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P ap Endre 1990 februárjában nyitotta meg az ország-
ban elsőként, az 1950-es államosítás után – idesto-
va negyven év elteltével – magángyógyszertárát. 

Igen izgalmas a dátum: ha az események kronológiáját néz-
zük, akkor a patikanyitás időben megelőzte annak a SZEM-
rendeletnek a kihirdetését, amely lehetővé tette a jogelőd 
nélküli patikalétesítést magángyógyszerészek számára – az a 
bizonyos 9/1990. SZEM-rendelet bizony III. 28-án látott nap-
világot. A jubileumát ünneplő kiváló kolléga leleményessége 
folytán rájött, hogy az 1950-es államosítás után a törvény nem 
rendelkezett arról, hogy gyógyszertár csak állami formában 
működhet. Ezt a hiátust használta ki, és nem állhat távol a va-
lóságtól, hogy az ő precedens értékű engedélyezési eljárása 
nyomán formálódott az ominózus rendelet. Így a gyógysze-
rész szakma azokat a ritka értékes perceket élhette meg, hogy 
megelőzte az egészségügy magánosításának államilag elkép-
zelt és vezérelt folyamatát.

Lépések a magántulajdonú patika felé

Bár léteztek az egészségügy magánosítására vonatkozó elkép-
zelések, ezek nem léptek túl még a koncepció szintjén. A SZEM 
reformtitkársága az 1989-ben készült saját tervezetének is „A 
magyar egészségügy megújításának koncepciója” címet adta, 
melyben az egészségügyi ágazat szocializmusbeli béklyóiból 
való kiszabadításának képét vázolta fel. Nem váratlan, bár 
az akkori MSZMP-től ideológiaidegen módon a mindenható 
szabadpiaci mechanizmusok fokozatos bevezetésétől várták 
az egészségügy strukturális és fi nanszírozási problémáinak 
megoldását. A központi irányítás általános kudarca után a pi-
actól remélték a csodát, és az új gazdasági mechanizmustól a 
„peresztrojkán” keresztül ívelő piacnyitó reformok lettek volna 
hivatottak biztosítani a rendszer túlélését.

Ekkor még előtte vagyunk az első szabad választásoknak, 
és bizony a vállalkozás a szokásosnál is nagyobb kockázatot 
hordozott, hiszen recsegtek-ropogtak a szocialista intézmé-
nyek, még váratott magára az új kormány felállása, és kiszá-
míthatatlan volt a monolit állami gyógyszerkereskedelem 
mellett atomizáltan felbukkanó magántulajdonú patika 
működtetésének gazdasági környezete. A szocializmusból 
a kapitalizmusba való átmenet útjának nem volt történelmi 
előzménye, és tisztázatlan volt a módja, iránya, sebessége. 

A politikai hátszél azonban mindenképpen kedvező volt a 
magántulajdon formájában működtetett vállalkozások irá-
nyában, és a felfelé ívelő pályát nem kis mértékben segítette 
az azóta is visszasírt magas lineáris árrés, a hathetes fi nanszí-
rozási előleg és a nosztalgiával emlegetett adózási környe-
zet. Az árrés a gyógyszertári központok által működtetett 
gyógyszerkereskedelem racionális korlátok nélküli pazarló 
gazdálkodásának volt köszönhető, az adózási környezet pe-
dig a rendszerváltó eufóriában az új vállalkozói réteg erede-
ti tőkefelhalmozását kívánta segíteni. A kezdő vállalkozás 
50%-os kedvezményéhez összevonható formában (sic!) 80, 
40, majd 20% adókedvezmény járt az egészségügyi vállal-
kozásoknak.

Az előprivatizáció lehetősége

A szakma felfelé ívelő pályáján hamarosan egy nem sokat em-
legetett ponton nem visszaesés, hanem egy elmaradt lehető-
ség következett, amelynek tanulságai vannak.

Az ún. előprivatizációs törvény (1990. évi LXXIV. tv.), amely 
az elsőként privatizálható kiskereskedelmi, vendéglátóipari 
és fogyasztási tevékenységet végző állami vállalatok értéke-
sítésnek szabályait határozta meg, a gyógyszertári központok 
kezelésében lévő gyógyszertárak gyors, sok szektort meg-
előző magánosítására is lehetőséget adott volna, hiszen a 
patikák többsége megfelelt a magánkézbe adható tulajdon 
méretkorlátainak (max. 10 fő alkalmazott). Az egészségügy 
akkori irányítása sikerrel (?) kiemelte az előprivatizációs cso-
magból a gyógyszertárakat, azzal az érveléssel, hogy ezek 
nem „boltok”. Tipikus eset, hogy nem volt helyes az érdek fel-
ismerése.

A gyógyszerészet sorsát meghatározó minden döntés sar-
kalatos pontja, hogy a gyógyszertár kereskedelmi és egész-
ségügyi szolgáltató jellege közötti egyértelmű választás nem 
történt meg, ám ez az egyetlen eset, amikor a kereskedelmi 
jellegből származó lehetőséget a szakma önsorsrontó módon 
nem ragadta meg. Az érdek felismerésének, az érdekek arti-
kulációjának (megfogalmazás, kinyilvánítás), az érdek képvi-
seletének és az érdek érvényesítésének a (vad)kapitalizmus 
szabadpiaci keretei között is jelentős szerepe van egy cso-
port, jelen esetben a gyógyszerész szakma eredményeinek 
elérésében. Itt szintén élen járt a gyógyszerészet, hiszen a 

Egyszer fenn, egyszer lenn 
Húszéves a rendszerváltás után újraéledt magángyógyszerészet Magyarországon. Ennek apropóján nem 
árt felidézni a szakma útját az eltelt időszakban, hiszen visszatekintve azt sikerek, eredmények, kudarcok 
és folytonosan változó környezet jellemezték. 

 Dr. Bartal Éva
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rendszerváltással szinte egy időben megjelentek az érdekek 
képviseletét megjelenítő civil szervezetek. A kezdeti időszak-
ban formális jogosítványok nélkül is rendszeresen részt vett 
a szakmai döntések előkészítésében a Magángyógyszeré-
szek Országos Szövetsége, amely 1991-től mind a mai napig 
civil szervezetként informális kapcsolatrendszere és szakmai 
súlya révén vesz részt a szakmai kérdések konzultációs folya-
mataiban. A törvény az önszerveződés nyomában kullogott, 
amikor 1994-ben törvényi eszközzel létrehozta az 1989-től 
egyesületként működő Magyar Gyógyszerész Kamarát, köz-
testületté nyilvánította, feladatokkal és jogosítványokkal 
ruházta fel a gyógyszerészek szakmai képviseletét (amelyet 
azután az egyeztetés kényelmetlensége okán elegánsan el 
is vett tőle…).

Az előprivatizáció lehetősége elmaradt, a továbbra is a 
gyógyszertári központi struktúrában működő állami gyógy-
szer-kiskereskedelem privatizációját az 1995. évi XXXIX. sz. 
törvény (Privatizációs Törvény) keretei határozták meg. A mo-
nolit állami tulajdon magánosításakor derült ki, hogy a külön-
böző szintű önkormányzatok (megye, az időközben megszűnt 
járás, település) is résztulajdonos lehet, és a gyógyszerellátás 
megyei szerkezete időben, lefolyásában és eredményében is 
diff erenciáltan ment végbe az országban. Összességében a 
gyógyszerész szakma számára progresszív folyamat volt, ahol 
a gyógyszerészek jutottak méltányos feltételekkel tulajdon-
hoz és működtetési joghoz.

Részben a tőkehiány, részben azonban a privatizációs 
folyamat jellegéből adódóan a gyógyszerészek kényszer-
vállalkozói helyzete okozta, hogy a gyógyszerész tulajdon 
mögött-mellett megjelent a befektetői tulajdoni hányad. 
Nem egy esetben az értékesítő önkormányzat is lelke mé-
lyén szívesen elkötelezte volna magát egy teljesen piaci ér-
tékesítési mód mellett, amitől nagyobb bevételt várhatott 
volna. A fővárosi liberális vezetésű önkormányzat például a 
Pharmafontana esetében szívesen elfogadta volna a piacon 
már akkor megjelent külföldi tulajdonban lévő, nagyobb 
hálózat megvétele iránt érdeklődő társaságok ajánlatát. 
Szerencsére akkor a politikai megfontolás a kompromisszu-
mos megoldás elfogadását diktálta. Az értékesítés során az 
ellátórendszerben dolgozók jutottak vagyonhoz, azonban 
szerzeményüket gyakran továbbértékesítették. A gyógysze-
részeket ez a mód sem tudta megvédeni az idegen tőke va-
gyonszerzésétől, a piaci végkimenetel több lépcsőben, 3–4 
év alatt alakult ki. Nem volt pontosan felmérhető a tényleges 
tőke részvételének aránya, de konzorciumi szerződések, hát-
tér-megállapodások állhattak sok esetben a gyógyszerész 
tulajdon mögött.

A személyi jog intézménye

Sokat vitatott kérdés, hogy a személyi jog intézménye előmoz-
dította-e a gyógyszerészet szakmai fejlődését. A gyógyszer-
gazdaságossági törvény visszapillantó tükréből nézve min-
denképpen a gyógyszerészek tulajdonhoz és működtetéshez 
való jogát bástyázta körül a 1994. évi LIV. törvény a gyógyszer-
tárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól. Azonban 
a kvázi privilegizált helyzet az átruházott állami ellátási fele-
lősség vállalásával, a gyógyszerész korlátlan felelősségével 
járt együtt. Az állami feladat átruházásával a gyógyszerész 
szakma azzal a helyzettel szembesül mind a mai napig, hogy a 
piaci szereplőkkel azonos módon fi zeti meg az erőforrásokat, 

adóit, közterheit, bevételei viszont erős és gyakran, ám ten-
denciájában bevételcsökkentő ár- és árrésszabályozásnak van 
alávetve. Ad abszurdum, a gyógyszer-kiskereskedelem ösz-
szességében marketingtechnikákkal nem ösztönözheti vagy 
növelheti a lakosság gyógyszerfogyasztását, a marketingesz-
közök csupán az egymással versenyző patikák piaci részese-
dését tudják befolyásolni.

Ezen a ponton is meg kell állapítani, hogy a gyógyszerészek 
tevékenységüket sokkal inkább hivatásként, szolgáltatásként 
végzik, semmint a „tipikus” vállalkozó, aki számára a tőkemeg-
térülés, gazdaságosság a kritérium, veszteség esetén pedig a 
tevékenységét megszünteti, és a tőkéjét kivonja az adott te-
rületről.

Ezzel ellentétben a gyógyszerész társadalom a privatizációs 
folyamat óta a folyamatosan csökkenő jövedelmezőség elle-
nére, jövedelmének a szakmába való visszaforgatásával ma-
gas színvonalú gyógyszertári infrastruktúrát hozott létre.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény

Az árrés 1993-ban bevezetett degresszivitása önmagában 
nem váltott ki negatív hatást a gyógyszer-kiskereskedelem 
egészére nézve. A rendeletben előírt évenkénti valorizálás 
teljes elmaradása (az infl áció mértékét fi gyelembe véve) 
azonban jelentős árréscsökkenéssel és az árréstömeg reál-
értékének beszűkülésével járt. A „fekete év” 2001, amikor 
a július 1-jén hatályba lépő 19/2001. (V. 23.) EüM-rendelet 
a 3500 Ft értékhatár fölött fi x összeget állapított meg, és a 
gyógyszerkereskedelemben keletkező árréstömeget a nagy-
kereskedelem javára rendezte át. A lejtő (amin reményeink 
szerint mégiscsak van–lehet megállás) a kormány leginkább 
piacliberalizációt abszolutizáló szervének, a Gazdasági Ver-
senyhivatalnak a frontális támadásától datálható. 2003 júli-
usában született meg a GVH Versenyhivatali Füzeteinek 6. 
száma „A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai 
kérdései” címmel. A hivatal elemzése összecseng az egykori 
szaktárcavezető minősítésével, aki nem kívánt különbséget 
tenni mondjuk egy vasaló vagy a gyógyszer kereskedelme 
között. A kormányzó koalíció liberális gazdaságpolitikája 
kellő biztatást adott a hazai és külföldi befektetők számára, 
akik türelmetlenül lobbiztak a gyógyszerpiac teljes libera-
lizációjáért. Három év kitartó, a lakosságot megtévesztő, a 
gyógyszertárakat lejárató kommunikációs hadjárata kellett 
ahhoz, hogy a gyógyszerész szakmai szervezetek következe-
tes, fáradhatatlan és egységes tiltakozása ellenére megszü-
lessen a 2006. év „karácsonyi ajándéka”, a 2006. évi XCVIII. 
(Gyftv.), alias gyógyszer-gazdaságossági törvény, amely ha-
tályba lépése óta hiába bizonyította be eredménytelensé-
gét, érvényben maradt. Irreverzibilis módon megváltoztatta 
a gyógyszerforgalmazás struktúráját, drámaian csökkentet-
te az átlagos jövedelmezőséget, és egyáltalán nem váltot-
ta be a kormányzat által folyamatosan és hangosan propa-
gált célokat. A gyógyszerész szakma által a liberalizációval 
szemben mindig is hangoztatott érvelést az Európai Bíróság 
döntése teljes mértékben alátámasztotta. Az Európai Bíró-
ság C-531/06. sz. ügyben, illetve a C-171/07. és C-172/07. 
sz. egyesített ügyekben hozott, várva várt ítéletei szerint a 
gyógyszertárak tulajdonjoga és azok üzemeltetésének joga 
fenntartható kizárólag gyógyszerészek részére.

A 2007. augusztus 20-án megfogalmazott moratórium irán-
ti reménykedés korszaka azonban lezárult, a 2009. decemberi 
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végszavazással. A „salátatörvény” részeként a gyógyszer-gazda-
ságossági törvény módosítása nem is közelített a szakma vára-
kozásaihoz.

A gyógyszerész szakma a lejtőn nem tehet mást, mint fékezni 
igyekszik a folyamatokat, és minden erejével felfelé ívelő pályára 
szeretne jutni. Ebben két reménysugárnak ígérkező momentum 
könyvelhető el sikerként.  A 2008. december 15-én elfogadott 
törvény alapján a gyógyszerészek doktori címet viselhetnek, ami 
a rendszerváltás után fáradságos munkával visszaszerzett, majd 
a liberalizációval megtépázott gyógyszerész szakmai presztízst, 
lakossági megbecsülést újra magasba emelheti.

A másik tényező azonban hosszú távon is változtathat a 
gyógyszertár egészségügyben betöltött szolgáltató szerepén, 
a gyógyszerészi hivatás magas szintű gyakorlását is lehetővé 
téve, ez pedig a gyógyszerészi gondozás, a gyógyszerterápia 
menedzsment, amelynek bevezetését, alkalmazását a MOSZ 
kezdeményezte, támogatja, és képzései felkészítik a gyógy-
szerészeket a szakmai kihívások teljesítésére – minden gazda-
sági nehézség közepette és ellenére.

A szerző okleveles közgazda.
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A nemzetközi adatok megkeresése a korábbi évtize-
dekben aprólékos, külföldi évkönyvek lábjegyzeteit 
bogarászó sziszifuszi munka volt, ami helyett ma a 

nemzetközi szervezetek rendszeresen frissített, folyamatosan 
egyre inkább összehasonlíthatóvá tett, sok országra kiterje-
dő számítógépes adatbázisai egy-két gombnyomással rang-
sorokként, színes, hosszú távú trendekként jelentetik meg a 
kívánt egészségügyi jelenséget a képernyőnkön. Ezzel kiszé-
lesedhet az a szakértői/érdeklődői kör, amelyik személyesen 
búvárkodhat ezekben, csak az internet elé kell leülni. Ez elto-
lódáshoz vezet a témával foglalkozók korábbi szakma szerinti 
összetételében. Az adatok korábbi összefésülésére fordított 
energia és statisztikai tudás helyett az elemzés, következtetés 
levonásának multidiszciplináris feladata kerül előtérbe. Így 
ma már számos alapvető indikátor esetén nem az a fő felada-
tunk, hogy megmondjuk „mennyi” és „milyen a nemzetközi 
pozíciója”, hanem hogy elemezzük, mit is mutat pontosan az 
indikátor, és a miértekre keressük a választ.

De kezdjük a helyzet bemutatásával. A WHO két (a Health 
for All és a mortalitási) adatbázisának viszonylag naprakész 
alapvető egészségügyi statisztikái az európai országokkal 
tesznek bennünket összehasonlíthatóvá az 1970-es évekre 
visszanyúlva. Az OECD számítógépes adatbázisa egy évtized-
del régebbi időszakra enged visszanézni, és nem olyan mér-
tékben korlátozza magát az egészségi állapotra, hanem az 
egészségügy kapacitásának, tevékenységeinek, forrásainak 
(munkaerő és pénz oldaláról egyaránt), az egészségi állapot 
egészségügyön kívüli determinánsainak szélesebb köréről, 
tagoltabb információt képes adni (1). Korábban előfordult, 
hogy azonos, vagy nagyon közeli paraméterre a két nemzet-
közi szervezet adata eltért – napjainkra azonban gyakorlatilag 
teljes körűen megtörtént az összehangolás.

Az OECD az évente frissített, mélyen strukturált számító-
gépes adatbázison túl kétévente megjelentetett kiadvánnyal 
(„Pillantás az egészségügyre” – „Health at a Glance”) bővíti a 
nemzetközi tendenciák iránt érdeklődők igényeit. Ennek nagy 
előnye, hogy közli a pontos defi níciót, jelzi az adatgyűjtés 
módját, az adott indikátornak, adatforrásoknak a levonható 
következtetést érintő esetleges korlátait, és szöveges elem-
zéssel is támogatja az adatok eltéréseinek értelmezését. Most 
jelent meg a Health at a Glance 2009.

Ezekből a forrásokból frissített ismeretek alapján próbálok 
a magyar vonatkozásban legkényesebb témák közül górcső 
alá venni néhányat – az értelmezési problémákra koncent-
rálva: nem könnyű ránézni a halandósági mutatókra. Nem 
vigasztaló, hogy végül is és összességében javulás mutatko-
zik valamennyi nézetében – standardizált halálozás, várható 
élettartam, elkerülhető idő előtti halálozás (2) –, ha azt látjuk, 
hogy a bemutatott szinte összes többi ország jobb szintről és 
erőteljesebben javult. Volt időszak (3), amikor a több ténye-
zőre kiterjedő nemzetközi vizsgálatok a gazdasági fejlettség 
mérőszámaként vették fi gyelembe az életkilátást jellemző 
adatokat (ezek közül akkoriban a csecsemőhalálozás volt a 
viszonylag könnyen megfogható mérőszám, a várható élet-
tartam kiszámolása bonyolultabb népességadatokat feltéte-
lez). A nagy gazdasági fejlettségi távolságokat átívelő min-
tákon akkora különbségek jelentkeztek az országok között, 
amelyeknél nem sokat számított, hogy melyik indikátorral 
jellemzik. Az elmúlt évtizedekben elérhetővé váló vizsgálati 
lehetőségek olyan országokra vonatkoznak (a WHO Európai 
régiója, az OECD-országok köre), amelyek az 1960–80-es évek 
vizsgálataihoz képest egymáshoz közelinek számítanak. Itt 
már nem mindegy, hogy ha gazdasági mutatóval mérünk, 
akkor tízszeres különbséget mutatunk ki, ha pedig a várható 

Értelmezési kérdések 
a nemzetközi egészségügyi 
statisztikák alkalmazásához 
Választások közeledtével általában megnő a késztetésünk az elmúlt időszak eredményeinek/hibáinak és a 
változtatásra érett vagy éppen megőrzésre érdemes dolgainak számbavételére. Ennek egyik természetes 
eszköze, hogy belenézünk a nemzetközi statisztikákba. A nemzetközi mércének most ezen felül különös 
aktualitást ad a válság, és az, hogy az ország általános pénzügyi helyzete miatt nemzetközi szervek előtt 
(is) számot kell adnunk arról, hogy mire és miként szoktuk elkölteni a (többek között az egészségügyre is 
fordított) közpénzünket. 

 Bondár Éva
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élettartammal, akkor 10%-osat. Ezen az „országmintán” meg-
mutatkoznak a gazdasági fejlettség aktuális mérőszámán kí-
vüli tényezők is. Ha ennek a fényében nézzük a Health at a 
Glance-ből átvett két ábrát (1. és 2. ábra), amelyen gazdasági 
lehetőségek összefüggésében mutatja be a várható élettar-
tam trendet, akkor elkülönülő országcsoportokat látunk.

Ha az 1. ábrán a Japán–Dánia-
tengely körüli országcsoportot 
nézzük, akkor a közöttük fennálló 
különbséget nem tudjuk a gaz-
dasági helyzettel (GDP, ráfordítás) 
megmagyarázni. A mi térségünk-
ből a cseheknek sikerült a leg-
közelebb férkőzniük ezekhez az 
országokhoz. Mi a peremen lévő 
országcsoportba tartozunk, de 
ebben az országcsoportban sem 
az aktuális GDP-szint adja az elté-
résekre a magyarázatot. A regresz-
sziós görbét a két országcsoport 
összekötésének feladata indokol-
ja. A korábbi, kevesebb országot 
érintő, de tágabb fejlettségi spekt-
rumú vizsgálatok feltételezése (4) 
egy logisztikus regressziós görbé-
vel írta le a gazdasági fejlettség 
és az életkilátások összefüggé-
sét, amibe beilleszthető lenne ez 
a peremen elhelyezkedő ország 
kör a görbe felső szárán. Szinte 
ugyanezt mondhatjuk a 2. ábrán 
átvett egészségügyi ráfordítás – 
életesély-összefüggésről, ami nem 
meglepő, hiszen a GDP-vel mért 
színvonal valószínűleg hasonlóan 
hat mind az életkilátásokra, mind az egészségügyi ráfordí-
tásokra. Megjegyzendő, hogy mind a két ábra gyakorlatilag 
azonos a 2005-ös ábrával (5), csak az akkori adatokra sikerült 
egy kevéssel erősebb korrelációs együtthatóval illeszteni a 
görbét.

Az ábrák jól érzékeltetik, hogy az országok adatai között 
sztochasztikus és nem determinisztikus a kapcsolat a bemu-
tatott jelenségek vonatkozásában. Fennáll a veszélye annak, 
hogy valaki a lázas tenni akarás hevében (akár pénzügyi 
megítéléshez, akár politikai törekvéshez), a 2. ábrán bemu-
tatott pozíciónkat a ráfordítások csökkentésének indoklására 
használja. (Merthogy nem „hozza” a ráfordítás a trendvonal 
szerinti eredményt, tehát nem hatékony pénzköltés.) Fennáll 
a veszélye annak is, hogy valaki a ráfordítások növelésétől au-
tomatikus javulást remél. Mind a két értelmezés téves: itt egy 
statisztikai sokaság (az adott országok sok egyéb tényező által 
befolyásolt sokaságának) egy leszűkített szempontú jellem-
zéséről van szó, ami nem ad receptet országszintű tennivalók 
megfogalmazására.

A gazdasági fejlettségi szint viszonylag szoros sztochasz-
tikus kapcsolatban van az életfeltételek sok-sok elemével, 
közöttük az egészségi állapotot befolyásoló ártó-védő fak-
torokkal (6). Az általuk közvetített kockázatok előbb-utóbb 
egészségügyi feladattá transzponálódnak, amit egy tagolt 
intézményrendszer jó vagy rossz hatásfokkal érzékel, átvesz, 
ellát, és ennek az ellátásnak az eredményeként valamilyen 

arányban az ellátottak túlélése javul. Ez az arány nemcsak attól 
függ, hogy jól vagy rosszul dolgozik-e az intézményrendszer, 
hanem attól is, hogy a kockázatok–betegségek–ellátási tech-
nológiák adott mintázata mellett milyen arányban van szó 
életminőség-javításról vagy élet–halál-kérdésekről. Egy fejlett 
országokra jellemző epidemiológia mintázatban a várható 
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élettartam növekedésével párhuzamosan egyre emelkedik az 
inkább életminőséget javító ellátások és ráfordítások aránya. 
Ezt az összefüggésláncolatot rövidre vágja az ábrán bemuta-
tott megközelítés. Felvethető a kérdés, hogy ez a megközelí-
tés nem egy intézménystruktúra, hanem tág értelemben egy 
egész társadalom „egészségeredményét” méri, aminek a vál-
toztatását, befolyásolását nagyon nehéz operacionalizálható 
feladatokra bontani.

De tegyük fel, mondjuk, hogy van egyértelmű direkt össze-
függés a ráfordítás (illetve annak lehetősége) és az életesélyek 
változásainak elemei között. Segítséget kérek az értelmezés-
hez: Úgy értendő ekkor egy trendvonal alatti pozíció, hogy az 
adott évi GDP-t, illetve egészségügyi ráfordítást nem olyan 
„jól” költötték el, mint a trendvonal felett elhelyezkedő orszá-
gokban? Ekkor egy hatékonysági képletben egyértelműen 
kimeneti tényezőnek, „eredménynek” tekinthetjük a várható 
élettartamot, és egyértelműen kizárólagosan bemeneti ténye-
zőnek a megtermelt GDP-t, illetve egészségügyi ráfordítást. 
Vagy érthető-e úgy, hogy a várható élettartam az egészségi 
állapot indikátoraként utal arra a feladattömegre és összeté-
telre, amelyet az adott pénzből el kell látni?  Ebben az eset-
ben ugyanannak a hatékonysági képletnek nem ugyanabba, 
vagy nem csak ugyanabba a pozíciójába kerül a halandósági 
indikátor. Ebben az esetben mondhatjuk rá, hogy a munka 
tárgyaként, az ellátandó feladat jellemzésére szolgáló beme-
neti tényezőként is fi gyelembe kell venni. Ekkor még az is fel-
vethető, hogy az egyes elemei milyen távon befolyásolhatók 
– tehát milyen korábbi tényezők, tevékenységek hatását tük-
rözik. És ha ennél az értelmezésnél maradunk, akkor további 
kérdés tárgya, hogy az adott pénzforrások (GDP, egészségügyi 
ráfordítás) mennyire voltak arányban a feladattal, és hogyan 
értékelhető a pénzköltés racionalitása.

Nos, az értelmezés a nemzetközi szervezetek szintjén is 
nyitott, vitatott kérdésnek látszik. Ez a kérdés számos ország 
szempontjából pusztán spekulatív érdekesség, hiszen a hosz-
szú idő alatt intézményesült rendszerük szerint nagyjából 
ugyanúgy csordogálnak az ellátásra a pénzek, ahogy szoktak, 
mindig meg kell egy kicsit küzdeni az erőforrások szűkösségé-
vel, de megvannak azok a csatornák és mechanizmusok, ame-
lyek erre szolgálnak. A változtatások, reformok inkrementális 
jellegűek, és nem veszélyeztetik a rendszer működését.  Más 
a helyzet azokban az országokban, amelyekben még kevésbé 
szilárdak az intézményes viszonyok, és alapvető politikai dön-
tések, változtatások épülhetnek erre a megítélésre.

A további elemzés lehetősége szempontjából fi gyelemre 
méltó, hogy kikkel vagyunk egy csoportban a halandóság 
egészét és a gazdasági lehetőségeinket összefoglaló ábrán. 
Javaslom, hogy fi gyeljük meg jól Törökország és Mexikó po-
zícióját: a mi másfélszer magasabb GDP-szintünk mellett ott 
elért, a mienkkel azonos, vagy magasabb várható élettarta-
mot – visszatérünk rá.

Az életesélyek különbségeinek kritikus pontja az élet első 
évében elért túlélési esély. A várható élettartam növekedé-
sének is legfőbb összetevője a csecsemőhalandóság csök-
kenése. A csecsemőhalálozás azonban nemcsak önmagá-
ban, mint „egy” konkrét (a legnagyobb súllyal) számba vett 
életév életkor-specifi kus halálozási aránya érdekes, hanem 
„indikátorként” is. Egy korábbi demográfi ai és epidemioló-
gia korszak (7–10) jellemzője volt a kiugróan magas csecse-
mő- és gyermekhalálozás, ami egyes országokban hosszabb, 
máshol rövidebb időszak alatt tudott lecsökkenni, jórészt a 

halálokok átrendeződésével összefonódva, okként és ered-
ményként egyaránt. Ebben a halálozási arány csökkenésben 
a korábbi századokban csak a tágan vett életkörülmények 
(közegészségügyi viszonyoktól a mindennapi munka-, lakás-, 
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táplálkozás-viszonyain  keresztül a mama kulturáltságának 
kérdéseiig) tudtak aktívan közrejátszani. Így a csecsemőha-
landóság indikátorként alkalmas is volt annak, aminek soká-
ig használták: életszínvonal-, illetve gazdasági mutatónak. 
Számos fertőző betegség visszahúzódott halálokként egész-
ségügyi beavatkozás nélkül is. A XX. század elején-közepén 
számos védőoltás és az antibiotikumokkal jellemzett új or-
vosi technológiák megjelenése, később a perinatális intenzív 
ellátási lehetőségek hozzáférhetőségének a bővülése tette 
lehetővé, hogy amit nem végzett el a társadalom a csecse-
mők ártalmakkal szembeni védelmében, azt az egészségügy 
kompenzálja. Az indikátor alakulásában ettől kezdve összefo-
nódtak az általános társadalmi, gazdasági és az egészségügyi 
eredményelemek. Az alacsony születési súly azonban tovább-
ra is a társadalmi hatásoknak nagyban kitett kockázati ténye-
ző maradt. Az ábrán kiugróan magas csecsemőhalandóságú 
Mexikó szintje az 1990-es magyar, az 1980-as osztrák szintnek 
felel meg és a svédek, svájciak adat már 1960-ban is jobb volt 
nála. A török adat a mi 1980-as szintünkön van. (11)

A 3. ábrán bemutatott összefüggés több szempontból ér-
dekes:

– Egyrészt Magyarország a csecsemőhalálozás folytonos és 
nemzetközileg sem elhanyagolható javulással már a korábbi 
rangsorokban is jobb pozíciót mutatott, mint a halandóság 
teljességét jellemző várható élettartam, de napjainkra is javul 
a rangsorbeli helye. A 2005-ös „Pillantás” (12) azonos tartalmú 
ábráján még kiugróan rossz volt a magyar adat, az alacsony 
születési súlyú újszülöttek aránya az OECD-országok átlagá-
ban romlik, nálunk javul, így mára a trendvonal alá kerültünk.

– Másrészt érdekes számunkra az ábra azért, mert megmu-
tatja, hogy a várható élettartam szempontjából velünk azonos 
vagy jobb szinten lévő török és mexikói mutató egy korábbi 
demográfi ai és epidemiológiai korszakból lábal ki. Ez azt a na-
gyon fontos üzenetet hordozza, hogy a várható élettartam-
mutató nem egyértelműen jelzi az egészségügy előtt álló 
feladatokat. Hajlamosak vagyunk azt hinni (beleértve a nem-

zetközi szervezetek megközelítéseit), hogy állandóan szoro-
san összefonódás van az egyes várható élettartamszintek és 
haláloki struktúrák között: az alacsonyabb várható élettartam 
egyértelműen kapcsolódik a könnyen, gyorsan, olcsón ellát-
ható, egy korábbi epidemiológiai korszakbetegségi összeté-
telhez, és a magasabb várható élettartam párosul a drágán, 
nehezen, bonyolult infrastruktúrával ellátható, hosszú időn 
keresztül kezelendő, főleg időskori betegségekkel. A fenti 
ábra cáfolja ennek az összefüggésnek az állandóan szoros és 
automatikus jellegét. Magyarország példája nemzetközileg 
is érdekes és elemzésre érdemes bizonyítéka annak, hogy a 
demográfi ai, epidemiológiai átalakulás a haláloki és egész-
ségügyi feladati struktúra szintjén lejátszódhat úgy, hogy a 
várható élettartam szintje megőrzi a nemzetközileg relatíve 
alacsony pozícióját. (A magyar mortalitási és morbiditási vi-
szonyok nem annak az orvosi technológiának az alkalmazását 
teszik szükségessé, amely a fejlett országokban volt jellemző, 
amikor a mi gazdasági fejlettségi, illetve várható élettartam-
szintünkön voltak.)

– Harmadrészt érdekes ez az ábra azért, mert nem zárhat-
juk ki, hogy ha nálunk az alacsony születési súlyúak aránya 
azonos a mexikói aránnyal, de a csecsemőhalálozásunk jóval 
a mexikói fele alatt van, akkor van látható értelme az egész-
ségügy munkájának. (Ami még nem mond semmit arról, hogy 
az erre a célra fordított egészségügyi forrásokat az intézmény-
rendszer racionálisan, pazarlóan vagy szűkösséggel küszköd-
ve használja-e fel.)

Amikor a halandóság okok szerinti összetételének a mély-
ségeibe megyünk és a halálokonkénti rangsorokat nézzük, 
akkor magyar szemmel egészen megdöbbentő látni, hogy 
az utolsók, vagy legalábbis valamelyik utolsó helyen va-
gyunk a kiemelten bemutatott halálokok szinte mindegyi-
kében (az ischaemiás szívbetegségek, a stroke, és a legtöbb 
[13] daganat). Mexikó mindezekben az átlagnál sokkal jobb, 
ha ugyan nem a kiugróan legkedvezőbb helyzetű az OECD-
ben. Amiben rossz a kiadványban szereplő okok közül az a 
baleseti és a csecsemőhalálozás – ez a korábbi epidemioló-
giai korszakot sejtető képlet. Ha az egészségügyi igénybevé-
teleket nézzük, akkor azt látjuk, hogy ezen betegségeknek 
a halálozási aránya nem azért jobb Mexikóban, mert töb-
bet (hatékonyabban) lát el az egészségügyük, hanem azért 
mert keringési betegségekkel, daganatokkal kórházba sem 
szoktak kerülni az ott élők. Mexikóban százezer lakosra 59 
hályogműtétet végeznek, szemben a magyar 630-cal, de 
azt (hatékonysági jó pont!) 65%-ban napi ellátási formában 
végzik. Nem mondhatjuk, hogy ott egyértelműen kevésbé 
támaszkodnak az egészségügyi ellátásra az emberek, mint 
nálunk, hiszen az OECD-országok körében Mexikóban a leg-
magasabb a császármetszések százezer élve szülöttre jutó 
aránya, és például a rendszeresen dializált betegek aránya 
(43/100 ezer) sem sokkal marad el az OECD átlagát közelítő 
magyar adattól (57/100 ezer).

