
Portré

32  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2007/3. 

A klinikai gyógyszerkutatásban az elmúlt mintegy másfél év-
tizedben jelentős fejlődés ment végbe Magyarországon. Ha-
zánk a gazdasági és jogi szabályozás területén bekövetkezett 
gyorsabb integrációnak, és az alacsonyabb költségeknek kö-
szönhetően térségünkben – megfelelő minőség és kedvező 
betegbeválasztási mutatók mellett – a gyógyszervizsgálatok 
kedvelt helyévé vált. Az utóbbi években részben külső ténye-
zők (pl. „versenytársak” gyorsabb, a versenyképességet fokozó 
reakciója), másrészt hazai tényezők (pl. az anyagi és szellemi 
tőke befektetésének hiánya) miatt, ezek az előnyök jelentősen 
csökkentek, eltűntek.

Magyarországon évente több mint 300 új klinikai vizsgálatot 
engedélyeznek, melyekbe körülbelül 15 500 beteget vonnak 
be. Az intézmények 86%-ában folyik legalább egy ilyen vizsgá-
lat. A klinikai vizsgálatok gazdasági súlya több milliárd forintra 
tehető.

Felmérésük alapján az intézetekben az orvosoknak (és nem 
a vizsgálóknak!) csak a fele, míg a szakdolgozóknak kevesebb, 
mint 4%-a rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával, Há-
rom éven belüli GCP-tanfolyamot az orvosok és szakdolgozók 
2,3%-a teljesített. Az intézmények 35%-ban nincs klinikai far-
makológus, miközben a 65%-uk jelzi, hogy további kapacitás-
sal rendelkezik klinikai vizsgálatok végzésére.

Az eredmények alapján többek között javasolják az 
egészségügyi szakdolgozók angol nyelvtanulásának ösz-
tönzését, a Helyes Klinikai Gyakorlattal (GCP) és a hatályos 
jogszabályokkal kapcsolatos tanfolyamok, ismertetők gya-
koribb szervezését. Szükségesnek látják az intézményi ku-
tatásetikai bizottságok (IKEB) működési feltételeinek mar-
káns javítását.

Bevezetés

A magyar gyógyszeripar, beleértve a kutatás-fejlesztést is, je-
lentős előnyökkel rendelkezett a XX. század elejétől egészen 
a közelmúltig. Nemzetközi híre – különösen a geológiai-poli-
tikai térséghez viszonyítva – kiemelkedő volt, és számottevő 
bevételeket is biztosított az ország számára. Az elmúlt mint-
egy másfél évtizedben a hazai gyógyszeriparon belül egyre 
inkább a nemzetközi klinikai gyógyszervizsgálatok váltak a 
fejlesztés – gazdaságilag és szakmailag is – jelentősebb terü-
letévé.

A részvétel ezekben a vizsgálatokban sok közvetlen és közve-
tett előnnyel jár. A közvetlen előnyök közé tartozik, hogy a bete-
gek olyan készítményekhez juthatnak hozzá, amelyek javíthat-
nak állapotukon, miközben azok regisztrációja és befogadása 
csak évek múlva történhet meg. Úgy a vizsgáló orvosok, mint a 
„kórházak” személyzete e vizsgálatokon keresztül ismerkedhet 
meg és szerezhet személyes tapasztalatot fejlesztés alatt álló 
innovatív szerekkel, technikákkal, valamint egy szakszerűen fel-
épített és szervezett klinikai vizsgálati metodikával. Egyáltalán 
nem elhanyagolható szempont, hogy a klinikai vizsgálatokkal 
járó pluszmunkát és költségeket a megbízók mind a szolgálta-
tónak és vizsgálóknak, mind a betegeknek – a jogszabályoknak 
megfelelően és átláthatóan – megtérítik.

A közvetett előnyhöz kell sorolni azt a klinikai vizsgálatok 
kiszolgálására épülő iparágat, amelyik mindezt lehetővé te-
szi. A megbízó szakemberei itthon végeznek magas szintű 
szellemi munkát, irodát tartanak fel. Az iroda működtetése 
jogásztól, könyvelőn át a futárszolgálatokig számos egyéb 
szolgáltatásnak teremt piacot. Ha e költségeket összeadjuk, 
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akkor – mint az alábbi felmérésből is kiderül – óvatos becslés 
szerint is évente 10–15 milliárd forint értékű, itthon végzett 
munkáról és szolgáltatásról van szó.

A jóváhagyott klinikai vizsgálatok számának növekedését 
az 1. sz. ábrán mutatjuk be.

Annak alátámasztására, hogy Magyarországon a klinikai 
farmakológia egyre fontosabb húzó iparág, bemutatjuk azt a 
diagramot is, ami a népesség arányában ábrázolja az egyes 
országokra eső új vizsgálatok számát (2. sz. ábra).

Jelenleg a régión belül ezen a területen a vezető államok kö-
zött vagyunk, de a klinikai vizsgálatok számának tekintetében 
folyamatos és jelentős növekedés tapasztalható Bulgáriában, 
Oroszországban, Romániában és Ukrajnában is. Az utóbbi há-
rom országban, a vizsgálatoknak a lakosságra vetített arányát 

tekintve, még óriási felfutásra számíthatunk, részben a régi-
ónk kisebb országainak rovására.

A hazai klinikai farmakológiai vizsgálatok túlnyomó több-
sége (becslésünk szerint több mint 80%-a) nemzetközi vizs-
gálat. A „maradék” majd 20%-nak is jelentős része a külföldi 
gyógyszergyárak magyarországi irodáinak helyi vizsgálata. Az 
ezekben való részvétel nemcsak szakmailag nagy presztízsű 
feladat, hanem pénzügyileg is fontos lehetőség a vizsgálati 
helyszínek számára. Az ilyen projektért felelős gyógyszergyári 
vezetők az alábbi fő szempontok alapján döntenek arról, hogy 
mely országokban indítják el a kérdéses vizsgálatot:

1. megbízható minőség, hiteles betegadatok, megfelelő 
számú bevonható beteg;

2. a rövid határidők a vizsgálatkezdésnél és a betegbevo-
násban;

3. kiszámítható jogi, gazdasági környezet;
4. költséghatékonyság (egy végigvitt betegre számított di-

rekt és indirekt költségek összege);
5. az ország piaci súlya a cég számára.

