok váltott műszakban vagy nagyobb szervezeti egységek dolgozóiként
nyújthatnak.
A gyógyító-megelőző alapellátás átfogó volta leginkább Belgium, Bulgária, Finnország, Franciaország,
Litvánia, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság alapellátására jellemző.
Az alapellátó intézmények általában jól felszereltek Európában. Az alapellátásban dolgozó ápolónők
részvétele a tényleges ellátásban marginális.
Az alapellátás folyamatosságát a háziorvosokhoz való bejelentkezés ugyan segítené, de ilyen jegyzéket
sok országban nem alkalmaznak pl. Ausztriában vagy Belgiumban, illetve azokban az országokban, ahol a
betegek szabadon felkereshetnek bármely általános orvost. (Ausztriában az alapellátás fejlesztésére
2014-ben született koncepció: lásd Új modellek az alapellátásban fejezetet.) Az alapellátásban még nem
eléggé elterjedt a szakemberek közötti elektronikus adatcsere, és a betegek viszonylag elégedetlenek az
alapellátás szolgáltatóinak kommunikációjával és a konzultációk időtartamával.
Az alapellátás koordináltságának biztosítása és a háziorvosok és a szakorvosok közötti együttműködés
sok országban jelent problémát. A betegek sok esetben közvetlenül fordulhatnak szakorvoshoz. Az
ápolónők szerepe többnyire korlátozott, bár ez alól pl. az Egyesült Királyság és Spanyolország gyakorlata
kivételt képez.
A vizsgált dimenziókat az egy főre jutó egészségügyi kiadások, a háziorvosi ellátás betegek által észlelt
minősége, a potenciálisan elkerülhető hospitalizáció asztma, COPD és cukorbetegség esetén, a lakosság
egészségi állapota és a potenciálisan elvesztett életévek száma valamint az egészségi állapotban
megnyilvánuló társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek jellemzőivel vetették össze. A kutatási eredmények
szerint az erős alapellátás összefüggést mutat a magasabb egészségügyi kiadásokkal, de ezek növekedési
ütemének kisebb mértékével is, valamint a potenciálisan elkerülhető hospitalizáció alacsonyabb
arányával, a lakosság egészségének jobb eredményeivel és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek
kisebb mérvű jelentkezésével az egészségi állapot betegek általi értékelésében. (Kringos et al., 2013 a,b)
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Az alapellátás iránti jövőbeli követelmények
Az európai országok alapellátó rendszereinek összehasonlítása meglehetősen nehéz feladat,
mivel az egyes országok között lényeges különbségek vannak az alapellátás szerkezetében,
megszervezésében és finanszírozásában. Mint a fentiekben leírtak is tükrözik, a
különbözőségek ellenére közös vonások is felfedezhetők. A legtöbb országban az alapellátók
képezik az első kapcsolat-felvételi pontot az egészségügyi ellátással, és gyakran felelősek a
páciens betegútjának irányításáért is. Több országban megfigyelhető a csoportpraxisok
számának növekedése az egyéni praxisokkal szemben, valamint az ápolók nagyobb mértékű
bevonása az ellátásba. Az általános vagy közel általános hozzáférésnek köszönhetően a
betegek csak meglehetősen kis hányadának okoz pénzügyi nehézséget az alapellátáshoz való
hozzáférés. A legtöbb ország kapuőri rendszert vagy pénzügyi ösztönzőket alkalmaz a
szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés szabályozására.
Ugyanakkor az alapellátás jelenlegi modellje a jövőben nem lesz képes kielégíteni az egyre
növekvő szükségleteket és igényeket. A fekvőbeteg ellátás tehermentesítését célzó,
alapellátás felé történő elmozdulás túlterheltséget okozhat az alapellátók számára. Az ellátás
minőségére és hatékonyságára is kedvezőtlen hatással lehet, ha a pénzügyi források
allokációja, valamint az információáramlás nem megfelelő.