Az OECD szöveges elemzése egy helyen (14) a halandósági 
viszonyokban mutatkozó hátrányunkat a nálunk tapasztal-
ható életmóddal (magas kockázat) magyarázza. A konkrét 
indikátorok szintjén a későbbiekben bemutatásra kerülnek 
ezek az egészségügyön kívüli egészségi állapot meghatáro-
zók: A 15 éves fi úk, lányok között a dohányzók (legalább heti 
egyszeri dohányzás) magas aránya, a kockázatos magatartást 
folytatók kedvezőtlen aránya. Alacsony a naponta gyümöl-
csöt fogyasztók aránya. (15) A túlsúlyos és elhízott 11–15 év 
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májzsugorodás miatti halálozás

(Forrás: OECD: Health at a Glance 2009. 55. oldal, 2.6.4. ábra)
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közöttiek  számát illetően azt látjuk, hogy 2005–2006-ban az 
átlagnál kövérebbek a gyerekeink, de az átlagnál többen is 
vannak bevonva súlycsökkentő programba. (16) A magyar 
felnőtt elhízottak aránya nem kedvező, de a drámaian rossz 
helyzetű országokat tartalmazó alsó kvintilisnél jobb: A leg-
jobb, japán érték ötszöröse, az OECD átlagánál 20 százalékkal 
magasabb, de vannak országok (USA, Mexikó, Új-Zéland) a 
mi „elhízott” arányunk kétszerese körüli értékkel. A fi zikai ak-
tivitás néhány mutatója szerint az OECD-átlag körüli helyen 
vagyunk. (17)

Ha ezt úgy ítéljük meg, hogy a társadalom nem jó ponton 
tesz valamit a népesség egészségéért, hanem az egészség-
ügyre hárítja a drága teendőket, akkor ezt mondhatjuk ala-
csony hatékonyságnak. Ha az egészségi állapotra tudatos 
döntések és mechanizmusok eredményeként elköltött „ráfor-
dítással” akarunk szembeállítani társadalmi feladatot, akkor 
be kell látni, hogy nem bontható így fel a „teendő”. Az utakra, 
iskolákra, kultúrára fordított pénzek zöme feloldható ebben 
a szegről-végről egészségi állapotot, jobb életesélyeket biz-
tosító folyamatba. Tehát nem hagyhatjuk ki az egészségügyi 
intézmény számára ismertté és elismertté vált feladatok szint-
jét és azok ellátásának közvetlen eredményét az értékelésből.

A 4. és 5. ábra olyan példát emel ki az OECD-össze hason-
lításból, ami jól mutatja ennek az intézményhez rendelhető 
feladatszintnek a hiányát.

Az életmódelemek között meghúzódó valódi közvetlen 
okok vonatkozásában a dohányzás és a tüdőrák összefüggésé-
ről, a károsítás halálhoz vezető hatásának kialakulásához szük-
séges hosszú idő miatt az OECD-elemzés időben elcsúsztatott 
indikátorokat vet össze. (4. ábra). Az ábra korábbi változata a 
„Pillantás az egészségügyre, 2005” lapjain az itt bemutatott-
nál meredekebb és szorosabb lineáris összefüggést mutatott 
be ugyancsak 2002-re vonatkozóan, amihez a magyar ada-
tot egyszerűen nem vették be a vizsgálatba. Az a tény, hogy 
a magyar adat bevonása szinte felére gyengíti a korrelációt, 
számunkra az OECD-tanulmány egyik legfontosabb hozadé-
ka. Az 1980-as dohányzásunk szintjét produkálták 1980-ban 
az angolok, kanadaiak, belgák, svájciak meg az USA, de ennél 

is magasabb mennyiségben szívták a füstöt a japánok, görö-
gök, hollandok. A velünk azonos szinten fogyasztó svájciak-
hoz képest nálunk pontosan kétszer magasabb, a többet füs-
tölő japánoknál több mint kétszer magasabb a 2002. évi (húsz 
évvel későbbi) tüdőrák-halálozási arány. Ez gyengíti az OECD-
elemzés elején a gyenge életkilátásainkra adott, életstílusban 
rejlő magyarázatot. Az OECD közgazdasági részlege az ábrán 
látható meghökkentő összefüggést egy belső anyagában úgy 
értelmezi, mint hogy a dohányzás által hordozott kockázatra 
az angol, kanadai, belga, svájci, amerikai, japán, görög meg 
holland egészségügy hatékonyabb megoldást adott, mert 
náluk nem haltak bele töredéke arányban sem. Itthon, mi ma-
gunknak azért vessük fel azt a kérdést, hogy hátha a dohány-
zás vitathatatlanul káros hatását felerősítő tényezők is játsza-
nak közre, és nem csak az egészségügyi ellátás hatékonysága 
kritizálható.

Vitathatatlanul káros az egészségre az alkohol, és noha több 
halálok mögöttes kockázati tényezői között meg lehetne em-
líteni, teljesen jogos a májzsugorodás és az alkoholfogyasztás 
között időben elcsúsztatott kapcsolatot keresni. A „Pillantás… 
2005”-ös kiadványban (19) a dohányzáshoz hasonló eljárást lá-
tunk: a korrelációs együttható (0,47) eléréséhez a magyar ada-
tot nem lehetett bevonni, s nem az alkoholfogyasztás mértéke 
miatt. Az alkohol hazai károsításának mértékét legalább annyi-
ra tekinthetnénk tudatlanságunk mérőszámának is, mint bár-
melyik elmúlt időszakbeli év ellátási hatékonysághiányának.

Az 1990-ben mért alkoholfogyasztás szempontjából sem, 
és az OECD mérsékelten csökkenő átlagos alkoholfogyasztási 
trendje ellenére, azóta sem ugrunk ki a rangsorból a legma-
gasabb alkoholfogyasztással. A vizsgálat során Magyarország 
beemelése a mintába ebben az összefüggésben is gyakorlati-
lag megfelezte a korrelációs együtthatót. A 6. ábra szemlélteti 
néhány kiemelt ország hosszú távú, WHO által standardizált 
(mindkét nemet és valamennyi életkort tartalmazó) tendenci-
ájával, hogy az OECD-eljárása nem részrehajló, még rosszabb 
éveink is voltak.

Ha a hatékonyságelemzésben kockázati oldalon csak az al-
koholfogyasztást és az „eredmény” oldalon csak a májzsugoro-
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6. ábra. A májzsugorodás miatti standardizált halálozás időbeli tendenciája néhány kiemelt országban (Forrás: WHO, Health for All számítógépes adatbázis, 2009.)
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dás miatti halálozást vesszük fi gyelembe, akkor el kell fogadni 
a magyar egészségügynek a májbetegek ellátásában játszott 
szerepére a nagyon negatív jelzőket. Pedig százezres nagyság-
rendben kapnak a magyar májbetegek (akiknek a zöme nem 
hozható összefüggésbe az ivási szokásokkal) rendszeres, egy-
általán nem olcsó, de csak töredékében teljes gyógyulást ígé-
rő ellátást. A rendszeres ellátásban részesülők példája alapján 
kockáztathatjuk meg azt a megállapítást, hogy a halandósági 
indikátor további valószínűsíthető feladattömeget és egyben 
korábban már felvállalt ellátási kötelezettséget is jelez. Az 
egyes egymást követő időszakok halandósági és egészség-
ügyi feladatindikátorai nem egymástól független változók. Az 
előző időszak „eredményeként” megjelenő halandósági jel-
lemzők jól jelzik azt, ami a következő időszak ellátási feladatai 
szempontjából adottság.

Nem kell azonban megállnunk ezen a sémaszerű megkö-
zelítésen, az egészségügy által végzett tevékenységből nap-
jainkra rengeteg elem hasonlítható össze közvetlenül. Noha 
az egészségügy működését illetően temérdek adat keletkezik 
nálunk, az összehasonlítás korlátai mégis inkább a mi oldalun-
kon jelennek meg. A személyiségi jogok védelmében kevésbé 
tudjuk mérhetővé tenni azokat a tevékenységi eredményeket, 
amelyekkel a fentiekben bírált leegyszerűsítésekkel szemben 
védekezhetnénk. Nem tudjuk megmondani különböző be-
avatkozások túlélési arányát, eljárások hosszú távú hatását, 
pedig a személyhez visszavezető adat többnyire ott rejlik az 
OEP számítógépén. Kritizálhatjuk a nemzetközi megközelí-
tést, hogy nem elegendő lakosságszámra vetítve megmonda-
ni a valamely halálok miatt bekövetkező halálozások számát, 
hiszen az a hatékonyság szempontjából releváns információ, 
hogy hány megbetegedettből és mennyi ideig tartó beteg-
ség után következik be a halál: mi nem dörömbölünk az adat-
tal az ajtajukon. Pedig nagyon kevés kellene hozzá, hogy ezt 
magunk és a külvilág számára láthatóvá tegyük. Tudjuk, hogy 
százezer lakosra több dializált betegünk van, mint Ausztriá-
nak, Hollandiának vagy Finnországnak, miközben az egy főre 
jutó egészségügyi kiadásaink az övék kétharmada körül, vagy 
alatta vannak. Több rendszeresen kezelt cukorbeteg van ná-
lunk, mint Norvégiában, Svédországban, az Egyesült Király-
ságban. Antidepresszáns kezelésben feleannyian részesülnek 
a markáns javulás mellett is nemzetközileg kiugróan magas 
öngyilkossági arány (20) ellenére, vagy koleszterincsökken-
tő kezelésben viszont 80%-a annyian részesülnek, mint az 
OECD-országok átlagában. De ez kevés ahhoz, hogy panasz-
kodáson túl érdemi ellenvetést tudjunk tenni a leegyszerűsí-
téssel szemben.

A válság mindenhol megnehezíti annyira a helyzetet, hogy 
akkor és csak akkor lehet a forráshiány szorításának enyhí-
tésére számítani, ha érzékletesen tudja bizonyítani az intéz-
ményrendszer, hogy milyen pozitív hatással van a lakosság 
egészségére az, amit csinál.

A 7. ábra azt a tanulságos példát emeli át az OECD-
kiadványból, amely kiabálóan jelzi, hogy egy nálunk még drá-
ga csúcstechnikai eljárásnak számító beavatkozás hazai gya-
korisága és „eredményessége” hogyan látszik egy nemzetközi 
statisztikában, ha nem prezentáljuk a beavatkozások szük-
ségességének és hatásosságának bizonyítékait. Az elvégzett 
eljárás alkalmazásának számát tekintve beilleszkedünk olyan 
országok sorába (Új-Zéland, Kanada, Luxemburg), ahol a halá-
lozási arány fele-harmada a miénknek. Sok országban végez-
nek kevesebb beavatkozást (Mexikó, Írország, UK, Portugália , 

Svájc), ahol a halálozás úgyszintén mélyen a magyar fele–
harmada alatt van. Az országok másik nagy halmaza a jóval 
alacsonyabb halálozási szint mellett végez másfélszer-két-
szer annyi beavatkozást: Olaszország, USA, és Németország 
a magyar beavatkozásszám két-háromszorosát végzi a miénk 
harmadát-felét elérő halálozási szint mellett. Összességében 
tehát annyi eljárásra kerül sor nálunk, mint az országok legke-
vésbé „aktív” harmadában, és mindenhol máshol a mi halálo-
zásunk fele alatt van az okspecifi kus mortalitási ráta. A magyar 
adatból nem lehet megítélni, hogy az eljárások elvégzése nél-
kül mennyivel lett volna több az ISZB-halálozás. Az viszont 
biztos, hogy ha Mexikót „utánoznánk”, ahol gyakorlatilag nem 
szokás keringési betegséggel kórházba kerülni, és alig végez-
nek bypass-műtétet meg angioplasztikát, az egészségügyre 
költött források hatékonysága jóval kedvezőbb lenne. Hogy 
hibás ez az értékelési módszer? Az ábrához fűzött szöveges 
OECD-értékelés a nagy variációk magyarázataként a nem be-
mutatott prevalenciakülönbségeket (!), eltérő fi nanszírozási 
ösztönzőket és eltérő kódolási szokásokat veszi számba. Más 
„műhelymunkákban” azonban felvetődik a leegyszerűsített 
„hatékonyság-értelmezés” gondolata. Az viszont rajtunk mú-
lik, hogy az összefüggés-láncolat közbülső elemeit ország-vi-
lág elé tárjuk.

A nemzetközi elemzés egyik tanulságaként azt foglalhat-
juk össze, hogy vitatkoznunk kell minden olyan megközelí-
téssel, amely az életesélyek indikátorait kizárólag az egész-
ségügyi eredmény mutatójaként veszi fi gyelembe. A másik 
tanulság az, hogy ha nem mindegy számunkra, hogy máshol 
mit látnak a problémáinkból, ha nem mindegy, hogy a hazai 
szakmai közvélemény mit lát a nemzetközi tükörben, akkor 
elemi érdekünk az adataink értelmes összefésülése a nem-
zetközi statisztikákkal. A magyar populáció számos vonat-
kozásban van nagyon speciális helyzetben, az a feladatunk, 
hogy megértsük  és megértessük ennek az okait, hogy reális 
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7. ábra. Ischaemiás szívbetegség miatti halálozás 

és koronária-revaszkularizációs eljárások, 2006

(Forrás: OECD: Health at a Glance 2009. 101. old. 4.6.3. ábra)
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célok fogalmazódjanak meg a megváltoztatást illetően. A la-
kosság egészségi állapotáról, ellátás igénybevételeiről szóló 
statisztika nem egyszerűen adminisztratív teher az ellátók 
vállán, hanem a problémák pontos megfogalmazásának esz-
köze. Megérdemelné, hogy így kezeljük.

Összefoglalás 

A nemzetközi adatbázisok és a nemzetközi szervezetek 
folyamatban lévő elemzései megerősítenek és számszerű-
sítenek régóta ismert, de nem pontosan megfogalmazott 
összefüggéseket a magyar egészségügy ráfordításainak 
hasznosításáról. Az írás arra az értelmezési kérdésre kon-
centrál, hogy a magyar tapasztalatok fényében elfogad-
ható-e az egészségi állapot indikátorait az egészségügyi 
tevékenység, ráfordítások eredményének tekinteni, vagy 
az egészségügy által ellátandó feladatok mennyiségének 
és összetételének az alkalmasabb jelzői. Miként védhetők 
ki a félrevezető leegyszerűsítések? A bemutatott összeha-
sonlítások megkérdőjelezik az egészségi állapot mutatók 
kizárólagosan eredmény mutatóként való felfogását. A fél-
revezető leegyszerűsítésekkel kapcsolatos lehetőségünk 
az értelmes, megbízható információk megfelelő prezentá-
lásában rejlik.

Az országok rövidített nevének jegyzéke

AUS – Ausztrália, AUT – Ausztria, BEL – Belgium, 
CAN – Kanada, CZE – Cseh Köztársaság, 
DNK – Dánia, FIN – Finnország, FRA – Franciaország, 
DEU – Németország, GRC – Görögország, 
HUN – Magyarország, ISL – Izland, IRL – Írország,
ITA – Olaszország, JAP – Japán, KOR – Korea, 
LUX – Luxemburg, MEX – Mexikó, NLD – Hollandia, 
NZL – Új-Zéland, NOR – Norvégia, POL – Lengyelország, 
PRT – Portugália, SVK – Szlovák Köztársaság, 
ESP – Spanyolország, SWE – Svédország, CHE – Svájc, 
TUR – Törökország, GBR – Egyesült Királyság, 
USA – Amerikai Egyesült Államok.

Hivatkozások

Bondár: Mit tudhatunk meg az OECD egészségügyi 1. 
adatbázisából? Medinfo, 1993.
Az elemzés középpontjába állított OECD-2. 
kiadvány elemzési és maximum egy-két kiemelt 
évre korlátozódó bemutatási technikája elfedi a 
legtöbb indikátor vonatkozásában az tranzíciós 
válság egészségi állapot és egészségügyi feladatok 
szempontjából is nagyon kritikus idôszakát. Így 
a nagy visszaesés és utána megjelenô javulás 
összességében enyhe javulásként jelenik meg. 

A minden évre hozzáférhetô OECD- és WHO-adatok 
lehetôvé teszik ugyan a teljes folyamat bemutatását, 
de ez a jelen írás kereteit szétfeszítené.
Maxwell (1974): Health Care – the Growing Dilemma 3. 
(Mc Kinsey), Maxwell (1978): Health and Wealth 
(Lexington Books), Abel-Smith (1967An International 
Study of Health Expenditure, and its Relevance for 
Health Planning. WHO. Public Health Papers. No. 32.
Maxwell i.m.4. 
OECD: Health at a Glance 2005. 19. oldal 1.3. 5. 
és 1.4. ábrák.
Losonczi Ágnes könyvcímét kölcsönvéve.6. 
Livi Bacci: A Concise History of World Population. 7. 
Blackwell. 2005.
Omran A. R.: The epidemiological transition: a 8. 
theory of epidemiology of population change. Milbank 
Memorial Fund Quarterly. 1971;49:509–538.
Murray, C. J. L., Chen L. C.(1992): Understanding 9. 
Morbidity Change, Population and Development 
Review 18. no. 3 (September 1992), Murray, C. J. L., 
Lopez A. D. (1994): Global Comparative Assessments 
in Health Sector – Disease Burden. Expenditures and 
Intervention Packages. WHO. Geneva.
A történetileg elôforduló fô demográfi ai és 10. 
epidemiológiai minták többféle korszakolásában közös, 
hogy megkülönböztetik a fertôzô betegségek, anyai 
halálozás, külsô okok miatti halálozás dominálta 
fejlôdési fázist, amelyben relatíve magas a fi atalkori 
halálozás és azt a korszakot, amelyben a haláloki 
összetételben a krónikus, obstruktív  betegségek 
dominálnak, s az ezek miatti halálozás késôi 
életkorokra koncentrálódik.
OECD Health Database 2009.11. 
OECD: Health at a Glance 2005. 33. oldal. 1.26. 12. 
ábra.
A bemutatott daganat lokalizációk között a 13. 
prosztatadaganat üdítô kivétel.
OECD: Health at a Glance 2009. 20. oldal.14. 
OECD: Health at a Glance 47. oldal: A gyümölcs-15. 
fogyasztási rangsor vet fel kétségeket, hogy a vásárolt és 
nem a ténylegesen fogyasztott gyümölcsöt számolja, ha a 
norvégok vezetnek és a görögök, franciák a rangsor vége 
felé vannak.
I.m. 49. oldal.16. 
I.m. 51. oldal.17. 
OECD: Health at a Glance 2005. 81.oldal. 4.4. ábra.18. 
Health at a Glance 2005. 83. oldal 4.8. ábra.19. 
OECD: Health at a Glance 2009. 29. oldal. 1.7.2. 20. 
ábra szemben a 109. oldal 4.10.2. ábrával.

A szerző egészségügyi közgazdász.



Szakcikk

12  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/3. 

A magyar egészségügyben az orvosok, a betegek és 
az egészségügyi államigazgatás is megtapasztalhat-
ta, hogy hálapénz más-más nézőpontból ugyan, de 

makroszinten súlyosan zavarja az egészségügyi szolgáltatá-
sok működését. Sajnos az említett három fél szövevényes ér-
dekeltségi viszonyai miatt eddig minden kísérlet megbukott, 
amely korábban a jelenség megszüntetésére vagy átalakításá-
ra irányult. Az orvosok között kialakult hálapénzes szubkultúra 
sajátos erkölcsi és gazdasági szabályokat alakított ki általában 
a jelenség kezelésére és az eseti tranzakciók bonyolítására. 
Ezeket a szabályokat a pályakezdő orvosok, feltéve, hogy 
szakmailag és földrajzilag is hálapénzes területre kerültek, az 
első munkahelyükön sajátítják el. Más nézőpontból ugyan, de 
a „régi és új” betegek is egymásnak adják át az ismereteiket. Ez 
az informális világ küldi azután folyamatosan az üzeneteket 
a tömegkommunikáció révén az egészségpolitikai döntésho-
zóknak és tartja életben a modern folklórnak ezt a népszo-
kását. Számos tanulmány ellenére, eddig nem készült olyan 
felmérés az orvostanhallgatók körében, amely az említett szo-
cializációs folyamat előtti állapotokat rögzítette volna. Tanul-
mányunk ezen az úton tett első lépés kíván lenni, amennyiben 
IV. évfolyamos orvostanhallgatók szociodemográfi ai hátteré-
nek és hivatás-felfogásának tükrében vizsgálja a pályára lépés 
előtti értékítéleteket és állásfoglalásokat.

Bevezetés

Az egészségügyi szolgáltatásokban adott és elfogadott 
hálapénz sokszorosan megtárgyalt jelenség a vonatko-

zó szakirodalomban. Tudjuk, hogy nem sajátosan magyar 
gyakorlat, mivel egy 10 évvel ezelőtt megjelent részletes 
tanulmány átfogó körképet adott az európai, volt szocia-
lista országokról és a közép-ázsiai térségről (1). Elvi alapon 
tárgyalta a magyar viszonyokat az Egészségügyi Miniszté-
rium megbízásából végzett kutatásnak az ezredfordulón 
megjelent tanulmánykötete, amely a szociokulturális, gaz-
dasági és jogi viszonyokat elemezte (2). Évtizedünkben az 
egészségpolitika egyes években a kérdést előtérbe állítot-
ta, máskor pedig olyan látszatot keltett, mintha a problé-
ma nem is létezne. A különböző csapásirányok között az 
egyik „magas hullám” tetőpontján a Magyar Orvosi Kamara 
mellett (3) például a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai 
Kollégium is véleményt nyilvánított (4).

Közismert tény, hogy az orvosok a szakma gyakorlásának 
kezdetétől egy-egy munkahelyi közösségben sajátítják el a 
hálapénzes technikákat, és empirikus vizsgálatok is történ-
tek a betegek és az orvosok között kialakult szokások feltá-
rására. Az orvosok azonban, mielőtt belépnének a szolgál-
tatások világába, egyetemi hallgató korukban már számos 
jelenséggel találkoznak, amelyek a hálapénz világához kö-
tődnek, és konkrét tapasztalatokat is szereznek a klinikai 
tárgyak tanulásának folyamatában. Mindezek mellett saját 
értékrendet is képviselnek, amely családi és ismeretségi 
környezetük hatásait tükrözi, és állandó átalakuláson megy 
keresztül az orvossá válás bonyolult folyamatában.

Sajnálatos módon eddig nem történt olyan részletes vizs-
gálat a magyar orvosképzésben, amely célzottan és sokré-
tűen a hallgatók hálapénzről formálódó nézeteit vizsgálta 

Hálapénzzel kapcsolatos 
nézetek negyedik évfolyamos 
orvostanhallgatók körében 
Az expediálás a gyógyszerészi szakmai munka legszebb, legfelelősségteljesebb mozzanata. Ez az a pillanat, 
mikor az orvos rendelvénye alapján vagy anélkül, a gyógyszerész átadja az enyhülést, gyógyulást ígérő 
készítményt tudnivalóival együtt a beteg részére. Ez az a pillanat, amikor a gyógyszerésznek minden addigi 
tudását, tapasztalatát, empátiáját, emberismeretét, határozottságát, meggyőző erejét, szakmai ismeretét 
megfelelő módon összegezve és összerendezve kell átadni a betegnek. A receptre történő expediáláskor 
nem kisebb a gyógyszerész felelőssége, mint a vény nélkül történő expediáláskor. A recepten történő hibás 
rendelés, téves adagolás utolsó kontrollja a nagy szakmai tudással és szakmai felelősséggel felruházott 
gyógyszerész. Vény nélkül történő expediáláskor nagyobb a döntés lehetősége és a felelőssége is.

 Horváth Ferenc1, Pénzes Melinda1, Balázs Péter2
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volna a lehetséges háttértényezők elemzésének bevonásá-
val. A jelen tanulmány egy ilyen vizsgálat anyagát dolgozza 
fel, amelynek segítségével IV. évfolyamos orvostanhallga-
tók gondolkodásába nyerhetünk betekintést.

Anyag és módszer

Adatfelvételünket a budapesti Semmelweis Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Karán végeztük 2009 novembe-
rében. Negyedik évfolyamos hallgatók körében önkitöltős 
kérdőíveket osztottunk ki, amelyek 31 kérdést tartalmaz-
tak. A kérdések közül 14 irányult az alapvető demográfia 
adatokon túl a családi és lakókörnyezetre, a korábbi iskolai 
tanulmányokra, az egyetemi felvétel körülményeire, illetve 
az egyetemi tanulmányok melletti munkavégzésre. Ideo-
lógiai irányultság szempontjából külön kérdést tettünk fel 
az egyházi középiskolai tanulmányokra, illetőleg a vallás-
gyakorlásra vonatkozóan, de nem kértük a vallási közösség 
megnevezését. A gazdasági háttér felmérése érdekében 
egy 4-fokozatú skálán (1 nagyon jó, 2 elfogadható, 3 időn-
ként anyagi gondjaink vannak, 4 szegény család vagyunk) 
kértünk értékelést a család anyagi helyzetéről. Az orvoslás 
és a hálapénz közötti gazdasági kapcsolat felméréséhez 
megkérdeztük, hogy egy orvosnak milyen összegű volna az 
elvárható havi nettó jövedelme (100 ezer forinttól, százez-
res osztályközökkel a 400 ezer forint feletti tartományig). 
A tényleges helyzetről való tájékozottság felmérésére irá-
nyult az a kérdés, amely az átlagos havi orvosi fizetésekre 
(nem jövedelemre!) vonatkozott, ugyancsak a fenti skálabe-
osztással. Ide tartozott az a kérdés is, amely a jövendőbeni 
munkavégzés gazdasági-jogi kereteit tudakolta, és itt sze-
repeltettünk a külföldi munkavállalás lehetőségét is. Konk-
rétan a hálapénzre 4 kérdést tettünk fel, amelyek között az 
egyik összeghatárokat is megjelölt, 5–50–100 ezer forin-
tos tételekben, volt azonban olyan választási lehetőség is, 
amely a nyitott felső határt jelölt meg. Megítélendő az or-
vosi hivatáseszmének, illetve az orvos–beteg-kapcsolatnak, 
továbbá a társadalom és az orvos kapcsolatának hatását a 
hálapénzre, nemzetközileg validált, 5 kérdéscsoportot al-
kalmaztunk. Ezekben minden egyes lehetséges tényezőre 
négyféle választ lehetett adni (nem fontos, szükséges, fon-
tos, nagyon fontos), ennek eredményeit azonban terjedel-
mi okokból nem közölhettük.

A 381 kiosztott kérdőívet a hallgatók a helyszínen töltöt-
ték ki. Ezekből 321-et minősítettünk értékelésre alkalmas-
nak, vagyis 84,5%-os válaszolási arányt értünk el. Az adatok 
elektronikus rögzítése és feldolgozása az SPSS 15.0 statisz-
tikai programcsomag segítségével történt. Kereszttáblás és 
rétegzett elemzéseink során az összefüggések kimutatásá-
ra a Pearson chi-négyzet próbát alkalmaztuk, és a p<0.01 
szignifikanciaszintet fogadtuk el az értékelés során.

Eredmények és értékelés

Értékelhető választ adó hallgatóink között a nők voltak 
többségben (56,4%) a férfiakkal szemben (43,6%), ami 
megfelelt az egészségügyi felsőoktatáson belül az orvos-
képzésben is kialakuló férfi kisebbségnek. Családi hátteret 
illetően általában rendezett viszonyokat találtunk. A szülők 
81,3%-a él házasságban, 1,6%-a élettársi kapcsolatban, az 
elváltak aránya 15,6%, és 1,6%-ban a szülők korábbi élet-

társi kapcsolata is megszakadt. Jelenlegi demográfiai vi-
szonyainkat figyelembe véve érdekes eredményt adott a 
testvérek száma, ugyanis hallgatóink szép számban nagy-
családos környezetből érkeztek. Három vagy annál több 
gyermekes családból származott a hallgatók csaknem 1/3 
része (29,9%). Ezen belül is háromgyermekes család 18,4%-
ban, négygyermekes 5,6%-ben, és öt- vagy ennél is több 
gyermekes család 5,9%-ban fordult elő. A Semmelweis 
Egyetem vonzáskörzetének megfelelően budapesti ille-
tőségű a hallgatók 38,3%-a. További részleteket illetően a 
pontos közigazgatási beosztástól eltekintettünk, csupán 
a településtípust kérdeztük. Ennek eredményeként, Buda-
pesttel együtt, nagyvárosi környezetből származik a hall-
gatók csaknem 70%-a (69,1%).

A húsz évvel ezelőtti rendszerváltozás iskolaszerkezetre 
gyakorolt hatását és az orvosi pálya ideologikus-erkölcsi 
kötődéseit jelzi, hogy minden ötödik hallgató (21,8%) fe-
lekezeti gimnáziumban érettségizett. Ennél is magasabb 
azonban azoknak az aránya, lényegében csaknem 1/3 
(29%), akik heti rendszerességgel vesznek részt vallási kö-
zösségük életében, másfelől viszonylag csekély az önma-
gukat ateistának vallók száma (14,6%).

Az orvosi pálya/hivatás családon belüli „újratermelődé-
se” ellen szól, hogy a hallgatók többségének szüleit nem 
az egészségügy foglalkoztatja, ugyanis az anyák 72,6%-a, 
az apák 82,2%-a dolgozott más munkakörökben. Orvosi 
foglalkozás tekintetében az anyák (16,8%) és az apák ará-
nya (16,2%) csaknem azonos, de nem tudhatjuk az orvos-
házasságok arányát, ugyanis erre vonatkozó kérdést nem 
tettünk fel. A nem orvos foglalkozású egészségügyi szülők 
(anyák 10,6%, apák 1,6%) között 10-szeres volt a különb-
ség a nők javára, ami megfelel ezekben a munkakörökben 
(elsősorban ápolónők) dolgozó munkavállalók döntő több-
ségének. Hivatásmitológiai szempontból a szakma „emel-
kedett” megítélésére utalt, hogy csupán a hallgatók 6,5%-a 
ítélte az orvos tevékenységét bérmunkának, illetve részben 
bérmunka jellegű elemeket tartalmazó munkavégzésnek.

Alapjában véve reális volt az orvosok legális havi net-
tó jövedelmének becslése, ugyanis a hallgatók csaknem 
80%-a (77,2%) úgy gondolta, hogy ez a 100–200 ezer forint 
közötti sávban helyezkedik el. Feltűnő volt azonban, hogy 
17,8%-ban 100 ezer forint alatti jövedelmet jelöltek meg. 
Ennek a kérdésnek a tükörképe az elvárható jövedelemre 
vonatkozott. Mintegy a 100–200 ezer forintos sáv ellentéte-
ként, 72,7%-ban úgy döntöttek, hogy a jövedelemnek meg 
kellene haladnia a havi 300 ezer forintot. Sőt, ezen a vála-
szon belül csaknem fele részben (37,7%) úgy vélekedtek, 
hogy a jövedelemnek 400 ezer forint felett kellene lennie. 
A kilátásokat illetően csaknem minden negyedik hallga-
tó (24,3%) úgy nyilatkozott, hogy jövőbeni szakmai és jö-
vedelmi helyzetét csakis külföldi munkavállalással tartja 
megoldhatónak. Csaknem ugyanennyi válaszadó (24,2%) 
kifejezetten kedvezőtlennek ítélte meg az orvosok hazai 
erkölcsi elismerését.

Hálapénzt illetően lényegében a klasszikus hippokratészi 
elvet vallotta a válaszadók döntő többsége (73,9%), amely-
nek értelmében annak összegét a beteg anyagi helyzete 
határozza meg. Feltűnő volt, hogy csaknem minden negye-
dik hallgató (23,2%) szerint a hálapénznek nincs felső ha-
tára, ugyanakkor az 5000 Ft-ot 14,8%-ban, az 50 ezer Ft-ot 
20,3%-ban tartották az elfogadhatóság felső határának.
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Megbeszélés

Adataink statisztikai elemzése kapcsán arra a kérdésre ke-
restük a választ, hogy a IV. évfolyamos hallgatók kialakuló-
ban lévő hivatástudatát milyen jellegzetes háttértényezők 
befolyásolják a hálapénzzel kapcsolatban, amelyről gya-
korlati tapasztalattal még nyilvánvalóan nem rendelkez-
hettek.

Az orvosi köznapi beszédben csak paraszolvenciának, 
vagy „parának” nevezett hálapénz 1957-ben, a fogalom ke-
letkezésének környékén még erőteljesen kultikus „áthallá-
sokra” épült. Kétségtelen, hogy a diktatórikusan kötelező 
ateizmus korszakában egy ilyen áthallás ellen nyíltan senki 
sem tiltakozhatott, viszont pontosan a vallásellenesség tet-
te lehetővé az ősi, kultikus hálaáldozat mintájának kisajátí-
tását. Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének 
II. Küldöttgyűlésén megvitatott határozat tervezete vetette 
fel először azt a kérdést, hogy „elfogadhat-e egészségügyi 
dolgozó honoráriumot egyébként díjazott munkájáért, ha 
az valóban a beteg hálájának és megbecsülésének kifeje-
ződése, és azt semmi etikátlan ténykedés meg nem előz-
te?” (5).

Kétségtelenül, az eltelt több mint 50 év alatt megszilár-
dult szóhasználat egyértelműen bizonyította, hogy a „há-
lapénz” szemantikai telitalálatként született. A beteg által 
adott összeget ugyanis a létező szocializmusban nem lehe-
tett polgári értelemben vett honoráriumnak nevezni (mint 
ahogy nem is volt az), viszont a stigmatizáló és alantas 
„borravaló” bélyegtől is meg kellett szabadítani. Jellemző 
egyébként, hogy a fenti idézet is kerüli a borravaló kifeje-
zést, pedig akkor az államigazgatási dokumentumok kivé-
tel nélkül ezt használták. Végül így született a kultikus há-
laadomány mintájára a „hálás beteg” ideáltipikus figurája, 
aki kvázi hálaáldozatot mutat be az orvos számára. Ezt az 
értelmezést élesztette újra a Magyar Orvosi Kamara 1998-
ban elfogadott Etikai Kódexe, amely szerint „a beteg ember 
meggyógyítását, életének megmentését, új életek világra 
segítését kísérő hála kifejezése kényszer nélküli, és szabad 
elhatározáson alapul… A hálapénz a beteg vagy hozzátar-
tozója által a kezelést követően, utólag az orvosnak önként 
adott juttatás” (6).