Országunk eddigi viszonylagos előnyének kialakulását gaz-
daságunk térségen belüli gyorsabb integrálódása és a nem-
zetközi normák átvétele, vagyis a kedvezőbb jogi és gazdasá-
gi környezet kialakulása is segítette.

Magyarországon az adatok minősége megfelelt és megfelel a 
nemzetközi követelményeknek. Az FDA adatai szerint a Közép- 
és Kelet-Európában folytatott vizsgálatok minősége lényegében 
minden országban megfelelő, sőt jobb, mint akár az észak-ame-
rikai, akár a nyugat-európai vizsgálati központokban. [3]

A nyugat-európai országokhoz mérten kedvezőbbnek 
mondható betegbevonás üteme mellett Magyarország legje-
lentősebb vonzereje az alacsony költség volt. Az utóbbi évek-
ben részben külső, de belső tényezők miatt is ezek az előnyök 
jelentősen csökkentek, eltűntek. Több ország (pl. balti államok, 
Románia, Ausztria) is a kötelező 60 napos időtartam alá szo-
rította az engedélyeztetés folyamatát. A hazai vizsgálói díjak 
követik az Európai Unió, elsősorban Ausztria és Németország 
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1. ábra. Jóváhagyott klinikai vizsgálatok száma,  Magyarország 
(Forrás: OGYI, PMS: post marketing surveillance study)

1. táblázat. Intézmények száma kategóriák szerint csoportosítva
 Választ adó intézmény Összes intézmény
Rendelőintézet 7 78
Városi kórház 16 74
Megyei Intézmény 15 31
Országos intézet 5 17
Egyéb 7 35
Összesen 50 235
Egyetemi klinika* 11 110
* csak az egyetemi klinikákról készített külön felmérés

2. táblázat. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező orvosok száma 
és aránya egészségügyi intézményekben
 átlag (fő) arány
Rendelőintézet (n = 3) 5 27%
Városi kórház (n = 8) 17 22%
Megyei Intézmény (n = 10) 47 29%
Országos intézet (n = 5) 29 35%
Egyéb (n = 7) 250 67%
Összesen (n = 33) - 47%
Egyetemi klinika (n = 11) 22 88%
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árait. A költségeket tovább emelte, illetve emeli az adó- és járu-
lékterhek növekedése.

Tízmilliós lakosú országunk gyógyszerfogyasztási kapacitá-
sa, piaci súlya a nagy cégek szemszögéből nézve elenyésző. 
Ebből a szemszögből jelentős hátránnyal rendelkezünk pél-
dául Lengyelországgal vagy Oroszországgal szemben.

Összességében elmondhatjuk, hogy jelenleg Magyaror-
szágnak a térségben már semmilyen szempontból nincs ki-
tüntetett helye a klinikai vizsgálatok terén.

A versenyképesség megőrzését, javítását szolgálhatja a ha-
tékonyabb, lehetőség szerint egyszerűbb és mindenképpen 
gyorsabb ügyintézést biztosító jogi szabályozás. Tapasztalha-
tó, hogy a 35/2005 EüM-rendelet életbe léptetése több ked-
vező változást segített elő. Azokon a magyar vizsgálati hely-
színeken, ahol tisztában vannak a rendelettel, és érdekeltnek 
érzik, hogy részt vegyenek, rövidebb idő alatt elindíthatókká 
váltak a gyógyszervizsgálatok. Ezzel együtt fontosnak tartjuk 
az engedélyezés és a gazdasági környezet további javítását.

Jelen munkánk középpontjában az egészségügyi intézmé-
nyek álltak. Fő célunk az volt, hogy adatokkal szolgáljunk a 
hazánkban végzett klinikai gyógyszerfejlesztés jelentőségé-
ről úgy a kórházak, mint a vizsgálók és döntéshozók számára, 
valamint javaslatokat fogalmazzunk meg a klinikai vizsgála-
tok eredményesebbé tétele érdekében.

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a klinikai vizsgála-
tok jelenlegi magyarországi helyzetéről, tájékozódó jellegű 
kérdőíves felmérést végeztünk az egészségügyi intézmények-
ben. A felmérésben vizsgáltuk, hogy a kórházak és szakrende-
lők, illetve a helyi etikai bizottságok milyen mértékben felel-
nek meg a klinikai vizsgálatok végzéséhez szükséges, általunk 
alapvetőnek tartott néhány követelménynek. Kérdéseket tet-
tünk fel az intézményekben aktuálisan folyó gyógyszervizsgá-
latokkal kapcsolatban, és igyekeztünk feltérképezni, hogy az 
intézményi kutatásetikai bizottságok (IKEB) milyen körülmé-
nyek között tudják ellátni a jogszabályokban meghatározott 
feladataikat.

A módszer

A felmérés céljára önkitöltős kérdőívet szerkesztettünk, mely 
kérdéseket tartalmazott az intézményekre, az ott folyó klinikai 
gyógyszervizsgálatokra, valamint az intézményi kutatásetikai 
bizottságok munkájára vonatkozóan. A kérdőív elérhető a 
www.mkvt.hu honlapon.

Az intézmények felkészültségét négy szempont szerint vizs-
gáltuk. Érdeklődtünk a dolgozók angol nyelvtudásáról, a klini-
kai farmakológia szakvizsgával rendelkező orvosok számáról, 
arról, hogy a felmérést megelőző 3 évben hányan végeztek 
akkreditált GCP-tanfolyamot és arról is, hányan vettek részt az 
aktuálisan hatályos jogszabályokkal (2005. évi XCV. Törvény és 
35/2005. (VIII. 26.) EüM-rendelet) kapcsolatos oktatáson vagy 
tájékoztatón.

A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban igyekeztünk felmér-
ni, hogy hány ilyen vizsgálatot végeznek az intézményekben.

Megpróbáltunk adatokat szerezni arról, hány beteg volt alanya 
gyógyszervizsgálatoknak, és mennyi bevétele származott az in-
tézményeknek ezen klinikai farmakológiai megbízásokból. Érdek-
lődtünk, mely szakterületeken adottak a személyi és tárgyi felté-
telek a jelenleginél több klinikai vizsgálatban való részvételre.

