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erre a 2008. évi közgyűlés alkalmasabb
lenne – így a 2008. évi tagdíj fizetése
már az új módszer szerint történhet.

Az elnökségben ismét felmerült az
elképzelés egy független elnöki pozíci-
óval kapcsolatban, mely alapos meg-
fontolást igényel. Szintén alapszabályi
változtatás kérdése az is, hogy a Kór-
házszövetség tisztségviselői köre (el-
nökség, vezetőség) jobban tükrözze
majd az újonnan kialakított kórházi
csoportokat (régiók, speciális intézmé-
nyek stb.).

A szövetség tisztújításának érdeké-
ben a jelöltlista összeállításáról a tit-
kárság egyeztet a kórházak vezetőivel,
és a január 31-i állapot szerint lezárva,
a Kórházszövetség honlapján megkez-
dődhet az erre a célra kialakított, jel-
szóval védett on-line szavazás. A sza-
vazás alapján a jelölőbizottság elkészí-
ti majd a jelöltek listáját a közgyűlés
számára, melyet a meghívóval és a be-
számolókkal együtt az elnökség – leg-
később március közepéig – küld ki az
intézmények számára.

A kongresszuson tartandó fogadás-
sal kapcsolatban az elnökség úgy
döntött, hogy az étterem mellett a kü-
löntermet is igénybe kell venni a ven-
dégek elhelyezésére; a különteremben
kivetítő segítségével kell az étterem-
ben zajló műsor megtekintését lehető-
vé tenni. Az elnökség – a jelenlegi
helyzetben – nem tartja megfelelőnek
„Megatánc”-verseny rendezését, ezért
felkéri a szervezőket és a fogadást tá-
mogató céget új műsorjavaslatra.

Egyéb intézkedések
Az elnök tájékoztatta az elnökséget ar-
ról, hogy január 25–26-án az Egészség-
ügyi Minisztérium „Egészségbizto-
sítási reform 2007–2009” címmel nem-
zetközi konferenciát szervez, melyre a
szövetség részéről 50 főt várnak. A
meghívót a titkárság minden intéz-
ménynek kiküldte, a jelentkezők ösz-
szesített névsorát a szövetség leadja a
minisztérium felé.

A szövetség telephelyét takarító cég
nettó 15%-os emelést ajánlott áraiban.
Az elnökség ezt úgy kívánja módosí-
tani, hogy amennyiben elfogadja a
15%-os emelést, akkor ezt az árat kö-
teles a takarító cég tartani két évig, ha
ezt a vállalkozó nem tartja elfogadha-
tónak, akkor csak 10%-os emelést tart
reálisnak.

A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG 
ELNÖKSÉGE

Dr. Bordás István (1941–2007)
Élt egy ember köztünk, aki nem volt orvos, nem volt
politikus, de meghatározó szerepet töltött be a ma-
gyar egészségügy utolsó harminc évében. A majd
200 000 egészségügyi dolgozó közül kevesen is-
merték, noha munkássága szinte mindannyiunk
szakmai tevékenységét valamilyen formában befo-
lyásolta. Úgy ment el közülünk, ahogy élt, csende-
sen, feltűnés nélkül, visszavonultan. Hirtelen halt
meg, lehetőséget sem adva arra, hogy segíthessünk
rajta. Soha senkit nem akart zavarni, csak segíteni
szeretett volna az embereknek.

Dr. Bordás István a Budapesti Műszak Egyete-
men szerzett gépészmérnöki diplomát. Tolna megyé-
ben, szakmájában helyezkedett el. Amikor 1975-ben a Szekszárdi Kórházban modellkísérlet kezdődött,
dr. Szentgáli Gyula főigazgató meghívta munkatársai közé. A Szekszárdi Kórház akkor kapott egy R-10-es
számítógépet azzal a feladattal, hogy fejlesszen ki ebben a hardver- és szoftver-környezetben egy addig
Magyarországon nem létező megoldást, egy kórházi információrendszert. Bordás doktor ennek az új rész-
legnek, a minisztériumi forrásokból létrehozott és működtetett Dokumentációs és Információs Központnak
lett előbb üzemeltetési osztályvezetője, majd helyettes vezetője. Nemcsak munkatársai, hanem a kezdetben
bizalmatlan kórházi környezet is hamar szívébe zárta ezt az örökké mosolygó, mindenkihez barátságos mű-
szaki szakembert, aki nagyon gyorsan beletanult a kórházvezetés, kórházüzemeltetés, később az egészség-
ügyi szervezés szinte minden szegmensébe. Már akkor kitűnt hivatástudata, ami egész életében jellemezte
őt: „Sose mond először, hogy nem lehet, inkább mindent vizsgálj meg, hogyan lehet a feladatot végrehajta-
ni, a problémát megoldani”. Szerette az új kihívásokat, a lehetetlen feladatokat, és legtöbbször talált meg-
oldást a nehézségekre.