Az alapellátó rendszerek fejlesztése számos szempontból bír kiemelkedő fontossággal. Az
erős alapellátó rendszerek hozzájárulnak a méltányossághoz és az egészségügyi rendszer
jobb eredményeihez. Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások körének kiszélesítése,
valamint a koordinált és betegközpontú ellátás megteremtése az ellátás hatékonyságának
fejlesztését is elősegíti. A modern technológiák lehetővé teszik a szakorvosok
szakértelmének alapellátásba történő integrálását anélkül, hogy a betegeket egy másik
ellátási helyszínre kellene küldeni.
Az alapellátás fejlesztéséhez alapvető szükség van az alapellátásban nyújtott szolgáltatások
bővítésére, a minőség fejlesztésére, az alapellátás finanszírozásának - fejlesztést szolgáló
célok szerinti - átalakítására, e-egészségügyi technológiák alkalmazására és az ellátás
koordinációjának megerősítésére. Fontos terület a kibővített alapellátás menedzsmentjének
támogatása. (Masseria et al., 2009, EXPH, 2014)

Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások bővítése
Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások bővítése magában foglalja az alapellátás megelőző
és népegészségügyi-egészségfejlesztési szerepének megerősítését, egyes szakorvosi
szolgáltatások alapellátásban való biztosításának lehetővé tételét, az alapellátás közösségi
szolgáltatásokkal való összekapcsolását, valamint a betegek kezelésbe való bevonását,
egészségi állapotuk menedzselésének támogatását. Ezek a változtatások amellett, hogy
elősegítik az egészségügyi rendszer hatékonyabbá tételét a fekvőbeteg ellátás
tehermentesítése révén, az ellátás szükségletekhez és igényekhez történő alakításához,
valamint a krónikus betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez is hozzájárulnak.
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Egyes országokban már megjelentek kísérletek az alapellátás proaktív, megelőző szerepének,
valamint a krónikus betegségek alapellátásban történő ellátásának biztosítására.
Hollandiában például a ZIO Network bizonyíték alapú ellátást nyújt a diabétesszel és a
krónikus obstruktív tüdőbetegséggel küzdő betegek számára éves, egészségbiztosítókkal
kötött szerződések alapján.
Az általános és speciális szaktudást egyaránt magában foglaló, több szakmára és
szakterületre kiterjedő multidiszciplináris teamek lehetővé teszik az alapellátásban
biztosított szolgáltatások spektrumának bővítését, valamint az ellátás egyéni
szükségletekhez és igényekhez történő alakítását. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az
alapellátást biztosító munkaerő képzésére, a munkafeltételek vonzóbbá tételére, valamint a
több szakmát és szakterületet magában foglaló csoportokban a szaktudás megfelelő
összetételének kialakítására. Multidiszciplináris jellegű szerveződés például Angliában
Vitality Partnership, mely az alapellátás mellett szakorvosi konzultációkat is nyújt.
Az alapellátás közösségi jellegének erősítése magában foglalja az alapellátás, valamint a
mentális egészségügyi, otthoni és a szociális ellátások integrációját, a betegek szélesebb
társadalmi hálózatokba való bekapcsolását, valamint az olyan személyek és egészségügyi
trénerek alkalmazását, akik nem részei a formális egészségügyi ellátásnak. A betegek számos
problémája ugyanis a társadalmi elszigeteltséghez és olyan tényezőkhöz kapcsolódik,
amelyek nem állnak közvetlen összefüggésben az egészségügyi ellátással. Fontos, hogy az
alapellátásban a betegeket tájékoztatni tudják az ilyen jellegű szolgáltatásokról, és át tudják
irányítani a megfelelő szakemberekhez. A kutatók felhívják a figyelmet az informális
gondozók szerepére is, különösen az idős, vagy krónikus betegséggel, esetleg
multimorbiditással küzdő betegek esetében, és javasolják a betegek, szolgáltatók és
informális gondozók közötti kapcsolat megerősítését, integrált partnerségek létrehozását.