Az intézményeket arra is megkértük, hogy 1-től 10-ig ter-
jedő skálán osztályozzák, hogy az intézmény vezetése szerint 
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2. ábra. Új klinikai farmakológiai vizsgálatok  (Millió lakos, forrás: OGYI, Parexel)

3. táblázat. Angol, középfokú nyelvvizsgával rendelkező szakdolgozók 
száma és aránya egészségügyi intézményekben
 átlag (fő) arány
Rendelőintézet (n = 2) 3,5 6,5%
Városi kórház (n = 8) 4,9 1,3%
Megyei Intézmény (n = 8) 27,0 3,4%
Országos intézet (n = 5) 7,0 2,1%
Egyéb (n = 7) 49,6 5,9%
Összesen (n = 30)  3,8% 
Egyetemi klinika (n = 11) 2,1 3,1%

4. táblázat. Három éven belül, egyetem által szervezett, 
GCP tanfolyamot végzett orvosok/szakdolgozók száma és aránya 
egészségügyi intézményekben
 átlag (fő) arány
Rendelőintézet (n = 5) 1,4 0,7%
Városi kórház (n = 10) 6,1 1,3%
Megyei Intézmény (n = 11) 9,6 1,0%
Országos intézet (n = 4) 8,5 1,9%
Egyéb (n = 6) 55,8 5,9%
Összesen (n = 36)  2,3% 
Egyetemi klinika (n = 11) 4,5 5,0%
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milyen mértékben járulnak hozzá a klinikai vizsgálatok a dol-
gozók szakmai tudásához, mennyire jelentenek fontos kere-
seti lehetőséget az intézmény és a dolgozók számára. Arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy mennyire tartják előnyösnek a bete-
gek számára a klinikai vizsgálatokban történő részvételt.

A kérdőív IKEB-ekre vonatkozó része a személyi és tárgyi 
feltételekre, illetve a tagok díjazására vonatkozó kérdéseket 
foglalta magában.

A kérdőívek megválaszolását az intézmény nevének és azo-
nosító adatainak megadása nélkül kértük, és a válaszadókat 
biztosítottuk, hogy az adatokat csak olyan formában közöljük, 
hogy egyetlen intézményt se lehessen azonosítani.

A válaszok statisztikai kiértékelését Microsoft Excel 2002 
számítógépes program segítségével végeztük.

A vizsgált minta

A kérdőíveket 2006 áprilisában küldtük szét az intézeteknek. 
A felmérésben való részvételre 162 kórházat és 30 rendelőin-
tézetet kértünk meg, valamint 110 egyetemi klinikát is meg-
kerestünk levelünkkel. A rendelőintézeteket véletlenszerűen 
választottuk ki úgy, hogy nagyjából az ország egész területét 
képviseljék. Az intézmények listájának meghatározásakor a 
Magyar Kórházszövetség adataira támaszkodtunk. [1]

A kiküldött kérdőívek közül összesen 61-et kaptunk vissza, 
legalább részben megválaszolva. Ez 15%-os válaszaránynak 
felel meg. Az adatot szolgáltató intézmények típus szerinti 
megoszlását az 1. sz. táblázatban tüntettük fel. Az intézmé-
nyeket az egyes kategóriákba alapvetően saját meghatáro-
zásuk szerint soroltuk be. A „városi kórház” és „megyei intéz-
mény” kategóriákba jellemzően a fenntartó önkormányzat 
jellege szerint kerültek az intézmények. A fővárosi kórházak 
többsége a városi kórházak csoportjába került, kivéve, ha 
az intézmény saját magát – feltehetően mérete és feladatai 
alapján – inkább a megyei kórházak közé sorolta.  Az „egyéb” 
intézmény kategóriájába az egyházak, a MÁV, a Belügymi-

nisztérium és Honvédelmi Minisztérium által fenntartott 
intézményeket, illetve az egyetemek klinikai centrumait 
soroltuk. A klinikai centrumok adatait a statisztikai elemzés 
során egy választ adó intézményként kezeltük, így a vizsgált 
mintában 50 önálló egészségügyi intézmény adatai kerültek 
kiértékelésre.

A klinikai gyógyszerfejlesztésben betöltött kiemelt fontos-
ságuk miatt a kérdőívet közvetlenül 110 egyetemi klinikának is 
elküldtük. Sajnos közülük csak 11-en válaszoltak. Az érdekes-
ség kedvéért az elemzést a 11 klinikára vonatkozóan önállóan 
is elvégeztük. A rájuk vonatkozó adatokat tájékoztatásként 
mindig külön közöljük. Az intézmények összességére vonat-
kozó értékekben az egyes klinikák adatai tehát nem szerepel-
nek, vagy csak egy klinikai centrum adataiban benne foglalva, 
akkor, ha az adott egyetem megválaszolta a kérdőívet.

A vizsgált mintában az intézmények nagyság szerinti meg-
oszlását a kórházak esetében az ágyszám szerint (3. sz. ábra), 
illetve az összes intézmény esetében az ott dolgozó orvosok 
száma (4. sz. ábra) szerint tüntettük fel. 

A válaszoló 50 intézményben összesen 7403 orvos dolgo-
zott, tehát intézményenként átlagosan 148 fő. A mintában, 
legnagyobb arányban (36%) a kisebb intézmények szerepel-
tek. Szám szerint 18 intézményben dolgozott kevesebb mint 
50 orvos. Ez a nagyobb arány csak részben tulajdonítható az 
átlagosan 43 orvost foglalkoztató 7 rendelőintézetnek. A min-
tában a fekvőbeteg-intézmények közül is a kisebb orvoslét-
számmal működők voltak többségben.

Az ágyszám alapján vizsgálva a válaszoló 41 kórház több 
mint fele (a kórházak 56, az összes intézmény 46%-a) volt 500 
ágyasnál nagyobb fekvőbeteg-intézmény.

Érdemes még megemlíteni, hogy a felmérésben szereplő 
intézményekben az orvosok mellett összesen 26 474 szakdol-
gozó állt alkalmazásban, a heti rendelési órák száma összesen 
70 478 volt, a teljes ágyszám pedig 27 357.