Az R-10-es számítógép ma gyerekjátéknak sem állná meg a helyét, mégis Bordás István gondos műsza-
ki keze alatt három műszakban üzemelt évekig. Nappal valós idejű, akkor forradalmian újnak számító
orvos–számítógép kapcsolatban futott rajta betegfelvételi, klinikai laboratóriumi alrendszer, elektronikus
kórtörténet kiválasztott ágyakon és rendeléseken. Délután és éjszaka kötegelt feldolgozások, program-
fejlesztések zajlottak, így a kórházi információrendszer gyorsan kinőtte magát és egyre inkább megyei
egészségügyi informatikai központ lett. Megjelentek a személyi számítógépek, az első hálózati megoldások,
melyek kifejlesztésében és installálásában dr. Bordás István meghatározó szerepet töltött be. A fejlesztések
híre túlnőtt a megye, de az ország határán is.

A központ jogi státusza és szerepe 1987-ben megváltozott. Bordás István a Gyógyinfok igazgatóhelyet-
tese lett, majd a rendszerváltozás után megszűnéséig igazgatója. A megyei egészségügyi adatvagyonon
építkezve megkezdődött a hazai egészségügy első költségstruktúra-vizsgálata és az egészségügyi reform
előkészítése. Most már nemcsak négy megyei fekvőbeteg-intézmény adatfeldolgozását kellett összehangol-
ni, hanem kezdetben 10, majd rövidesen 28 kórházban folytak célirányos adatgyűjtések, melyek megalapoz-
ták a HBCS-rendszer és a többi teljesítményfinanszírozási elem kifejlesztését. Dr. Bordás István fogta össze
az adatfeldolgozás egész folyamatát, és 1990-től irányította az egész projektmunkát.

Igényes munkamódszere eredményeképpen került sikeresen bevezetésre 1990–1993 között a teljesít-
ményfinanszírozás az egészségügyben, Magyarország volt a világ második országa az Egyesült Államok
után, ahol az aktív betegellátásban teljes körűen a HBCS-rendszer bevezetésre került. Sokan féltették a ku-
darctól, hiszen nagyléptékű, az egészségügyben is „rendszerváltó” változás következett be. De pont az az
alaposság, amely őt mindig jellemezte, volt a garancia a sikerre. Nem csak a bevezetést vezényelte sikere-
sen, de kidolgozta az elengedhetetlenül fontos karbantartás keretrendszerét is. Kár, hogy az ágazat irányí-
tása ezt már nem fogadta be, pedig ezzel sok mai gondunk megelőzhető lett volna. Megbízták őt még egy
rövid időre azzal is, hogy miniszteri biztosként irányítsa az egészségügy finanszírozásának továbbfejleszté-
sét, de ehhez már eszközöket nem biztosítottak számára. Fájdalmasan élte meg, hogy közel 30 éves szak-
mai munkája felszámolásra került és a romokon nem épült új élet. A Gyógyinfok és szakmai tevékenysége
ma nagyon hiányzik a magyar egészségügyből, a HBCS-rendszer romokban, újrafogalmazására sem elkép-
zelés, sem források nem állnak rendelkezésre.

Dr. Bordás István két ízben volt az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke. Mindig arra tö-
rekedett, hogy befolyásolástól mentesen, csak a szakmai hitelesség és tudás alapján döntsön, adjon taná-
csot. Sosem azt mondta, amit elvártak tőle, hanem amit a szakmai tudása alapján hitelesnek tartott. Hiá-
nyozni fog felkészültsége, konszenzusteremtő képessége, szeretett sugárzó egyénisége.

A magyar egészségügy szegényebb lett, nehezen pótolható veszteséget szenvedett halálával. Mi, akik is-
mertük és szerettük, elvesztettünk egy jó barátot, szeretetre méltó és tisztelt munkatársat. Felesége, két
gyermeke, unokái gyászolják. Nagy űrt hagyott maga után.

Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!
DR. JÁVOR ANDRÁS
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A kivezető utat külföldön és nálunk
is mindenki az egészségügyi re-
formokban látja, de ezt a szemlé-

letet tükrözik a nemzetközi egészségügyi
szervezetek ajánlásai is.

A reformretorika több évtizedes,
ugyanakkor a fogalommal kapcsolatban a
közgondolkodás egyre gyanakvóbb, mert
az emberek az elmúlt években több re-
formban csalódtak, sőt közülük néhány
sikerességét sem ismerték fel, mert gyak-
ran nem értették céljaikat, nem fogadták
el eszközeiket. (Ami nem az értetlenek hi-
bája volt.)

Visszatekintve a korábbi egészségügyi
reformokra, azokat általában a kormá-
nyok programjaikban, elvi deklarációik-
ban befogadták, így a különböző parla-
menti (négyéves) ciklusokban körvonala-
zódhatott az egyes projekteken túlmenő-
en egy ciklust átfogó egészségpolitika is.
(Már ha volt ilyen.) Ennek ellenére szá-
mos, jól megalapozott, koncepciózus re-
form félresiklott vagy elakadt. Az egyik
akadály az volt, hogy a kormányok gyak-
ran nem biztosították a reformokhoz
szükséges forrásokat. A másik ok az a po-
litikai forgószínpad volt, a négyévente
változó szereplőkkel, amelyben sokunk
törekvése ellenére – a Magyar Kórházszö-
vetség 2000–2001-ben a SOTE Egészség-
ügyi Menedzserképző Intézetében hóna-
pokon át péntekenként e tárgyban work-

shop-sorozatot szervezett alkalmanként
20–30 egészségpolitikussal, egyhangúlag
elfogadott zárónyilatkozattal – sem való-
sulhatott meg a „ciklusokon átívelő”
egészségpolitika. (Most lenne először rea-
litása.) Ez nem a – többnyire konszenzus-
kereső – egészségpolitikusokon múlott,
hanem inkább a ciklusokat meghatározó
pártideológiákon és a gazdasági élet lob-
bijain. Így igen jelentős volt még a hason-
ló reformelképzeléseken belül is a ciklu-
sonkénti súlypont-, hangsúly- és prog-
ramváltás. Ezt fokozták a gyakori sze-
mélycserék, pl. az utolsó 12 évben a 9
egészségügyi miniszterváltás.

Ha meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen
irányba folytatódhat az egészségügyi re-
form, ha mérlegelni kívánjuk az esélyeket
és a várható hatásokat, akkor az elemzést
az ideológiákból, az értékrendekből kiin-
dulva, az egészségpolitikák átfogó céljai-
nak ismertetésén át haladva, végül a
konkrét programok terveinek megvitatá-
sához eljutva kell végezni. A reformok le-
írásánál a várható intézkedéseken túlme-
nően törekszem az eseményeket befolyá-
soló érdekek, és az azokat képviselők
mozgásterének bemutatására is.

A kérdés aktualitását kiemeli, hogy e
sorok írásának napjaiban terjeszti a kor-
mány a parlament elé törvényhozás céljá-
ból a több részprogramból álló reform-
csomagot.

Az ideológiai háttér
Három alapvető szellemi irányultság,

három eszmerendszer alapozza meg a de-
mokratikus társadalmak politikáját (és
áttételesen az állampolgárok egészségét,
életét): a konzervativizmus, a liberaliz-
mus és a szociális (lehet mondani szocia-
lista) értékrend. Mindhárom tartalmazza,
vagy legalábbis „kezeli” az egészséget és
az azt befolyásoló egészségügyet megha-
tározó értékeket:
– az emberi méltóság és emberi élet,
– a szolidaritás,
– a finanszírozhatóság és hatékonyság,
– a minőség,
– a hozzáférési esélyegyenlőség,
– a szabadság és az egyén felelősségének

értékeit.
A három ideológia egymástól eltér a

fenti értékek sorolásában, azok priorálá-

sában, sőt időnként olyan értékdominan-
ciákat is alkalmazhat, ami veszélyeztethe-
ti a többi érvényesülését. Erre a legtriviá-
lisabb példa a finanszírozhatóság megte-
remtése, aminek hiánya gátolhatja a teljes
értékrend érvényre jutását. A probléma
másik oldala, hogy a felsorolt értékek
többsége lehet igen fontos az egyes sze-
mélyeknek, a betegeknek, a társadalom-
nak, de ezek nem feltétlenül javítják a
gazdasági hatékonyságot, finanszírozha-
tóságot.