Ilyen előzmények után szándékunkban állt megvizsgál-
ni, hogy az eredeti jelentéssel szöges ellentétben álló mai 
hálapénzes gyakorlat világnézetileg hogyan kapcsolódik a 
leendő orvosok gondolkodásához. Ezért elemeztük a fele-
kezeti gimnáziumokban folytatott tanulmányok, illetve a 
vallásosság hatását. Jóllehet a teljes mintában a hallgatók 
között a nők voltak többségben, ez az arány a fenti gim-
náziumok esetében megfordult (70 főből 41 férfi, 29 nő). 
Több mint 2/3 részük (N=46) nem talált kivetnivalót a hála-
pénz elfogadásában. Közöttük a férfiak 2/3 részt képvisel-
tek. A nem egyházi intézményben érettségizettek (N=251) 
között a férfiak aránya a fentiekből logikusan következően 
kissé alacsonyabb volt, mint a teljes mintában (43,6 versus 
39,4%). Itt is többségben voltak a hálapénzt elfogadók 
(N=155), arányuk azonban nem jelentős mértékben, de 
kevesebb volt a 2/3 résznél. Nemek szerinti megoszlásukat 
vizsgálva, az egyházi gimnáziumokkal pontosan ellentétes 
viszonyt találtunk, amennyiben itt a hálapénzt elfogadók 
között a nők voltak 60,6%-os többségben (N=94) a férfiak-
kal szemben (N=61, 39,4%). Tekintettel arra, hogy a vallásos-

ságra önmagában az elvégzett gimnázium jellegéből nem 
lehet következtetni, a kérdőív kitöltése idején követett val-
lási gyakorlatot is figyelembe vettük. Ebben a tekintetben 
azonban a rendszeresen vallásukat gyakorlók dichotóm 
elkülönítésével sem a nemek sem a hálapénz-elfogadás te-
kintetében nem kaptunk szignifikáns eredményt.

A munkakörnyezet otthoni leképeződése miatt feltéte-
leztük, hogy amennyiben az apa vagy az anya egészség-
ügyi dolgozó, orvosként vagy más munkakörben, az hatást 
gyakorolhat a hálapénz elfogadásával kapcsolatos nézetek-
re. Ilyen szignifikáns összefüggést azonban nem tudtunk 
kimutatni. A családi hátteret a gyermekek száma szerint 
is elemeztük, arra gondolva, hogy a nagyobb családokon 
belül az egymásnak nyújtott segítség mintája a későbbi 
orvos–beteg-kapcsolatra is hatást gyakorolhat. A határ-
vonalat a két- és háromgyermekes családok között húztuk 
meg, így 216 kiscsaládot és 90 nagycsaládot vehettünk szá-
mításba. Amíg a kiscsaládos csoportban a hálapénzt elfoga-
dók aránya több mint 2/3 (71,8%) volt a nem elfogadókhoz 
képest, ez az arány lényegében ötven-ötven százalék volt a 
nagycsaládosoknál. Csaknem felerészben (48,9%) gondol-
ták azt a hallgatók, hogy nem fogadnának el pénzt a bete-
gektől. Testvérek száma szerinti részletesebb felbontásban 
az egyedüli gyermek hallgatók gyakorlatilag azonosak vol-
tak azokkal, akiknek egy testvére van (68,1% versus 72,8%). 
Két testvér mellett az elfogadók aránya 56,4%-ra csökken, 
ami alig kevesebb, mint három testvér esetében (55,6%). 
Akiknek négy vagy annál több testvére van, viszont keve-
sebb mint 1/3 részben (29,4%) fogadnák el hálapénzt.

Mivel a hálapénzhez fűződő viszony az orvos munká-
jának társadalmi elismertségével is kapcsolatban állhat, 
számos dichotóm változatban vizsgáltuk, hogy milyen 
esetekben lehet szignifikáns kapcsolatot kimutatni. Férfi 
és női hallgatók tekintetében csaknem pontosan fordított 
viszonyt találtunk. Férfi hallgatók közül csaknem 40%-ban 
(39,8) gondolták elégtelennek az erkölcsi elismerést, ez az 
arány azonban nők körében 60% fölé (60,2%) emelkedett. 
Ebben nyilvánvalóan az is szerepet játszhatott, hogy a nők 
általában hátrányosabbnak ítélik meg helyzetüket az orvo-
si pályán. További változóink tekintetében nem találtunk 
szignifikáns összefüggést.

A hálapénz összegéről kialakított elképzelések is szá-
mos tényező befolyása alatt állhatnak. Mivel az elvárható 
fizetés 200 ezer forintos határát (némi meglepetésünkre) 
a 321-ből csak 4 (!) hallgató tartotta elfogadhatónak, a 
dichotóm határvonalat 400 ezer forintnál voltunk kénytele-
nek meghúzni. Így sem találtunk szignifikáns összefüggést 
a hálapénzt elfogadók és nem elfogadók között. Ennek 
megfelelően lényegében függetlennek kell tekintenünk a 
hálapénz elfogadásának szándékát a jövőbeni fizetéstől. 
Ez nyilvánvalóan ellentmond annak a doktrínának, amely 
szerint a hálapénz automatikusan elhal az orvosi fizetések 
„rendezésével”. Kifejezetten veszélyesnek kell ítélnünk ezt 
az elképzelést annak tükrében, hogy a hallgatók (23,2%) 
szerint a hálapénznek nincs is felső határa. Összegszerűen 
és nemek szerint rétegezve a hálapénzt elfogadókat, arra 
az eredményre jutottunk, hogy a nők 61,4%-a az 50 ezer 
forintot tekinti felső határnak, de 28,9%-uk szerint semmi-
lyen határ nem létezik. Férfiaknál az 50 ezer forint 46,4%-os 
arányt ért el, viszont csaknem felerészben (46,4%) gondol-
ták úgy, hogy nincs felső határ.
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Következtetések és összegzés

A hálapénz-jelenség megszilárdult része a magyar egész-
ségügynek. Adataink és elemzésünk eredményei arra utal-
nak, hogy a IV. évfolyamos hallgatók már többé-kevésbé 
kialakult nézetekkel rendelkeznek a hálapénz elvi kérdései-
ről, és összegszerű értékítéleteket is megfogalmaznak. Nem 
közömbös azonban, hogy az évről évre a szakmába belépő 
orvos évfolyamok milyen prekonceptív nézeteket hoznak 
magukkal, és milyen magatartást tanúsítanak a környezet 
hálapénzes szocializációjával szemben. Láthattunk, hogy a 
segítő attitűd hatalmas érték, amely a vallásossággal is ösz-
szekapcsolható. Megítélés kérdése, hogy a 400 ezer forin-
tos fizetést milyen mértékben látjuk realitásnak a jelenlegi 
gazdasági körülmények között. Nem lehet azonban elte-
kintenünk attól, hogy a hálapénz és a formalizált jövede-
lem között a hallgatók nem látnak kölcsönös kapcsolatot. 
Nagy valószínűséggel előre jelezhető, hogy az eddigiekhez 
képest egy hatalmas fizetésemelésnek sem lenne mérséklő 
hatása a hálapénzes forgalomra. Mivel ennek amúgy sincs 
reális esélye, óriási veszéllyel járna, ha a fiatal orvosok a kül-
földi munkavállalást választanák az elérhető célokat kitűző 
hazai nyomásgyakorlás helyett.

A hálapénz-kérdés nagyon sok megoldatlan probléma 
metszéspontjában helyezkedik el. Ennek megfelelően az 
egyetemi képzésnek behatóbban kellene foglalkoznia a 
jogi, gazdasági és etikai vonatkozásokkal, hogy az új dip-
lomás orvosok belépésén keresztül befolyást gyakorolhas-
son a helyzet alakulására.
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Az észak-európai országok egészségügyi rend-
szereiben a priorizálás a normalitás részét al-
kotja. Ez sokáig lényegében a várakozási idők, 

illetve várólisták formájában történt, ami az utóbbi években 
azonban elsősorban az időben való kezelési garanciák be-
vezetése óta jelentősen csökkent. A priorizálás elve – széles 
körű társadalmi vitát követően – az összes észak-európai or-
szágban elfogadottá vált az egészségügyi rendszerekről szó-
ló jogszabályokban. A vertikális priorizálás tekintetében már 
léteznek bizonyos konkrét segédletek, mint a Svédországban 
alkalmazott kérdőívek, vagy a Finnországban bevezetett álta-
lánosan érvényes irányelvek a betegeknek a nem akut meg-
betegedések súlyossága szerinti besorolása.

A Finnországban 2005-ben a nem akut orvosi ellátáshoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban kibocsátott egységes krité-
riumok összesen 193 megbetegedésre, ill. diagnosztikai in-
tézkedésre terjednek ki. Jelenleg ez Észak-Európa határain túl 
is a legkifi nomultabb modell az elektív intézkedésekhez való 
hozzáférésről, amelyet az adott orvosi szakterületek közötti 
konszenzus alapján dolgoztak ki.

Ahhoz, hogy pontos képet alkothassunk a forráselosztásra 
vonatkozó különböző intézkedésekről, más aspektusokat is 
fi gyelembe kell vennünk:
– az egészségügyi ellátási kínálat volumenének 

meghatározását, valamint az egészségügyi személyzethez 
való hozzáférést;

– a szolgáltatási katalógus volumenét;
– az önrészek szerepét, mint az irányítás eszközét.

Az észak-európai egészségügyi rendszerek

Finanszírozás
Az észak-európai országok (Dánia, Norvégia, Svédország, Finn-
ország) egészségügyi rendszereinek fi nanszírozása alapjában 
véve adókból történik. Bizonyos megszorításokkal elmondha-
tó, hogy egyébiránt a munkajövedelemtől függő járulékokat 
is beszednek, ezek mértéke az összfi nanszírozás keretében 
azonban elenyésző. Finnországban a biztosítottak adóköte-
les jövedelmük 1,5%-át fi zetik betegbiztosításra, a munkaadó 
1,614%-kal járul hozzá (közszolgálatban: 2,864%-kal).

Az egészségügyi kiadásokat túlnyomórészt az egészség-
ügyi ellátásért felelős lokális vagy regionális területi testületek 
által behajtott adókból fi nanszírozzák, ezek többnyire jövede-
lemadók, amelyek mértéke tekintetében a területi testületek 
között intenzív versenyfutás zajlik.

Az adóforrásokból történő fi nanszírozás mellett mind-
egyik országban létezik egy állami támogatás, amely ugyan-
csak adókból származik. Az állami támogatást közvetlenül 
az egészségügyi ellátásért felelős területi testületnek fi zetik. 
Finnországban 2005-ben az ellátásért felelős önkormányzatok 
egészségügyre fordított kiadásainak egyharmadát állami támo-
gatásokból fedezték. Ezen kívül bizonyos kiadásokat összállami 
szinten fi nanszíroznak és igazgatnak, így Finnországban az 
állami gyógyszertámogatásokat, amelyek kifi zetése az állami 
nyugdíjbiztosítási intézet (Kansaneläkelaitos – KELA) által tör-
ténik. Norvégiában az ambuláns és kórházi szakorvosi ellátás 
kiadásait közvetlenül állami forrásokból fi nanszírozzák.

A priorizálás gyakorlata 
az észak-európai 
országokban 
Az észak-európai országokban a priorizálás már évek óta bevett gyakorlat. Norvégiában, Svédországban 
és Finnországban a parlamentekben már az 1990-es évek közepén napirendre tűzték a priorizálást, széles 
politikai vitára került sor, és ennek eredményeként irányelveket dolgoztak ki, amelyek ma a konkrét allo-
kációs döntések alapjául szolgálnak. Jelenleg mindhárom országban ismét vitát folytatnak a priorizálásról. 
Norvégiában 2007-ben ismét felállították „a minőség és a priorizálás országos tanácsát”. A svéd egészség-
ügyi miniszter az 5. Országos Priorizálási Kongresszuson (Malmö, 2009. október 15–16.) bejelentette a svéd 
Reichstag által 1995-ben a priorizálásra vonatkozóan elfogadott alapelvek felülvizsgálatát és továbbfej-
lesztését. Finnországban 2005-ben szabályozták a nem akut megbetegedések kezeléséhez való hozzáférés 
feltételeit, amelyeket széles körben elfogadott szakmai kritériumok jellemeznek.

 Dr. Uwe K. Preusker
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Biztosítási kötelezettség, szolgáltatási katalógus, 
az ellátás biztosítása, költségvetési irányítás
Az észak-európai országokban a biztosítási kötelezettség a 
lakóhely elvén alapul. Észak-Európában alapjában véve az or-
szágban bejelentett minden személy betegbiztosítással ren-
delkezik, függetlenül nemzetiségétől, a keresőtevékenység 
végzésétől, jövedelmétől. A biztosítási viszony tehát nem a 
foglalkoztatáson vagy valamely biztosítással rendelkező sze-
méllyel való hozzátartozói viszonyon alapul, mint Németor-
szágban, hanem a lakóhely elvén.

A szolgáltatási katalógus az észak-európai egészségügyi 
rendszerekben hagyományosan szűkre szabott. Ez egyebek 
között azt jelenti, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyek a 
„különleges terápiás irányok” közé tartoznak, illetve amelyek-
kel kapcsolatban nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték, 
nem veszik fel a szolgáltatási katalógusba. Ilyenek a kúrák, a 
természetgyógyászat, a homeopátiás gyógyszerek. A szolgál-
tatási katalógus korlátozásának további módozata az egész-
ségügyi technológiai értékelés. Így pl. Norvégiában felnőttek 
részére a fogászati kezelés és a fogpótlás hagyományosan 
nem szerepel a szolgáltatási katalógusban. Finnországban 
2005-ben a privát baleseteket kizárták az állami egészségügyi 
rendszer szolgáltatási katalógusából, ezeket egy új szabály 
szerint privát forrásokból, privát balesetbiztosításból, illetve a 
kötelező gépjármű-biztosításból kell fi nanszírozni.

A szükségtelen szolgáltatások igénybevételének korlátozá-
sa, illetve megelőzése érdekében az adókból történő fi nan-
szírozás mellett az egyéneknek is hozzá kell járulniuk a költ-
ségekhez. Kivételt képez a dán egészségügyi rendszer, ahol 
a biztosítottaktól sem az ambuláns orvosi, sem a kórházi ellá-
tásért nem kell önrészt fi zetni. A többi észak-európai ország-
ban az önrészek rendszeréhez egy általános szociális védelem 
társul, egyrészt az önrészek összegének maximálásával, más-
részt a rászorultak szociális vagy adókedvezményekkel való 
támogatásával.

Az egészségügyi ellátás nyújtására való kötelezettség min-
den észak-európai országban a területi testületekre (önkor-
mányzatokra vagy önkormányzati társulásokra, Svédország-
ban a régiókra, illetve a tartományi parlamentekre) hárul. 
Svédországban az elmúlt 15 év során az önkormányzatoknak 
az egészségügyi és szociális ellátás területén való hatásköre 
oly mértékben növekedett, hogy az közeledett a tartományi 
parlamentekéhez. Néhány éve az önkormányzatok és a tar-
tományi parlamentek érdekszövetségei létrehoztak egy kö-
zös érdekképviseletet („Sveriges Kommuner och Landsting”), 
amely egyebek között átvállalja a munkaadói és tarifapartneri 
feladatok többségét az egészségügyben és a közszolgálatban 
dolgozók vonatkozásában.

Észak-Európa minden országában demokratikusan és meg-
határozott időre megválasztott területi testületek működnek, 
az ellátási kötelezettség az adott területi testület lakosságá-
ra korlátozódik. Az ellátás évtizedeken keresztül saját intéz-
ményekben – egészségügyi központokban és kórházakban 
– történt. Kivételt csak a dániai elsődleges orvosi ellátás ké-
pez, amely hagyományosan a saját rendelővel rendelkező 
(„letelepedett”) orvosok praxisaiban történik. Időközben az 
egészségügyi intézmények jogilag önállósultak, ami a német 
települések által működtetett intézményekhez, vagy a korlá-
tolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában 
történő privatizációhoz hasonlítható, amikor az intézmény 
mégis 100%-os állami tulajdonban marad. Így szétválasztják 

az egészségügyi intézmények menedzsment-funkcióját és a 
fi nanszírozási funkció teljesítését. Ebben a modellben a terü-
leti testületeknek a fi nanszírozásért felelős szervei megálla-
podnak az egészségügyi intézmény menedzsmentjével egy 
bizonyos időszak szolgáltatási volumenéről és árairól, majd 
megkötik a megfelelő szerződéseket. Svédországban az am-
buláns ellátó intézmények, az ún. egészségügyi központok 
üzemeltetésének felelősségét fokozatosan átruházzák az ott 
működő személyzetre (orvosok, fogorvosok, ápolószemély-
zet), és így gyakorlatilag privatizálják azokat.

A szolgáltatásoknak a lakóhely szerinti területi testület tu-
lajdonában lévő egészségügyi intézmények általi biztosítása 
sokáig a választási szabadság korlátozásával járt. A polgárok 
elvben csak a lakóhely szerinti egészségügyi intézményben 
vehették igénybe a kezeléseket. Az ellátási kötelezettség és 
a szolgáltatás nyújtása közötti egybeesést azonban most már 
jó 15 éve vitatják. Egyre gyakrabban írnak fel a terület határán 
átnyúló szolgáltatást, amelynek során privát szolgáltatások 
igénybevétele is megengedett. A választási szabadság hely-
zete, mindenekelőtt a kezelési garanciák bevezetésével, vala-
melyest javult. A kezelési garancia része, hogy amennyiben a 
kezelésre való várakozási idő meghaladja a garantált maximá-
lis időt, a beteg jogosult a szolgáltatást egy lakókörnyezetén 
kívüli más állami vagy akár privát intézményben igénybe ven-
ni. Ez részben a külföldi kezeléshez való jogot is tartalmazza. 
A valóságban azonban kevesen élnek a szabad választás le-
hetőségével.

Az egészségügyi szolgáltatásoknak a lokális és a regioná-
lis területi testületek általi biztosítása tekintetében Norvégia 
kivételt képez. A norvég parlament határozatot hozott, mi-
szerint 2002 elejétől kivonja magát a kórházi ellátás biztosí-
tásának kötelezettsége alól. Azóta a kórházi ellátás az állam 
felelősségi körébe tartozik. A kórházak korábban többnyire a 
nagy önkormányzatok (Fylkekommunen) fenntartásában vol-
tak, az intézkedés során az állam hatáskörébe kerültek. Ez az 
egészségügyi intézmények részvénytársasági formában tör-
ténő működtetésének egyik példája. Jelenleg a norvég állami 
kórházak öt regionális részvénytársasághoz tartoznak, ame-
lyek teljes egészében a norvég állam tulajdonában vannak.

Az észak-európai egészségügyi rendszerek mindegyike az 
egészségügyi kiadásokat szabályozó költségvetésekre épül. 
Ezek azonban – a norvégiai kórházi költségvetés kivételével 
– messzemenően az adott területi testületek szintjén, nem 
a globális egészségügyi rendszer szintjén működő költség-
vetések.

Az ellátás szervezete
Az észak-európai rendszerek közös vonása, Németországé-
tól eltérően, hogy az ellátás egyrészt ambuláns elsődleges 
ellátásra, másrészt ambuláns szakorvosi és kórházi ellátásra 
tagolódik, amelynek nyújtására gyakran ugyanazon orvos 
által, többnyire kórházakban kerül sor. Így tehát megelőzik 
egy ambuláns szakorvosi és kórházi ellátási struktúra párhu-
zamos fenntartását, illetve az ambuláns és a kórházi ellátás 
közötti töréspontokat. Ezzel együtt megváltozik az egészség-
ügyi dolgozók közötti munkamegosztás: a főiskolai végzett-
ségű ápolószemélyzetre messzemenően szélesebb kompe-
tenciák hárulnak, a tapasztalt és magas képzettségű ápolók 
akár gyógyszert is felírhatnak. Észak-Európában az otthoni 
orvoslátogatás teljesen ismeretlen. Ezt a feladatot a körzeti 
nővérek és ápolók látják el.
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Mind a négy észak-európai országban létezik házi-, illetve 
elsődleges orvosi ellátórendszer. A legszigorúbb háziorvosi 
rendszer Dániában, Norvégiában és Finnországban működik, 
ahol a szakorvosi ambulancia vagy akár a saját rendelővel ren-
delkező orvos felkeresése, egészen az akut kivételes esetekig, 
csak egy elsődleges orvos beutalójával lehetséges. Finnor-
szágban lehetőség van privát szakorvosnál való konzultáció-
ra. Ebben az esetben az állami társadalombiztosítási intézet 
(KELA) megtéríti a kezelési költségek egy részét. Svédország-
ban ezzel szemben a szakorvosi ambulanciák akár direkt mó-
don is felkereshetők – a háziorvosi rendszert itt kínálatként 
alakították; a szabályozás megfelelően kialakított önrészek 
útján történik.

A priorizálás történeti előzményei az észak-európai 
országokban

A priorizálásról szóló vita az észak-európai országokban már 
az 1980-as években elkezdődött. A priorizálásról Skandinávi-
ában és a racionálásról Németországban folytatott vita között 
az a különbség, hogy Észak-Európában a nyilvános diskurzus 
abban a meggyőződésben zajlik, hogy a priorizálás elkerülhe-
tetlen. Svédországban 1992-ben kezdtek intenzívebben fog-
lalkozni a priorizálás és a racionálás kérdéseivel. Ennek során 
felállítottak egy parlamenti priorizálási bizottságot, amelyben 
részt vettek a svéd Reichstag öt nagy pártjának képviselői. A 
bizottság munkája 1997-ben egy parlamenti határozattal zá-
rult, amely meghatározta a priorizálás alapelveit.

Az etikai alapelvek alapján a svéd parlament kidolgozott 
egy priorizálási rendet, amely a következő négy csoportot ha-
tározza meg:
1. priorizálási csoport:
– életveszélyes akut betegségek kezelése,
– olyan betegségek kezelése, amelyek kezelés nélkül tartós 

individualizálódáshoz vagy idő előtti elhalálozáshoz 
vezetnek,

– súlyos krónikus betegségek kezelése,
– végső stádiumban levők palliatív ellátása,
– csökkent autonómiával rendelkező emberek kezelése.
2. priorizálási csoport:
– prevenció,
– rehabilitáció.
3. priorizálási csoport:
– kevésbé súlyos akut és krónikus betegségek kezelése.
4. priorizálási csoport:
– a betegségektől vagy bántalmaktól eltérő okokból nyújtott 

kezelés.

Az első csoport kiemelt prioritásban részesül, ezen belül 
azonban az életveszélyes akut megbetegedések elsőbbsé-
get élveznek, a következő három alcsoport egyenértékű. A 
negyedik csoportot a Reichstag úgy minősíti, mint amelynek 
normális esetben nem juttatnak állami pénzt, a szolgáltatá-
sokat önerőből kell kifi zetni. A svéd parlament által megha-
tározott etikai és jogi alapelveket követve számos tartományi 
parlament és régió kidolgozta a maga végrehajtási utasításait, 
ajánlásait, irányelveit és egyéb előírásait. A legismertebbek a 
Blekinge-modell, valamint Västerbottens Län tartomány par-
lamentjének priorizálási irányelvei.

Västerbottens Län tartomány parlamentjének priorizálási 
irányelveit 2003 februárjában fogadták el. A svéd parlament 

irányelveivel kapcsolatban a tartományi irányelv néhány spe-
cifi kus célkitűzést határoz meg:
– jó ellátás biztosítása,
– annak hatékonyabbá tétele,
– működőképes és etikailag üdvözlendő racionálási rendszer 

bevezetése az 1. prioritási csoport keretében meghatározott 
három alcsoport (súlyos krónikus betegek, csökkent 
autonómiával rendelkező személyek, végső stádiumban 
levő betegek) részére.

A Blekinge-modell keretében meghatározott priorizálási szem-
pontok:
– Még mielőtt priorizálni lehetne, el kell végezni egy egészség-

ügyi értékelést. Mindenkinek, aki feltételezi, hogy betegség-
ben szenved, joga van egy egészségügyi értékelésre.

– Ennek alapján aztán alkalmazni kell a svéd Reichstag által 
kidolgozott négyfokozatú priorizációs rendet.

– Az ezen az alapon megvalósuló priorizálás tekintetében 
három szintet határoznak meg:
a. Kórházi szinten, tehát magában a betegellátásban 

történő priorizálás.
b. Adminisztratív-igazgatási szinten való priorizálás.
c. Politikai szinten való priorizálás, tehát a tartományi 

parlamentben a rendelkezésre álló forrásoknak az 
egészségügy különböző területei közötti elosztásáról 
hozott döntés.

A priorizálás jelenlegi gyakorlata Észak-Európában

Prioriterings Centrum Linköping
Az intézetet 2001-ben hozták létre. Finanszírozását a svéd ál-
lam, a tartományi parlamentek és az önkormányzatok közö-
sen biztosítják. Konkrét feladatai:
– a priorizációs témákkal kapcsolatos referencia adatbázis 

felépítése,
– a priorizálásra vonatkozó aktuális svédországi projektek 

dokumentálása,
– az egészségügyben való priorizálásra vonatkozó alapvető 

fejlesztő tevékenység ösztönzése,
– a priorizálásra vonatkozó kutatás-fejlesztési tevékenység,
– a centrum tevékenységéről szóló információknak írott 

és elektronikus formában a polgárok és a szakmai körök 
rendelkezésére bocsátása.

A Socialstyrelsen országos irányelvei
A svéd Reichstag által kibocsátott alapelvek az ellátás min-
dennapi gyakorlatában az Országos Egészségügyi és Népjó-
léti Hatóság (Socialstyrelsen) által kibocsátott irányelvekben 
öltenek formát. A Socialstyrelsen priorizálási irányelveket dol-
gozott ki az egészségügyi ellátás bizonyos területein:
– kardiológia,
– mell-, végbél- és prosztatarák,
– asztma,
– csípőtörés,
– szenvedélybetegségek.

Előzetes irányelveket dolgoztak ki a demencia, a depresszió 
és szorongásos szindróma, a diabétesz és a stroke területén. 
Folyamatban van több további irányelv kidolgozása, többek 
között a tüdőrák és a skizofrénia területén.
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A svéd priorizációs centrum 2007-ben a Socialstyrelsen 
megbízásából nyilvánosságra hozta a priorizációval össze-
függő felmérés és értékelés eredményeit. Az angol nyelvű 
változat 2008-ban jelent meg. A tudományos vizsgálat szerint 
Svédországban a priorizáció még mindig nem teljesen ered-
ményes. Elsősorban a politikai döntéshozók szintjén való nyílt 
priorizálás (horizontális priorizálás) célkitűzését nem sikerült 
elérni. Ehelyett a forrásokat továbbra is történelmi beideg-
ződések szerint osztják el. A Socialstyrelsen kezdeményezte 
a svéd Reichstag 1995. évi priorizációs döntésének felülvizs-
gálatát, egyebek között indikátorok kidolgozását, amelyek 
segítségével követhető a priorizálás valóságos folyamata. 
Nyilvánvalóbban és élesebben meg kell fogalmazni a költség-
hatékonyság elvét, meg kell szabni az államilag fi nanszírozott 
egészségügyi ellátás határait. Az elképzelést a svéd egészség-
ügyi miniszter is felkarolta.

A 2003. évi Östergötland tartományi stoplista
Östergötland tartomány parlamentje konkrét prioritáslistát 
fogadott el, amely 2004 elejétől kezdve évente összesen 37 
millió SEK (4 millió euró) megtakarítását célozta. A lista egy 
sor olyan betegséget tartalmazott, amelyek kezelését a tarto-
mány addig közpénzekből fi nanszírozta. 2004 elejétől ezekért 
a kezelésekért a polgároknak három évig (a tartományi kor-
mány menesztéséig és a rendelkezés módosításáig) saját zse-
bükből kellett fi zetniük. A stoplista egyebek között az alábbi-
akra terjedt ki:
– második hallókészülék,
– az enyhe horkolás kezelése,
– visszér, mint kozmetikai probléma,
– krónikus hátfájás,
– ferde orrsövény miatti légzési bántalmak,
– a férfi ak sterilizációja,
– a nők orvosi indikáció nélküli sterilizációja,
– nyilvánvaló pszichés vagy orvosi indikáció nélküli 

császármetszés,
– magzatvíz-vizsgálat nem orvosi indikáció esetén,
– jóindulatú daganatok műtétje,
– enyhe prosztatabántalmak,
– fejtetű,

– hólyaghurut gyermekeknél,
– idősebb betegek térdpanaszai, artroszkópia,
– anális megbetegedések,
– gyomor- és bélmegbetegedések sebészeti ellátása 

multimorbid idős betegeknél.

Döntéshozatali segédletek a priorizáláshoz 
a nőgyógyászati rákos megbetegedések területén
A priorizálás racionálisabb alakítása érdekében Svédországban 
elsősorban orvosok kezdeményezésére konkrét kérdőíveket és 
pontrendszereket dolgoztak ki a konkrét priorizációs döntések 
támogatására. A priorizálás ugyanis mindig konkrét betegeket 
érint, ami rendszerint a létező várólistára való besorolásban, 
vagy az államilag fi nanszírozott ellátás megtagadásában nyil-
vánul meg. Ennek során konkrét megbetegedésekre, illetve 
diagnózisokra priorizációs kérdőíveket dolgoztak ki, a válaszo-
kat pedig egy meghatározott pontszám alapján értékelték. Egy 
bizonyos pontszám elérése esetén a kérdéses terápiát már nem 
alkalmazzák. Per Rosenberg a linköpingi nőgyógyászati klini-
kán kidolgozott egy priorizációs kérdőívet, amelyet a nőgyógy-
ászati rákos megbetegedésekben szenvedő nők mindennapi 
ellátását megelőzően tesztelt. Rosenberg és kollégái úgy dön-
töttek, hogy >20 pontszám esetén az adott terápiát már nem 
alkalmazzák, ehelyett az 1. priorizációs csoport ötödik alcso-
portjába (palliatív csillapító kezelés és végső stádiumban levők 
kezelése) való besorolás ajánlott (1. táblázat).

A nem akut kezelésekhez és diagnosztikai intézkedésekhez 
való hozzáférés egységes kritériumainak meghatározása 
Finnországban 2005 óta
Finnországban 2005-ben általánosan érvényes irányelveket 
vezettek be a nem akut megbetegedésekben szenvedő be-
tegek besorolása tekintetében. Ezek az egységes kritériumok 
összesen 193 megbetegedés, illetve diagnosztikai eljárás te-
kintetében határozzák meg a nem akut orvosi ellátáshoz való 
hozzáférést. Egyidejűleg hatályba lépett egy tényleges keze-
lési garancia. Az intézkedés célja, hogy az azonos indikációval 
rendelkező betegek számára megbetegedésük súlyosságá-
nak megfelelően és azonos kritériumok szerint igazságosan 
írják fel a rendelkezésre álló kezeléseket. A kritériumokat or-

1. táblázat. Priorizációs minta a nőgyógyászati rákos megbetegedések kezelésére (forrás: Per Rosenberg)
Életminőség Pontok 

A kezelés általi javulásra való lehetőség nagy (>30%) 0
A kezelés által nagy lehetőség van az életminőség súlyos rosszabbodásának megelőzésére (>30%) 4
A kezelés által csekély lehetőség van az életminőség súlyos rosszabbodásának megelőzésére (≤30%) 10
A kezelés általi javulásra való lehetőség csekély (≤30%) 10
Az élettartam meghosszabbítása 

≥50% esély az élettartam egy évnél további meghosszabbítására 0
≥50% esély az élettartam hat hónapnál további meghosszabbítására 2
≥50% esély az élettartam három hónapnál további meghosszabbítására 5
≥50% esély az élettartam egy hónapnál további meghosszabbítására 10
<50% esély az élettartam egy hónapnál további meghosszabbítására 12
Nem ítélhető meg 10 
A kezelés komoly komplikációinak/mellékhatásainak kockázata 

az elhalálozás vagy magas és tartós fogyatékosság kockázata <5% 0
az elhalálozás vagy magas és tartós fogyatékosság kockázata <10% 2
az elhalálozás vagy magas és tartós fogyatékosság kockázata ≥10% 10
az elhalálozás vagy magas és tartós fogyatékosság kockázata ≥30% 15
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vosi szakterületek szerint egy-egy országos bizottság dolgoz-
ta ki; kötelező országos szintű alkalmazásukról megállapodás 
született. Az értékelési sémáktól való eltérést az orvosnak kü-
lönösen meg kell indokolnia.

Az eljárást az alábbiakban a coxarthrosis példája szemlélte-
ti. A megfelelő munkacsoport egy értékelési sémát dolgozott 
ki, amelynek során maximálisan 100 pont adható. Egy operá-
ciós terápia csak 50 és annál több pont esetén javallott, egyéb 
esetekben konzervatív kezelést javasolnak. A pontok odaíté-
lése öt alcsoportban történik (2. táblázat).

Hasonló módon értékelték a többi 192 diagnosztikai és te-
rápiás eljárást, jóllehet az értékelés nem minden esetben pon-
tokban történik. A pontozásos értékelés helyett részletesen le 
kell írni a leletet, a diagnózistól és/vagy a terápiától kezdve. 
Az eddigi tapasztalatok a viszonylag rövid időtartamra való 

tekintettel is pozitívak. A várakozási idők csökkentek és elér-
ték az előírt határidőket; túllépés esetén megállapodásra ke-
rül sor arról, hogy az ellátásra más kórházi körzetekben vagy 
privát kórházakban kerüljön sor. A fi nn egészségügyi minisz-
térium 2007 januárjában közölte, hogy abban a hónapban, 
Finnországban 7332 beteg várt speciális egészségügyi intéz-
ményekben az előírt kezelési garanciaidőnél hosszabb ideig 
kezelésre, miközben 2006 májusában számuk még 12 000 
volt. Finnországban nem zajlik széles vita az elektív beavatko-
zások priorizálásáról. Az alkalmazott kritériumok interneten 
hozzáférhetők, átdolgozásuk folyamatosan történik.

A szerző egészségügyi közgazdász, publicista, a Preusker Health 
Care Ltd. OY elnöke (Vantaa, Finnország).
Fordította: Komáromi Béla

A „Racionálás helyett priorizálás – Az egészségügyi rend-
szer jövőjének biztosítása” című könyv (kiadta: prof. Heinz 
Lohmann és dr. Uwe K. Preusker) a szolidárisan fi nanszí-
rozott egészségügyi rendszerben nyújtott szolgáltatások 
priorizálásának elkerülhetetlenségéről vagy ellenkező-
leg, megengedetlenségéről folytatott vita jelenlegi állá-
sát tükrözi. Ezen kívül kitekintést nyújt az észak-európai 
egészségügyi rendszerekre, amelyekben a priorizálásról 
szóló nyilvános vita már az 1990-es évek közepén elkez-
dődött. A könyvben mind a priorizálás hívei, mind an-
nak ellenzői megszólalnak. A tanulmányok szerzői: prof. 
dr. Christoph Fuchs (a Német Szövetségi Orvosi Kamara 
ügyvezető igazgatója), dr. Klaus Theo Schröder (volt szö-
vetségi egészségügyi államtitkár), prof. dr. Dominik Groß 
(az aacheni egyetem professzora), dr. Jörg Carlsson (a 
Medicinsk Klinik Kalmar kardiológiai osztályának veze-
tő orvosa, a Giesseni Egyetem kardiológia professzora), 
Wolfgang Wodarg (Szociáldemokrata politikus, a Bundes-
tag-tagja), valamint a könyv kiadói: prof. Heinz Lohmann 
és dr. Uwe K. Preusker.