(Tájékoztatásként közöljük, hogy Magyarországon a dolgozó 
orvosok száma 2002-ben 37 295 fő volt, 2003-ban a szakorvosi 
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3. ábra. Az adatlapot visszaküldő kórházak megoszlása 
ágyszám szerint (n = 43)

Orvosok száma
        <50           50-99          100-199
        200-299          >299

36% 16%

22%

18%

8%

4. ábra. A vizsgált intézmények megoszlása 
az ott dolgozó orvosok száma alapaján (n = 50)
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munkaórák száma heti 290 038, a működő kórházi ágyak száma 
pedig 79 832. [2])

A fenti számokat fi gyelembe véve elmondhatjuk, hogy a 
felmérésben szereplő adatok a magyar egészségügyi szol-
gáltatások közelítőleg 20–25%-át fedik le. A mintában a na-
gyobb ágyszámú (elsősorban megyei) kórházak, illetve az 
ötvennél kevesebb orvost foglalkoztató intézmények voltak 
felülreprezentálva. Sajnos a kérdések egy részét a kérdőívet 
visszaküldő intézmények sem mindig válaszolták meg. Emi-
att a kérdésekre adott válaszok általánosíthatósága is eltérő 
egymástól. Az adatok közlésekor zárójelben (n=) mindig fel-
tüntetjük az adott kérdésre választ adó intézmények számát 
is. A felmérésből származó adatok reprezentativitásával és az 
abból levonható következtetések korlátaival kapcsolatos to-
vábbi megjegyzéseinket az eredmények megvitatásánál rész-
letesebben is kifejtjük.

A felmérés eredményei

Az intézmények általános felkészültsége klinikai 
vizsgálatok végzésére
Egy kórház vagy rendelőintézet felkészültségét, alkalmas-
ságát klinikai vizsgálatok végzésére nagyon sok körülmény 
befolyásolja. A legfontosabb általános szempontok a szak-
mai felkészültség, a munkatársak leterheltsége és az intéz-
ményben folyó munka szervezettsége. A fenti jellemzők 
súlyának részletes vizsgálatára nem volt lehetőségünk. Az 
alkalmazott kérdőíves módszer adta lehetőségek korláta-
in belül két alapvető és elengedhetetlen feltételt (angol 
nyelvtudás és GCP-tanfolyamon való részvétel) tudtunk 
mérni, illetve két olyan további szempontot vizsgáltunk 
melyek közvetve jelezhetik, hogy az adott intézmény men-
nyire felkészült, illetve motivált klinikai vizsgálatokban való 
részvételre.

Az angol nyelvvizsgával rendelkező orvosok átlagos szá-
mát és arányát az intézmények típusa szerint csoportosítva a 
2. sz. táblázatban tüntettük fel. A 3. sz. táblázat az egészség-
ügyi intézményekben dolgozó szakdolgozók hasonló adatait 
mutatja be.

Az összes intézmény átlagában az orvosoknak (nem a vizs-
gálóknak) csak közel fele rendelkezik legalább középfokú 
angol nyelvvizsgával. Legalacsonyabb az arány a városi kór-
házakban (22%) és legmagasabb az egyéb intézményekben 
(67%). Sokkal rosszabb az arány a szakdolgozók esetében, 
hiszen csak 3,8 százalékuknak van legalább középfokú angol 
nyelvvizsgája.

Megemlítjük azt is, hogy az intézményi kutatásetikai bizott-
ságok (n=37) 13,5%-ában csak egyetlen tagnak van középfo-
kú angol nyelvvizsgája, és a bizottságok 8%-ában egyetlen 
tagnak sincs!

A hatályos jogszabályok szerint a II-es és III-as fázisú klinikai 
vizsgálat vizsgálatvezetőjének rendelkeznie kell vagy klinikai 
farmakológia szakvizsgával, vagy öt évnél nem régebbi iga-
zolással arról, hogy egyetem által szervezett GCP-tanfolyamot 

5. táblázat. Az vizsgált egészségügyi intézményekben
folyamatban lévő klinikai vizsgálatok átlagos száma
Rendelőintézet (n = 6) 1,8
Városi kórház (n = 15) 8,0
Megyei Intézmény (n = 12) 20,5
Országos intézet (n = 4) 4,3
Egyéb (n = 6) 44,5
Intézmények összesített átlaga (n = 43) 15,4
Egyetemi klinika (n = 10) 6,1

6. táblázat. Vizsgálati alanyok átlagos száma a vizsgált 
intézményekben évente*
Rendelőintézet (n = 5) 32
Városi kórház (n = 7) 55
Megyei Intézmény (n = 5) 137
Országos intézet (n = 3) 15
Egyéb (n = 3) 310
Összesen (n = 23) 96
Egyetemi klinika (n = 10) 15 
* a megelőző két év átlaga alapján

semmilyen 
formában
csak költségtérítés
üléseken való 
részvétel szerint
havi rendszeres 
díjazás (0%)
egyéb

80%

7%

8%
5%

5. ábra. IKEB tagok díjazása (n = 40) 
(bizottságok megoszlása a tagok díjazásának módja szerint)

nincs
< heti 10 óra
heti 10–20 óra
heti 20–40 óra

59%

8%

5%
28%

6. ábra. IKEB adminisztrációját végző személy (n = 40)  
(bizottságok megoszlása az adminisztratív feladatokat végző személy 
munkaideje szerint csoportosítva)
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végzett. A klinikai vizsgálatokat kezdeményező cégek részéről 
is általános elvárás, hogy minden vizsgálatvezető és vizsgáló 
vegyen részt GCP-oktatáson a vizsgálatok megkezdése előtt.

A 4. sz. táblázatban tüntettük fel, hogy az intézményekben a 
dolgozók hány százaléka vett részt három éven belül egyetem 
által szervezett GCP-tanfolyamon. Az összes intézmény átla-
gában ez az arány 2,3%. Az egyéb intézményekben lényege-
sen magasabb, 5,9%-os átlagos érték elsősorban az egyetemi 
centrumoknak, mint egységeknek köszönhető. Ha az egyete-
mi klinikákat külön vizsgáltuk, ott 5% volt a GCP-tanfolyamon 
részt vevők aránya.

Az adatokat közlő intézményekben (n = 41) dolgozó orvo-
sok 0,9%-ának volt klinikai farmakológia szakvizsgája a felmé-
rés időpontjában. Ez az érték intézményenként átlagosan 1,5 
klinikai farmakológus szakorvost jelent. Megemlítjük, hogy az 
intézmények 35%-ában egyáltalán nem dolgozott klinikai far-
makológus szakorvos.

Felmérésünk szerint a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos 
legújabb jogszabályok hatályba lépését követően nagyjából 
fél évvel, intézményenként (n=35) átlagosan 2,5 fő vett részt a 
jogszabályokkal kapcsolatos képzésen vagy tájékoztatón, de 
az intézmények közel harmadában (31%) egyetlen személy 
sem.