Az értékelemzés bonyolultságát az is
bizonyítja, hogy a finanszírozhatóság ki-
emelt értékként történő kezelésekor a
források közül figyelembe kell venni az
állami és biztosítói, adó- és járulékforrá-
sok mellett a magánerőt (kiegészítő díja-
zások, co-paymant, paraszolvencia stb.)
is. Ez azonban gyakran ellentétes a hozzá-
férési esélyegyenlőséggel, ami ugyanis
nem csak a földrajzi, társadalmi rétegek
és korcsoportok közötti kiegyensúlyozást
jelenti, hanem gazdasági értelemben is a
jobb hozzáférhetőséget, a mindenki általi
megfizethetőséget feltételezi. Márpedig
sajnos napjainkban a legnagyobb egye-
netlenségek az állampolgárok között a
forrásokkal való ellátottságban mutatko-
zik. Nehéz tehát az értékek belső össze-
hangolását, kölcsönös „tiszteletben tar-
tását”, kohézióját megteremteni.

A szabadság értékét az egészségügy-
ben mindhárom eszmerendszer csak kor-
látozottan veszi figyelembe. A betegek
szabad orvos-, intézmény-, esetleg bizto-
sító választását országonként is különbö-
ző mértékben teszik lehetővé. Ugyanak-
kor az orvosi és egészségügyi dolgozói
szabadság értékként történő elismerését
és érvényesítését egyre inkább szűkítik
elsősorban a minőség és hatékonyság ér-
dekében pl. a standardokkal, protokol-
lokkal, keretgazdálkodással.

Nehéz az egyes értékeket a különböző
eszmerendszerek jellemzéseként sor-
rendbe állítani, súlyozni (a deklarációk
gyakran megtévesztők), de a nemzetközi
tapasztalatok is megerősítik, hogy a kon-
zervativizmus mindenek előtt az emberi
méltóság és az élet, az ellátási minőség, a
liberalizmus a finanszírozhatóság és ezzel
összefüggésben az egyéni felelősség, a
szocialista eszmerendszer a szolidaritás
és a hozzáférhetőségi esélyegyenlőség

AZ ÁTALAKÍTÁSOK CÉLJAINAK ÉS ÉRTÉKEINEK ELEMZÉSE

Az egészségügyi reform esélyei
Szinte már közhely, hogy napjainkra a
magyar egészségügy kritikus állapotba
került. Az egészségügyben dolgozók úgy
érzik, hogy egyre hátrányosabb a helyze-
tük (a társadalmi megítélést, jövedelmü-
ket, létbiztonságukat illetően), a forrá-
sok szűkössége miatt romlik a szolgálta-
tások színvonala, a betegek egyre na-
gyobb része elégedetlen az ellátásával.
A politika (illetve néhány politikus) jelzi,
hogy nem tud és most nem is akar több-
letforrásokat biztosítani az egészség-
ügynek, sőt elégedetlen annak teljesít-
ményével. Ez a helyzet nem hirtelen és
nem váratlanul alakult ki, hanem annak
a folyamatnak az eredményeként, mely a
rendszerváltás óta tart. Hasonló a hely-
zet a fejlett világ számos országában, de
különösképpen térségünkben.
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prioritására épül. Le kell szögezni, hogy
ez nem abszolút érvényű, részben kor-
szakfüggő (lásd neoliberalizmus, radiká-
lis konzervativizmus stb.), részben pedig
vannak megrendíthetetlen értékek, mint
pl. az emberi élet elsődlegessége, amit
egyik értékrend sem vitat, hiszen pl. az
orvos egészségpolitikusok erre tettek es-
küt pályára lépésükkor.

Az ideológiák egyik nagy kérdése,
hogy mindezek milyen formában jutnak
el a lakosokhoz, a betegekhez vagy akár
a választásokon részt vevő polgárokhoz,
tehát mennyire tudatosulnak. Agyonma-
nipulált társadalmunkban az egészség-
politika (és ezáltal az egészségügy) alap-
vető dilemmája és konfliktusa, hogy
amíg az egyik oldalon az állampolgárok
mint fogyasztók, és az ellátók mint szol-
gáltatók a források bővítésében, addig a
másik oldalon a kormányok, a finanszí-
rozók és különösen az állampolgárok
adó- és járulékfizetői szerepükben az
adott forrás szűkítésében érdekeltek. A
helyzet kiéleződésében egyre ellentmon-
dásosabb és gátlástalanabb a globális és
a hazai média szerepe, elmélyítve az em-
berek belső konfliktusát: kiemelik az el-
látást korlátozó intézkedések napi szen-
zációját, és ugyanakkor dramatizálják a
járulékok és adók elfogadhatatlan emel-
kedését, magasságát.