Bibliogáfi ai adatok: Lohmann/Preusker (Hrsg.), Priosie rung 
statt Rationierung: Zukunftssicherung für das Gesundheits-
system, 2010, VIII, 124 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-87081-
589-9. Economica)

2. táblázat. Priorizálási segédlet a coxarthrosis kezeléséhez Finnországban

Fájdalmak

Nincs fájdalom 0 pont
Megterhelés alatti enyhe fájdalom 10 pont
Közepesen súlyos fájdalom 20 pont
Nyugalmi helyzetben való súlyos fájdalom, mozgásban erős fájdalom 30 pont
Gyaloglás

Több mint 1000 m 0 pont
100–1000 m között 5 pont
Kevesebb, mint 100 m 10 pont
Egyéb funkcionális korlátozások (hegymászás, lépcsőn járás, 

cipő felhúzása, lábápolás, mosakodás stb.)

Nincs korlátozás 0 pont
Csekély korlátozások 5 pont
Közepesen súlyos korlátozások 15 pont
A mindennapi funkciók veszélyeztetése 30 pont
Klinikai lelet

Nincs lelet 0 pont
Csekély lelet 5 pont
Súlyos lelet 10 pont
A betegség esetleges progressziója a röntgenfelvételek szerint

Nincs veszély 0 pont
Mérsékelt veszély 10 pont
Nyilvánvaló kockázat 20 pont
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A svéd egészségügyi rendszer

Az egészségügyi ellátásért Svédországban a tartományi par-
lamentek („Landsting”) és az önkormányzatok felelősek. Az 
önkormányzatok hatáskörébe tartozik az otthoni ápolás és az 
idősotthonokban való ápolás, a tartományi parlamentekébe a 
kórházi és ambuláns orvosi ellátás.

Az egészségügy fi nanszírozása csaknem 90%-ban adókból 
történik, mindössze 13%-át fedezik a betegek direkt hozzájá-
rulásaiból vagy tiszta privát igénybevételtől. A fi nanszírozás 
kétharmada a „Landstingskatt”-ból, tehát a „Landstinget” ré-
szére befi zetett adókból, a többi kommunális adókból szár-
mazik. Az egészségügy irányítása politikai úton történik, a 
megválasztott tartományi parlamentek a politikai többség-

Priorizálás a kardiológia területén 
Svédországban 
A tudományos társaságok által kibocsátott hagyományos irányelvekkel ellentétben, Svédországban 
az 1990-es évek vége óta létezik egy irányelv a kardiovaszkuláris megbetegedések megelőzése, 
diagnosztikája, kezelése és rehabilitációja vonatkozásában, amely minden intézkedéshez valamilyen 
prioritást rendel. Ezek a prioritáslisták 1-től (magas prioritás) 10-ig (alacsony prioritás) terjednek, 
és legutóbbi, 2008. évi verziójukban olyan intézkedéseket is tartalmaznak, amelyektől el lehet 
tekinteni, és olyanokat is, amelyeket csak kutatási projektek keretében kell végrehajtani. Az irányelv 
kidolgozására a kormány adott megbízást, kidolgozása a legfelső egészségügyi hatóság irányításával 
egy multiprofesszionális teamre hárult. 

 Jörg Carlsson

1. táblázat. A priorizálás példái a kardiológia különböző területein 

Megbetegedés: Intézkedés Priorizálás 

STEMI (Anamnézis >12 óra): Akut angiográfi a/Perkután koronáriás intervenció 1
Akut koronáriás szindróma: Kezelés fondaparinux-szal 2
Stabil angina, objektív ischaemia jelei, normális balkamrai funkció, 1-2 érbetegség, bal elülső fal sztenózisa nem áll fenn: elsőként választott kezelés perkután koronáriás intervenció 3
Stabil angina: Fizikai tréning a kardiológiai rehabilitáció keretében 4
Kifejezetten szimptomatikus pitvarfi brilláció, az antiaritmiás terápia nem hatásos vagy nem tolerált: Pulmonalis vénás abláció 4
Hipertrófi ás obstruktív kardiomiopátia, kifejezett panaszok, intraventrikuláris grádiens, optimális gyógyszeres kezelés: Sebészeti myectomia 5
Szívelégtelenség NYHA (New York Heart Association Functional Class) II–IV. a gyógyszeres kezelés ellenére, szinuszritmus, bal oldali ventrikuláris ejekciós frakció csökkent, 
LBBB-Left Bundle Branch Blockage* ≥120 ms QRS-sel: Kardiális reszinkronizációs terápia 3
Szimptomatikus pitvarfi brilláció/pitvarlebegés >48 órás időtartam: Előzetes antikoaguláció nélküli elektrokardioverzió, transzözofageális echokardiogramm vizsgálat nélkül 8
Aszimptomatikus preexcitáció: Ablációs terápia 10
Akut koronáriás szindróma, elektrokardiogram, vérértékek és echokardiogram nem teszik lehetővé a biztos diagnózist, tüdőembólia és aortadisszekció
klinikailag lehetséges: CT, beleértve a koszorúerek CT-jét („triple-role-out”) Kutatás és fejlesztés 
Szív- és érrendszer tekintetében egészséges páciens: ASS-kezelés Nem végzendő
Tünetmentes beteg ismert ischaemiás szívbetegség nélkül: CT-koronáriás angiográfi a mint szűrés vagy kalcium-score Nem végzendő

2. táblázat. Regionális priorizálási projektek, Västerbotten tartomány 

példája. A szolgáltatások köréből kizárt kardiológiai beavatkozások.

Miokardiális szcintgráfi ára való beutalás jogának megvonása a nem kardiológusoktól. 
Ezeknek a betegeknek előzetesen be kell jelentkezniük a kardiológiai ambulancián.
A CKMB nem meghatározása (infarktus diagnózisaként) szívsebészeti beavatkozásokat követően.
Szívbillentyűhibás, nyilvánvalóan műthetetlen betegek számára nem végeznek rendszeres
kardiológus szakorvosi és echokardiográfi ás vizsgálatokat.
Biventrikuláris szisztémás betegek részére a pacemaker-kontrollt két vizsgálatra korlátozzák: 
az implantáció utáni első évire azt követően évente egy alkalomra. 
Standard rendszereknél a pacemaker-kontrollt évi egy alkalomra korlátozzák. 
Az enyhe és közepes szívelégtelenségben szenvedő betegek által az ápolónőnél tett 
látogatások számát csökkentik.
Szívinfarktus utáni betegeknél, akiknél további megbetegedések vagy a magas életkor miatt 
nem kerül szóba a (szív)műtét kérdése, nem végeznek terheléses EKG-t.
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től függően politikai vezetőket neveznek ki az egészségügyi 
intézmények élére.

A nagyobb cégek által alkalmazottaik részére fenntartott pri-
vát betegbiztosítók jelenleg még alárendelt szerepet játszanak. 
Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó személyzet rendszerint 
a tartományi kormányok alkalmazottja. Ezek azonban bel- és kül-
földi privát szolgáltatókkal is szerződéseket köthetnek. Az ilyen 
részletektől függetlenül az egészségügyi szolgáltatások fi nanszí-
rozása adókból történik, a szolgáltatások mennyiségét és minő-
ségét – szükséglet-felmérés alapján – a politika szabja meg.

A svéd prioritáslisták felépítése

A szív- és érrendszeri megbetegedések területén számta-
lan nemzeti és nemzetközi irányelv ismeretes. A gyakorló  

kardiológus akár teljes munkaidejét a különböző irány-
elvek böngészésének szentelheti. A szakmai szervezetek 
által kidolgozott „guideline”-ok esetén szerepet játszik a 
gyógyszer- és az orvostechnikai ipar általi szponzorálás. 
A svéd irányelvek sajátossága, hogy külső szponzorálás 
szóba sem jöhet, figyelembe veszik viszont az etikai és 
egészségügyi gazdasági vonatkozásokat, kidolgozásukba 
bevonták a nem orvosi személyzetet, valamint a beteg-
szervezeteket is.

A szerző a Medicinsk Klinik Kalmar (Svédország) 
Kardiológiai osztályának vezető orvosa, 
a Giesseni Egyetem kardiológia professzora.
(Fordította: Komáromi Béla, lektorálta: prof. dr. Naszlady Attila)

3. táblázat. A svéd nemzeti kardiológiai irányelvek módszerei és elvei, az európai és német „guideline”-okkal való összehasonlításban 

Módszer/elv  Svédország European Society of Cardiology Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

Megbízó Kormány Szakmai szervezet Szakmai szervezet
Bevezetés Hatóság (Socialstyrelsen) Szakmai szervezet Szakmai szervezet
Végrehajtás Hatóság (Socialstyrelsen) Szakmai csoport Szakmai csoport
Finanszírozás Hatóság (Socialstyrelsen) Szakmai szervezet Szakmai szervezet
Szponzorálás3 Nincs Gyógyszer- és orvostechnikai ipar Gyógyszer- és orvostechnikai ipar
Elfogultság problémája Csekély Nagyobb Nagyobb
Területi hatály Nemzeti Európai Nemzeti
Közreműködők Multiprofesszionális, teljes egészségügyi Szakorvosok Szakorvosok
 rendszer, betegszervezetek 
Gazdaság Egészségügyi gazdaságtani,  – –
 népgazdasági perspektíva
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– Először a gyökereiről érdeklődnénk: milyen családba született?
– Kevesen tudják, hogy Riskó Ignác volt Petőfi  Sándor egyik leg-
jobb barátja. Petőfi  úgy hívta, hogy „Niskó Ráci” – egy „elvetélt 
költő” volt, aki Szatmárnémeti környékén lakott. Petőfi  időnként 
náluk szállt meg. Riskó Ignác ismertette meg Petőfi t Szendrey 
Júliával. Riskó Ignácnak hat fi a volt – közülük a hatodik fi ú az én 
dédnagyapám volt. A nagyapám Debrecenben volt szabómes-
ter, a cíviseknek készített ruhákat. Édesapám állami tisztviselő 
volt, Mértékhitelesítő Hivatalt vezetett. Csodálatosan rajzolt és 
kézimunkázott, gyönyörű gobelineket készített. Az első világhá-
borúban már minden fi út behívtak a családból, ő pedig önként 
jelentkezett. Pár hónap múlva hadifogságba esett, majd elvitték 
Krasznojarszkba. Nyolc és fél év után tért haza a fogságból.

– Milyen iskolát végzett az édesapja?
– A Felsőipari Iskolába járt. Határozott, kemény ember volt. 
A háború utáni időkben gyakran kijárt a debreceni Nagyerdőbe 
„tucskózni” – vagyis a tuskókat kiszedni –, hogy haza hordja fűteni. 
A sok éhezés és egyéb problémák miatt azonban gyomorfekélyt 
kapott. Bevitték a klinikára Debrecenbe, ahol megoperálták, de 
olyan legyengült állapotban volt, hogy a műtét után meghalt. 

– Az édesanyja mivel foglalkozott?
– Édesanyám zeneművész volt, zeneakadémiai végzettsége volt 
énekből és zongorából, de kitűnően cimbalmozott is. Ő Kisúj-
szállásról származott, édesapámmal Pesten találkoztak. Szüleim 
között nyolc év korkülönbség volt, édesapám volt az idősebb. 
Ketten vagyunk testvérek. Volt egy húgom, aki pedagógusként 
dolgozott. Sajnos ő már nem él.

– Hol végezte tanulmányait?
– Édesapámat áthelyezték hivatalvezetőnek Debrecenből 
Nagykanizsára, majd Munkácsra. Úgyhogy a tanulmányaimat 

Nagykanizsán kezdtem a Piarista Gimnáziumban, de Mun-
kácson érettségiztem 1939-ben. Most éppen – felkérésre – a 
munkácsi m. kir. áll. Árpád Fejedelem Gimnázium történetét 
írom. Rajtam kívül már senki nem tudná ezt megtenni, mert 
azokból az időkből talán már senki sem él. Ez egy csodálatos 
iskola volt. Turchányi György volt a fi zikatanárunk, aki később 
Budapesten professzor lett, a történelemtanárunk pedig Ta-
kács Gyula, a Kossuth-díjas költő volt. Érettségi után beirat-
koztam az egyetemre. Diplomával a kezemben  az anatómiai 
intézetben kezdtem a karrieremet.

– Ki volt akkor az anatómus Debrecenben?
– Akkor Jankovich László prof., később Törő Imre prof., aki 
mellett magam is dolgoztam. Fontosnak tartom, hogy egy jó 
orvos előbb elméleti intézetben dolgozzon. Egy klinikus or-
vosnak meg kell tanulnia, hogy mindent abszolút pontosan 
kell végrehajtani, mint a laboratóriumban. Aztán a szülésze-
ti klinikára kerültem, majdnem szülész lettem. Egy éjszaka 
nyolc–tíz szülést vezettünk le.

– Mire emlékszik ezekből az időkből?
– Amit az ember tanul, vagy tanít, húsz év múlva már idősze-
rűtlenné válhat, de vannak olyan dolgok, melyek nem kopnak 
el az idők során. A második világháború idején Kovács pro-
fesszorral operáltunk, az első asszisztens általában Ruzicska 
magántanár volt, én pedig másodasszisztensként közremű-
ködtem. Egy ideig senki sem vette komolyan a légiriadót, 
mert amíg Szálasiék hadat nem üzentek, addig a gépek csak 
átrepültek felettünk a szovjet frontra. Így Debrecenben is volt 
légiriadó, de bombát sosem dobtak le. Amikor azonban ha-
dat üzentünk az amerikaiaknak, akkor elkezdték bombázni 
Debrecent. Éppen beteget műtöttünk, totál reszekció volt, 
nyitott hassal. A szirénázásra az egész klinika rohant lefelé, a 

Mellkassebészből lett 
gerincgyógyász – beszélgetés 
Riskó professzorral 
Prof. dr. Riskó Tibort, a magyar tüdő-, majd később gerincgyógyászat kiemelkedő személyiségét 
arra kértük, elevenítse fel pályáját. Több új műtéti eljárás kidolgozása mellett a professzor nevéhez 
fűződik a kakasszéki, a Fodor József Tbc Gyógyintézet, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
és az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet  ortopédsebészeti osztályának vezetése, az 
intézmények szervezése, korszerűsítése. Számos fiatal szakembert nevelt az évtizedek során. 

 Dr. Szepesi András, Bene Zsolt
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gyerekeket  pólyában, ruháskosárban vonszolták végig a fo-
lyosón, mindenki lement a pincébe. Kovács prof. tovább ope-
rált, Ruzicska fölnézett: „Professzor úr, bombáznak!” Kovács ki-
tekintett a szemüvege fölött, és nem szólt egy szót sem, csak 
operált tovább. Egy bomba becsapódott a klinika közelében, 
ettől már az egész épület remegett, felülről hullott a vakolat, 
a műtősök lepedőt tartottak a beteg hasa fölé. Akkor így szólt 
Ruzicska: „Professzor úr, egy bomba a klinika mellé esett”. Erre 
a professzor felnézett, és azt mondta: „Kolléga úr, ha kell, itt 
fogunk a beteggel együtt meghalni”. Ez a kép nagyon sokszor 
eszembe jutott, amikor a háborúban hasonló helyzetekbe ke-
rültem.

– Mikor és milyen céllal került a fővárosba?
– A szüleim jöttek Budapestre, ahol én átiratkoztam a Páz-
mány Péter Tudományegyetemre. Addigra már legalább 
négy Sas-behívót kaptam, de úgy gondoltam, hogy nélkü-
lem is meg lehet oldani ezt a háborút, minek vonuljak be. 
A városban járva megállítottak a Gellért szálló mellett álló 
nyilas karszalagosok, és azt kérdezték: „Maga miért van ci-
vilben?” Erre azt feleltem: „Azért vagyok civilben, mert nem 
vagyok katona.” „Nem katona?” – kérdezték – „Na, jöjjön 
csak”, és ezzel bevittek a Műegyetem aulájába, ahol már sok 
srác összegyűlt. Letettük az esküt, aztán a nyakunkba akasz-
tottak egy puskát, és énekszóval, menetben elindultunk a 
Gellért-hegy felé. Hirtelen légiriadó lett, és ordítottak, hogy 
mindenki fedezékbe, én is bebújtam egy árokba, előttem 
egy hatalmas bokor volt. Amikor vége lett a riadónak, ordí-
tottak: „Sorakozó!” Néztem, ahogy a többiek szépen össze-
álltak, gondoltam, nem hiányzom onnan. Mindenki elment. 
Jómagam meg szépen letettem a puskát, és hazamentem. 
Ha észrevesznek, helyben főbe lőnek. Az egyetemen meg-
szervezték a Tanzászlóaljat, ahol a tanulmányaik végén lévő 
orvosokat Halléba vitték. Ehhez a tanzászlóaljhoz engem is 
behívtak, úgyhogy kimentem feleségemmel együtt Halléba. 
Ott az az Orsós Ferenc professzor adta elő a törvényszéki or-
vostant, aki rájött, hogy Katinyban az oroszok végezték ki a 
lengyeleket, nem pedig a németek – ezért amikor Magyaror-
szág felszabadult, nem mert hazajönni. Orsós egyik mondása 
volt, ha valaki nagy „szamárságot” mondott: „Kérem, ennek 
még a fordítottja sem igaz!” Milyen bölcs dolog; hányszor 
jöttünk rá arra, hogy valaminek legalább a fordítottja igaz! 
Halléban megszereztem az orvosi diplomát – így a debrece-
nivel együtt két orvosi diplomám van. Bajorországban falusi 
orvosként dogoztam. Télen sível jártam a hegyi utakat, ha 
beteghez, vagy szülő nőhöz hívtak.

– A háború végeztével újra Budapestre került?
– A szüleimmel együtt visszatértünk Debrecenbe, ám ott nem 
ismerték el a diplomámat, így a második szigorlattól kezdve 
minden vizsgát újra le kellett tennem. Nem tudtam dolgoz-
ni, nem volt fi zetésem. Az édesapám akkor már meghalt, az 
édesanyámnak ötven forint volt a nyugdíja. Kecskéket tartot-
tam, a tejet még el is adtam. Miután megszereztem az utolsó 
vizsgát is, az Auguszta Szanatórium tüdősebészeti osztályára 
kerültem, ahol általános sebészettel is foglalkoztunk, hiszen 
a fertőzött, tbc-s betegeket, akármi bajuk volt, nem lehetett 
nyilvános kórházba áttenni. Akkoriban kaptam egy jelentős 
támogatást a Joint szervezettől. Pongor Ferenc igazgató tud-
ta, milyen nehéz körülmények között éltem, ezért döntött 
úgy, hogy én kapjam a Joint-ösztöndíjat. Legfi atalabb orvos-

ként kijelöltek, hogy foglalkozzam a csontízületi gümőkórral. 
Sztreptomicin hiányában reménytelen betegségnek számí-
tott, magas halálozással járt. A betegek, az akkori zsargon 
szerint, feküdtek a „matrac sírban”. Rövid idő múlva kinevez-
tek Kakasszékre, ahol elkezdtem nagyobb számú beteggel a 
csonttuberkulózissal foglalkozni.

– A szakma ott ismerte meg Önt.
– Tovább folytattam a tüdősebészetet is. Egyszer B. V. 
Petrovszkij professzor – aki 1949-től a III. sz. Sebészeti Klini-
kát vezette – lejött hozzám Kakasszékre. Tolmács segítségével 
megkérdezte: „Hány betege van?” „Száztíz” – válaszoltam, és 
kérte, egyenként nézzük végig mindet. Közben elmondatta 
velem, hogyan kezelem vagy kezelném őket. Aztán elment 
úgy, hogy egy árva szót nem szólt. Néhány hónappal ké-
sőbb a minisztériumból kaptam levelet: jöjjek fel, mert en-
gem szemeltek ki, hogy a Fodor Szanatóriumot alakítsuk át 
extrapulmonalis tbc intézetté. Akkor még nem értettem, hogy 
miért engem választottak Kakasszékről, de később kiderült. 
1956-ban ugyanis mindenkinek kiadták a káderanyagát, az 
enyémre Petrovszkij ráírta, hogy szerinte képes lennék megol-
dani ezt a problémát. A spondylitis tbc-s, bénult betegeknek 
néha félévet, vagy akár egy teljes évet kellett várni arra, hogy 
az osztályra kerüljenek, mert nem volt elegendő ágy. Ezért a 
minisztérium elhatározta, hogy létrehoz egy extrapulmonalis 
tbc-s intézetet.

– A Fodor József Szanatórium első világháborús járványkór-
ház volt. A két háború között alakították tbc-intézetté.
– Akkor már düledező épületegyüttes volt, amit teljesen fel 
kellett újítani. Kályhával fűtöttünk, a rokonok hozták a szom-
szédos erdőből a fát, mert kevés volt a szén. Központi fűtést, 
műtőket kellett teremteni, röntgengépet, rétegvizsgálót 
szerezni. Egyetlen röntgenkészülékünkkel csak a mellkast le-
hetett átvilágítani, a csontbetegeket a Péterfy Sándor utcai 
Kórház röntgenjébe vittük. Rájöttem, hogy olyan intézetet 
kell létrehoznunk, ahol – ha kell, egyidejűleg –  kezelni lehet 
minden szervi tbc-t. Urológiánk, nőgyógyászatunk, belgyó-
gyászati, sebészeti osztályunk, bőrgyógyászatunk volt, én pe-
dig értettem a tüdősebészethez. Elrendeltem, hogy minden 
beteget, az összes szempontból vizsgáljanak ki – ha bekerült 
például egy csont tbc-s nőbeteg, akkor azt lássa a nőgyógyász 
is. Ennek kapcsán arra jöttünk rá, hogy a tüdő tbc-s nőbetegek 
gyakran azért nem képesek teherbe esni, mert tünetmentes 
tbc-s petevezeték-gyulladásuk is volt. Miután azt elkezdtük 
lokálisan kezelni, közben gyógyítottuk a csigolya-tuberkulózi-
sát is. Azóta sincs ilyen komplett kezelés a világon.

– Hogyhogy nem kapott el ebben a közegben soha fertő-
zést?
– Sajnos kaptam. Tüdőfolyamatom volt, azt is a háború ide-
jén kaptam, amikor keveset ettem, éhes voltam, sokat dol-
goztam. Aztán meggyógyultam, pedig akkor még nem volt 
streptomicin.

– Számos – és nemcsak kizárólag orvosi – újítás is fűződik az 
Ön nevéhez.
– Amikor a Műszerészképző Tanműhely vezetője voltam, mi ál-
lítottuk elő az első hazai, valóban használható „kerekesszéket”. 
Az akkori, kezdetleges, láncáttételes székekkel ugyanis nem 
lehetett a lakásban közlekedni, egy asztalt is nehéz volt velük 
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megközelíteni. A hátsó keréknek megfelelt a biciklikerék, de 
az első kerékhez a roller kereke kicsinek bizonyult, a bicikli- 
meg a rollerkerék között pedig nem volt átmenet. Kimentem 
hát a Csepeli Kerékpárgyárba, és kértem az elképzelt méretű 
kerékből. „Semmi akadálya – mondták –, hány ezer darab kel-
lene belőle?” Mondtam, hogy egyelőre húsz darab. „Ha száznál 
tart, akkor jöjjön vissza, és akkor majd ráállunk” – hangzott a 
válasz. Műszerészképző Tanműhelyünk megoldotta a problé-
mát, egy kisebb szériában aztán elkezdtük sorozatgyártásban 
készíteni a – ma is használatos -  kerekesszékeket.

– Kikkel dolgozott együtt?
– Kitűnő munkatársaim voltak a vezetésben és a betegellátás-
ban. Közöttük jó néhány, korábbi munkakörükből eltávolított, 
„deklasszált” személy volt. Főkönyvelőnk az akkori Pénzügy-
minisztérium vezető munkaköréből került hozzánk. Vezető 
műtősnőm korábban apáca rendfőnök, a portásunk Horthy 

Miklós egykori tábornoka, az ápolónők jelentős része 
apáca volt. A Kísérleti Kisállatternyésztőt egykori rom. 
kat. teológiai tanár vezette. Több nyelvet is beszélő tit-
kárnőm grófi  családból származott. Kitűnő és merész 
gazdasági vezetőnk, „gondnokunk” volt. Csak így, az Ő 
segítségükkel tudtam ellátni az osztályvezetés, a műté-
tek végzése mellett az intézet vezetési és egyéb felada-
taimat. Itt éltük át az 1956-os forradalmat is. Sok nehéz-
séggel, de biztosítani tudtuk a 400 beteg és a hozzánk 
került sebesültek ellátását. Egyikük: Márity László, Bu-
dakeszi 1956-os mártírja, sajnos erőfeszítésünk ellenére 

az Intézetben halt meg. Róla Budakeszin utcát is 
elneveztek. Az Intézetünkkel kapcsolatos 1956-
os eseményekről Erdőss Pál rendezésében, ne-
ves színészek közreműködésével fi lm is készült, 
amelyet a Forradalom 50.-dik évfordulóján mu-
tattak be, „Budakeszi srácok” címmel. Ez, Erdőss 
Pál utolsó rendezése volt, nem sokkal később 
elhunyt. A forgatókönyv Kovács István, a kitűnő 
író, költő, történész, diplomata, „ A gyermekkor 
tündöklete” c. könyve alapján készült. Szemé-
lyes élményei alapján írta, hiszen gyermekkorát, 
a forradalom heteit a Fodor Szanatóriumban 
élte meg. Édesanyja ott dolgozott. 

– Miután rendbe hozta a Fodor Szanatóriumot, hogyan 
került a Korányiba?
– Sejtettem, hogy előbb-utóbb meg fogják szüntetni a 
tbc-s osztályokat. Így is lett, a Fodort átalakították moz-
gásszervi rehabilitációs intézetté. Ennek előkészítését 
megkezdtük: a gerincsérült, bénult betegek rehabili-
tálásával, a gerincferdüléses gyermekek iskola szana-
tóriumi és műtéti kezelésével.  Éppen egy gyönyörű 
központi épület kialakításának tervein dolgoztunk, 
a minisztériumban azonban azt állították, hogy erre 
nincs pénz. Ígéretet kaptam, hogy ennek ellenére kor-
szerű körülményeket hoznak létre. Először a Fodorban 
akarták emelni azt az új sebészeti épületet, ami később 
a Korányiba került. Mosolygó Dénes főosztályvezető ez-
zel együtt engem és néhány munkatársamat áthelyez-
tetett, így tulajdonképpen engem az épület „vitt” oda.

– Ki volt akkoriban a Korányi igazgatója?
– Egy ideig a Dessauer Pál, majd Böszörményi Miklós 
prof. A Korányiban  tudományos osztályvezető lettem, 

a Fodorban lemondtam az igazgatásról, mert már belefárad-
tam a vég nélküli adminisztrációba. Abban az időben az igaz-
gatónak mindent láttamozni, utalványozni kellett, még ha 
csak egy villanyégőt vettek is. Nagy zsákban hozták az aláírni 
való papírokat. 

– Milyen eljárást használtak a szkoliózis terápiájában?
– A Korányiban vezettem be a Harrington-féle műtéti mód-
szert. Amikor IREX-ösztöndíjjal, hosszabb ideig tartózkodtam 
Paul Harringtonnál, Houstonban, napokon át beszélgetett ve-
lem, és meggyőzött arról, hogy ez egy jó módszer. – Az akkor 
már nyugdíjas Harringtonnak közel ezer röntgenképe volt, 
amelyeket tanulmányoztunk. A Harrington-technikának azon-
ban volt egy problémája, hogy amikor az operatőr, altatásban, 
megfelelő előkészítés nélkül, nagy erővel kinyújtotta a gerincet, 
a gerincvelő erre nem volt felkészülve. A háti gerincszakasznak  

Riskó Tibor orvos, tüdôgyógyász, ortopédsebész, rehabilitáci-
ós szakorvos. Debrecenben született, 1923-ban. Tanulmányok: 
Debreceni Tudomány Egyetem 1941–44, Pázmány Péter Tu-
domány Egyetem 1944, Magyar Egyetemek Orvostudományi 
Kara, Halle-Saale 1944–45, DOTE 1946–48. A debrece-
ni Anatómiai-Biológiai Intézetben kezd dolgozni (1943–49), 
késôbb a Szülészeti-nôgyógyászati Klinika, majd az Állami 
Tüdôgyógyintézet Tüdôsebészeti osztályának munkatársa. 
1949–52 között a kakasszéki Csontízületi Tbc és Mellkas-sebé-
szeti osztály vezetô fôorvosa. 1952–65 között a budapesti Fodor 

József Tbc Gyógyintézet igazgató fôorvosa, a rokkantakat átképzô 
Mûszerészképzô Tanmûhely és a Kísérleti Kisállat Tenyésztô vezetôje. 
Megszervezte az extrapulmonalis tbc-s betegek 
országos ellátását. 1965–66 között az Or-
szágos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 
Ortopédsebészeti osztály vezetôje. 1972-tôl 
1981-ig az Országos Ortopédiai Intézet igaz-
gatóhelyettese. 1974–86 közötti idôszakban az 
Egészségügyi Fôiskolai Kar Gyógytornászképzô 
Szakának vezetôje. 1976-tól 1984-ig az ORFI 
Ortopédiai osztály vezetôje. 1977–82 között az 
OTE reumatológiai tanszékén egyetemi tanár. 
1982–88-ig ortopédiai tanszékvezetô egyetemi 
tanár (OTE–HIETE). 1988-ban vonult nyug-
díjba. 1988 – prof. emeritus. Kutatási területei: 
általános ortopédiai problémák, a reumatoid 
artritiszes, a gyulladásos és degeneratív, a da-
ganatos csont-ízületi betegségek, a perkután csontbiopszia, a gerinc-
ferdüléses gyermekek konzervatív és mûtéti kezelése, mellkasi orto-
pédia, a gerincsérült, bénult betegek ellátásának, rehabilitálásának 
megszervezése, a korszerû gerincstabilizáló, nagyízületpótló-mûtétek. 
Az orvosi tevékenység elvi-, szociológiai kérdései, a hazai orvostudo-
mány története. Több hazai tudományos orvosi társaság és szövetség 
tagja: 1980–84 a TMB klinikai szakbizottság tagja, elnöke a Magyar 
Orvosi Kamara „nyugdíjas orvosok ügyeivel foglalkozó bizottságá-
nak”, a Magyar Ortopédiai Társaság Dollinger Gyula Emlékbizott-
ságának. Az MTA „Köztestületének” tagja. Szakmai elismerései: Ki-
váló Orvos (1961), Korányi Emlékérem (1962), Markusovszky-díj 
(1965), Nimród Emlékérem (1980, 1996), Dollinger Gyula Emlék-
érem, MOTESZ-díj (1988), Magyar Gerinc Társaság életmûdíja 
(1993), Belák Sándor Emlékérem (1995). A csehszlovák Purkyné 
Társaság és az Unitas Spondylochirurgorum et spondylarthrorum 
tiszteletbeli tagja. Az orvostudományok kandidátusa (1962), majd 
doktora (1971). 225 közleményt és több könyvfejezetet írt. Özvegy 
(nôs: 1944–1996-ig, dr. Harkó Viola). Gyermekei: Zoltán 1945, Ág-
nes 1946, Géza 1949, Judit 1954. 11 unokája és 6 dédunokája van 
(2009-ig). Hobbija: vadászat, zenehallgatás, olvasás, gondolkozás.
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különösen érzékeny a vérellátása, ha nyújtáskor ez megsérül, 
akkor megbénul a beteg. Ezért itthon, dr. Tomori István kollé-
gámmal közösen, a Duckroquet-módszerrel kilazítottuk a ge-
rincet. A műtét előtt nyújtott helyzetben készült röntgenképen 
láthattam, meddig nyújthatom a gerincet, hogy a gerincvelő, 
és annak vérellátása még ne károsodjon.

– Hogyan szerezték be a beavatkozások-
hoz szükséges műszereket?
– Csigolyatuberkulózissal kezeltem egy 
beteget, aki miután meggyógyult, 1956-
ban disszidált Svédországba. Hazajött lá-
togatóba, és kérdezte, miként fejezhetné 
ki a háláját. „Nekem semmivel – mondtam 
–, de segítené az országot, ha szerezne bi-
zonyos műszereket”. Ezt követően vissza-
utazott, gyűjtést rendezett a svédországi 
magyarok körében, akik kifi zették, és ide 
szállították a megrendelt műszereket. Né-
hány év múlva elküldték egy megbízott-
jukat, hogy megnézzék, hogyan végzem 
ezt a fajta műtétet.

– Meddig volt a Korányiban? 
– Míg az Országos Reumatológiai és 
Fizio terápiás Intézetbe (ORFI) nem men-
tem, vagyis 1976-ig. Magyarországon 
akkor még nem volt „reumasebészet”-i 
tevékenység, ezért kiküldtek Heinolába 
(Finnország) tanulmányútra. Nagyon megtetszett a reuma-
tológusok és az ortopédorvosok ottani együttműködése. 
Rájöttem arra, hogy ez a kulcsa annak, hogy megfelelő 
időben megtörténjen a műtét. Azt is Heinolában tanultam 
meg, hogy a műtét után helyezzük vissza a beteget a re-
umatológiai osztályra, ha nincs probléma. Ez volt az úgy-
nevezett „Heinola-modell”, amit sikerült nem csak az ORFI-
ban, de más intézetekben is bevezetni. 

– Ezután elérkezett a totál protézis korszaka.
– Ráéreztem arra is, hogy a totál protézis a jövő útja. Ezt is 
külföldön kellett elsajátítani. További kérdés volt, hogy mi-
lyen protézist vegyünk, mert akkor még idehaza nem gyár-
tották. Dr. Aczél György – akkori minisztériumi főosztályve-
zető – műszaki szakemberekkel együtt kiküldött Angliába, 
Csehszlovákiába, Hollandiába, Amerikába, Bulgáriába és a 
Szovjetunióba, hogy megnézzük, ezen országokban gyár-
tott protézisek közül melyik a legjobb és a legkedvezőbb 
árú. A gyárakban azt láttam, hogy addig, amíg a protézis a 
dobozba kerül, legalább tizenöt kontrollon megy keresztül, 
és ha a tizenötödiknél nem megfelelő, akkor visszadobják az 
olvasztóba. Dr. Manninger Jenővel létrehoztunk egy „totál 
endoprotézis bizottságot”. Közös értekezleten a műtétre ki-
jelölt beteget be kellett mutatni, megbeszéltük az indikációt, 
és később megvizsgáltuk a műtéti eredményt is. Ha egy fő-
orvos jelentkezett, hogy szeretne protézisműtétet végezni, 
akkor egy-két hónapra felrendeltük dr. Manningerhez vagy 
magamhoz. Amikor már jól elsajátította a műtéti fogásokat, 
akkor lementem hozzájuk, ők pedig kiírtak két műtétet. Az 
első műtétet én, a másodikat már ők végezték el. Ha már biz-
tonsággal dolgoztak, akkor további műtéteket engedélyez-
tünk számukra.