A szakértők szerint a betegeket ösztönözni kell arra, hogy azonosítsák saját kezelési céljaikat,
és menedzseljék saját egészségi állapotukat és kezelésüket, ahol és amilyen mértékben erre
lehetőség van. A hangsúlyt a páciens által fontosnak vélt szempontokra, ellátási
célkitűzésekre kell helyezni. Angliában a londoni Bromley by Bow Centre általános orvosi
ellátást és közösségi egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtó intézmény. Belgiumban a
Botermarkt Közösségi Egészségügyi Központ a komorbiditással rendelkező betegek számára
egy hosszú első konzultációt ajánl, ahol a beteg egyéni kezelési céljait vitatják meg. (KPMG –
The Nuffield Trust, 2014; EXPH, 2014)

Az alapellátás minőségének fejlesztése
Az alapellátás minőségének fejlesztéséhez összehasonlítható indikátorok kidolgozására, az
alapellátás teljesítményének folyamatos mérésére és monitorozására, valamint célzottan az
ellátás minőségének fejlesztésére irányuló finanszírozási ösztönzők alkalmazására van
szükség. Az egyes szolgáltatók teljesítményének összehasonlítását megkönnyíti, ha az
alapellátók az ellátás minőségével és eredményeivel kapcsolatos információkat valós időben
publikussá teszik. A szakértők a szűkebb értelemben vett orvos-biológiai indikátorok
alkalmazása mellett olyan indikátorok bevezetését is fontosnak tartják, amelyek a betegek
ellátási célkitűzéseire és tágabb értelemben vett életére/életmódjára fókuszálnak. Ilyen
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nem-klinikai jellegű indikátorok alkalmazására van már példa. Belgiumban a Közösségi
Egészségügyi Központ alkalmaz ilyen jellegű indikátorokat, valamint Angliában a Vitality
Partnership keretében hoztak létre egy belső teljesítménymenedzsment keretrendszert,
amely valós idejű információt biztosít a partnerek és egészségügyi szakemberek számára a
klinikai és nem-klinikai indikátorokról. (KPMG – The Nuffield Trust, 2014)

Az alapellátás finanszírozásának fejlesztése
Az alapellátás finanszírozása akkor működik megfelelően, ha elegendő forrás áll
rendelkezésre, lehetővé teszi az alapellátáshoz való méltányos hozzáférést, valamint
ösztönzőket biztosít az alapellátás hatékonyságának és minőségének fejlesztéséhez, az
ellátás koordinációjához. A finanszírozásban figyelmet érdemel az egészségügyre fordított
állami kiadások aránya, az egészségügyi szektorok, ill. földrajzi egységek közötti
forrásallokáció, a lakosság és a szolgáltatások lefedettsége, a felhasználói díjak szerepe,
valamint a szolgáltatók finanszírozásának reformja. Ahhoz, hogy a teljes lakosság pénzügyi
nehézségek nélkül hozzáférhessen az alapellátó szolgáltatások széles köréhez,
elengedhetetlen a pénzügyi védelem, a méltányos hozzáférés és a hatékony egészségügyi
ellátás biztosítása. Mivel nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a felhasználói díjak
alkalmazása a szolgáltatások ésszerűbb igénybevételéhez és a költségek hosszú távú
kontrolljához vezet, e díjakat megfelelő körültekintéssel kell alkalmazni, és biztosítani kell az
alacsony jövedelmű személyek és az egészségügyi ellátást rendszeresen igénybevevők
védelmét. Az országoknak általánosságban véve jobban kellene monitorozniuk a felhasználói
díjak méltányosságra, minőségre, hatékonyságra és eredményekre gyakorolt hatásait.