Az intézményekben folyó kutatásokkal kapcsolatos 
adatok
Az egyes intézménytípusokban a felmérés idején folyó vizsgá-
latok számát az 5. sz. táblázatban tüntettük fel. Az intézmények 
86%-ában volt folyamatban legalább egy klinikai vizsgálat, 
intézményenként átlagosan 15-16. Legkevesebb a rendelőin-
tézetekben, a legtöbb az egyéb intézmény kategóriában. Az 
utóbbi magas érték egyetlen intézmény átlagot többszörösen 
meghaladó vizsgálatszámának köszönhető. Az országos intéz-
mények várhatónál lényegesen alacsonyabb értékét az adatok 
reprezentativitásának hiányával magyarázzuk.

Más megközelítésből kérdezve, a megelőző két év átlagá-
ban a mintában szereplő kórházakban és rendelőintézetekben 
évente átlagosan 1,0 fázis II-es (n=44), 7,0 fázis III-as (n=43), és 
3,1 fázis IV-es vagy marketing vizsgálatot (n=41) indítottak.

A megelőző két év adatai alapján a vizsgált mintában in-
tézményenként évente átlagosan 96 beteg volt alanya klini-
kai vizsgálatoknak (6. sz. táblázat). A klinikai vizsgálatokban 
országosan részt vevő betegek számát az egyes csoportok ös-
szes intézményhez mért arányát fi gyelembe véve becsültük 
meg. Ennek során az egyetemek klinikai centrumait is külön 
csoportként kezeltük, mivel itt a vizsgálati alanyok száma az 
„egyéb intézmény” kategórián belül is kiugróan magas volt. 
Számításaink szerint hazánkban évente mintegy 15 500 beteg 
volt alanya klinikai vizsgálatnak.

Adataink alapján a vizsgálatokból az intézményeknek évente 
átlagosan 7,8 millió forint bevétele származott (7. sz. táblázat). 
A rendelőintézetek közel 0,5 milliós éves bevétele és az egyéb 
intézmények 48,5 milliós vizsgálati díja két nagyságrendnyi kü-
lönbséget mutat. Megjegyezzük, hogy a felmérésben az utóbbi 
két kérdést válaszolták meg a legkevesebben, ezért a kapott ér-
tékek a többi közölt adatnál kevésbé általánosíthatóak.

A kérdőívben megfogalmazott ilyen irányú kérdésre az in-
tézmények (n=48) 65%-a válaszolt úgy, hogy a tárgyi és sze-
mélyi feltételek teljes mértékben adottak a jelenleginél több 
klinikai vizsgálat végzésére, 25 százalék nyilatkozott úgy, hogy 
a feltételek csak részben adottak, és minden tizedik válaszadó 
vélte azt, hogy nincsenek felkészülve több gyógyszervizsgálat 
végzésére. A kérdőívben azt is kértük, hogy az intézmények 
jelöljék meg mely szakterületek azok, ahol a feltételek adottak 
több vizsgálathoz. A 8. sz. táblázatban tüntettük fel, hogy a 
válaszadók hány százaléka jelölte meg az egyes orvosi szak-
terülteket. A legtöbb intézményben (67%) a belgyógyászatot 
jelölték meg de fi gyelemre méltó, hogy a gyakrabban megje-
lölt szakterületek között szerepel a sebészet (50%) is.

Az intézmények véleménye a klinikai vizsgálatokról
Néhány kérdéssel kísérletet tettünk arra, hogy felmérjük az 
intézmények vezetőinek véleményét a klinikai vizsgálatokról. 
Menyire tartják azokat fontosnak az intézmény, a dolgozók és 
a betegek számára. A 9. sz. táblázatban a tüntettük fel azt a té-
mával kapcsolatos hat állítást, melyek jelentőségének, fontos-
ságának értékelését kértük 1-től 10-ig terjedő skála alapján. 
Érdemes kiemelni, hogy a legalacsonyabb – középértékhez 
igen közeli osztályzatot – az intézmények pénzügyi motivá-
ciójával kapcsolatos állítás kapta. Az összes többi állítás ez 
egyetértő véleményt kifejező magasabb osztályzatot kapott.

Az intézményi kutatásetikai bizottságok (IKEB) 
munkájára vonatkozó kérdések
Az IKEB-ek működésével kapcsolatosan fontosnak tartottuk, 
hogy tájékozódjunk a tagok számáról és arról, hogy a tagok 
mellett rendelkezésre áll-e a szükséges adminisztratív mun-
ka elvégzését segítő személy. Véleményünk szerint igényes 

7. táblázat. A vizsgált egészségügyi intézmények klinikai 
vizsgálatokból származó átlagos bevétele évente* (millió Ft)
Rendelőintézet (n = 5) 0,4
Városi kórház (n = 10) 2,1
Megyei Intézmény (n = 7) 5,8
Országos intézet (n = 2) 0,3
Egyéb (n = 3) 48,5
Összesen (n = 27) 7,7
Egyetemi klinika (n = 6) 5,5
* a megelőző két év átlaga alapján

teljes mértékben 
adottak
néhány területen 
nincs szakember
számos területen 
nincs szakember

57%

5%

38%

7. ábra. IKEB személyi feltételek (n = 39)  
(bizottságok megoszlása a személyi feltételekről adott 
vélemény szerint)
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szakmai munka végzése tartósan csak megfelelő díjazás elle-
nében várható el. Ezért az etikai bizottságok tagjainak díjazá-
sával kapcsolatos kérdést is feltettünk. A válaszolókat arra is 
megkértük, hogy minősítsék, mennyire megfelelőek a tárgyi 
és személyi feltételek, illetve, hogy mondjanak összesített vé-
leményt, mennyire tudnak megfelelni feladataiknak.

Az IKEB-tagok száma átlagosan 8,3 fő volt (n=40). A bizott-
ságok 35%-a tartotta üléseit legalább havonta, 45%-a 4–10 
hetente és 25%-uk 10 hétnél ritkábban.

Az IKEB-ek 80%-ában a tagok semmilyen formában nem 
kapnak díjazást, még költségtérítést sem (5. sz. ábra).

Az etikai bizottságok 60 százalékában a tagok a szakmai 
feladatok mellett maguk végeznek minden adminisztrációs 
munkát is, mivel nem áll rendelkezésükre az ügyvitelt segítő 
személy. Az irodai jellegű munkát csak az etikai bizottságok 
7,5 százalékában végzi valaki legalább félállásnak (heti 20 óra) 
megfelelő munkaidőben (6. sz. ábra).