– Úgy hírlik, Ön „fedezte fel” dr. Medve Lászlót, a későbbi mi-
nisztert.
– Országos intézet igazgatóhelyetteseként gyakran jártam 
kiszállásokra, dr. Mosolygó Dénessel együtt. Ilyen alkalmak-
kor, az esti protokoll vacsora helyett én a fi atal orvosokkal 
beszélgettem. Hazafelé jövet a főosztályvezető megkérdezte, 
kikkel találkoztam. Azt feleltem egyik ilyen alkalommal, hogy 

nagyon jó benyomást tett rám egy értel-
mes, fi atal doktor – Medve László a neve. 
Fél évvel később Dénes felhívta magához, 
minisztériumi előadó lett, később saját te-
hetségének köszönhetően miniszter. Med-
ve László ezt sosem felejtette el nekem. 
Nem sokkal a halála előtt találkoztunk az 
Akadémia előtt, és azt mondta: „Tibor, ha 
te akkor nem jössz el Lengyeltótiba, leg-
feljebb ott főorvos lettem volna, és nem 
miniszter”.

– Hogyan alakult meg a főiskolai szintű 
gyógytornászképzés?
– Schulteisz Emil miniszter azzal bízott 
meg, hogy szervezzem meg a gyógytor-
nászok főiskolai szintű képzését. Gardi 
Zsuzsa lett a helyettesem, mert ismertem 
szakmai tudását – a középszintű oktatást 
szervezte az ORFI-ban. A főiskolai képzés 
úgy zajlott, hogy a lényeges dolgokba 
beleszóltam, az operatív vezetést Zsuzsa 

végezte, mert én nem értettem a gyógytornához. Később az 
Orvostovábbképző Intézetben azt a feladatot kaptam, hogy 
szervezzem meg az Ortopédiai Tanszéket. Ezt meg is tettem, 
majd ezután – 65 éves koromban – nyugdíjba vonultam.

– Miként találta meg beosztottjaival a megfelelő hangot?
– A klinikai munkát „félkatonai” szervezetként kell végezni, 
jómagam azonban sosem parancsoltam senkinek. Reggel be-
jöttek referálni a munkatársaim, hogy milyen műtétek lesznek 
aznap, és ha nem értettem egyet valakivel, aki már gyakorlott 
volt az ortopédiai műtétek végzésében, annak azt mondtam: 
„Felnőtt ember vagy, tégy, amit jónak gondolsz, de én ezt 
tenném!” Soha nem fordult elő, hogy mást csinált volna az 
illető, mint amit én javasoltam neki. Így nőtt fel egy „garnitú-
ra”. A Parlamentben is volt olyan orvos, aki felhívott, amikor 
a honlapom megjelent, hogy „életem legemlékezetesebb két 
éve az volt, amit műtősként töltöttem nálad”. Az egyházi gim-
náziumban végzett és egyéb „deklasszált elemeket” ugyanis 
akkor gyakran nem vették fel az egyetemre. Én viszont műtős-
nek alkalmaztam őket, és akikről láttam, hogy megérdemlik, 
mindent megtettem értük: egészen a rektorig elmentem, és 
két-három év múltán felvették őket.

– Milyen elvek szerint oktatott az orvosképzésben?
– A medikus- és a szakorvosoktatás alapjaiban különböző-
ek – mindkettővel foglalkoztam. A medikusoktatásban min-
den évben új csoporttal találkozunk előadóként, tehát szinte 
ugyanazt a tananyagot lehet előadni, kiegészítve a legaktuá-
lisabb eljárásokkal. A szakorvosképzés, továbbképzés eseté-
ben ez nem így van, mert ott a hallgatók között ülhet olyan is, 
aki bizonyos specifi kumokat jobban ismerhet, mint az előadó. 
Tíz évig szakvizsgáztattam is, de soha nem buktattam meg 

Paul Harrington  és Riskó Tibor
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senkit. Minden szakorvosjelölttel szót értettem: pontosan 
meghatároztam számukra, hogy milyen feltételekkel – meg-
felelő nyelvismeret, publikáció, gyakorlat stb. – mehetnek át a 
szakvizsgán. Soha nem fordult elő, hogy valaki ne teljesítette 
volna azt.

– Számos utódot, vezetőt is kinevelt.
– Minden fi atal orvost felkészítettem arra, hogy miután meg-
szerezte a diplomát, körülbelül öt év, amíg szakorvossá lesz. 
Azt tanácsoltam, hogy ezután „dolgozza be” magát valamely 
területre, és ha abból öt év múlva nem tud többet, mint én, 
akkor miért maradnánk itt mind a ketten. Hozzátettem, hogy 
„nem én fogok elmenni”. Így „alakultak” ki a legjobb munka-
társaim, akik beosztott orvosként is „vezetők” voltak. Azokon 
a részlegeken, egy héten csak egyszer viziteltem, mert biztos 
voltam benne, hogy jól végeznek mindent. Vezetési tapaszta-
lataimat „ Tanszékelhagyó előadásomban” részletesen leírtam.  
(http://riskotibor.wordpress.com)

– Nagy tisztelettel, odafi gyeléssel ápolja Dollinger Gyulának, a 
hazai műtéti ortopédia megalapozójának emlékét.
– Dollinger óriási egyéniség volt, hatalmas gárdát nevelt 
fel, olyanokat, mint például Illyés Géza, 
Makai Endre, Verebély Tibor stb. – hosz-
szan lehetne még sorolni a neveket. Ezért 
megalapítottuk a „Dollinger Gyula Emlék-
érmet”, amelyet minden évben az Orto-
péd Kongresszuson, ünnepélyes keretek 
között adunk át. A kitüntetett „Dollinger 
Emlékelőadást” tart. Megalakítottuk a 
„Dollinger Gyula Emlékérmesek Klubját”. 
Minden év márciusában, Dollinger halá-
lának évfordulójakor, az Akadémia klub-
helyiségében díszvacsorát tartunk. Ide 
minden Dollinger-emlékérmest meghí-
vunk a feleségével – vagy a kísérőjével – 
együtt. Elmondja a „Pohárköszöntőt”, az 
ünnepi alkalomhoz illő, maga választott témából. Az elhunyt 
kollégáinknak özvegyét, vagy addigi kísérőjét erre az estére 
búcsúzóul meghívjuk. Felolvassuk azt a „laudációt”, amely 
az emlékérem átadásakor elhangzott, hiszen ebben minden 
összefoglaltatott, amit addig elért. Ezzel búcsúzunk el Tőle.

– Önt talán még az ország határain túl is ismerik.

– Bejártam a világot, tanultam vagy dolgoztam többek kö-
zött Svájcban, Angliában, az USA-ban, Finnországban, Bul-
gáriában, az NDK-ban, az NSZK-ban, Jemenben és Indiában. 
Az utolsó kettőben felajánlották azt is, hogy maradjak ott, az 
otthoninál sokkal több jövedelemmel. Én azonban hazajöt-
tem. Schultheisz Emil minisztersége idején az albánok rossz 
viszonyban voltak a Szovjetunióval, és mivel a Nyugat sem 
fogadta be őket, nem tudták magasabb szintű ellátásra hová 
küldeni az albán betegeket. Ezért sok súlyos beteg került hoz-
zánk műtétre. Mivel már sokat foglalkoztam a szkoliózissal, és 
Albániában is számos ilyen beteg gyerek volt, sokat megope-
ráltam. Az is befolyásolta a tevékenységet, hogy akkoriban 
egyedül a Malév gépek jártak Tiranába. Mostanában járt Albá-
niában egyik – fontos szerepet betöltő – orvos politikusunk.  
Tőle tudtam meg, hogy Albániában még mindig emlékeznek 
rám. Nagy öröm és megtisztelő ez számomra.

– Nyugdíjas korában is meglepően aktív: weboldalt működ-
tet, számos írása lát napvilágot.
– Írtam például egy cikket: „Gondolatok a magyar egészségügy-
ről, hogyan tovább...?” címmel is (Medi/art 2008/2). Egy másik 
írásomban, a „Gondolatok az orvosi fi lozófi áról” címűben kifej-

tem, hogy gyakran a hippok-
ratészi esküre hivatkoznak, 
amely nem fi lozófi a, hanem 
egy működési szabályzat. Az 
említett cikkemben a „van-e 
önálló orvosi fi lozófi a?” kér-
désre azt a választ adom, 
hogy nincs! A fi lozófi a elveit 
azonban alkalmazni kell, ide 
tartozik például a diagnózis 
tisztázása is. Az orvosnak 
mindig szem előtt kell tarta-
nia, hogy amikor ismerteti a 
beteggel a kialakított diag-
nózist, akkor azt a mostani 

tudása, a jelenlegi vizsgálati lehetőségei alapján határozta meg. 
A fi lozófi a alapján tisztában kell lennie azonban azzal, hogy az 
igazság megismerése egy folyamat. Ezért a diagnózis tisztázása 
is egy folyamat, amit folyton frissíteni kell. Az ember soha nem 
nyugodhat bele abba, hogy már mindent tud, és nem kell to-
vább fejlődnie. Igen, tanulni mindig kell, mert az igazság meg-
ismerése aktív közreműködést igényel.

Munkatársi körben
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Kártérítési felelősségről általában

Nem változik a jelenlegi szabályokhoz képest, hogy tovább-
ra is kimentő kártérítési felelősségi rendszer lesz, aminek lé-
nyege, hogy azt vélelmezik, hogy a károkozó kárt okozott, és 
neki kell kimentenie magát a felelősség alól. Az egészségügy 
területén tehát nem változik, hogy azt vélelmezik egy eljá-
rásban, hogy a szolgáltató nem az elvárható gondossággal 
járt el vagy nem megfelelően tájékoztatott, és a szolgálta-
tónak kell igazolnia ennek ellenkezőjét, és ha ez nem sike-
rül, a kártérítési felelőssége a vélelem miatt is fennáll. Az új 
törvényben azonban eltérően kerül szabályozásra a kimen-
tési lehetőségek terjedelme, ha szerződésszegésért, vagy ha 
szerződésen kívüli károkozásért állapítják meg a károkozó, 
esetünkben az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelős-
ségét.

Kártérítési felelősség szerződésszegéssel okozott 
károkért

Mindig nagy vita volt, hogy az egészségügyi szolgáltatást 
egy szolgáltató a betegeknek szerződés alapján nyújtja-e 
vagy nevesített szerződés nem áll fenn közöttük. Ezt jog-
szabály korábban és az új törvényben sem határozza meg. 
A bírói gyakorlat egyre inkább olyan irányban mozdult el, 
hogy a beteg (fogyasztó) és egészségügyi szolgáltató kö-
zött megbízási szerződés vagy megbízás tartalmú fogyasz-
tói szerződés áll fenn. Ilyen értelmezés esetén a betegnek 
okozott kár az előzőekben említett szerződésnek a meg-
szegését jelenti, tehát szerződésszegéssel okozott kárnak 
minősül.

Az új törvény szerint, aki a szerződés megszegésével a 
másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést az el-
lenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amely a 
szerződéskötés időpontjában nem kellett számolnia és nem 
volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését 
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

Ez a szabályozás szigorúbb, mint a jelenlegi, amelyik a 
kárt okozótól azt várja el, hogy azt igazolja, hogy úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ez utóbbi 
már nem lesz elegendő az új törvény hatályba lépése után, 
ha csak ezt tudja igazolni egy szolgáltató, akkor a kártérítési 
felelősségét megállapítják. Azt is igazolnia kell a szolgálta-
tónak, hogy az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény 
okozta a kárt, amellyel nem kellett számolni a szerződéskö-
tés időpontjában. Ez a két feltétel együttes, tehát ha csak azt 
igazolná, hogy az ellenőrzési körén kívül esett, de azzal le-
hetett számolni a szerződéskötés időpontjában, vagy ha ez 
utóbbit igazolja, de a károkozás az ellenőrzési körén belül 
történik, a kártérítési felelősség alól nem tudja magát tisz-
tázni a károkozó.

Ez az egészségügyi szolgáltatás szintjén azt jelenti a bírói 
gyakorlat alapján kialakított igen szűk körű kimentési kö-
rülmények, amikor egy szolgáltató igazolni tudja, hogy az 
elvárható gondossággal járt el, illetve teljes körűen tájékoz-
tatott, tovább korlátozódnak. A beavatkozások kockázata, 
ami az egészségügyi szolgáltatást nyújtó tevékenységével 
összefüggésben következhet be, arra nem igazolható, hogy 
az a szolgáltató ellenőrzési körén kívül esik. A beavatkozá-
sok ismert szövődményeivel, azok százalékos előfordulási 
gyakoriságától függetlenül, ha nem is a szolgáltató tevé-
kenysége miatt alakulnak ki, tehát az ellenőrzési körön kí-
vül esnek, de azok esetleges bekövetkeztével, mivel ismert 
szövődmény, számolni lelet. Látható vagy az egyik vagy a 
másik kimentési feltétel nem valósul meg, így az egészség-
ügyi szolgáltató gyakorlatilag elveszti annak igazolási lehe-
tőségét, hogy az elvárható gondossággal járt el, és kizárólag 
azzal védekezhet, hogy a betegnek okozott kárnak semmi 
köze az általa végzett egészségügyi szolgáltatáshoz, vagy 
részben nincs köze. Ez utóbbi esetben is azonban, teljes lesz 
a kártérítési felelőssége, legfeljebb a kártérítés mértéke lesz 
alacsonyabb, mint ha kizárólag a mulasztás miatt követke-
zett volna be a kár.

Ez a felelősségi forma közelít az objektív felelősség-
hez, illetve a kártalanításhoz, ahol nem szükséges a 

Cseberből vederbe? 
Az Országgyűlés 2009. november 9-én fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX 
törvényt, ami várhatóan 2011-ben hatályba is lép. Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségét 
több új rendelkezés is érinti, érdemi eltéréssel a jelenlegi jogszabály által előírtakhoz képest. 
Természetesen továbbra sincs az egészségügyi szolgáltatással összefüggő kártérítést szabályozó speciális 
rendelkezés a törvényben, de a kártérítési felelősség általános előírásainak, a kártérítés mértékének, 
a felelősségbiztosításnak, illetve a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíjnak az új előírásai 
mindenképpen indokolják azok bemutatását és a szolgáltatók részéről új védekezési taktikák kialakítását. 

 Dr. Simon Tamás
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marasztalához  hibát (felróhatóságot) igazolni, hanem csak 
egyelten kérdés van, hogy egy adott károsodás miért kö-
vetkezett be. A jogszabály azonban nem kártalanítási fe-
lelősséget határoz meg, tehát elvileg megadja az esélyt 
az egészségügy számára is, hogy a bírói gyakorlatot úgy 
alakítsa, hogy ennek során meghatározzák, hogy az egyes 
típus kártérítési ügyekben (pl. diagnosztikai tévedés, mű-
téttechnikai hiba, kórházi eredetű fertőzések stb.) mi minő-
sül olyan körülménynek, ami megfelel az új kimentési fel-
tételeknek. Ez egy lehetőség az egészségügy számára, ha 
nem él vele pár éven belül ugyanúgy jár, mint a jelenlegi 
rendszerrel, hogy a szolgáltatóktól elvárható gondosságot 
már a bírói gyakorlat szinte olyan tágan értelmezi, mint az 
új polgári törvénykönyv fenti előírása.

A másik lehetőség az egészségügy számára, hogy azt pró-
bálja a bírói gyakorlattal elfogadtatni, akár jogalkotással is, 
hogy egészségügyi szolgáltató és beteg között nem szerző-
dés áll fenn és ebben az esetben a szerződésen kívüli kár-
okozás eltérő szabályait kellene alkalmazni.

Kártérítési felelősség szerződésen kívül okozott 
károkért

Abban az esetben, ha egészségügyi szolgáltató és beteg kö-
zött nem jön létre az előzőleg nevesített szerződés, vagy a 
károkozó tevékenység ezen a szerződésen kívül esik, szer-
ződésen kívüli károkozásról beszélhetünk. A bírói gyakorlat-
ban több olyan ítélet is van, amelyik ez kapcsolatot emeli ki, 
és nem szerződésről rendelkezik.

A szerződésen kívüli károkozással összefüggésben az 
új törvény megtartotta a jelenlegi felróhatóság alapú, ki-
mentési felelősségi rendszert, és felelősséget úgy szabá-
lyozta, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz (minden 
károkozás jogellenes a törvény szerint), köteles azt megté-
ríteni, mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható. Ebben az esetben a szolgáltató a károkozás 
vélelem alól mentesülhet, ha igazolja, hogy az elvárható 
gondossággal járt el, illetve csak akkor marasztalják, ha az 
előzőekkel ellentétes magatartása és a bekövetkezett kár 
között ok-okozati összefüggés áll fenn. Szélesebb, tehát 
a kimentési lehetősége a szolgáltatónak ilyenkor, mint a 
szerződésszegésért történő felelősségnél. Természete-
sen a szolgáltató számára akadály lesz a bírói gyakorlat 
elmúlt 20 évében kialakított széles körű felelősség, ami 
mellett nehéz bizonyítani az elvárható gondosságot, de a 
lehetőség adott. Sőt, ha a szolgáltatói oldal el tudja érni, 
hogy a szerződésen kívüli felelősség szabályai kerüljenek 
alkalmazásra, még arra is hivatkozhatna, hogy a bírói gya-
korlatban kialakult szélesebb körű értelmezések inkább a 
szerződésfelelősség körében lennének érvényesíthetőek, 
tehát nem kizárt, hogy a törvény hatályba lépése után 
egy-két évig tágítani tudnák a szolgáltatók a kimentési 
lehetőségeiket.

A károsultak nyilván a szerződésszegésért történő fele-
lősség szabályait kívánnák érvényesíteni, míg a szolgáltatói 
oldal inkább a szerződésen kívüli károkozásért történő fele-
lősségért harcolna, ha csak a felelősség általános szabályait 
nézzük, de jelentősen befolyásolni fogja döntésüket, akár 
még ellentétesen is, egy másik körülmény a kártérítés mér-
tékének új előírása is.

A kártérítés mértékéről a szerződésszegéssel okozott 
felelősségnél

A törvény szerint a szerződésszegéssel okozott károkért 
történő felelősségnél a károsult vagyonában keletkezett kö-
vetkezménykárokat (a tényleges kiadásokat) és az elmaradt 
vagyoni előnyt (pl. jövedelemkiesés), tehát a vagyoni káro-
kat olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben 
a károsult (beteg vagy hozzátartozó) bizonyítja, hogy a kár, 
mint a szerződésszegés lehetséges következménye már a 
szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

Nem lesz tehát a jelenlegi széles körű vagyoni kártípusok 
megítélésére lehetőség, ha nem tudja a károsult (és nem a 
szolgáltató) igazolni azt, hogy már a szerződés megkötése-
kor előre látható volt egy adott kár esetleges bekövetkezte. 
A bírói gyakorlat dönti majd el, hogy pl. halálesetnél előre 
látható volt a temetési költség, illetve az elhunyt családtag 
elmaradt jövedelme miatt a családi jövedelem csökkenése, 
de nem volt előre látható pl. ilyen esetben a háztartási ki-
segítési kiadások vagy a gyermek taníttatási költségének 
növekedése. Ugyanígy egészségkárosodás esetén várható, 
hogy pl. a lakáscsere, autócsere, rehabilitáció költségei ne-
hezebben lesznek megítélhetőek, de nem valószínű, hogy 
a károsult gondozási költségeinek, jövedelemkiesésének 
megtérítését megúszhatja egy szolgáltató. Ismét egy lehe-
tőség az egészségügyi szolgáltatók előtt, hogy alakítsák a 
bírói gyakorlatot, ha nem lehet a felelősség tényénél, akkor 
az összegszerűség mértékénél, persze ehhez vállalni kell a 
szerződésszegésért járó felelősség szűkebb körű kimentési 
lehetőségét.

Érdekes lehetősége lesz viszont a károsultaknak, ha iga-
zolják, hogy a szerződésszegés szándékos vagy súlyosan 
gondatlan volt, akkor azokat a károkat is meg kell téríte-
ni a károkozónak, amelyeket a szerződésszegő fél csak a 
szereződésszegés időpontjában láthatott előre. A károsul-
tak nyilván majd azt szeretnék elérni, hogy a tág bírói gya-
korlat mellett a típus műhiba ügyekben kialakult mulasztási 
esetek, vagy legalább azok kiemelt részei (dokumentációs 
hiányosság, tájékoztatási hiányosság), ha szándékosnak 
nem is, de legalább súlyos gondatlannak minősüljenek, és 
ebben az esetben nem lesz lehetőség a vagyoni kártérítési 
igények előzőekben írtak szerinti kettéosztására, korlátozá-
sára.

A kártérítés mértékéről a szerződésen kívüli 
károkozásnál

A szerződésen kívüli károkozásnál a törvény teljes kármeg-
térítést ír elő főszabályként. Itt is felmerül annak a lehető-
sége, hogy nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, ami a 
károkozás idején nem volt előre látható, tehát nem a szer-
ződéskötéskor, hanem a károkozáskor, de ezt a körülményt 
nem a károsultnak (betegnek, hozzátartozónak), hanem a 
kárt okozó szolgáltatónak kell igazolnia.

A vagyoni hátrányok közül csak azok kiküszöböléséhez 
szükséges célszerű és ésszerűen indokolt költségeket kell 
megtéríteni. Lehetősége lesz tehát egy szolgáltatónak iga-
zolni, hogy pl. egy fejlesztési rehabilitációs kezelés nem 
felel meg a fenti feltételeknek, és ekkor annak díját és az 
azzal járó közlekedési kiadásokat nem kell kártérítésként 
megfizetni. Itt megint azon múlik, hogy a szolgáltatói oldal 
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mit tud a bírói gyakorlattal elfogadtatni nem célszerűen és 
ésszerűen indokolt költségként.

Fontos eszköze lehet a szolgáltatói oldalnak, hogy a bíró-
ság rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények fennállá-
sa esetén a kártérítés mértékét a teljes kárnál alacsonyabb 
összegben is meghatározhatja. Ezt is a szolgáltatóknak kell 
esetenként kezdeményezni és igazolnia a fenti feltételt, de 
pl. a nem megfelelő finanszírozási helyzet lehet majd ilyen 
körülmény? Minden a szolgáltatókon a bírói gyakorlaton 
múlik. Jelenleg ezt a méltányosságból csökkentést a bírói 
gyakorlat elutasítja.

Fontos változás mind a szerződésen kívüli, mind a szer-
ződéses károkozásnál, hogy a járadék formájában megál-
lapított kártérítés, ami minden hónapban kifizetésre kerül 
a károsultaknak, szabályozható úgy, mint jelenleg, hogy 
mindig a felemelése iránt új eljárást kell kezdeményeznie 
a károsultak, de meghatározható úgy is, hogy az automa-
tikusan emelkedik, évente az öregségi nyugdíj legkisebb 
összege emelkedésének megfelelően. Ez utóbbi természe-
tesen nem összegszerű, hanem százalékos mértékű eme-
lést jelent, de kiszámíthatóbbá teszi a kártérítések jövőbeli 
alakulását, és felesleges peres eljárásoktól is megkímélheti 
a feleket.

Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj

A kártérítés iránti perekben a károkozók, így az egész-
ségügyi szolgáltatók is a vagyoni kártérítés mellett nem 
vagyoni kártérítést fizetnek. Ez utóbbi az életminőség 
megváltozása miatt pénzben meghatározott hátrány. Jó 
hírnek tűnhetne a szolgáltatóknak, hogy az új Polgári Tör-
vénykönyv a nem vagyoni kártérítést nem ismeri, viszont 
helyette bevezeti a sérelemdíjat.

A személyhez fűződő jogok – többek között az élet, tes-
ti épség, egészség, illetve a teljes egységes családi élethez 
való jog – megsértése esetén állapítható majd meg sére-
lemdíj. Könnyíti a károsultak helyzetét, hogy a sérelemdíj 
megállapításához a személyhez fűződő jog sértésen túl 
egyéb hátrány bizonyítása nem szükséges. Ez azt jelent-
heti, hogy megszűnhet a nem vagyoni kártérítés alapjául 
szolgáló pszichés károsodások kutatása.

A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset összes körülmé-
nye – különösen a jogsértés súlya, a felróhatóság mértéke 
és a jogsértésnek a sértettre gyakorolt hatása alapján mér-
legeléssel állapítja majd meg. Ez az esetlegesen kárt okozó 
egészségügyi szolgáltatók számára hátrányos változás, hi-
szen korábban irreleváns volt a jogsértés súlya, a felróható-
ság mértéke, a nem vagyoni kártérítés kizárólag a bekövet-
kezett károsodáshoz igazodott. Az új szabályok mellett pl. 
több mulasztás esetén magasabb lehet a sérelemdíj, mint 
egy hiba esetén, sőt ha súlyos hibát követ el egy szolgálta-
tó, de komoly károsodást a betegnek nem okozott, akkor is 
lehetőség lesz a károsodás mértékénél magasabb sérelem-
díjat megállapítani. A sérelemdíj tehát nemcsak a károso-
dás mértékétől függ majd, ami vélhetően emelni fogja az 
ilyen címen kifizetendő összegeket. Sérelemdíj a személy-
hez fűződő jog megsértése miatt akár szerződés, akár szer-
ződésen kívüli károkozáskor is kérhető lesz majd.

A nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj tehát 
növelni fogja az egészségügyi szolgáltatók terheit, és kér-
désessé teszi annak a megfizetésében a szakmai felelősség-

biztosítók közreműködését, mivel a biztosítási szerződések 
jelenleg vagyoni és nem vagyoni kártérítésekről szólnak 
sérelemdíjról nem, és a jövőben is nehezen fogadhatják azt 
majd be a biztosítók, mivel annak összege a nem vagyoni 
kártérítésnél is nehezebben lesz tervezhető.

Felelősségbiztosítás új szerepben

Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosításá-
nak alapjait szabályozó felelősségbiztosítási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezések egy része is érdemi változást idéz-
het elő, talán új tartalommal is megtöltheti a szakmai felelős-
ségbiztosítást, és a biztosítók szerepének előbbre helyezése 
végre elindíthatja azokat a változásokat, amelyek pl. a bizto-
sítók eseti helytállási limitjeinek az emeléséhez, a kizárások 
csökkentéséhez vezethet.

A törvény előírja, hogy öt munkanapon belül tartozik 
majd egy egészségügyi szolgáltató is írásban bejelenteni a 
biztosítónak, ha vele szemben igényt érvényesítenek. Ez a 
szigorú határidő talán azt eredményezheti, hogy a szolgál-
tatók komolyan veszik a biztosítónak történő bejelentést, 
ha ezt nem teszi, a biztosító nagy valószínűséggel nem fi-
zet majd helyette.

A biztosítási szerződés megszűnése után a biztosítási 
esemény bejelentésére legalább 30 napot kell biztosítani. 
Ez sajnos egy rossz rendelkezés, hiszen a biztosítók gyakran 
mentesülnek azon az alapon, hogy csak a szerződés fenn-
állta alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkért 
állnak helyt. Ez most úgy módosulhat a törvény alapján, 
hogy a megszűnéstől számított 30 napon belül bejelentett 
károkért is helyt kell állniuk, de a 30 nap kevés. Többször 
felmerült, talán most a törvénynek a „legalább” kifejezését 
felhasználva el lehetne érni, hogy az egészségügyi szolgál-
tatók szakmai felelősségbiztosításánál ez a legalább 30 nap 
akár több év is legyen egy speciális jogszabállyal.

Érdekes lehetősége lesz a biztosítóknak, hogy ha pl. egy 
egészségügyi szolgáltató a kártérítési felelősségét vagy a 
kártérítés összegszerűségét nyilvánvalóan megalapozatla-
nul vitatja, a biztosító jogosult lesz a károkozó biztosított 
hozzájárulása nélkül is elismerni és teljesíteni, az alaptalan 
tagadás költségeit a károkozót (egészségügyi szolgáltatót) 
terhelik. Ez a rendelkezés új típusú szolgáltatói hozzáállást 
eredményezhet, meg kell szűnnie a ma még sajnálatosan 
fennálló nem szakmai érvek, hanem sértődöttség, szakmai 
előjogok, hibázhatatlanság hite alapján történő kártérítési 
igény elutasításának. Vélhetően a bírói gyakorlatban kiala-
kult típusműhiba-ügyek köre lesz az a terület, ahol ha egy 
szolgáltató azok ismérvei ellenére tagadja a felelősséget, 
vagy az összegszerűséget túl alacsonyan határozza meg, azt 
lehet majd mondani a biztosítói gyakorlatnak, hogy nyilván-
valóan megalapozatlanul vitat a szolgáltató károkozó.

A legkomolyabb változást azonban egy rövid kis rendel-
kezésétől várom a szakmai felelősségbiztosítás területén. 
A törvény szerint a károsult az igényét – a kötelező fele-
lősségbiztosítás kivételével – közvetlenül a biztosító ellen 
nem érvényesítheti. Ebből viszont következik, hogy ahol 
kötelező a szakmai felelősségbiztosítás, és az egészség-
ügyi szolgáltatás ilyen, ott közvetlenül is érvényesíthető 
lesz a biztosítóval szemben a kártérítési igény. Ez jelenleg 
csak a gépjármű kötelező felelősségbiztosításnál van, ez a 
lehetőség bővülhetne ki. Ilyen esetben, ha a biztosítóhoz  
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fordul közvetlenül a károsult, illetve ha a biztosító ellen 
indítja a peres eljárást, nyilvánvalóan nem maradhat fenn 
az a helyzet,  hogy jelenlegi alacsony limitek mellett és 
széles körű kizárásokkal működhet a szakmai felelősség-
biztosítás. Természetesen elvileg nem kizárt, hogy egy 
perben több alperes legyen egy alacsony helytállási limit-
tel a biztosító és a többi kártérítésre a szolgáltató, de a 
közvetlen igényérvényesítés lehetősége mindenképpen 
el kell, hogy indítsa hosszú távon a biztosítók tényleges 
biztosítási tevékenységét az egészségügyi szolgáltatók 
szakmai felelősségbiztosításánál is, ami viszont kizárólag 
a már említett változásokat jelentheti. Ezen módosítások-
kal ugyanis a szolgáltatók elérhetnék, hogy nem is kellene 
részt venniük az ilyen perekben, hiszen ha a magasabb 
limit mellett a biztosítói helytállás elegendő, közvetlen 
biztosítói perlés esetén a károsult az egészségügyi szol-
gáltatót nem is perli be.

Az új Polgári Törvénykönyv a lehetőségek tárháza?

A válasz egyértelműen igen az egészségügyi szolgáltatók 
számára is, még ezen a szűk területen a kártérítési felelős-
ségük vizsgálata során is. A törvény adta változások azon-
ban igénylik a bírói gyakorlat, illetve a biztosítási gyakor-
lat átalakítását, mert az új törvényből fakadó előnyök csak 
ezen változások mellett lesznek érdemiek. E módosításokat 
azonban az egészségügyi szolgáltatóknak kell kezdemé-
nyezni, aktív szerepre lesz szükség, ha ezt megint elmu-
lasztják, mint a korábbi kártérítési felelősségi gyakorlatnál, 
számukra csak kedvezőtlenebb hatásokkal jár majd az új 
Polgári Törvénykönyvnek a kártérítési eljárásokat érintő 
szabályozása.

A szerző ügyvéd, biztosítási szakjogász.
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Az egészségügy szolgáltatásaival szembeni egy-
re növekvő mennyiségi és minőségi elvárások 
a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb 

felhasználását indokolják. A beteg állapotát leíró, az ellátás 
során az orvos döntéseit támogató adatok gyűjtése, feldol-
gozása és továbbítása nem minden esetben követeli meg a 
közvetlen és állandó, fi zikai orvos–beteg-kontaktust, aho-
gyan az ellátási folyamat egyes fázisai sem igénylik folyama-
tosan a teljes gyógyító infrastruktúra helyben rendelkezés-
re állását. A telemedicina új orvosi eljárásainak bevezetése 
beruházásigényes, azonban a befektetés társadalmi, de akár 
egyéni szinten is megtérülhet.

A telemedicina módszerei terjedésének és a napi rutinba 
illeszkedésének akadálya napjainkra már nem az érzékelők 
hiánya, a kommunikációs sávszélesség elégtelensége vagy az 
alkalmazott szoftverek nem megfelelősége. A rendelkezésre 
álló infokommunikációs eszközök is elegendőek a megbíz-
ható működéshez. Úgy tűnik, egyre inkább a megfelelő fel-
ügyelet hiánya válik a napi gyakorlatba illeszthetőség akadá-
lyának. Fontos lenne tisztázni a hagyományos orvoslás egyes 
elemeit kiváltó vagy helyettesítő módszerek alkalmazásának 
jogi és etikai kérdéseit. Melyek azok a feltételek és megszo-
rítások, amelyek mellett az egészségbiztosítás befogadja 
a telemedicina fi nanszírozását? Hogyan valósítható meg a 
szakmai felügyelet, amely megléte a betegnek, orvosnak és 
fi nanszírozónak egyaránt érdeke?

Bevezetés

Az emberek születéskor várható élettartamának kitolódása, 
az orvostudomány és a technológia fejlődése egyre növek-
vő szükségleteket támaszt az egészségügyi ellátórendszerrel 
szemben. Manapság nem az a kérdés, hogy szükség van-e a 
telemedicina beillesztésére a napi orvosi gyakorlatba, hanem 
az, fenntartható-e az egészségügyi szolgáltatások rendszere 
a telemedicina rutinszerű, a társadalombiztosítás által is elfo-
gadott és támogatott alkalmazása nélkül. A betegfelügyelet, 
egyes eljárások, beavatkozások végzése nem igényli a keze-
lőhelyiségben telepített infrastruktúrát, ahogyan a közvetlen, 
fi zikai orvos–beteg-kapcsolat állandó és folyamatos megléte 
sem szükségszerű. A hagyományos orvoslásban is jól meg-
határozhatóak, és az ellátás egészének folyamatán belül el-
különíthetőek azok a részfolyamatok, amelyek nem igénylik 
a közvetlen és személyes orvosi vagy egészségügyi szakdol-

gozói beavatkozást. Az ilyen eljárásoknak a szakember fi zikai 
jelenlétének mellőzésével is előállítható, meghatározott ada-
tok gyűjtése és továbbítása a céljuk. A telemedicina a szakem-
berek szerint hatásos és gazdaságos módja a gyógyításnak, 
mégis hiányzik az áttörés a bevezetésben.