Megfigyelhető a vegyes szolgáltatói finanszírozási mechanizmusok tendenciája az
alapellátásban: számos országban a kockázatkiigazított fejkvótát kombinálják szolgáltatás
alapú díjazással. Az utóbbi időben, több országban teljesítmény alapú programokat is
bevezettek, az ellátás minőségének fejlesztése érdekében. A pénzügyi ösztönzők ugyanakkor
önmagukban nem valószínű, hogy elegendőek a szolgáltatók magatartásának megfelelő
irányba terelésére, ezért ezeket megfelelő eszközökkel kell társítani, beleértve a
monitoringot és visszacsatolást.
A szakértők szerint figyelmet kellene fordítani annak feltérképezésére, hogy a szolgáltatói
finanszírozási rendszerek hogyan járulhatnak hozzá az ellátórendszerek rugalmasságának
növeléséhez, milyen módszerekkel lehetséges a változtatások hatásainak monitorozása a
szolgáltatói finanszírozásban, valamint hogyan mozdíthatják elő a teljesítmény szerinti
finanszírozási programok az egészségügy minőségének, hatékonyságának és
méltányosságának fejlesztését. A kutatók az alapellátók finanszírozásában az értékalapú
szerződések alkalmazását javasolják, azaz a finanszírozási szerződéseknek a vizitek száma
helyett az eredményeken kellene alapulniuk. Ez elősegítené, hogy az alapellátó szolgáltatók
nagyobb felelősséget vállaljanak a lakosság egészségügyi állapotáért. Fontos az eredmények
szigorú elszámoltatása és az átlátható irányítás. (EXPH, 2014; KPMG – The Nuffield Trust,
2014)
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Elektronikus egészségügyi technológiák alkalmazásának elősegítése az
alapellátásban
Az e-egészségügyi technológiák (elektronikus egészségügyi rekordok, beutalók, időpontfoglalási rendszer, gyógyszerfelírás stb.) alkalmazása lehetővé teszi a szolgáltatók közötti
gyors információáramlást, a beutalások hatékonyabb megszervezését, valamint támogatja a
beteget a lehető legjobb döntés meghozatalában. Az adatok szisztematikus gyűjtése és
terjesztése, valamint a visszacsatolási mechanizmusok beiktatása az ellátás minőségének,
folyamatosságának és a koordinációjának fejlesztéséhez is hozzájárul. Ugyanakkor a
bevezetés gyakran ellenállásba ütközik mind a betegek, mind a szolgáltatók részéről, a
személyes adatok védelme, valamint a magas rövidtávú költségek miatt. A szolgáltatók
általában azzal érvelnek az elektronikus rekordok bevezetésével szemben, hogy
alkalmazásuk előnyei csak évekkel később jelentkeznek, a betegek pedig kételkednek abban,
hogy az elektronikus rekordok közvetlenül hozzájárulhatnak az általuk legfontosabbnak vélt
szempontokhoz (pl. ésszerű távolság és utazási időtartam a szolgáltatóhoz, információk
bizalmas kezelése, megfelelő kommunikáció). A szakértők olyan elektronikus egészségügyi
rekordok alkalmazását javasolják, amely a kezelésben résztvevő egészségügyi
intézmények/szolgáltatók által hozzáférhető, a beteg számára olvasható és a jövőben a
beteg által potenciálisan ki is egészíthető.
Az e-egészségügyi rendszerek alkalmazása terén sok esetben nehézséget jelent az otthoni
ellátást nyújtó szolgáltatók, kórházak, mentők és egyéb szolgáltatók bekapcsolása a
rendszerbe. A szakértők a különböző elektronikus rendszerek összekapcsolásának egyik
lehetséges módjaként a middleware (köztes szoftver) alkalmazását javasolják. Ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra, hogy meglehetősen nehéz egy olyan egységes helyi rendszert
létrehozni, amely az összes intézmény igényeit kielégíti.