Fenti megállapításunknak részben ellentmondóan az IKEB-
ek működésének személyi feltételeit a válaszolók többsé-
ge (56%) teljes mértékben megfelelőnek találta, és csak 5% 
volt azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy ezek csak rész-
ben adottak (7. sz. ábra). Valószínűsítjük, hogy a nyilatkozók 
elsősorban az orvosi és más szakmai szempontok alapján 
válaszoltak a kérdésre, és nem az adminisztratív feltételekre 
gondoltak.

A tárgyi feltételek megítélésénél kevésbé kedvező képet 
kaptunk. Az etikai bizottságok kevesebb mind negyede (23%) 
nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben adottak a feltételek. 
Huszonöt százalék esetében a feltételek alig biztosítottak, vagy 
a tárgyi feltételek hiánya gyakran okoz problémát (8. sz. ábra).

Végül összegző kérdésünkre, hogy az intézményi kutatás-
etikai bizottságok milyen mértékben tudnak megfelelni az 
előírt felügyeleti feladatoknak, a válaszolók 30%-a felelt úgy, 
hogy maradéktalanul. Ötven százalék szerint, ha nem is mara-
déktalanul de elvégezhető, 15% szerint számos területen csak 
formálisan, és 5% szerint többnyire nem vagy csak formálisan 
(9. sz. ábra).

Az eredmények megvitatása
Ismereteink szerint Magyarországon elsőként végeztünk a 
klinikai kutatásokra vonatkozó felmérést, melyben az egész-
ségügyi ellátáson belül a klinikai farmakológiai vizsgálatok 
jelentőségét és az egészségügyi intézmények felkészültségét 
vizsgáltuk. A vizsgálatban az államilag fi nanszírozott egész-
ségügyi kapacitások mintegy 20–25 százalékára vonatkozóan 
kaptunk adatokat.

Az adatok általánosíthatóságával kapcsolatban megjegyez-
zük, hogy feltételezésünk szerint elsősorban azok az intézmé-
nyek válaszoltak, amelyek motiváltabbak klinikai vizsgálatok 
végzésére, és talán felkészültebbek is, mint azok, amelyek 
nem válaszoltak. Az eredmények általánosíthatóságának to-
vábbi korlátja, hogy az intézmények kategóriák szerinti cso-
portosítására nem találtunk optimális megoldást. A „megyei 
intézmények” között szerepel például ezer ágy fölötti, lényeg-
ében az orvoslás teljes területét lefedő gyógyító központ, és 
kétszáz ágy alatti, specializált szakkórház (pl. pszichiátriai, 
tüdőgyógyászati) is. Az egy kategórián belüli intézmények 
eltérősége talán leginkább az „országos intézet” és „egyéb” ka-
tegóriákban a legjellemzőbb. Ez az inhomogenitás erősebben 
jelentkezik azoknál a kérdéseknél, amelyekre egyes kategóri-
ákban csak egy-két válasz érkezett. Talán célszerűbb lett vol-

na a fővárosi kórházakat is külön alcsoportban vizsgálni, mivel 
sem a megyei, sem a városi kórházak közé nem sorolhatóak 
be egyértelműen.

Hiányossága lehet munkánknak, hogy a nem válaszo-
lóknak nem küldtük ki újra a kérdőívet, illetve a hiányos 
válaszokat nem pontosítottuk. Nem mértük fel a családor-
vosok részvételét a klinikai farmakológiai vizsgálatokban. 
Ez utóbbit csak részben magyarázza, hogy a családorvoso-
kat leginkább fázis IV-es és ún. Postmarketing surveilance 
(PMS)-vizsgálatokba vonják be, illetve mint beteget referáló 
orvosok vesznek részt klinikai farmakológiai projektekben. A 
vizsgálati helyszínek felkészültségénél nem tettünk fel külön 
kérdést a vizsgálati nővérek, vizsgálati koordinátorok szá-
mát illetően. Ennek oka, hogy a teszt összeállításánál annak 
rövidségére is fi gyelnünk kellett, és több másik kérdéssel 
együtt ez is „áldozatul esett”.

Azt gondoljuk azonban, hogy felmérésünk a fenti megálla-
pításokkal együtt alkalmas arra, hogy érzékeltesse a klinikai 
gyógyszerfejlesztés jelentőségét és felhívja a fi gyelmet né-
hány fontos problémára.

Általános felkészültség
Az orvosok angol nyelvtudása egyedül az „egyéb intézmé-
nyek” kategóriájában haladja meg az ötven százalékot. Az át-
lagnál magasabb érték elsősorban az ebbe a csoportba sorolt 
egyetemi centrumoknak köszönhető. Ezt az egyetemi klinikák 

8. táblázat. A jelenleginél több klinikai vizsgálatra vállalkozó 
intézmények aránya egyes szakterületeken (n = 50)
(az adott szakterületet megjelölő intézmény az összes válaszadó százalékában)
Belgyógyászat 64%
Bőrgyógyászat 28%
Fül-orr-gége gy. 28%
Neurológia 38%
Nőgyógyászat 40%
Onkológia 36%
Pszichiátria 42%
Sebészet 48%
Szemészet 29%
Urológia 35%

teljes mértékben 
adottak
néhány feltétel 
hiányzik
feltételek hiánya 
gyakran probléma
alig biztosítottak

10%

23%

15%

52%

8. ábra. IKEB tárgyi feltételek (n = 39) 
(bizottságok megoszlása a tárgyi feltételekről adott vélemény )
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külön történő értékelése is tükrözi, ahol lényegében 10-ből 
csak egy orvosnak nincs nyelvvizsgája. Valamennyi más cso-
portban az orvosok kevesebb mint harmada rendelkezik leg-
alább középfokú nyelvvizsgával. Az angol nyelv elfogadható 
szintű ismerete elengedhetetlen a gyógyszerkutatásban való 
részvételhez, ezért úgy véljük, hogy az orvosok nyelvtudásá-
nak hiánya az – egyetemeket leszámítva – minden más intéz-
ményben jelentős akadályát jelenti a rutinszerű, minőségi, 
klinikai gyógyszer vizsgálatoknak.