Mi akadályozza a bevezetés és elterjedés sikerét? A me-
nedzsment passzivitása? A motiváció hiánya? Érdektelenség 
a technológia iránt? Erőforrások, vagy befektetők hiánya?

A telemedicina alkalmazása elterjedőben van a nem 
egészségügyi, gyógyító területeken, így a fi tnesz, sport, 
valamint a szórakoztatóiparban (lásd csak Wii játékokat), 
azonban ez meglehetősen szűk piac. Az egészségügyben 
való elterjedéshez az alkalmazással kapcsolatos biztonságra 
van szükség a telemedicina összes szereplőjének, így a be-
teg, orvos (egészségügyi szolgáltató) és műszaki támogató 
személyzet számára egyaránt. A gazdaságos és erőforrás-kí-
mélő felhasználást, valamint a jogi és pénzügyi szabályozást 
szintén biztosítani kell.

Egészen addig, amíg az egészségbiztosító nem fogadja be 
a fi nanszírozási rendszerbe a telemedicina eljárásait és folya-
matait, azok nem terjednek el az egészségügyben általánosan, 
alkalmazásuk mértéke nem éri majd el az a szintet, amikor a 
technológiai, valamint humán beruházások megtérülnének. 

Jelen tanulmány a telemedicina terjedésének egyik akadá-
lyára, nevezetesen az elfogadott és alkalmazott telemedicina 
protokollok, azaz az eProtokollok kialakításának szempontjai-
ra javasol megoldást.

Módszerek és eszközök

A hagyományos gyógyítást a telemedicina megoldásaival ki-
egészítő vagy helyettesítő eljárásokkal szemben különbözőek 
lehetnek a folyamat résztvevőinek elvárásai.

A beteg elvárása szerint az új megoldás legyen sokkal ké-
nyelmesebb a hagyományosnál, elsősorban a pénzben és 
időben elért megtakarítások révén, ezáltal egyes esetekben 
maga a teljes ellátási folyamat is jóval rövidebb és olcsóbb 
lesz. Ugyanakkor szeretne nyugodt lenni abban, hogy a ke-
zelőorvosának adatai kezelésére adott felhatalmazással nem 
él vissza a rendszer, hiszen a felhatalmazás konkrét személyre 
vonatkozott, nem tetszőleges, a rendszer különböző szintje-
in belépő szereplőkre. Kaphat-e a beteg visszajelzést, átte-
kintést arról, mi lett adatainak sorsa, ki kezeli, kezelte, azaz ki 
rögzítette, olvasta, dolgozta fel azokat? Megnyugtatandóan 

Hogyan készítsünk eProtokollt? 
Jelen tanulmány a hagyományos orvoslás eljárásain alapuló, de a telemedicina eszközeit alkalmazó 
eProtokollok készítésének módszertanához nyújt segítséget. 

 Dr. Daragó László, dr. Jávor András
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tisztázandó, hogy ki férhet hozzá, továbbíthatja vagy törölhe-
ti az ellátással kapcsolatos vagy személyes adatokat. Milyen 
mértékben rendelkezik a beteg a már rögzített adatokkal a 
későbbiekben, van-e lehetősége törölni vagy titkosítani az ön-
magára vonatkozó, vagy ellátásával összefüggő adatokat?Az 
orvos, egészségügyi szolgáltató számára jogi és fi nanciális ki-
számíthatóságot, biztonságot jelentene a szakmai felügyelet 
és a hatóságok által felügyelt, jóváhagyott eProtokollok meg-
léte. Jogi védelmet, hiszen bármely későbbi törvényességi el-
járás során elegendő a megtörtént, dokumentált eljárást az 
eProtokollal összevetni. Ugyanakkor pénzügyi biztonságot is 
ad, mivel abban az esetben, ha az egészségbiztosítás is fi nan-
szírozza az alkalmazott eljárást, jóval megalapozottabb beru-
házási és üzleti tervek készülhetnek. Fontos szempont, hogy 
az automatikus adatgyűjtés során rögzített adatok elemzése 
útján maguk az eProtokollok rendszeres felülvizsgálata és 
értékelése is jóval kezelhetőbbé válik, mint a hagyományos 
protokollok esetén.

Az egészségbiztosító számára ugyancsak biztonságot ad 
az eProtokollok alkalmazása, mivel betartása esetén garan-
tált, hogy a beteg a szükséges, szakmailag elfogadott és ja-
vasolt, elégséges szolgáltatást kapta a szükséges és elégsé-
ges erőforrások felhasználása mellett. Mivel a telemedicina 
felhasználásával nyújtott egészségügyi szolgáltatás doku-
mentációja egyben az elektronikus betegrekord része is, az 
ellátás költségeinek rendellenes növekedése időben észlel-
hető és jelezhető, másrészt az elégtelen ellátás következté-
ben bekövetkezett, vagy az ellátás költségeinek indokolat-
lan növekedése esetén a költségviselő, a költségnövekedés 
oka is azonosítható.

Az eProtokoll része az adatkommunikáció meghatározása, 
így azt újra kell értékelni a továbbküldött adatok érvényessé-
ge és valódisága szempontjából.

Az érzékelők által a betegoldali interfészen keresztül to-
vábbított, vagy más módon létrehozott input érvényességét 
ellenőrizni kell. Bármely hibás egyedi adat félrevezetheti az 
orvost a beteg állapotának megismerésében, vagy a műsza-
ki támogatást nyújtó szakembereket a rendszer megbízha-
tóságának értékelésében. Ahogy a hagyományos eljárások, 
amelyek során léteznek ellenőrző eljárások valamely mérési 
adat elfogadhatóságának értékelésére, a telemedicina eljá-
rások számára is be kell építeni a rendszerbe a nyilvánvalóan 
hamis adatok észlelésének technikáját. Ez lehet akár ismé-
telt adatküldés, mellette az adatok konzisztenciájának vizs-
gálata. Ez tehát a küldött adatok érvényességére vonatkozó 
megszorítás.

A beteg- és orvos oldali eszközök kommunikációját is fel-
ügyelni kell, amely kérdésre szintén ki kell térnie az eProtokoll 
készítőjének. Mivel különböző adattovábbítás, átmeneti tá-
rolást is biztosító komponensek szintén a rendszer részei, a 
valódiság ellenőrzésének minden elemre vonatkoznia kell, 
azaz biztosnak kell lennie az orvosnak abban, hogy a betegtől 
valóban ezek az adatok érkeztek, és arról is, hogy valóban a 
kérdéses betegtől érkeztek az adatok.

A telemedicina szereplői és szerepeik

Beteg (vásárló)
– Az ellátás megrendelése az egészségügyi szolgáltatótól
– Kapcsolattartás az ellátás többi szereplőjével (egészségügyi 

szolgáltató, közvetítő ügynök).

Egészségügyi szolgáltató
– A beteg kezelése, az ügynöktől kapott, a protokoll-

szolgáltató által felügyelt telemedicina eszköz 
alkalmazásával.

– Eszközök és szolgáltatások megrendelése az ügynöktől.
– Orvosi szempontú kapcsolattartás a beteggel és az 

ügynökkel, riasztás esetén beavatkozás.
– Egyidejűleg több ilyen szereplő jelen lehet, a protokoll-

szolgáltató felügyelete mellett.

Protokollszolgáltató
– A protokolltár és az aktív adatbázis működtetése és 

karbantartása.
– Az eProtokollok alkalmazásának felügyelete.
– Egyedi szereplő.

Telemedicina szolgáltatást közvetítő ügynök
– Adatszolgáltatás biztosítása a beteg és az egészségügyi 

szolgáltató között az eProtokoll szerint.
– Átmeneti adattárolás és adatszolgáltatás az eProtokoll és a 

kommunikációs sémák szerint.
– Műszaki kiszolgálás és felügyelet a szereplők számára.
– Egyidejűleg több ilyen szereplő jelen lehet, a 

protokollszolgáltató felügyelete mellett.

Eredmények

A telemedicina eljárásoknak saját ellenőrző folyamataikat, 
háttér- és biztonsági rendszereiknek felügyeletét is magukba 
kell foglalniuk. A továbbított üzenetek, és a tárolandó adatok 
leírásához egyedi adatok helyett adatgyűjteményeket kell de-
fi niálni. Az adatcsomagokat továbbítás előtt és után egyaránt 
validálni, ellenőrizni kell az érvényesség szempontjából. Digi-
tális aláírás csatolása azonosíthatja a beteget, illetve az adat-
küldőt, hitelesítheti a kapott adatcsomag valódiságát, azaz 
garantálhatja a kommunikáció sérülésmentességét.

Az eProtokollokon keresztül szabályozni kell a telemedicina 
eljárásokat, ezáltal ellenőrizhetővé válik maga a folyamat, de 
egyúttal a szereplők is.

A küldött és kapott adatok érvényességének és valódi-
ságának igazolása magas prioritást kell, hogy élvezzen az 
eProtokoll készítése és felülvizsgálata során.

Alapvetések az eProtokollok készítéséhez

A protokollok alkalmazási/érvényességi területe
A telemedicina alkalmazhatósága a betegellátás során, azaz 
olyan diagnosztikai vagy terápiás tevékenység kiválthatósá-
ga a telemedicina eszközeivel, amely a hagyományos eljárást, 
vagy egyes részeljárásainak kiváltását, helyettesítését teszi 
lehetővé az ellátás színvonalának megőrzése vagy emelése 
mellett az egyes betegek, vagy populációk ellátásának gazda-
sági és társadalmi hatékonyságának növelésével.

A protokollok bevezetésének alapfeltétele
Az ellátás eredményességének és (társadalmi/gazdasági) ha-
tékonyságának megőrzése, a működtetés folytonos orvosi és 
műszaki felügyelete mellett.

A bevezetés előtt meghatározandóak azok az adatok, ame-
lyek támogatják orvosi döntéshozatalt, valamint az ellátás 
végzéséhez, dokumentálásához, az elektronikus betegrekord 
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kezeléséhez szükségesek. Ezek keletkezésének, rögzítésének 
és megjelenítésének körülményeit is tartalmaznia kell a proto-
kollnak. Az adatkommunikációt defi niáló metaadatok leírása 
és közzététele a technológia alkalmazását szabályozza, ugyan-
akkor nyitottá teszi a rendszert a partnerek felé. Ugyanez vo-
natkozzon az input és output interfészekre, ami azért is fontos, 
hogy az egészségügyi szolgáltató elkerülhesse az interfész-
gyártótól való technológiai függést, illetve monopolhelyzetek 
kialakulását, amelyek rendszerint árfelhajtó hatással bírnak.

Diagnosztikai és terápiás algoritmusok
Azonosítani kell azon eljárásokat, amelyek egyes részei, lé-
pései helyettesíthetőek a telemedicina eszközeivel. A helyet-

tesítő lépéseket be kell illeszteni az eljárás algoritmusába és 
adatfolyamába. Az algoritmus kiegészítendő az új technoló-
gia által biztosított lehetőségekkel (elemzések, aggregációk, 
betegorientált jelentések, riasztások).

Telepítés és üzemeltetés kérdései
A telepítés és üzemeltetés kérdései még a megvalósítás meg-
kezdése előtt tisztázandóak. A telemedicina eljárásokat a teljes 
ellátási folyamatba olyan módon kell beilleszteni, hogy – akár 
üzemzavar esetére is – az eredeti, hagyományos ellátási folya-
mat biztonsági (backup) rendszerként rendelkezésre álljon.

Következtetés

A szakmai útmutató mintájára az eProtokoll felügyeletének és 
ellenőrzésének rendszerét is ki kell alakítani mind az elfoga-
dás, mind a minősítés szempontjából. Az eProtokoll hitelesí-
tését időről időre mind orvosi, mind pénzügyi szempontból 
meg kell újítani, felülvizsgálni és szükség szerint aktualizálni. 
Ugyanez vonatkozik a műszaki háttérelemekre és rendsze-
rekre. Fel kell állítani, vagy meg kell nevezni azokat a hatósá-
gokat, amelyek végrehajtják és ellenőrzik a hitelesítési folya-
matot. Az eProtokollok megléte önmagában nem elégséges 
feltétele a telemedicina tömeges, a napi rutinba illeszkedő 
bevezetésének, de létrehozásuk segíthet a bevezetés meglé-
vő problémáinak megoldásában.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük dr. Kornafeld János és dr. Kozma Péter szak-
értői segítségét a telemedicina-szereplők szempontjainak 
értékelésekor. Ugyancsak köszönjük a Semmelweis Egyetem 
telemedicina-kutatásokban részt vevő orvosainak, valamint 
az eHealth8 konzorcium szakértőinek véleményét és munká-
ját, amelyeket fi gyelembe vettünk a tanulmány megírásakor.
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A feudalizmus korszakában

Hazánk területén az első beteggondozó házakat kolostorok-
ban létesítették (Pécsváradon, Pannonhalmán). Az első – nem 
a kolostor falai között működő – kórházakat a XI. században a 
betelepülő betegápoló lovagrendek alapították (johanniták, 
lazarenusok) (Kapronczay, 2000). A selmecbányai kórházat 
1224-ben, 1292-ben Nagyszeben, majd a XIV. században Po-
zsony, Sopron, Buda, Szombathely létesített városi kórházat. A 
kórházak fenntartását hagyatékokból, adományokból, a céhek 
járulékaiból fedezték (Hahn, 1960). Az önsegélyezés és a közös 
kockázatviselés csírái már a XIII–XIV. században fellelhetőek vol-
tak. Ennél fejlettebb forma a közös munkahelyen, vagy azonos 
szakmában dolgozók társulása. Az első ún. bányász-társláda 
1469-ben alakult, egy olyan intézmény volt, amely a tagoktól 
levont befi zetésekből és a bányatulajdonos hozzájárulásából 
nyújtott támogatást a tagok és a családtagjaik számára (Mihá-
lyi, 2003). Magyarországon az egészségügyi ellátás a XV. század 
végén jelentősen megközelítette a fejlettebb országok színvo-
nalát. A török megszállás alatt csak Erdélyben és a Felvidéken 
maradtak fenn kórházak. A Habsburg-uralom alatt az ország 
hadszíntér volt (Hahn, 1960). A XVII. század nagy hadművelete-
ikor az egyház ideiglenes tábori kórházakat szervezett, például 
1685-ben Kollonich Lipót esztergomi érsek városában katonai 
kórházat (Kapronczay, 2000).

Az osztrák császári hadakkal orvosok is kerültek be az or-
szágba. A XVIII. században, a teljes gyarmatosítás korában a 
pestisjárványok, himlő fenyegették az osztrák fővárost, az 
1723-as LXX. törvény kötelezte a városokat és községeket, 
hogy az elszegényedett betegek ápolásáról maguk gondos-
kodjanak. Néhány kórház létesült is ebben az időszakban: Pé-
csett (1720), Egerben (1730).

1740-ben Magyaróváron, 1745-ben Jászberényben építet-
tek kórházat 15–20 ággyal (Hahn, 1960).

Az állam fontos feladatának tekintette az egészségügyet és 
1756-ban országos közalapítványt létesített, ahonnan a vá-
rosok és a vármegyék kórházépítési kölcsönt igényelhettek. 
Így épült 1769-ben Nagykanizsán, 1773-ban Győrött, 1777-
ben Szolnokon kórház. Ezt a közalapot egyesítette 1786-ban 

II. József a feloszlatott szerzetesrendek vagyonából szárma-
zó pénzalappal. Ebből épült többek között 1786-ban a pesti 
Szent Rókus Kórház (240 ágyas).

A XIX. század elején felgyorsult a hazai kórházépítés, 1840-
es nyilvántartás szerint a történeti Magyarország területén 
kilencvenkét – nagyrészt kis ágyszámú – kórház működött, 
körülbelül háromezer betegággyal (Kapronczay, 2000).

A kapitalizmus korszakában

Az 1867-es kiegyezés után a teljes egészségügy a Belügymi-
nisztérium felügyelete alá került. A kórházak fenntartásának 
forrása az állam által átengedett adókból, alapítványokból, 
közadományokból tevődött össze. 1877-ben kórházépítési 
normákat az európai követelménynek megfelelően állapítot-
ták meg (az egy betegre jutó légköbméter, szellőztetés, fűtés, 
osztályok elhelyezése stb.). Így épült a fővárosban a Duna jobb 
partján háromezer, a bal partján kétezer betegágy. 1885 – Er-
zsébet Királyné Kórház (mai Sportkórház), 1885 – Szent István 
Kórház, 1895 – Új Szent János Kórház, Szent László Kórház, 
1898 – Szent Margit Kórház, 1907 – Budai Irgalmas Kórház 
(Kapronczay, 2000).

A kapitalista fejlődés fokozta a különbségeket a lakosság 
egyes rétegeinek életkörülményei között.

Magyarországon 1881-ben 278 kórház működött tízezer 
betegággyal, 1914-ben pedig 426 kórház negyvennégyezer 
betegággyal. Ez tízezer lakosra huszonöt betegágyat jelen-
tett, ami európai szinten sem volt lebecsülendő.

A XIX. század végén felismerték, hogy az egészségügyi 
helyzet javításához nem elegendő a technika és a bakteri-
ológia, hanem szükséges a szociálhigiéné is. „Farkas Jenő 
közegészségügyi felügyelő leszögezte: Gondoskodnunk kell 
arról, hogy a lakosság minél kiterjedtebb rétegei oly módon 
élhessenek, amint az elkerülhetetlenül szükséges arra, hogy 
ne képezzék a tüdővésznek valóságos tenyésztalaját.” (1)

Nagymértékben rontotta a magyar nép egészségügyi hely-
zetét az első világháború. A kórházi ágyaknak több mint felét 
katonai célokra tartották fenn. Egyébként a hadsereg egész-
ségügyi ellátása is korszerűtlen volt (Hahn, 1960).

Kórházak múltja, jelene 
Magyarországon 
A szerző áttekintést nyújt a magyarországi kórházalapításokról, továbbá ismerteti a fekvőbeteg-
ellátó intézmények működését, az ellátóstruktúra átalakítását a rendszerváltás utáni kormányok 
egészségpolitikai törekvéseinek tükrében. 

 Dr. Karner Cecília PhD
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„Scholtz Kornél, a Magyar Kórházszövetség első elnöke 
az I. világháború utáni helyzetet l931-ben így jellemez-
te: Magyarország legnagyobb és legjobban berendezett 
gyógyintézetei azokban az alföldek peremén levő, magas 
kultúrájú, virágzó városaiban épültek, amelyeket az ország 
testéről leszakítottak. Elvesztettük ezzel a megcsonkítással 
az egyetemi klinikákká fejlesztett pozsonyi, a háború alatt 
épült kassai állami kórházakat, a szatmárnémeti, nagyká-
rolyi, nagyváradi, aradi, temesvári és szabadkai nagy köz-
kórházakat, az ottani gyermekmenhelyeket, bábaképző és 
más egészségügyi intézeteinket, amelyeknek gondozottjai 
legalább felerészben az alföldi magyarságból kerültek ki. 
Az Alföld nagy részének betegei a központi fekvésű és a 
perifériákon itt-ott megmaradt intézetekbe zsúfolódtak 
össze”. (2)

A társadalmi rendszer forradalmi megváltoztatásával ál-
lami feladatnak nyilvánították az egészségügyet. A Tanács-
köztársaságban az egész lakosság számára ingyenessé vált 
a kórházi ellátás. A kórházi ágyak számát 8000-rel emelték. A 
Tanácsköztársaság leverésre után, a Horthy-fasizmus korsza-
ka nehezedett a magyar népre. Az egészségvédelmi intézmé-
nyek létesítése önmagában a lakosság egészségügyi ellátását 
fejlesztő intézkedés lett volna, ha nem járt volna a gyógyító 
intézmények fejlesztésének visszaszorításával. A kórházi ápo-
lás 1930 után anyagilag is hozzáférhetetlenebbé vált. Az állam 
nem térítette meg, mint eddig, a szegény betegek teljes ápo-
lási költségeit, hanem csak egy, annak tört részét jelentő áta-
lányt. Emiatt a kórházak igyekeztek a szegénybeteg-felvételt 
korlátozni. A ráfi zetés elkerülése végett egész kórtermeket 
vontak ki a forgalomból.

1920-ban a hazai betegellátást 183 kórház szolgálta 26 ezer 
betegággyal, tízezer lakosra összesen 11 betegágy jutott. 
1930-ban 233 intézet mintegy 40 ezer ággyal működött. A 
nagy gazdasági válság idején a második kórházépítési prog-
ram keretében a fővárosban 1932-ben a mai Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház, az OTBA (ma a SE gyakorlókórháza), 1933-ban a MAGI 
(ma a Péterfy S. utcai Kórház), 1934-ben a Szent Imre Kórház 
első épületei, majd 1936-ban az Országos Traumatológiai Kór-
ház nyitotta meg kapuit. 1939-ben tízezer lakosra 47 beteg-
ágy jutott.

A II. világháborút megelőző években az ország kórházai 
nagyon egyenlőtlenül oszlottak el. Míg az ország dunántúli 
részein a kisebb községek egész sorában van kórház, addig 
a Duna-Tisza közén és a Tiszán túli részeket a nagyobb váro-
sokban sincs. A második világháborúban kb. 20 ezer beteg-
ágy semmisült meg. A második világháborút lezáró trianoni 
békeszerződés után Magyarország területén a kórházügyben 
igen súlyos helyzet alakult ki. 1945 után jelentős mennyiségű 
kórházi felszerelést nyugatra hurcoltak (Hahn, 1960).

A szocializmus korszakában 

Magyarországon az Alkotmány (1949. évi XX. törvény) mondja 
ki a területén élők jogát a „lehető legmagasabb szintű testi és 
lelki egészséghez” [70/D. § (1) bekezdés], melyet a „munkavé-
delem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás meg-
szervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint 
az épített és a természetes környezet védelmével” [70/D. § (2) 
bekezdés] kell megvalósítani. Az állam ezt a kötelezettségét 
a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rend-
szerével valósítja meg [70/E. § (2) bekezdés].

A kórházak döntő többségét államosították. 1960-tól a fa-
lusi lakosság is alanyi jogon vehette igénybe a kórházi ellá-
tást, így kevésnek bizonyult a vidéki kórházak és férőhelyek 
száma. Ehhez kapcsolódik a harmadik kórházépítési program, 
ami az 1960-as években zajlott le. 1960-ban épült a szolno-
ki, l961-ben a dunaújvárosi, 1965-ben az orosházi, l967-ben a 
salgótarjáni, 1968-ban a siófoki, l969-ben a hatvani, l970-ben 
a dombóvári kórház.

1972-től állampolgári jogon minden magyar állampolgár-
nak jár a döntően térítésmentesen igénybe vehető egészség-
ügyi ellátás. A legnagyobb szabású kórházépítési program az 
l970-es évek elejétől az l980-as évek derekáig bontakozott 
ki. A kazincbarcikai, a nagyatádi, a kecskeméti, a veszprémi, 
a dél-pesti kórházakat építették és 18 megyei és városi kórház 
rekonstrukcióját végezték el. A kórházfejlesztést a Varsói Szer-
ződés katonapolitikai doktrínája is támogatta.

A rendszerváltás folyamatában az önkormányzati törvény a 
helyi önkormányzatok feladatává tette az egészségügyi ellá-
tásról való gondoskodást. Az önkormányzatok a beruházások 
fi nanszírozását keretszámok alapján végezték, a költségvetés 
pedig a maradékelv alkalmazásával, a működést fi nanszíroz-
ta. 1990-ben tízezer lakosra 99 betegágy jutott (Kapronczay, 
2000).

A gazdasági rendszerváltás korszakában

Fontos elv a szolidaritás, mely a hátrányos helyzetűek, a bajba 
jutottak segítését jelenti. Ez az elv az európai egészségügyi 
rendszerek alapja, azaz az egészségügyi ellátás, a biztosítási 
díj, a hozzájárulás mértékének kalkulálása nem kockázati ala-
pon történik, hanem a szolidaritás elve alapján, jövedelem-
arányos járulék fi zetésével.

A reform során létrejövő tulajdon- és szabályozási formák 
fontos kritériumaként megjelent, hogy azok hatékonyságra 
ösztönözzenek. Az egészségügy területén csak 1992 második 
felében kezdődött el a gazdasági rendszerváltás, óvatosan, 
lassan, alapvetően nyugati tapasztalatok adaptációjával.

Hogyan lehet a nálunk kialakult gyakorlatnál olcsóbban és 
hatékonyabban gyógyítani úgy, hogy közben a pácienset ért 
kellemetlenségek egyre jobban minimalizálódjanak? Reálisan 
mennyi kórházi ágyra van szükség Magyarországon? Ugyan-
akkor Kapronczay (2000) megállapítja, hogy az aktív kórházi 
ágyak mellett a krónikus ágyak másodlagossá váltak.

A rendszerváltást a kormányokkal összefüggésben tárgya-
lom. Az első kormány (Antall-kormány, 1990–1994) az egész-
ségügyi intézményhálózatot önkormányzati tulajdonba adta. 
Miniszteri rendelet alapján a kórházakban hármas kollegiális 
vezetés elvét (orvosi, gazdasági, ápolási igazgató) alkalmaz-
ták. 1992. július 1-jétől megszűnt az egészségügyi ellátások 
állampolgári jogosultsága, helyébe a biztosítási alapú ellátás 
került. Az 1987-ben elkezdett DRG (HBCS-kísérlet) 1993 köze-
pén került a kórházakban kötelezően bevezetésre. 1993-ban 
megkezdte működését az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár. Engedélyezett kórházi ágyak száma 1990. év végén 104 
686 (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2001).

A második kormány (Horn–Kuncze-kormány, 1994–1998) 
alatt az ingyenes egészségügyi ellátások szűkítésre, a kórhá-
zi ágyszám csökkentésre került. A Bokros-csomag előírása, a 
kapacitástörvény alapján 1996-ban 18 ezer kórházi ágy meg-
szüntetésével 15–20 milliárd forint megtakarítást reméltek. A 
Bokros-csomag részeként vezették be az egészségügyi hoz-
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zájárulást (EHO). Engedélyezett kórházi ágyak száma 1995. év 
végén 93 147 (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2001).

A harmadik kormány (Orbán-kormány, 1998–2002). A kor-
mány egészségügyi politikájának egyik vezérlő elve a beteg-
ségek megelőzése, ehhez az alkohol és a dohánytermékek 
jövedéki adójából képzett pénzügyi alapot. A fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó intézmények meghatározó része maradjon 
önkormányzati tulajdonban, de egyre nagyobb szerepet kell 
kapni a nonprofi t alapon működő szervezeteknek, nyitottá 
kell tenni a befektetni hajlandó magántőke előtt. 1999. janu-
ár 1-jétől a járulékok beszedését és behajtását az APEH vette 
át. Előremutató lépés volt az amerikai managed care formával 
hasonlatos kísérlet. Engedélyezett kórházi ágyak száma 2001. 
év végén 80 979 (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2002).

A negyedik kormány (Medgyessy-kormány, 2002–2006). 
Az önkormányzati tulajdonnak a fenntartása mellett anyagi-
lag is támogatja a kormány az intézmények közhasznú társa-
sággá, gazdasági társasággá való átalakulását. Engedélyezett 
kórházi ágyak száma 2002. év végén 81 520 (Gyógyinfok – 
MEDINFO).

Az ötödik kormány (Gyurcsány-kormány, 2006–2009), az 
orvos–beteg-találkozások csökkentésére kórházi napidíjat ve-
zetett be, amit eltöröltek. Az aktív kórházi ágyak jelentős csök-
kentésével a fi nanszírozás is csökkent. Ezzel együtt a krónikus 
ágyak száma emelkedett.

Az egészségügy átalakítására 2006-ban a kormány létre-
hozta a kiemelt kórházakat, melyhez:

1. Országos feladatkörű speciális intézmény tartozik, amely 
nevéből eredendően országos feladatkört szolgál kiemelt 
fontosságú ellátási területeken (pl.: Gottsegen György Orszá-
gos Kardiológiai Intézet),

2. továbbá a súlyponti kórházak, melyek olyan élenjáró in-
tézmények, amelyek a folyamatos sürgősségi ellátás mellett 
meghatározó jelentőségű fekvőbeteg-ellátást biztosítanak 
egy meghatározott területen belül (55 km), (pl.: Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórház Győr, Markusovszky Kórház Szombat-
hely, Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház). (3)

A kiemelt kórházak mellett ugyanúgy működnek területi 
kórházak, amelyek általános ellátásra szakosodtak. A területi 
kórházak a kiemelt kórházakkal együttműködnek, betegeiket 
továbbküldhetik, míg a súlyponti kórházaknak beteg tovább-
küldésére nincs lehetősége.

Kórházstruktúra az ellátás elérhetősége alapján:
– 55 km-en belül kiemelt kórház,
– 30 km-en belül területi kórház.

A fekvőbeteg-ellátás területén a 2007. évi reformot követő-
en háromszintű (alsó, közép, felső) ellátás épült ki.
– Alsó szint: 25–30 km-es körzetben, lakóhelyről mindenki 

számára elérhető városi kórházak (alapvető osztályokkal).
– Középső szint: Néhány szakma esetében regionális 

központként is működő megyei és több budapesti 
kórházak.

– Felső szint: Súlyponti kórházak. (4)

A kormány 2007. április 1-jén csökkentette a kórházi ágyak 
számát több mint 8500 ággyal, továbbá átrendezésre került 
az aktív és a krónikus ágyszám. Az aktív kórházi ágyak száma 
mintegy 15 600-zal csökkent, a krónikus kórházi ágyszám pe-
dig növekedett mintegy 7100-zal.

A kórházreform állandósult, de még az igazi jó megoldás 
várat magára.
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1. táblázat. Magyarországon működő kórházak (2008. december 31., 
forrás: OEP kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás, 2008)
Fenntartók Kórházak száma

Állami kórházak 12
Önkormányzati kórházak 114
Klinikák 4
MÁV kórházak 2
HM-BM kórházak 1
Alapítványi kórházak 20
Egyházi kórházak 8
Magánkórházak (OEP fi n.) 12
Egyéb kórházak 1
IM kórházak 2
Összesen 176
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Oktatni csak igazat szabad

„Nagy dolog az igazság és mindennél előbbre való” („Magna 
est veritas et praevalet” 3 Esdras iv – 4. Vulgata). Az oktatásnak 
ezt nyilvánvalóan szem előtt kell tartania és igazat kell taní-
tania. Sokan vitatják, hogy mi az igazság, holott a legegysze-
rűbb megérteni, hogy a „gondolat és tényállás egybevágósá-
ga”. Veritas est adaequatio rei et intellectus. (Aristoteles Cat 12, 
p 14–21; és Aquinói Szent Tamás: De veritate I. 1, S. Tk. I. 16. 1.) 
A szöveget, de a szerzőt nem, idézi még Lenin is műveiben 
38. köt. 178-179. oldal (cit. A marxista fi lozófi a alapjai, Kossuth 
Könyvkiadó, 1963). Ebből következik a válasz arra a kérdés-
re, hogy ki az, aki biztosan tudja, mi az igazság? Egyszerű a 
válasz: Aki hazudik. (Különben nem tudna hazudni.) Ezért is 
nincs mentsége a hazugnak.

A tudás lényeges része a lelki egészségnek, mert az értel-
mes lélek egészsége az igazság. Tanítani tehát elsősorban 
azt kell, ami már mintegy kikristályosodott az idők folyamán, 
eladdig beigazolódott, ezért bizton lehet számítani rá, hogy 
helyes döntést hozzunk. Minthogy egyetlen dolog a világon, 
ami változtathatatlan, az a múlt, ezért használható a történe-
lem okulásunkra. Persze, csak akkor, ha a róla szóló tudósítás 
igaz, és ha a tanulság levonására alkalmas képességű az ille-
tő személy. Itt is gyakran elhangzik egy féligazság: „…habent 
sua fata libelli”; csakhogy Terentianus Maurus nem ezt mond-
ta, hanem: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli” vagyis: 
az olvasó (felfogó)képességétől függ a könyvek sorsa – így 
a tankönyveké is – megbecsüljük vagy elvetjük tartalma mi-
att. Ez a felfogóképesség csak részben veleszületett készség, 
nagyrészt meg is lehet szerezni – erre való az oktatás és neve-
lés. Ezt is tudták már az ókorban, mi több, a testi neveléssel is 
összefüggésbe hozták.

A testi nevelés jelentősége

„Ép testben, ép lélek” – szokás idézni, de sajnos ezt is rosszul. 
Rohamosztagos kigyúrt brigantik láttán némi kétsége támad 
az embernek lelki egészségük igazsága felől. Utána nézve ki-
derült, hogy Iuvenalis nem ezt mondta, hanem szinte éppen 

az ellenkezőjét: „Orandum est, ut sit mens sana in corpore 
sano”, vagyis fi gyelmeztetően mondja, hogy „Imádkozzatok, 
hogy legyen ép a lelke (is) annak, akinek ép a teste. (Satyres 
iv. 356)

Sajnos napjainkban már ép testről is alig lehet beszélni. A 
testi nevelés eltűnt az iskolákból. De eltűnt a sport világából 
is. Ami helyette van, az versenyistálló-működtetés emberek 
számára. A verseny mai formája egészségtelen, kegyetlen és 
célját tévesztette, mert a Vörösmarty által rosszalt kincs–hír–
gyönyör uralja. A sportok királynője, az atlétika is prostituálta 
magát, pénzért futnak, ugrálnak, erőlködnek. Semmi köze a 
sport szó eredeti értelméhez, mely tengerparti fövenyen já-
tékos testmozgást jelentett. Ma belerokkannak, sőt belehal-
nak a sportnak nevezett küzdelem erőlködésébe. A mesterek 
– kevés kivétellel – erre tanítják, nevelik, hajszolják őket a saját 
dicsőségükre. Ez nem az, amire az iskolákban nevelni kellene 
az ifj úságot.

Az iskolai testi nevelés alapvető célja a testmozgás harmoni-
kussá tétele, erőnlétének javítása, a test feletti önfegyelmező 
uralom gyakorlása. Ezért nem lehet küzdősport benne, mert 
ott test a test ellen (saját a másiké ellen) történik a mozgás 
(sajnos ma már a labdarúgásban edzői utasítás az ún. „techni-
kai faultnak” nevezett durva gáncsolás), némely formákban az 
emberi mivoltot megalázó módon, mint pl. az ökölvívásban a 
másik eszméletlenné verésére törekedve.

Az egészséges mozgás élettani szempontjai

Egészséget védő testgyakorlások azok, amelyekben az izom-
elmozdulás (izotoniás), pl. gimnasztika, atlétika, labdajáték-
ok, úszás, futás, ugrás, gyalogtúra stb. – és nem az erőlködés, 
(izometriás) izomfeszítés van túlsúlyban, mint a birkózás, súly-
emelés, expanderezés, fekvőtámasz stb. – utóbbiak nem valók 
az iskolába. A vívás meg idegfeszítő mivolta miatt kerülendő a 
közoktatásban.