A kutatók szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az e-egészségügy és a mobil
egészségügyi ellátás minőségre és eredményekre gyakorolt hatásainak feltárására. (Masseria
et al., 2009; KPMG – The Nuffield Trust, 2014)

Az ellátás koordinációjának fejlesztése
Az európai országok többsége erőfeszítéseket tett az ellátás koordinációjának fejlesztésére,
mely azonban továbbra is az egészségügyi rendszerek egyik legfőbb problémáját jelenti.
Szakértők több megoldási lehetőséget is javasolnak az ellátás koordinációjának fejlesztésére.
Az ajánlások között szerepel a betegek ösztönzése a háziorvosi regisztrációra, vagy a
háziorvosi regisztráció kötelezővé tétele, különösen a krónikus betegek esetében. Az egyéni
praxisok helyett a szolgáltatók csoportpraxisokban, ill. multidiszciplináris csoportokban való
tevékenységének ösztönzését ajánlják, mely elősegítheti a szerepek világosabb
szétválasztását, a betegek jobb tájékoztatását, és megkönnyítheti a szolgáltatók közötti
együttműködést, ezáltal a koordinációt is. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy
amennyiben a kórházon kívüli ellátás túlzott mértékben centralizálódik, az megnehezítheti a
hozzáférést egyes betegek számára. A szolgáltatói szerződésekbe olyan ösztönzők
belefoglalását javasolják, mely elősegítheti a hatékonyabb koordinációt. (Masseria et al.,
2009)
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A kutatók olyan munkatársak kijelölését szorgalmazzák az alapellátásban, akik a betegek
egészségügyi ellátásban történő koordinációjáért felelősek. A szakértők szerint előnyösebb,
ha az adminisztrátor helyett a beteg egy szenior orvossal/ápolóval veszi fel a kapcsolatot, aki
a kezelési folyamat lehető legkorábbi szakaszában képes döntést hozni a helyes teendőkről.
Erre még kevés országban született megoldás. Skóciában a Nairn Healthcare Group-nál a
közösségi kórház ápolócsoportja heti hét napon keresztül, 0-24 órában nyújt tanácsadást.
(Masseria et al., 2009; KPMG – The Nuffield Trust, 2014)
Az adott páciens kezelésében résztvevő egészségügyi szakemberek bevonásával készített
ellátási tervek szintén hozzájárulnak az ellátás koordinációjához, egyrészt a különböző
intézmények, másrészt az egészségügyi, mentális egészségügyi és szociális ellátás között.
Belgiumban például a Botermarkt Közösségi Egészségügyi Központ személyre szabott
szolgáltatásokat nyújt a komorbiditással rendelkező betegek számára, hosszabb
konzultációkkal. Egyéb páciensek számára, akik nem rendelkeznek több krónikus
betegséggel, „standard alapellátást” nyújt. (KPMG – The Nuffield Trust, 2014)

Az alapellátás menedzsmentjének megerősítése
Az alapellátó hálózatoknak és szervezeteknek szakértelemmel kell rendelkezniük a lakosság
egészségügyi igényeinek felmérése, az információs rendszerek, az emberi erőforrás
menedzsment, a folyamatfejlesztés, a stratégiai tervezés és az általános menedzsment terén.
Skóciában a Nairn Healthcare Group több mint 20 éve szervezetfejlesztési és üzleti
menedzsment támogatást nyújt, és arról számolt be, hogy ez jelentős szerepet játszik az
intézmény és szolgáltatásainak fejlesztésében és kibővítésében. (KPMG – The Nuffield Trust,
2014)

Összességében véve elmondható, hogy az ellátás folyamatosságának és koordinációjának
fejlesztésére van szükség, amely az alapellátásban a kapuőri funkció megerősítésével, a
vegyes finanszírozási módszerek alkalmazásával valósítható meg leginkább. A nagyobb
háziorvosi praxisok, csoportpraxisok az egészségügyi szakemberek szélesebb skálájához
biztosítanak hozzáférést. Az ily módon megszervezett alapellátó praxisok túlmutatnak a
hagyományos alapellátáson, és elmozdulást jelentenek az integrált ellátás irányába.
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