Még ennél is nagyobb problémának látjuk a szakdolgo-
zók nyelvismeretének hiányát. Ezen a téren még az egyetemi 
klinikákon is kedvezőtlen a helyzet – egy klinikán átlagosan 
csak két, nem orvos szakdolgozó tud angolul. Ilyen arányú 
nyelv-nem-tudás mellett szinte reménytelennek látjuk, hogy 
minden klinikai vizsgálóhely biztosítani tudjon vizsgálóhe-
lyi nővért (study nurse) vagy koordinátort (site coordinator). 
Nyilvánvaló, hogy a jelenleg angolul értő/beszélő szaknővé-
rek, szakdolgozók többszörösére lenne szükség az intézmé-
nyekben. Az egyetemi és főiskolai végzettséghez kötött kö-
telező nyelvvizsga bevezetése ezen a területen lassú javulást 
kellene, hogy hozzon, de ettől függetlenül javasoljuk, hogy az 
intézmények ösztönözzék a klinikai vizsgálatokban ténylege-
sen vagy potenciálisan közreműködő szakdolgozók nyelvta-
nulását.

Klinikai farmakológia szakvizsgával az orvosok kevesebb 
mint egy százaléka rendelkezik. Átlagosan másfél klinikai far-
makológus szakorvos jut egy intézményre, de az intézmények 
nagyjából egyharmadában egyáltalán nincs ilyen szakorvos. 
Optimálisnak tartanánk, ha minden intézményi kutatásetikai 
bizottság munkájában részt tudna venni klinikai farmakológia 
szakvizsgával rendelkező orvos, és minden klinikán, ahol rend-
szeresen végeznek ilyen vizsgálatokat, legalább egy munka-
társ megszerezné ezt a szakképesítést. Ez azt jelenti, hogy a 
jelenlegi klinikai farmakológus szakorvosok két-háromszoro-
sára lenne szükség. Ezzel együtt sem gondoljuk viszont, hogy 
a fázis I. vizsgálatokon túl egyéb klinikai farmakológiai vizsgá-
latok végzését klinikai farmakológusi végzettségéhez kellene 
kötni.

A hivatalos, egyetem által szervezett GCP-tanfolyamon 
való részvételre vonatkozó kérdésünkben nem különböz-
tettük meg az orvosokat és egyéb szakdolgozókat. Úgy 
gondoltuk, hogy minden orvosnak és szakdolgozónak, aki 
munkája során klinikai vizsgálatban vesz részt, legalább 
alapfokú ismereteket kell szereznie ezen a területen. A 
kapott válaszok alapján a vártnál lényegesen kevesebben 
végeztek akkreditált GCP-tanfolyamot a megelőző három 
év során. Az egyetemeket nem számítva, csak a dolgozók 
mintegy másfél százaléka vett részt ilyen oktatáson. A szak-
rendelőkben átlagosan csak 1,4 fő volt ilyen képzésen, a 
megyei intézményekre átlagosan alig 10 fő jut. Megjegyez-
zük, hogy a klinikai vizsgálatok szponzorai a vizsgálatban 
közreműködő orvosoknak, és gyakran más szakdolgozók-
nak is tartanak GCP-képzéseket, de ezzel együtt fontos, 
hogy a jelenleginél lényegesen több hivatalos GCP-tanfo-
lyam könnyen legyen elérhető mind az orvosok, mind az 
egészségügyi szakdolgozók részére. A profi vizsgálati nő-
vérek és koordinátorok elenyésző száma, a GCP általános 
ismeretének alacsony foka jelentős akadálya a minőségi 
klinikai farmakológiai vizsgálatok felfuttatásának.

Az új jogszabályokról szóló képzéssel kapcsolatos kérdé-
sünk eredménye egybevágni látszik azzal a személyes ta-

pasztalatunkkal, hogy a jogszabályok hatálybalépése után 
fél évvel még több intézményben nem ismerték, vagy leg-
alábbis nem alkalmazták az akkor új előírásokban foglalta-
kat. Átlagosan két és fél fő vett részt a jogszabályokról szó-
ló tájékoztatón az intézményekben, és közel egyharmaduk 
válaszolt úgy, hogy senki nem volt ilyen ismertetőn. Bár a 
jogszabályok ismeretét nem tükrözi egyértelműen, hogy 
hányan vettek részt tájékoztatón, valószínűsíthető, hogy a 
klinikai vizsgálatokban érintett dolgozók, vezetők, és eti-
kai bizottsági tagok  többsége – akik többnyire ingyen és 
méltatlan feltételek között végzik ezen munkájukat – nem 
fi gyeli és nem tanulmányozza folyamatosan a jogszabályok 
változását.

Klinikai vizsgálatok szakmai és anyagi jelentősége

A felmérés alapján az intézmények döntő többségében fo-
lyamatban volt legalább egy klinikai vizsgálat. Összesen 6 
intézményben – a válaszolók 14% – nem zajlott éppen gyógy-
szervizsgálat. Egy intézményre átlagosan 15 vizsgálat jutott. 
Ezeket legnagyobb számban az egyetemeken és a megyei 
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sok területen nem vagy csak formálisan
többnyire nem vagy csak formálisan
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9. ábra. IKEB feladatok teljesíthetősége (n = 40)  
(bizottságok megoszlása a feladatok teljesíthetőségéről adott 
véleményük alapján)

9. táblázat. Az intézmények vezetőinek véleménye a klinika 
vizsgálatokról (n=46)
(A válaszok átlaga 1-től 10-ig terjedő skála alapján)
A klinikai vizsgálatok fontos bevételt jelentenek
az intézmény számára 5,7
A klinika vizsgálatok előnyt jelentenek a részt vevő 
betegek számára 7,3
A klinikai vizsgálatok fontos bevételt jelentenek a részt 
vevő dolgozóknak 7,3
Az intézmény számára fontos, hogy hozzájáruljon 
tudomány fejlődéséhez 8,4
Az intézmény vezetés támogatja minél több 
klinikai vizsgálat folytatás át 8,3
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intézményekben végezték. A vizsgálatokban részt vevő bete-
gek száma és az intézmények néhány milliós bevétele alapján, 
első pillantásra, a klinikai gyógyszervizsgálatok nem bírnak 
nagy jelentőséggel a kórházak és szakrendelők számára.