Másik fontos szempont a rendszeresség. Orvos-élettani 
bizonyítékok vannak arra nézve, hogy a hetente legalább 3 
alkalommal, alkalmanként legalább 30–30 percig tartó har-
monikus (pl. „kocogás”) rendszeres mozgásnak van szív- és 

Egészségvédelem oktatás 
és nevelés által 
Az oktatásnak és nevelésnek az egyéni testi–szellemi–közösségi–lelki jól létre, valamint a társadalmi 
igazságosság + béke = közjó elvre kell irányulnia tudás alapú, erkölcsszabályozott és jóakarat-vezérelt 
értékteremtő munkával. 

 Dr. Naszlady Attila
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érrendszeri megbetegedést megelőző hatása. Gyakoribb alig 
jár többleteredménnyel, ritkább meg biztosan elégtelen.

További előny, ha a testnevelési órák legalább egy részét 
szabad levegőn töltik, kiépített tanpályán. A fülledt, füstös, 
verejtékszagú diszkózásnak ez is óriási hátránya, nem beszél-
ve arról, hogy harmonikus, rendezett jellegű mozgás helyett 
deliberált összevissza rángatózásnak nemcsak az izommoz-
gás összerendezettségére (szinkronizációjára) nincs jó hatása, 
de a zene (pl. heavy metal 6000 wattal) még az idegrendszer-
re és a hallórendszerre is károsító hatással van. Az ilyen fel-
lazító (fellázító) környezet pedig melegágya a drogozásnak, 
alkoholizmusnak, dohányzásnak, nemi betegségeknek, ban-
dákba szerveződésnek. Az iskolai nevelésnek ezeket tiltania 
kellene. Persze egyedül a tantestület tagjai nehezen változtat-
hatnak ezeken a rossz beidegződésű szokásokon, ezért ebben 
a – nem szétesett – családnak kellene döntő feladatot (nem 
szerepet!) vállalnia. A „szerep” ugyanis csak „olyan”, de nem az, 
ami.

Mielőtt iskoláskorú lenne a gyerek, ma már túl van a televí-
zió és a számítógépes látszólagos valóság (virtuális realitás) já-
ték címén sugárzott szörnyűségein. A megjelenített helyzetek 
rémségei sokkal ijesztőbbek (ún. akciófi lmek, rémtörténetek 
[thrillerek], de még a mesefi gurák is – vicsogó dínók, Hókusz-
pók, hazug módon átváltozóképes transzformerek, baj nélkül 
megúszott kegyetlen verekedések stb.), mint amit valaha is 
érhet bárkit. Az így keletkezett idegfeszültség (stressz) kár-
tékonyabb, mint az emlős világban bármikor korábban átélt 
üldözött–üldöző izgalma. A keletkező izgalmi ingeranyagok 
(katekolaminok) ugyanis akkor, a rohanás közbeni izomtevé-
kenységben lebomlottak; viszont napjainkban a számítógé-
pes egér (vagy joystick, touchpad stb.) mozgatása nem jelent 
izomtevékenységet, és az izgalmi károsító anyagokat nem 
tünteti el az anyagcsere, hanem veszélyessé válva beívódnak 
az erekbe, idegrendszerbe, gyomor-bélrendszer falába, és ott 
fejtik ki káros hatásukat.

Ezzel szemben egészen más pl. a táncházbeli foglalkozás, a 
népi táncok gyakorlása a népzene szépsége mellett; de még 
a régi tánciskolák ún. szalonzenéje és szabályok szerint vég-
zett hagyományos társadalmi táncok (keringő, tangó stb.) is 
egészségesebbek, mint a diszkó – a kísérő (kísértő) szövegek-
ről nem is beszélve: „Aztán meg ne halljam, hogy jók vagytok!” 
– köszönt le az „emelvényről” távozó diszkó-zsoké, a képzavar-
ral lefordított „lemezlovas”.

A rendszeres testmozgás, ha az iskolai nevelés részeként 
belerögzül az emberbe, gyermekek, unokák számára példa-
mutató családi kirándulás igényévé válik felnőtt korában is; 
mi több akár baráti kisközösségek kialakulásához is vezethet, 
mint pl. a tenisz vagy a teke, illetve öregkorban a sporthorgá-
szat. A tisztességes vetélkedés (nem az őrjöngő versenyzés) 
azt is jelenti, hogy a részt vevő segít versenyezni, sőt huma-
nista felsőfokon versenyez segíteni. Ennek már erkölcsi érték-
teremtő hatása is van.

Iskolai egészségtan oktatás

Az új tanterveknek a testi nevelés előírásakor fentiekre fi gye-
lemmel kellene lennie, és ehhez hangolnia a szintén póto-
landó egészségtan és testnevelés tantárgyként beiktatását. 
Utóbbiban az egészségvédelem alapelvein és gyakorlati ta-
nácsain kívül az elsősegélynyújtást begyakorló órákat is be 
kell iktatni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, melynek 

tíz éven át országos orvosvezetője voltam, közfeladatot ellátó 
mentőszolgálata szombathelyi csoportja elkészítette az erre 
szolgáló tankönyvet, saját hatáskörében sikerrel alkalmazta 
is. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnökségéből ismé-
telten felhívtuk az illetékesek fi gyelmét az iskolai egészségtan 
tanrendi oktatására, ez ideig mindhiába.

Az értéktermelő munka, mint gazdasági tényező 
egészségvédő hatásai

Végül fontos szempontnak gondolom, hogy az egészséges 
testmozgás kedvező hatással van a fi zikai munkaképesség-
re, sőt a szellemi munka közbeni felüdítő pihenésre, mi több 
még az alvásra is. Világunkban a fi zikai munka kiveszőben van 
a robotok és automaták egyre szélesebb körű alkalmazásá-
ban. Mégis „barkácsműhelyi” szinten kétkezi munka alapesz-
közeinek rendeltetésszerű használatát (ellentétben a szaksze-
rűtlen „házi szereléssel”, ahol előbb-utóbb minden szerszám 
kalapáccsá válik) érdemes lenne tanítani: A kalapács, véső, 
fogó, reszelő, kisfűrész, csavarhúzó, elektromos fáziskereső, 
biztosítékcsere használatát. Az „imádkozzál és dolgozzál” he-
lyett – legjobb esetben is – a „szeress és szervezz” felszólítás 
vált divatossá, és a munka (nemcsak a fi zikai!) elvesztette be-
csületét.

Pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy az értéktermelő munka 
gépesítésével (robotika) felszabaduló „humán erőforrás” sem 
veszhet kárba. A Brzezinski elnevezte léha, szabadidő eltöltés – 
a pikáns „tittytainment” – méltatlan és káros az emberiségre.

H. Arendt: The Human Condition 1958-ben írja: „Előttünk 
áll a lehetőség, hogy a munka társadalmából kifogy a mun-
ka. Az egyetlen tevékenység, amihez eddig az egész társada-
lom értett. Mi lehet ennél végzetesebb?” Talán nem annyira 
„kifogy”, hanem „kihagyják”. Erre vonatkozik az a szintén hibá-
san idézgetett mondás, hogy „Aki nem dolgozik, ne is egyék”. 
Pontosan így van megírva a Bibliában: „Aki nem akar (δελο) 
dolgozni, ne is egyék” (Szt. Pál Thess. 2:10). Az önhibájukon 
kívül munkanélküliekre nem vonatkozik.

Jean-Yves Calves S. J.: „A munka civilizációja felé kell halad-
ni. A munkát az értékrend egyik központi elemeként kell ke-
zelni. A munkának nem csupán a megélhetés forrásának kell 
lennie, hanem kiteljesedésnek, alkotásnak és embertársaink 
érdekében végzett szolgálatnak is.” (in John Sweeney – Jef Van 
Gerwen: More EU-rope. A Critical Christian Inquiary into the 
Process of European Integration. Ed. Pharos. Kampen, 1997)

Nemcsak a csapatsportot űzőknek, de még a kedvtelésből 
játékos, közös sportolásra nevelt nemzedéknek is erősebb 
lesz a szolidaritás érzése. Mind a sportban, mind a munká-
ban rendkívül fontos körülmény, hogy visszaáll a mester–
tanítvány-viszony, mely szintén kiveszőben van. Pedig a 
tapasztalati tudás átadásának ez a leghatékonyabb módja, hi-
szen legtöbbször nem is lehet teljességgel leírni (pl. kéztartás, 
műfogások stb.) a tanítani valót. Ilyenek – főleg lányok számá-
ra – a varrás (foltozás, stoppolás), kézimunka (hímzés, horgo-
lás, kötés), textildíszítés, papírhajtogatás stb. A tanítómester 
kiérdemelt tekintélyének közösségi összetartó ereje is van. 
Ettől az összetartó erőtől tartanak sokan, pedig építeni csak 
összmunkával lehet. A megalapozatlan tekintélyrombolás az 
anarchia és áltekintélyek diktatúráját készíti elő.

Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) javaslata a készségfejlesztés; és ennek mintegy 
piaci vetülete: „Nagyobb szerepet a tanulók számára tandíjuk 
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fi nanszírozásában ”(Economic Reforms: Going for Growth, 
2008). De a fi nn példa mást mutat, ott ugyanis nincs tandíj!, és 
az első 2-3 között vannak a világon, a PISA-teszt szerint.

A PISA (Programme for International Student Assessment) 
háromévenkénti világszerte végzett 15 éves iskolások 
teljesítményfelmérése, melyet az OECD támogat. A PISA-teszt 
az alábbiakra terjed ki: matematikai, tudományos „írástudás” 
(mathematics, science–literacy), szövegmegértés (reading), 
és feladatmegoldás (problem solving).

Az egyház, mint az egyik legkiterjedtebb oktató-nevelő 
intézmény szintén hallatja időnként hangját ebben a kérdés-
körben. Megállapításaira érdemes felfi gyelni, mivel magasan 
képzett, elkötelezett oktatói szakemberei és évezredes ta-
pasztalatai vannak.

A Katolikus Nevelés Kongregációja (Róma, 1997. december 
28.) – A nehézségek közt politikai, társadalmi és kulturális jel-
legűek is vannak.

A katolikus iskola is olyan gyermekekkel és fi atalokkal talál-
kozik, akik a jelen nehézségeit megélik. Szembesül tanulóival, 
akik nem képesek erőkifejtésre, áldozathozatalra és kitartás-
ra, és akiknek az értékek megvalósítására még családjukban 
sincsenek példaképeik. Tendencia, hogy a nevelést pusztán 

technikai és gyakorlati szempontjaira redukálják. A pedagógia 
és a neveléstudomány maga is nagyobb fi gyelmet szentelt a 
fenomenológiának és a didaktikai gyakorlatnak, mint a neve-
lés lényegének, amely az értékekre és az értelem horizontjára 
irányul. A nevelés szétaprózódott, és túl általánosak azok az ér-
tékek, amelyekre gyakran hivatkoznak, s amelyekkel kapcsolat-
ban könnyen lehet közmegegyezésre jutni, azon az áron, hogy 
tartalmukat veszélyesen elhomályosítják. Ennek következtében 
az iskola visszalép az úgynevezett semlegességbe, amely gyön-
gíti annak nevelőerejét, és károsan hat a tanuló képzésére.

Nemcsak a „hogyannal”, hanem a „miérttel” is kell foglalkoz-
nia. (Eszmék, értékek.)

A nevelésnek igen nagy az erkölcsi súlya, ez egyike a leg-
magasabb rendű és alkotó tevékenységeknek: a nevelő nem 
a holt anyagba, hanem az emberi szellembe vési a tanítást. 
Hatalmas értéket valósít meg: a nevelő és a növendék közti 
személyes kapcsolatot, amely nem „adok-veszek” üzleti for-
mára korlátozódik.

A szerző orvosprofesszor, a MTA doktora, a Pápai Tudományos 
Accademia Pontifi cia Tiberina rendes tagja.
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Egyre több olyan emberre van szükség a világon, aki hisz a jó-
ban… Nem élhetünk többé olyan életigenlő emberséges rend 
nélkül, amely segíti az embereket emberré válásukban. Csak az 
ilyen rend mentheti  meg az emberiséget azoktól a veszélyektől, 
amelyek a létét fenyegetik. (Gmeiner H.)

A XX. század természettudományos fejlődése min-
den korábbi elképzelést felülmúlt. A mára felgyü-
lemlett tudományos-szakmai adathalmaz olyan 

méretűvé vált, hogy annak már nem csupán birtoklása (el-
sajátítása) jelent szinte legyőzhetetlen nehézséget, de al-
kalmazásának mikéntje is. Márpedig az alkalmazás mikéntje 
maga a gyógyítás, vagyis az orvoslás célja. A XXI. század or-
vosának ezzel a hatalmas kihívással kell tudatosan szembe-
sülnie, amelynek etikai iránytű nélkül képtelen megfelelni.

Az etika a fi lozófi a ága, amely elsősorban arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy az embertárs és a társadalommal, sőt 
az élővilággal és a környezetünkkel szemben mi a jó, a he-
lyes, és mi a rossz, a helytelen viselkedési mód, cselekedet. 
Éppen ezen kérdésekre nem adnak választ a tudományos 
adathalmazok, amelyek ugyan káprázatos lexikális ismeret-
halmazt képviselnek, de az etikus döntések meghozatalához 
vajmi kevés segítséget nyújtanak. Pedig a döntés nem min-
dig könnyű. Nem véletlen, hogy, amikor az Úr megjelent Sa-
lamonnak, az tőle nem hosszú életet vagy gazdagságot kért, 
hanem azt a képességet, hogy a jót és a rosszat képes legyen 
megkülönböztetni (Kir. első könyve).

Az orvoslás a történelem függvényében folyamatosan 
változott. Az utóbbi kétszáz évben szinte ötvenévenként 
változtak a paradigmák, hangsúlyok, módszerek, sőt viselke-
dési minták is. A lexikális tudáshalmaz, a betegek nagykorú-
sítása, a politika gyámkodása, valamint a tömegtájékoztatás 
révén nemcsak az orvoslás mikéntje, de az orvosok társadal-
mi megbecsülése is változott. Mindezen kihívás megfelelé-
sének legfontosabb ígérete a helyes etikai megközelítés.

Az orvoslás sajátosságai a történelem függvényében

A XIX. század közepén az orvoslás fellendülése révén az or-
vosi munka hatékonyabbá vált, az orvosok száma növeke-
dett, és biztosította az orvosok és orvostudomány társadal-
mi elismertségét. Az orvost mindenkor tudása és embersége 
(etikai viselkedése) miatt tisztelték. Az ószövetségi Biblia 
deuterokanonikus írásából Sirák fi a könyvéből hitelesen ol-
vashatjuk az orvos megbecsüléséről szóló, több mint kétezer 
éves alábbi fi gyelemreméltó sorokat2:

„…Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz, mert hát az 
orvos is Isten teremtménye (1). Tudása miatt az orvos emelt 
fővel járhat, még a hatalmasok körében is megcsodálják 
(3). A gyógyszereket a földből adja az Úr, és az okos ember 
nem veti meg őket (4). Ápolás, enyhítés céljából használja 
a gyógyszerész is a gyógyszert, azért készíti. Munkálkodá-
sának nincsen vége, jóvoltából az egészség terjed a földön 

A jövő orvoslásának 
nélkülözhetetlen kötőanyaga 
az etika1 
A szerző történelmi távlatokból mutat rá az orvoslás hangsúlyváltozásaira. Az orvost mindig is tudása 
és embersége (etikai viselkedése) miatt tisztelték, és ezt már az ószövetségi Szentírás Sirák fi a könyve is 
követelményként fogalmazta meg. A mai orvoslás egyik jellemzője az ún. „készülékmedicina”, amelyet 
a technika előretörése jellemez, ám a mind csodálatosabb gépek egyre inkább az orvos és a beteg közé 
ékelődnek. A ma orvostudománya a műszer és gyógyszeripar fogságában van. Az egészségügyi kiadások 
növekedése szerte a világon felszínre hozták a reformok szükségességét, amelyek azonban progresszív 
módon csak helyes etikai töltéssel valósíthatók meg. A technika és tudomány fejlődése, valamint az 
orvossal szembeni kritikus társadalmi beállítottság az orvos és beteg közti bizalom helyreállítását követeli 
ki. Ennek érdekében az orvosnak nem csak a tudomány kihívásainak, hanem az etika követelményeinek is 
meg kell felelnie. 

 Prof. dr. Széll Kálmán
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(7,8). Fiam ne késlekedj, hogyha megbetegszel, imádkozz az 
Úrhoz, és meggyógyít téged. Menekülj a bűntől és legyen 
tiszta a kezed, tisztítsd meg a szíved minden gonoszságtól. 
Mutass be tömjén- és lisztáldozatot, s adakozz bőkezűen, 
amint tőled telik. De hívd az orvost is, az Úr alkotta őt is, ő 
se hiányozzék, mert rá is szükség van. Van, amikor az ő ke-
zében van az egészség, mert hiszen ő is könyörög az Úrhoz, 
hogy munkája nyomán javulás álljon be, s adjon gyógyulást 
az élet javára (9–14).”

Az idézett sorokból jól kivehető a Kr. e. I–II. században 
uralkodó „kettős” szemlélet, mely egyfelől az emberi gyógy-
ulás isteni eredetét tartja szem előtt, másfelől azonban eh-
hez már az orvos munkáját is szükségesnek tartja. Az ember 
a betegségében minden időkben magába szállt, igyekezett 
igazabbá lenni, megtért és kiengesztelődött Istennel, aki-
nek segítségére joggal számíthatott. Ma sincs ez másként. 
Pető Ernő3 például, amikor a helyi érzéstelenítésben operált 
betege időnként „Jaj Istenem”, vagy „Isten segíts” szavakkal 
sóhajtott hangosan fel, mindig azt válaszolta: „folyton segíti, 
mi vagyunk a küldöttei”.

A tudomány és a gyakorlat az orvostörténelem során más 
és más súlypontokat jelölt ki számunkra. A pusztító világjár-
ványokat és fertőző betegségeket a XIX–XX. században meg-
oldotta a közegészségügy, amely a megelőzésben is jeles-
kedett. Ugyanezen időt szokták a sebészet évszázadának is 
nevezni. Ezzel egy időben diagnosztikus és terápiás lehetősé-
geink száma is ugrásszerűen megszaporodott. Új tudomány-
ágak keletkeztek, mint az immunológia, transzplantológia, 
genetika, molekulárbiológia, aneszteziológia és intenzív te-
rápia stb.

A XIX. században és a XX. század első felében az orvos fő-
leg személyiségével és tudásával hatott. Eszköztára egy kis 
„bábatáskába” belefért, hiszen még injekciót is csak kivéte-
les esetben kellett adnia. Fő segítői a XVIII. században az ún. 
első bécsi orvosi iskola neveltje, egy kocsmáros fi a, Leopold 
Auenbrugger által felfedezett kopogtatás (perkusszió) és a 
francia René Laënnec által kimunkált hallgatódzás (auszkul-
táció), s általában az ún. fi zikális vizsgálat volt. Miután csu-
pasz füllel nem illett a hölgyek keblét érinteni, kialakították 
a kezdetben fából készült hallgatótölcsért, vagyis a sztetosz-
kópot, amely kiválóan továbbította a légzési és a szívhan-
gokat, ugyanakkor kellő mértékben eltávolította az orvost 
a beteg testétől. Ezen egyszerű felfedezések ugrásszerűen 
megjavították a diagnosztikus lehetőségeket, mert füllel 
és kézzel majd egyszerű eszközökkel (szemtükör, fültükör 
stb.) mintegy behatoltak a testbe. E vizsgálatoknak mind fi -
nomabb részleteit tárták fel, s akadtak olyan virtuózok, akik 
művészi fokon bántak e lehetőségekkel. Mesteri fokon ér-
tettek a hallgatódzáshoz, kopogtatáshoz, tapintáshoz. Nem 
véletlen, hogy az az orvosi ténykedésnek egyik legáltaláno-
sabb szimbóluma csakhamar éppen a sztetoszkóp – illetve 
annak javított változata, a hazánkban általában fonendosz-
kópnak nevezett biauricularis (kétfüles) csöves sztetoszkóp 
– lett, amely ma is az orvosi munka legáltalánosabb, szinte 
emblematikus eszközeként szerepel a köztudatban.

Jó száz év eltelte után e vizsgáló módszereket is megha-
ladta az idő. Elsőként a Konrad Röntgen által 1896-ban felfe-
dezett „X-sugár” hatolt még mélyebbre a testbe, amit aztán a 
XX. század második felében az ultrahang (szonográfi a) váltott 
fel, majd pedig a képalkotó (ikonográfi ás) eljárásoknak egész 
sora állt rendelkezésre, amelyek az orvosok előtt feltárják az 

emberi testnek szinte valamennyi rejtett területét. Ezek közt 
is kiemelném a komputertomográfot (CT-t), amely korszakos 
módon javította a diagnosztikus lehetőségeket. Ezek háttér-
be szorították a kopogtatást és hallgatódzást, noha azok ma 
is fontos segédeszköznek számítanak, hiszen vannak olyan 
helyzetek, amikor csakis ezekre lehetünk utalva. Mert mit 
használt pl. a legjobb röntgen- vagy szonográfi ás készülék, 
ha áramkimaradás van, vagy olyan helyen kell vizsgálnunk 
(pl. egy alföldi tanyán, hegyi menedékházban, avagy a tere-
pen, háborúban, katasztrófák idején stb.), ahol áram sincs, 
vagy nincs (elromlott) a készülék. Németországban helyen-
ként a fi zikális vizsgálatokat oly mértékben hanyagolták el, 
hogy Angliában óvakodnak német famulusokat beállítani 
éppen amiatt, mert nem uralják a klasszikus orvosi vizsgála-
tokat. Ugyanakkor a Markusovszky Kórház intenzív terápiás 
osztályán pl. a nyolcvanas évek elején száz betegen hasonlí-
tottuk össze az orvos fi zikális vizsgálatával nyert adatokat a 
rákövetkező röntgenfelvétel leletével. Magunk is meglepőd-
tünk, hogy a röntgen csaknem minden esetben igazolta a 
fi zikális leletet. Ehhez azonban jól kell tudni vizsgálni, pedig 
a ma orvosa ezeket a „divatjamúlt” vizsgáló módszereket 
hajlamos lebecsülni.

A XXI. század orvoslása merőben megváltozott (részlete-
iben lásd később). Ezek közt kiemelném a technika haladá-
sának hatását. A jelen orvostudományát a technika uralja, 
miközben az orvos személyisége és a beteg humán vonat-
kozásai sajnálatosan visszaszorulni látszanak. A technikai fej-
lődés, továbbá a gyógyszeripar soha nem látott eredményei 
oda vezettek, hogy ma az orvostudomány egyfelől az orvosi 
műszeripar, másfelől a gyógyszeripar (kereskedelem) fogsá-
gában vergődik. Ez egyebek mellett az orvosok szemléletére 
van kihatással, hiszen az érintett cégek reklámhadjáratának 
„agybombái” naponta érik őket, ezáltal egyes műszerek, 
gyógyszerek hasznát túlértékelhetik, és ez oda vezet, hogy a 
profi torientált gyárak a valódi értéküket meghaladó áron ad-
hatják el termékeiket. Hatalmas pénzek mennek el ezen róka 
fogta csuka, csuka fogta róka kiszolgáltatott helyzet fenntar-
tására. Nem véletlenül, hiszen az orvosi műszerek hihetetlen 
segítséget nyújtanak a diagnosztikában és terápiában, ame-
lyek ma szinte nélkülözhetetlenek, s oly mértékben törtek 
előre, hogy lassan már-már az orvos létét is veszélyeztetik. 
(Elméletileg elképzelhető ui. egy olyan számítógép vezérelt 
műszeregyüttes, amely pontos kórismét ad, és kezelési algo-
ritmusaival a bizonyítottan legkorszerűbb terápiát is bizto-
sítja.) Csakhogy a számítógépeket is emberek programozzák 
és tökéletesítik. A számítógépeknek nincs érzelemviláguk, 
nem ismerik a morált, nincs etikai töltésük, és csak progra-
mozásuk határáig képesek dönteni. Az orvosok sajnos oly-
kor elfelejtik, hogy betegükben egy érző, nem ritkán lelkileg 
is sebzett, emberi segítségre szoruló személyiséggel és nem 
egy munkadarabbal, horribile diktu, nem egy készülék tár-
gyával van dolguk.

Már ma vannak jelei annak, hogy az orvosok csupán e mű-
szerek gépkezelőiként munkálkodnak, helyettük mindent a 
műszerek végeznek el, amelyeknek eredményei számukra 
szentek és megváltoztathatatlanok. A betegek is érzik a cso-
dálatos készülékek hasznosságát, igénylik is őket, amelyek 
joggal vívták ki manapság az egész orvoslásra vonatkozóan 
a „készülékmedicina” előkelő elnevezését. Ám a legcsodála-
tosabb műszer is csak a beteg és orvos mellett hozhat igazi 
hasznot, s nem furakodhat mintegy elválasztóként az orvos 
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és a beteg közé. Az orvosok ne szolgái, hanem urai, mesterei 
legyenek ezeknek a készülékeknek. Ezek a műszerek hallat-
lanul drágává tették az orvoslást, amelynek költségei még a 
leggazdagabb társadalmakat is próbára teszik, és egészség-
ügyi reformokat sürgetnek.

Az egészségügyi reform néhány elvi kérdéséről

Lám a „készülékmedicinából” kiindulva máris az egészség-
ügyi reformokba botlottunk, ám az egészségügy valameny-
nyi terültéről elindulva, előbb-utóbb mindenképpen ezekbe 
ütköztünk volna. Nem véletlenül, hiszen az egészségügyi 
ellátás árrobbanása még a leggazdagabb országokat is bi-
zonyos reformcselekvésre ösztönözte, mely a szegény or-
szágokban szinte kényszerítő erővel érvényesül. A reformok 
megkerülhetetlenül csakis etikai alapokon kivitelezhetők.

A konkrét orvoslás ugyan mindig a beteg és az orvos közt 
zajlik, ez elválaszthatatlan attól az egészségügyi rendszer-
től, amely az ellátást szervezi, szabályozza, fi nanszírozza. 
Ma az egészségügy működése talán egyik legbonyolultabb 
ellátórendszerünk, mely a megelőzéstől a rehabilitációig, a 
csecsemőgondozástól az idősellátásig, egymással szorosan 
vagy lazán összefüggő, összetett területeket ölel fel. Egye-
dül a kórházakban számos szakterület kiegyensúlyozott 
együttműködésére, működtetéséhez pedig bonyolult mű-
szaki felépítésű üzemekre van szükség. Vezetésükhöz magas 
szintű interdiszciplináris szakmai és közgazdasági ismeretek 
szükségesek. Egészségügyi reformot tehát csak nagyon kö-
rültekintően, tudományos munka és hatástanulmányok, va-
lamint kritikusan értékelt külföldi tapasztalatokra építve és 
hosszú távra érdemes (szabad) bevezetni, ahol legelőször az 
elveket kell tisztázni, majd az egészből kiindulva kell azokat 
aprópénzre váltani. A kapkodó részmegoldások, ötletszerű 
reformok kudarcra vannak ítélve.

Ma egy kórház berendezése (felszerelése) nagyjából azo-
nos nagyságrendű anyagi kiadást jelent, mint épületének 
felépítése. Minthogy azonban a műszerek, gépek, diagnosz-
tikus és terápiás eszközök erkölcsileg 6–8, műszakilag 8–10 
év alatt elavulnak, tízévenként szinte egy új kórházat kelle-
ne építeni, ami még a gazdag államoknak is elviselhetetlen 
erőpróbát jelent. Hazánkban az egészségügyre költött ösz-
szegek mind a GDP százalékában, mind abszolút számban 
elmaradnak a fejlett nyugati országoktól. Csoda, hogy mégis 
magasabb nívójú, mint ami a ráfordított összegből várható 
lenne, és ez a dolgozók alacsony bérezésének, s áldozatvál-
lalásuknak köszönhető. Az aránytalanul alacsony bérezés 
azonban megbosszulja magát, ami az orvosok és nővérek 
tömeges elvándorlásához vezet. Elvárható ugyanis, hogy az 
egészségügyi dolgozók éljenek a hivatásukkal, de etikátlan 
kizsákmányolás a hivatástudattal visszaélni. A megnyomo-
rított ellátás kitermelte a szocializmusnak a mában is túlélő, 
sőt ma is izmosodó rákfenéjét, a hálapénz-rendszert.

Noha a hatékonyabb és racionálisabb felhasználás kétség-
telenül bizonyos megtakarításokhoz vezet, az egészségügyi 
reform nem azonos a költségmegszorítással. Csakis olyan 
reform fogadható el, amelynek révén az egészségügyre 
eső állami kiadások nem csökkennek, az ellátás (beleértve 
a megelőző orvoslás) színvonala nem romlik, sőt, ha lehet, 
emelkedik. Ez etikai követelmény! Hippokratész óta érvé-
nyes, hogy a beteg érdeke a legfőbb törvény. Csak második – 
bár kétségtelenül fontos – szempont a költséghatékonyság 

növelése abból a célból, hogy a világszerte szinte elviselhe-
tetlenségig növekvő egészségügyi kiadásokat mérsékeljük, 
illetve az így megtakarított pénzösszeget a betegellátásba 
visszaforgassuk. Ha a sorrend megváltozik, és a költségha-
tékonyság lesz a fő (vagy akár egyedüli) cél, akkor a beteg-
ellátás többnyire csorbát szenved. Másképp fogalmazva, ha 
a hatékonyabb szervezéssel és működéssel megtakarítás 
érhető el, ami az egészségügy más területén hasznosítható, 
akkor sikeres reformról beszélhetünk, ha azonban az öncélú 
megszorítás révén az egészségügyből pénzt vonnak ki, ak-
kor álságos, etikátlan visszaélés, bűnös megtévesztés törté-
nik, ami nem érdemli meg a reform elnevezést. A reform szó 
megcsúfolása, ha általa romlik az ellátás volumene, csökken 
a színvonal, szűk keresztmetszetek, várólisták, utcára került 
betegek, elmaradt szűrővizsgálatok stb. keletkeznek. Az el-
múlt idők egyes leépítő reformintézkedései sajnos ezeket 
eredményezték. Az egészségügyi intézmények épületeinek 
eladása jogos, ha nincs rájuk szükség, és az érte kapott pénzt 
az egészségügyben használják fel, ám etikátlan akkor, ha azt 
az egészségügytől megokolatlanul elvonva, a költségvetési 
lukak betömésére használják.

A magas létesítési és fenntartási költségek világszerte a 
takarékos, (költséghatékony) ellátás megvalósítását kény-
szerítik ki. Legkevesebbet a szakmai gyógyító munkán lehet 
takarékoskodni. Egy műtéti érzéstelenítésben felhasznált 
altatószer mennyiségét pl. nem lehet megspórolni, mert ez 
nem biztosítja a fájdalommentes műtétet, de a drága alta-
tószerrel pazarolni sem lehet, hisz ez a beteg túlaltatásával 
járna. (Csak az olcsóbb eljárások választásával, a takarékos 
anyagkezeléssel lehet némi eredményt elérni.) Ugyanígy 
nem lehet a szükséges gyógyszeradagokat megrövidíteni, 
elhagyni stb. Takarékoskodni lehet azonban pl. az ápolási 
napokkal (az ún. egynapos sebészet, a járóbetegként ellát-
hatók kórházi kezelésének mellőzése stb.).

Bármely reform óhatatlanul egyéni (beteg vagy/és orvosi), 
továbbá közösségi és intézményi érdekeket sérthet, a javak 
elkótyavetyélésével járhat, tehát csak nagy körültekintéssel 
(felvilágosítást és meggyőzést követő) legszélesebb kon-
szenzus alapján, és nem huszárrohamszerűen alkalmazható. 
Meggyőződésem, hogy a reális, racionális tervekről meg le-
het, sőt meg is kell győzni a lakosságot, egészségügyi sze-
mélyzetet, akiknek megnyerése nélkül (ellenükre), reformot 
bevezetni oktalanság. Minden reform bizonyos fokú rombo-
lással is jár, de nem árt arra fi gyelmezni, hogy bármit lerom-
bolni nagyon egyszerű, ám az így elkövetett hibákat kijavíta-
ni nehéz, hosszú és főleg költséges folyamat.

Az egészségügyi reformok megalkotásának és kivitele-
zésének elvi nehézsége abban rejlik, hogy etikus alapon kell 
meghatározni a szinte lehetetlent, nevezetesen olyan gaz-
daságosan működő, igazságos rendszert kellene teremteni-
ük, amelyből a széles tömegek a legtöbb hasznot húzzák, és 
amely leginkább megfelel a közjó feltételeinek. Nyilvánvaló, 
hogy ezt csak önkorlátozás és ésszerű kompromisszumok 
révén tudjuk biztosítani. Nem vitás, hogy jelenleg a szoli-
daritásra épülő, nonprofi t egészségügyi biztosítási rendszer 
a leghumánusabb, egyúttal a legigazságosabb, amelyben 
mindenki képességei szerint hoz áldozatot, majd minden 
rászoruló szükségtelei szerint részesül a rendszer által biz-
tosított egészségügyi ellátásból. A 2004-es népszavazás be-
bizonyította, hogy a választók nem pártolják a rendszer pri-
vatizációját, mely a tőkebefektetésnek köszönhetően rövid 
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távú eredményekkel kecsegtethet ugyan, de hosszú távon 
a tőkés nyilván haszonnal kívánja visszanyerni pénzét, ami 
csak kis részben történhet racionalizálással, ügyes kereske-
déssel (amit különben az állam is megvalósíthatna), ám csak 
létszámleépítéssel és/vagy az ellátási színvonal csökkenté-
sével teremthet nyereséget. Sokunk számára logikai rejtély, 
hogy miért éri meg egy magántársaságnak – változatlanul 
az állam pénzből – valamely kórház működtetése, hogyan 
tud nyereségre szert tenni ott, ahol az államnak ez nem éri 
meg, sőt ráfi zet. Miért folytat érte elkeseredett harcot? Félő, 
hogy ezzel kapcsolatban a közgazdasági szempontok az eti-
ka elvek kárára valósulnak meg…

Természetesen a nonprofi t biztosítási rendszer nyújtotta 
lehetőségek sem korlátlanok, minthogy ennek rendelke-
zésre álló anyagi forrásai sem. El kell tehát dönteni, hogy a 
térítésmentes ellátás biztosítása érdekében a járulékokat 
emeljük, avagy egy bizonyos szint felett már az érintetteket 
is be kell vonnunk az anyagi áldozatvállalásba. Ehhez min-
denekelőtt meg kell állapítani azt a minimumot, amit min-
den körülmények között mindenki számára biztosítani kell, 
és azt a többletet, amit az érintetteknek – zsebből vagy a 
többletbiztosítón át, részben vagy egészében – fi zetni kell. 
Ebbe a kategóriába tartozik a komfortosabb ellátási igény 
is. Ez olyan, mint a vonat, amelynek első és második osztá-
lya is ugyanoda visz, de a kényelmesebb első osztály több-
letfi zetést feltételez. Nyilvánvaló, hogy helyes döntést – ha 
egyáltalán van ilyen –, csak etikai megfontolás alapján lehet 
hozni. Teljes (abszolút) igazságról nem beszélhetünk, hiszen 
az egyén és társadalom, sokak java vagy egy ember érde-
ke gyakran ütközhet, így mindenkinek kedvező megoldást 
nyilván nem várhatunk. A megoldás a mindenkori gazdasági 
helyzet, valamint az orvostudomány fejlődésének is függvé-
nye, ami azt jelenti, hogy a normákat időről időre felül kell 
vizsgálni.

A betegek hozzájárulását, vagyis a költségmegosztást 
szolgálta a nemrég leszavazott vizitdíj is. Ez nem eleve az ör-
dög találmánya, ám nem volt jó az optikája annak, hogy már 
betegségtünetei legelején a kasszához kényszerítették a be-
teget (még be sem tette a lábát az egészségügybe, máris fi -
zetnie kellett), megokolása pedig nagyon szerencsétlen volt, 
hiszen azt a „fölösleges” orvosfelkeresés elleni tényezőként 
(szankcióként) hirdették meg, holott régi orvosi elv az, hogy 
ha valakinek bármilyen kis panasza is van, orvoshoz kell for-
dulnia, hogy eldönthesse, vajon valamely korán még gyó-
gyítható betegség első jeleiről, vagy lényegtelen tünetekről 
van-e szó. A vizitdíj orvost felkereső visszatartó ereje éppen 
a legszegényebbeket sújtotta. Ám az is igaz, hogy akadtak 
tudatos visszaélők, akik az üzemi és körzeti orvost is felkeres-
ték, sőt indokolatlanul az ügyeletet is vegzálták mondván, 
hogy ez nekik jár.

Mindenképpen meg kell szüntetni a betegek kiszolgálta-
tottságát. A pártállami diktatúrában nem lehetett reklamálni, 
hiszen a betegek „ingyenpénzért” (ám a valóságban olykor 
busás hálapénzért) kapták a szolgáltatást. Volt idő, amikor 
még a kórházak vagy a párhuzamos osztályok közül sem vá-
laszthattak szabadon. Az is igaz, hogy ami ingyen van, annak 
nincs, vagy elveszik az értéke. Az állampolgárnak azonban 
tudnia kell, hogy ingyenes egészségügyi ellátás nincs, leg-
feljebb térítésmentes, amit a szolidaritásra épülő társadalmi 
áldozatvállalás biztosít. Az jár jól, akinek ezt sohasem kell 
igénybe vennie. Minden ellátás csak a rászorulóknak jár. 

Ezt az érintettek gyakran nem értették, tehát a helyes eti-
kai szemlélet kialakítása is a reform feladatai közé tartozik. S 
ebbe beletartozik az orvosok szemléletének alakítása is, akik 
gyakran nem is érzékelik, hogy nap mint nap milyen nagy 
pénzek felett döntenek. Egy bankár vagy pénzügyér nem 
osztogathat el számolatlanul ennyi pénzt, mint amennyit az 
orvos a gyógykezeléssel, táppénzzel és rokkantsággal, vagy 
akár a receptek felírásával elősegíthet. Az egészségügyi ellá-
tásban a takarékosság megvalósítása céljából pl. befejezett 
ellátásra lehetne a háziorvosokat ösztönözni, akiknek köz-
ponti szerepének elfogadottsága különben nálunk még ma 
sem igazán érvényesül.

A takarékossággal kapcsolatban kiemelt meggondolást 
képez a megfelelő létszám. Biztosan akadnak felesleges mun-
kahelyek, de inkább dominálnak a létszámhiányos ellátások. 
Nemzetközi összehasonlításban nálunk főleg az egészség-
ügyi szakdolgozók létszámhiánya rontja a minőségi munkát 
és drágítja az ellátást. A valóságban igenis halálesetek lehet-
nek a létszámhiány következményei, amelyek (sajnos vagy 
szerencsére?) sohasem tudódnak ki. Nagy a veszélye annak, 
hogy az átmeneti létszámhiány miatt a dolgozók megszok-
ják a felületes, pontatlan munkát, amelyet sajnos még akkor 
is folytatnak, ha a létszámot feltöltik.

Változatlan problémát jelent a hálapénz, amely etikai kér-
dés is. Ugyan ösztönzi a munkát, de munka- és bérfeszültséget 
okoz. Igazságtalan, mert nem csak adómentes, de egyes köz-
reműködőt vagy szakterületet mintegy kizár a részesedésből. 
Legfőképpen talán azért ellentmondásos, mert a megfi zetett 
közalkalmazott orvos a kórház felszerelésével, személyzetével 
mint fi zetett alkalmazott gyógyít, miközben az adómentes há-
lapénzt maga zsebeli be. A terjedelem korlátozottsága miatt a 
kérdés megoldásával nem tudunk foglalkozni, csak utalni sze-
retnék arra, hogy egyrészt a fi zetéseket kellene növelni, amely 
erkölcsi etikai alapját (előfeltételét) képezi a paraszolvencia 
megszüntetésének, és egyúttal elejét venné az orvosok (szak-
dolgozók) főleg külföldre történő elvándorlásának, de önma-
gában nem jelentene megoldást. Viszont a legtöbb adakozási 
okot legalizálni lehetne, és ezzel a szelet ki lehetne fogni a pa-
raszolvencia vitorlájából. Pl. az operáló orvos megválasztását 
meg lehetne engedni olyan formában, hogy a választott or-
vosnak legyen tarifája, amit a betegnek a kórház pénztárába 
kellene befi zetnie. Ebből legnagyobb arányban részesülne az 
operáló orvos, de részt kapna a kórház, sőt a műtétben közre-
működő, a paraszolvenciából igazságtalanul kizárt többi dol-
gozó (altató, műtősnő, műtős stb.) is. A kisebb szobáért (külön 
osztály) többet kellene fi zetni, ami alkalmi befi zetéssel vagy 
többletbiztosítással megoldható. Ez esetben esze ágában 
sem lenne senkinek az orvosnak még külön is fi zetni stb.

Olyan kórházfi nanszírozási rendszert kellene bevezetni, 
amely körültekintőbb, igazságosabb, és bizonyos szakmai 
mennyiségi és minőségi minimumot előír, de nem ösztönöz 
felesleges munkára, ami csak növeli az állam egészségügyi 
kiadásait. Kényes kérdés a kis kórházak működtetése, és ál-
talában az ágyszám csökkentése is. Nálunk e kórházak álta-
lában a XIX. század végén, vagy a XX. század elején – helyi 
kezdeményezésből és áldozatokból – egymástól gyakran 
20–25 km távolságban, a régi betegházak korszerűbb vál-
tozataként (amelybe a betegek zöme még szekéren ment) 
létesültek, ám kevés kivétellel csak a két háború között diff e-
renciálódtak osztályokra. Fenntartásuk kezdetben elviselhe-
tő megterhelést jelentett, míg ma fajlagos ellátási igényük 
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gyakorlatilag azonos a nagy intézetekével. Működésükhöz 
költséges laboratóriumi és műszeres, képalkotói háttérrel, 
továbbá aneszteziológiai-intenzív osztállyal (részleggel) kell 
rendelkezniük. Miután a közlekedés javult, megszüntetésük 
vagy átprofi lírozásuk reális igény, hisz gyakran ők képviselik 
a lábon járó párhuzamosságot. Persze nem úgy, hogy egyik 
évben még százmilliókat költünk felújításukra, majd egysze-
riben bezárjuk őket, ami minden esetben nagy lakossági el-
lenállásba ütközik. Kíméletesebb lenne, ha két szomszédos 
kis kórház összedolgozna. Párhuzamosságok helyett a közös 
ellátó részlegek (osztályok), közös ügyeletek, közös létszám 
stb. létesítése kitörést jelenthetne, bár legdrágábban az 
egymástól távoli telephelyekből összeadódó kórház üze-
mel, a pavilonrendszer valamivel olcsóbb, míg a leginkább 
költséghatékony a tömbkórház, ahol a beteg- és anyagszállí-
tási utak megrövidülése, az eszközök megtakarítása és a pa-
vilonok közti holt idők elkerülése lehetővé válik.

Csábító lenne a reformmal kapcsolatos néhány további kér-
dést konkrétan érinteni, de jelen tanulmányunknak nem ez a 
tárgya. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy az egészség-
ügyet politikamentessé kellene tenni, illetve széles politikai 
konszenzussal kellene továbbgondolni, és a cél érdekében he-
lyes ösztönzőket kellene bevezetni. Az ésszerű takarékosságra 
sok etikai lehetőség is nyílik. A gyógyszer- és műszergyártók 
orvosokat megajándékozó ügyeskedéseiknek – a nyugati or-
szágokhoz hasonlóan – pl. etikai értékhatárt kellene szabni, 
mert a lekenyerezésszámba menő kongresszusi utaztatások 
és más ajándékok árát a nagyvonalúan ajándékozó cégek 
végső fokon a kórházfenntartókkal vagy a betegekkel fi zette-
tik meg. Fontos lenne a szükségképpen drága szociális ellátás 
alól a kórházakat tehermentesíteni, és őket a megtakarítá-
sokban érdekeltté tenni, ám ez már az egészségügyi reform 
– nem kevés – nem egészségügyi területére vezet bennünket. 
Összefoglalóan azonban annyi mindenképpen megállapítha-
tó, hogy etikai megfontolások nélkül nem létezhet reform. A 
reform egyik legfontosabb követelménye, hogy hosszú távra 
kiszámítható viszonyokat teremtsen, mert a folytonos változ-
tatások fokozzák a létbizonytalanságot, rontják a munkahelyi 
légkört, és elvándorlást eredményeznek.

Az egészségügyi reformot megelőző „Zöld könyv” a kö-
vetkezőképpen fejeződött be: „Végső soron az egészség-
ügyi reform célja és értelme fejleszteni az egészségügyet… 
jobbá tenni életünket!”. A megvalósult és részben kudarcba 
fulladt egészségügyi reform sajnos nem ennek, és nem is 
az ismertetettek szellemében zajlott. Szinte egyedüli célja a 
költségmegtakarítás volt, de ebben is csak szerény eredmé-
nyeket ért el. Közben a betegellátás színvonala nem javult, 
a betegek részben utcára kerültek, hosszú várakozási listák 
alakultak ki, fokozódott a munkaerő-elvándorlás, romlott a 
hangulat, csökkent az egészségügybe vetett bizalom és az 
egészségügyi intézetek gazdálkodása ellehetetlenedett. A 
nemzetközi viszonyok közt is aluldotált ágazatból még költ-
ségeket is vontak el, hogy ezzel a költségvetés hiányait pótol-
ják. Mindez válságos helyzetbe vitte az ágazatot, amit még 
tovább terhel a szemünk előtt kibontakozó világválság.

Az orvoslás jelen gondjai és a jövő etikai elvei

A tudomány fejlődése során megváltoztak a gyógyítás pa-
radigmái és belső logikája. Napjainkra: l. Uralkodóvá vált a 
technika, míg a humán tényező visszaszorult. 2. A korábbi 

omnipotens (mindenhez értő) orvos helyett az orvoslás 
szakmákra atomizálódott, amelyben a beteg, de az orvos 
személyisége is mintegy feloldódott. 3. A beteg nagykorú 
egyenrangú féllé vált, akinek méltóságát és autonómiáját 
tiszteletbe kell tartanunk. 4. A gyógyítást az egyén helyett 
mindinkább csoportok végzik, amely előnyei mellett az el-
személytelenedés veszélyét hordozza magában. 5. Eseten-
ként az orvos és beteg közé kerültek a műszerek, gépek. 6. A 
kutatás elérkezett egy olyan határhoz, aminek emberi legali-
tása, illetékessége etikailag megkérdőjelezhető. Ez fokozot-
tan vetette fel a kutatók etikai felelősségét. 7. Az egészség-
ügyi költségek robbanásszerű növekedése felszínre hozta az 
elosztás igazságosságának s a működés hatékonyságának 
kérdéseit (a reformokat), amelyek az etikai meggondoláso-
kat hangsúlyosabbá tették.

A fenti felsorolásból is sejthető, hogy a ma orvosa nincs 
irigylésre méltó szakmai helyzetben akkor, amikor tár-
sadalmi megbecsültsége is megingott. A vele szembeni 
kritikai érzékenységet sajnos világszerte önmagában a 
tömegkommunikáció is napirenden tartja, de nálunk sajná-
latosan a bukott reform saját igazolására is számos orvos- 
és egészségügyellenes megnyilvánulást hozott felszínre. A 
gyakran megalapozatlan kritika és irreális elvárás egyfajta 
orvos- és egészségügyellenes közhangulatot teremtett, ami 
kártékony. Meggyőződésem, hogy az orvosok zöme hiva-
tástudattal igyekszik nehéz szolgálatának megfelelni, az 
elkapkodott reformzűrzavar kényszerű következményeiért, 
bizonytalanságaiért, ideiglenességeiért, túlhajtottságáért 
nem az orvosok és egészségügyben dolgozók tehetnek, akik 
a felbolygatott labilis viszonyoknak és kedélyeknek inkább 
szenvedői, mint okozói.

Az orvosellenes hangulat elsősorban a bizalmat ássa 
alá, márpedig az orvos–beteg-kapcsolatnak szinte egye-
düli feltétele éppen a kölcsönös bizalom, amely a korábbi 
paternalizmus felszámolása után felértékelődött. Hiszen az 
atyáskodó, elrendelő, megtiltó, előíró orvosi tekintélyt fel-
váltó, a beteget partnerének tekintő orvosnak ez az egyet-
len kapaszkodója. Bizalom nélkül nincs hit a gyógyítóban 
és a gyógyulásban. Ennek hiányában a beteg passzívan át-
adja magát a sorsnak, ám a hit pozitív energiákat szabadít 
fel a gyógyulás szolgálatában. A bizalom hiányának tudha-
tó be az alternatív gyógyító eljárások növekvő népszerű-
sége, amiben a betegek gyakran jobban hisznek, mint az 
iskolamedicina alapján álló orvoslásban. Ezek különben az 
ún. „nyugati orvoslásnak” jó kiegészítői lehetnek, és ilyen te-
kintetben adott esetben hasznosak, ám komoly veszélye van 
annak, hogy a beteg sarlatánok kezébe kerül, akik többet ár-
tanak, mint használnak. A jó tanács szerint: „a félrevezetés 
és hiszékenység úgy illik egymásba, mint a kulcs a zárba, fri-
gyük pénztárcád ajtaját nyitja meg”. Ezek éppen gyakran a 
beteg hitével és bizalmával élnek vissza, amit a beteg a neki 
sokkal többet segíteni tudó orvostól von meg. Az orvosnak 
tehát mindent meg kell tennie, hogy a bizalmat helyreállítsa, 
és ebben mind az egészségügyi vezetésnek, mind a tömeg-
tájékoztatásnak segítséget kellene számára nyújtani.

A ma orvosa birkózik az egyre nagyobb tudományos 
adathalmazzal. A szakágakra való szétesés időszakában 
kénytelen integráló szerepet is betölteni. Elárasztják a rek-
lámok, amelyek mindegyike a legjobbat ajánlja, ugyanak-
kor keresi az ún. „bizonyítékokon alapuló” ismeretanyagot. 
A szinte áttekinthetetlen  irodalomban igyekszik képezni 
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magát és továbbképzéseken vesz részt. Eközben az etikai 
szempontok olykor másodrendűvé válnak, vagy egyszerű-
en elkallódnak. Pedig Ratzinger (a mai XVI. Benedek pápa) 
szerint: „A tudomány csak akkor töltheti be igazi hivatását, 
ha művelőjét áthatja az erkölcsi felelősség”.

A jövő orvosának ki kell lépnie ebből a mókuskerékből. Szem 
előtt kell tartania, hogy ne csak a betegséget (a beteg szervet), 
hanem holisztikusan, a környezetével együtt szemlélt egész 
embert (a homo patienst) kell gyógyítania. A betegség mö-
gött meg kell látnia a beteg EMBERT, amit Szolzsenyicin olyan 
líraian hangsúlyozott. Neki, de betegének is ki kell lépnie a 
tünet–orvos–orvosság szűkre szabott ördögi köréből. A jó szó, 
a szeretet és fi gyelem önmagukban is gyógyítanak. Ehhez nem 
nélkülözheti a pszichológiai szempontokat, hiszen a betegség 
(szenvedés) „csökkent értékű élet”. Ez a sebzett lelkület mégoly 
drága és potens készülékekkel sem érhető utol, mert az em-
beri lélek (psziché) igazán csak a ráhangolt, fogékony emberi 
lélek által érzékelhető. A fi zika és biológiai felvételi vizsga se-
gítségével az egyetemre került „természettudományos” orvos 
számára újra fel kell fedezni az orvosi művészetet. Továbbra 
sem nélkülözheti az empátiát, amely az orvos elengedhetetlen 
kincse. Ajándék, amely megkönnyíti az etikus, humánus bá-
násmódot. Az empátia együttérzés, de nem pusztán sajnálat. 
Több is és kevesebb is annál. Azonban az empátia munkánk 
során kopik, elhalványulhat, éppen ezért – akár a cserép virág, 
amely öntözésre szorul – az empátia is folyamatos gondozást, 
élesztést követel. Nem kétséges, hogy érzelmeink hathatnak a 
tudatunkra, de ugyanígy a tudatunkkal is befolyásolhatjuk ér-
zelmeinket. Ilyen értelemben az empátia is tudatos viselkedési 
minta, mint ahogy a keresztény szeretet is, ami nem pusztán 
érzelem, hanem tudatos cselekvés. A ma orvoslásának legna-
gyobb veszélyét a kiégés, a cinizmus és közöny adja. Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a szenvedés, aggodalom, szorongás, 
magány, elkeseredés, tépelődés, kétségbeesés stb. a készülé-
kek által nem érzékelhető. Az egészség nem termék, de nem is 
áru, hanem az ember kitüntetett sajátja, amely több a szoma-
tikus „normalitásnál”, lelki megelégedettséget is feltételez. Félő, 
hogy a túlértékelt készülékek mögött eltűnik az ember lelke, a 
műszerek mindenhatósága következtében pedig elsorvad az 
orvos intellektusa.

Az orvosnak helyre kell állítani társadalmi megbecsülé-
sét, ami a múlt század autoriter beállítottságánál fogva még 
szinte magától adva volt. Ehhez tiszta és nyitott, szeplőtelen 
magánéletre van szüksége, olyan példamutatásra, ami a be-
tegek számára vonzó és tiszteletet érdemlő. Tudatosan kell 
kifejlesztenie előnyös (és elvárható) orvosi tulajdonságait, 
amelyet a szakmai tudás, kompetencia és etikai töltés fém-
jelez. Az orvos viselkedése, öltözete, modora ma felértéke-
lődött. Beszéde egyik legsajátosabb tulajdonsága, fegyvere. 
Pető Ernő pl. kitűnően tudott a betegekkel beszélni. Igaz, az 
ő korában még a tekintélyelvűség uralkodott, de meggyő-
ződésem, hogy modorával ma is az ujja köré csavarná az 
elégedetlen beteget. Az orvosok elleni feljelentések, műhi-
ba- vagy kártérítési perek hátterében gyakran a megfelelő 
kommunikáció hiánya húzódik meg. Persze mind a laiku-
soknak, mind a tömegtájékoztatásnak is tudnia kell, hogy az 
orvos nem valamiféle hibátlan szuperlény, hanem minden 
igyekezete ellenére gyarló ember is. Az orvosi sikertelensé-
geket, „becsületes tévedéseket” – bármely tragikus is ez az 
érintettek számára – nem lehet 3-4%-nál lejjebb szorítani. 
Ha pl. egy sportoló kamraremegés miatti keringésmegállás 

következtében meghal, kár azon vergődni, hogy a mentő 17 
vagy 38 perc alatt ért-e ki, mert négy perc után már minden-
képpen későn érkezett volna, őt csak az azonnali helyszíni 
újraélesztéssel és defi brillálással lehetett volna megmente-
ni. De az ember (és a média) önkéntelenül is minden eset-
ben felelőst keres. (Némi túlzással, ha a beteg meggyógyul, 
akkor a természet vagy az Isten meggyógyította, de ha nem, 
akkor a felelőst valamelyik orvossal, nővérrel vagy más kö-
rülménnyel – pl. a mentőszolgálattal – mintegy nevesítik.) 
Ettől függetlenül az orvost saját lelkiismerete és etikai mér-
céje is elszámolásra készteti, ami őt folytonos önkorrekcióra 
kényszeríti. Ha az orvos elkövetett hibáira, tévedéseire sa-
ját ügyvédjeként minduntalan kifogásokat és mentségeket 
keres, akkor megátalkodik a rosszban, ám ha önkritikusan 
tanulságos következtetések levonására képes, élete végé-
ig szakadatlan fejlődésre van lehetősége. Persze nem tud 
az orvos mindig mindent megtenni a betegnek. Éppen lel-
kiismeretétől vezérelve néha meg kell tagadnia valamely 
gyógyszer felírását, vagy a táppénzbevételt, de ezt is meg 
lehet magyarázni.

A betegnek éreznie kell, hogy az orvos a javát szolgálja. 
Csak tisztelni lehet azon megszállott orvosokat, akik köteles-
ségükön túl is mindenáron érvényt szereznek ezen törekvé-
süknek.

Nem állhatom, hogy itt meg ne említsem Csiky Miklós 
doktort, aki Marosvásárhelyről települt át Szombathelyre, 
majd a salgótarjáni kórház osztályvezető sebész főorvosa 
lett, azóta sajnos elhalálozott. Egy betege az intenzív osz-
tályon nálam feküdt, szépen gyógyult, de műtét után még 
nem indult meg a bélműködése. Arra kért, hogy adjunk neki 
libapimpót. Azt válaszoltam, hogy soha nem hallottam er-
ről, de majd érdeklődni fogok a gyógyszertárban. Ott persze 
kinevettek, és velem együtt azt sem tudták, hogy mi a liba-
pimpó. Gyakori növény – mondta Miklós –, biztos van erre-
felé is. Másnap reggel a kórházba érve átöltözés közben fel-
tűnt, hogy a fűtőtesten, egy törülközőn ismeretlen növények 
fonnyadoznak. Kiderült, hogy Miklós barátom, akivel közös 
szobánk volt, hajnalban kiment a mezőre, és hozott magával 
libapimpót. Kérésére az általa kért módon elkészítettük az 
oldatot, és a betegnek adtuk. Délutánra valóban megindult 
a széklete. Miklóst nem olyan fából faragták, hogy egy egy-
szerű ninccsel ki lehessen őt fi zetni. Hat gyermeke mellett 
képes volt hajnalban libapimpó után vadászni, mégpedig si-
kerrel. Hogy valóban a libapimpó hozta-e meg a várt hatást, 
avagy a libapimpó ellenére győzött a szervezet regenerációs 
képessége, azt nem tudom, de a beteg érdekében tett el-
szánt kitartása ma is példamutató számomra.

Sajnos nem ritkán (Groddeck szerint mindig!) betegségé-
ért maga a beteg felelős. Etikai kérdés, hogy felróhatjuk-e 
az önhibájából megbetegedő egyénnek bűnösségét (pl. 
alkoholizmus, kábítószer-élvezet stb.) azzal, hogy a társa-
dalombiztosítói szolgáltatásból kisebb arányt juttatunk szá-
mára? Igazságos és normális-e, ha ezeket a betegeket, akik 
önköltségen beteggé tették, majd államköltségen gyógyít-
tatják magukat, az egészséges életet élők rovására, azokkal 
egyenlően kezeljük? Létezhet-e egyáltalán megkülönbözte-
tés beteg és beteg között aszerint, hogy mi (vagy ki) okozta 
betegségét? Mennyire tudjuk érvényesíteni erőinket olyan 
betegek érdekében, akik a szegénység, alultápláltság, rossz 
lakásviszonyok, munkanélküliség stb. következtében bete-
gednek meg? Hogy bíráljuk el azokat a betegeket, akik élet-
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módjukon nem akarnak változtatni. (Pl. a betegség–orvos–
orvosság-sémára építve nem hajlandók diétázni, a javasolt 
testsúlycsökkentést is csak fogyasztó gyógyszerrel tudják el-
képzelni.) Hogy tud az orvos egyszerre jóságos segítő, majd 
a csalókkal szemben kérlelhetetlen elutasító lenni? Etikai 
szabály, hogy az orvosnak mindig a beteg oldalán kell állnia, 
őt kell képviselnie.

A betegség sajátos állapot, amely átformálja az embert, 
akit a megalázottság, kiszolgáltatottság fenyeget. Sem pe-
dagógus, sem szülő nem képes ilyen gyorsan és gyökere-
sen hatni az egyén személyiségére, mint a betegség, amely 
szükségképpen kisebb-nagyobb lelki és testi szenvedéssel 
jár. Etikai kérdés, hogy hogyan közeledünk ezekhez a prob-
lémákhoz. Szinte minden szakma felfedezi a saját etikai di-
lemmáit. Még a műtőben és intenzív osztályon is sok etikai 
kérdés merül fel. (Nem véletlen, hogy 2007-ben nemzeti 
kongresszusukon az aneszteziológusok és intenzív terapeu-
ták éppen a műtő és intenzív osztály etikai kérdéseinek refe-
rálására kértek fel.)

Az orvosnak a betegtől sokszor igazságtalanságokat is el 
kell tudni szenvedni, de nem szabad elfelejtenie, hogy egy 
sebzett lelkű ember olykor torz ítéleteket képes hozni, tehát 
a betegnek mindig meg kell bocsátani. Az orvos ki van téve 
a kommunizmus idején lábra kapott irigységnek is, ami ellen 
nincs orvosság. (Kellően meg nem fi zetett éjszakai munkáját 
és permanens felelősségét bezzeg senki sem irigyli, sőt el-
várják, hogy mindig tökéletesen dolgozzon, soha ne hibáz-
zon.) Goethe egyszer megállapította, hogy: „ha az orvos va-
lamennyi rémséget előre látná, ami őt foglalkozása során éri, 
akkor senki sem lenne orvos”. Ebben lehet, hogy van valami, 
bár valószínű, hogy ez csak kevés embert tartott vissza attól, 
hogy az orvosi pályát válassza. Sokkal fontosabb az orvosok 
alulfi zetettségének megszüntetése, amely egyfelől éppen a 
minőséget tartja távol az orvosi pályától, másfelől a fi atal or-
vost kivándorlásra készteti.

A kiegyensúlyozott orvosi munka két lábra támaszkodik: 
az egyik a szakmai, a másik pedig az etikai. Csak az etikus 
munka ígéri az egyre nehezebbé váló forgatagban és ver-
senyhelyzetekben a „túlélést”. Meggyőződésem, hogy hosz-
szú távon csakis az etikus orvoslás, a beteggel és kollégával 
szembeni etikus interperszonális kapcsolat fi zetődik ki. Ez az 
a mérce, amelynek révén az orvos meg tudja őrizni (vissza 
tudja szerezni) azt a tiszteletet, amit az idézett, több mint 
2200 éves bibliai szakasz is kijelölt neki.

Míg az orvosi etika időszámításunk kezdete óta alig vál-
tozott, a XX. és XXI század orvostudománya sorra adta fel 
azokat a kérdéseket, amiket meg kell oldania. Ide tartozik a 
születésszabályozás és a művi terhességmegszakítás, az eu-
tanázia, a szervátültetések etikája, az intenzív terápia halál 
közeli morális problémaköre, a rendkívüli életmeghosszab-
bító eljárások és az újraélesztés etikája, a genetika számos 
bioetikai kérdése (emberi klónozás, eugénia, génmanipulált 
élelmiszerek stb.), a molekuláris biológia és génsebészet 
morális buktatói, a thanatológia számos dilemmája, de a be-
teggel való, partneri alapon történő mindennapos kommu-
nikáció is. Ezeket a kérdéseket nem söpörheti szőnyeg alá, 
nem bújhat a csodakészülékek árnyékába. Ezeket csak szi-
lárd világnézeti alapon, egyfajta fi lozófi ai meggyőződéssel 
lehet jól és konzekvensen megválaszolni, amihez arra van 
szükség, hogy minden orvos kialakítsa a maga orvosi etikai 
ars poétikáját, amiben hisz és amit tudatosan követ. Vélemé-

nyem szerint, vitatott részletei ellenére a keresztény néző-
pont tűnik a legelfogadhatóbbnak, leghumánusabbnak és 
legkonzekvensebbnek, amely az Istentől származó élet min-
denek feletti tiszteletére és az ember önkorlátozására épül. 
A vele leginkább szembenálló liberális felfogás egyre gyak-
rabban ütközik saját csapdáiba.

Noha banalitásnak tűnik, de feltétlenül hangsúlyozandó 
etikai cél, és nem csupán pragmatikus törekvés, hogy szak-
területünket mindenekelőtt jól és célszerűen megtanuljuk. 
Ez alatt a pontos, lényegszerűen megszűrt, funkcionálisan 
átgondolt integrált ismeretanyag felvételét, és nem csupán 
az amorf adattömeg bebifl ázását kell érteni. Romhányi pro-
fesszor mondotta, hogy az orvostudomány célja és tartalma 
által olyan szép, hogy a legkevesebb, amit megtehetünk 
érte (és a betegekért), hogy azt jól megtanuljuk. Ami ennél 
is több – ám egyúttal nehezebb is –, hogy azt élethosszan to-
vább tanuljuk. Ezen célkitűzés kivitelezésében már eljutot-
tunk odáig, hogy nem csupán az adatszerű tudásmennyiség 
növelésére, hanem paradox módon az adatfelvétel szelektív 
korlátozására, a sok adat birtoklása helyett a lényegszerű 
összefüggések megismerésére és uralására kell szorítkoz-
nunk. Magyarul önmérséklet révén tudatosan mellőznünk 
kell valamennyi adat birtoklását, mert félő, hogy egy hatá-
ron túl már nem bírunk velük. Különben az a veszély fenye-
get bennünket, hogy a sok fától nem látjuk meg az erdőt. 
Nagyon jól ismerhetünk esetleg egyetlen fát, de ugyanakkor 
nem ismerjük (vagy fel sem ismerjük) magát az erdőt. A lé-
nyegtelen adatokat hagyjuk hát a magukat kis területekre 
korlátozó (kutató) szakemberekre, és Szent-Györgyi útmu-
tatása nyomán elégedjünk meg azon hely ismeretével, ahol 
szükség esetén a kiegészítő adatokat megtalálhatjuk.

Sohasem feledkezhetünk meg arról, hogy minden tudá-
sunk és erőfeszítésünk a beteg ember érdekében történik. 
Őérte, ővele és őhelyette kell dolgoznunk. S ha ezt vele fo-
lyamatosan kommunikálva, együttműködve, emberi (test-
véri) módon tesszük, nem marad el a lelkiismeretbeli elégté-
tel, megelégedés, amely minden nehézségért és sérelemért 
kárpótol. Mert a beteget mindenkor, minden körülmények 
között szeretni, tisztelni, kiszolgálni szent kötelességünk. 
Érte, vele, neki dolgozni minden időben a legszebb, legne-
mesebb emberi hivatások közé tartozott.

Ez a munka sok önuralmat, önfeláldozást és energiát – 
röviden egész embert – követel. Sokkal könnyebb a dolga 
annak, aki ennek során valamilyen transzcendens világné-
zeti alapra – pl. a keresztény felebaráti szeretetre – képes 
támaszkodni, mint ami pl. Boldog Batthyány László munká-
ján követhető nyomon, ám ha valaki csupán filantróp hu-
manitásból elvszerűen gyakorolja hivatását – ha nehezeb-
ben is –, de megvalósíthatja a XXI. század orvosának etikai 
eszményét.

A keresztény orvos számára a gyógyítás a felebaráti sze-
retet permanens gyakorlása, a gyógyulás pedig a megvál-
tás metaforája, mely azonban csak ideiglenes, csupán a 
végítéletben válik teljessé. Tevékenységével Jézus hagya-
tékát műveli, közreműködik az isteni kiengesztelődésben 
anélkül, hogy az eszkatalógikus (az utolsó idő előtti) végső, 
azaz abszolút gyógyulást eredményezhetné, hiszen min-
denki meghal egyszer, és előtte minden orvosi tevékeny-
ség tulajdonképpen  csődöt mond, hogy aztán odaát visz-
szavonhatatlanul a betegség nélküli örök életben, az örök 
boldogságban  és „egészségben” feloldódjon. Bizalom nélkül 



Szakcikk

48  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2010/3. 

nincs hit a gyógyítóban és a gyógyulásban. Ennek hiányá-
ban a beteg passzívan átadja magát a sorsnak, ám a hit pozi-
tív energiákat szabadít fel a gyógyulás szolgálatában.

A technika csak eszköz, de az orvos tudása és egyénisé-
ge ma is döntő tényezője kell, hogy legyen a gyógyításnak. 
A mai technikalizált orvostudományban meglévő, és egyre 
nagyobb méretű humán defi citet csak fi lantróp napi apró-
munkával vagyunk képesek ledolgozni. Ahogy írásom mot-
tója is hangsúlyozza, hinnünk kell a jóban. Bízzunk Mikszáth 
bölcsességében, aki azt mondta, hogy az ember halandó, de 
a jótett túléli. Ám tartsuk szem előtt II. János Pál pápa meg-
állapítását is, miszerint: „Az embernek a látható világ feletti 
uralmának feltétele és lényege, hogy az etika a technika fe-
lett álljon, hogy biztosítsuk a szellem felsőbbségét az anyag-
gal szemben”.

Hivatkozások

1. Az írás a Vasi Szemlében (2008. 62/6. 855–867. 
old.) megjelent cikk némileg módosított változata.

2. Sirák fi a könyvérôl feltételezték, hogy görög 
eredetû, ám késôbb a szöveg elôtti héber szövegeit is 
megtalálták, amit a zsidó rabbik is idéztek. Figyelemre 
méltóan sok erkölcsi intelmet tartalmaz.

3. Dr. Petô Ernô (1886–1959) a szombathelyi – ma 
Markusovszkyról elnevezett – kórház megalapítója, 
elsô igazgató sebész fôorvosa, a hazai sebészet egyik 
úttörô alakja.

A szerző nyugdíjas főorvos.
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