Az adatok alapján – más információk hiányában – a klini-
kai kutatás közvetlen nemzetgazdasági jelentőségét sokkal 
nagyobbnak becsüljük. Ha csak a fekvőbeteg-intézményeket 
vesszük fi gyelembe, évente átlagosan 9,4 millió forint bevé-
tellel számolhatunk. A mintegy 160 fekvőbeteg-intézmény 
összes bevétele ezek alapján másfél milliárd forint lehet egy 
évben. Tapasztalatunk szerint az intézmények részesedése 
általában 10–30 százaléka a vizsgálatokért fi zetett teljes dí-
jazásnak. Ez alapján (az intézményi részt 20%-nak becsülve) 
a kórházak, valamint a vizsgálatokban részt vevő orvosok és 
szakdolgozók összes bevétele évente 7–7,5 milliárd forint le-
het. Ha ehhez hozzáadjuk a gyógyszercégek és szerződéses 
kutatásszervező vállalkozások (CRO) egyéb kiadásait, évente 
jóval 10 milliárd forint feletti bevétele származik az országnak 
klinikai vizsgálatokból. Úgy gondoljuk, hogy ez az összeg akár 
a többszöröse is lehetne, ha a kutatás feltételei kedvezőbbek 
lennének. Példaként említhetjük, hogy az adatokat szolgálta-
tó intézmények között is volt olyan, amely az átlagot nagy-
ságrenddel meghaladó bevételre tett szert klinikai vizsgála-
tokból.

Biztató eredménynek tartjuk, hogy az intézmények alap-
vetően támogató, egyetértő véleményen vannak a klini-
kai vizsgálatokról. Előnyösnek tartják azokat a dolgozók 
szakmai tudása és a betegek szempontjából is. Érdekes 
aspektus viszont, hogy a klinikai vizsgálatokból származó 
bevételeket nem tartják fontosnak az intézmény számára. 
Ez érthető vélemény az olyan helyeken, ahol jelenleg csak 
néhány millió forintos éves bevétel jelentkezik. A terület 
további fejlődése szempontjából viszont fontosnak tartjuk, 
hogy az intézmények anyagilag is érdekeltebbek legyenek 
a klinikai vizsgálatok végzésében. Évi 40–50 millió forintos 
összeg valószínűleg az intézmények számára is jelentős 
kiegészítő forrás lenne. A kórházak érdekeltségének meg-
teremtése érdekében kedvezőnek tartanánk az intézményi 
és a vizsgálói díjak arányosabb megosztását is. Erre vonat-
kozó objektív adattal nem rendelkezünk, de tapasztalata-
ink szerint jelenleg átlagosan 20 százalék az intézmények 
részesedése. Célszerűnek tartanánk ennél nagyobb arányú 
intézményi részesedést is elsősorban a bennfekvő betegek-
re „épülő” vizsgálatoknál. Ebben az esetben talán inkább 
feladatuknak éreznék a kórházak, hogy jobb feltételeket 
biztosítanak a klinikai vizsgálatok számára, és ne jelentsen 
nehézséget a magától értetődő problémák (pl. faxpatron 
cseréje) megoldása. Külön is szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy az intézmények és vizsgálók közös érdeke a bevéte-
lek olyan arányú megosztása, hogy az mindenki számára 
hosszú távon motiváló legyen.

Intézményi kutatásetikai bizottságok

Az intézményi kutatásetikai bizottságok működésével kap-
csolatban több területet is problémásnak látunk. A bizott-
ságok döntő többségében a tagok rendszeres munkájukért 
nem kapnak díjazást. Másik alapvető hiányosságnak tartjuk 
azt is, hogy az IKEB-ek több mint felénél nincs olyan admi-
nisztratív munkakörben dolgozó személy, aki a bizottságokra 
háruló – nem kevés – papírmunkát végezné, legalább rész-

munkaidőben. Egyáltalán nem látjuk garantáltnak a gyors és 
pontos dokumentációt, ha azt az etikai bizottság – többnyire 
egyik orvos – tagjának kell fő munkakörének kötelezettségei 
mellett elvégeznie.

Az IKEB személyi feltételeivel kapcsolatban a válaszadók 
alapvetően elégedettek voltak. Ez látszólag ellentmond az 
adminisztrációt végző személy hiányára vonatkozó előbbi 
adattal, de úgy véljük, hogy ebben az esetben – a kérdések 
megfogalmazásából adódóan – a válaszolók a bizottság mun-
kájában részt vevő szakemberekre (orvos, jogász stb.) gondol-
tak. A személyi feltételekkel ellentétben a tárgyi feltételeket a 
válaszok negyedében minősítették olyan hiányosnak, hogy az 
már gyakran problémákat okoz.

Teljes mértékben adott tárgyi feltételekről csak az IKEB-ek 
kevesebb mint negyede számolt be. Elgondolkodtató adat, 
hogy a nyilatkozatok szerint csak az IKEB-ek alig harmada 
tudja a vizsgálatok felügyeletével kapcsolatos feladatait ma-
radéktalanul teljesíteni. A válaszok ötöde alapján pedig jelen-
tősebb hiányosságokra gondolhatunk. Jelen munkánk nem 
terjedt ki arra, hogy a működéssel kapcsolatos nehézségeket 
alaposabban feltárja, de a kérdéskör részletesebb vizsgálatát 
feltétlenül szükségesnek tartanánk.

Rövid összegzésként elmondható, hogy a rendszerváltás 
óta a klinikai gyógyszerkutatás területén jelentős fejlődés 
ment végbe hazánkban, és nem elhanyagolható bevételt 
eredményez az egészségügyi szektornak és a nemzetgaz-
daságnak. A térségben meglévő kedvezőbb helyzetünk 
mára azonban megszűnőben van, és versenyképességünk 
megőrzése és a bevételek további növelése érdekében 
több területen további intézkedésre, anyagi, személyi (vizs-
gáló nővér és koordinátor) és szakértői tőke (angol nyelv, 
GCP, klinikai farmakológiai tudás) befektetésére van szük-
ség. A klinikai gyógyszerkutatás fejlődése meglátásunk 
szerint nemcsak az egészségügy közvetlen anyagi haszna 
miatt fontos, hanem igen jelentős a szellemi és tudomá-
nyos értékek beáramlása miatt is. Olyan ösztönző, ami az 
azt művelőket állandó fejlődésre, a nálunk fejlettebb or-
szágok normáinak és tudományos eredményeinek köve-
tésére, a minőségi követelmények és szemlélet átvételére 
készteti, és hozzájárulhat a hatékonyabb munkaszervezés 
és jobb adminisztratív munkarend terjedéséhez is. Olyan 
terület, ahol a változások már rövid távon is minden érintett 
– a betegek, egészségügyi dolgozók és az állam – számára 
előnyösek lehetnek, ezért az egészségügyi reform fontos 
elemét kell, hogy képezzék.
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