A médiát befolyásolni képes politiku-
soknak, szakértőknek komoly feladatai
és nagy felelőssége van a mindenkori
egészségpolitika meghatározásán túlme-
nően annak hátterének, indokainak, cél-
jainak bemutatásában, kellő popularitá-
sának megteremtésében is.

Egészségpolitikai célok
2006-ban jelentős fordulat következett be
a hazai egészségpolitikában. Ennek oka a
liberális áttörés volt a koalíciós egyezteté-
seken, majd a kormányprogram kialakí-
tásakor. Az erőviszonyok demonstrálásá-
ra, a politikai nyereség és a további elő-
nyök biztosítására a hazai új demokrácia
történetében először liberális szabad de-
mokrata orvos kapott megbízást a tárca
vezetésére. Ez azért volt némileg megle-
pő, mert a baloldali koalíció évtizedes tör-
ténetében mindvégig megfigyelhető volt a
két párt egészségpolitikájának elsősor-
ban ideológiai eredetű különbözősége.
Ezt a tavaszi választási kampányban az
SZDSZ rendkívüli módon hangsúlyozta,
különösen az értelmiség, a magasabb jö-
vedelműek számára reális alternatívává
tette, majd a közös győzelem után a prog-
ramegyeztetések során saját egészség-

politikájának fő elemeit nagyrészt érvé-
nyesítette.

A liberális párt ezeket az ideológiai ala-
pokat már évekkel korábban lefektette,
és kellő támogatottságot is szerzett a gaz-
dasági élet befektetői, beszállítói, vagyon-
gazdálkodói lobbijaiban. Már a 2002-es
választási programjukban is szerepeltek
az alapkövek: az állampolgárok egyéni fe-
lelőssége egészségükért, a több biztosító
felé elmozduló biztosításirendszer-reform,
a privatizációs folyamat folytatása, de
legfőképpen mindezek és egyéb kiadás-
korlátozási eszközök segítségével a tar-
tós finanszírozhatóság megteremtése. A
2002–2006-os ciklus számukra kedvezőt-
len pénzügyi tapasztalatainak (pl. a köz-
alkalmazotti béremelés „egyensúlyrontó”
befolyásának) az érvrendszerükbe törté-
nő állításával erősítették pozícióikat. A
nagyobb koalíciós párt ideológiájával
ugyan pl. az egyéni felelősség priorálása
vagy a több biztosítási rendszer ellenke-
zett, de a pragmatizmus és a gazdaságpo-
litika liberális túlsúlya a választásokat kö-
vető igen kedvezőtlen népgazdasági hely-
zetben eldöntötte a kérdést.

Tekintsünk végig az elmúlt félév egész-
ségpolitikáján, a törvényalkotási és pro-
jektterveken, de olyan formában, hogy a
deklarációkat, programfrázisokat hagy-
juk figyelmen kívül (ezekben mindig igen
gazdag volt a magyar egészségügy), és ke-
ressük az alapvető célokat. Ezek minde-
nekelőtt a kiadás korlátozásokra, az
egészségügyben a fogyasztói szokások
megváltoztatására, a piaci viszonyok ki-
terjesztésére és az ellátási struktúrák
megújítására irányulnak. Jól látható, hogy
a finanszírozhatóság megőrzése, a folya-
matos működőképesség fenntartása az
alapcél, erre – úgy tűnik – az alcélok is
felfűzhetők. (Említettem, hogy ezek nem
mondanak ellent az evidens értékek: az
emberi életek, az életminőség és a méltó-
ság védelmének.)

Az ágazat, az egészségügyi intézmé-
nyek, a betegek számára egyaránt megha-
tározó fontosságú finanszírozhatóságot
és hatékonyságot a bevételek növelésével
vagy/és a kiadások csökkentésével lehet
biztosítani.

A jelenlegi egészségpolitika az egész-
ségügybe áramoltatható források közül
rövid, de látszólag középtávon sem szá-
mol az állami költségvetési, adó- és járu-
lékbevételek számottevő növekedésével.
Ez az előző ciklus kormányprogramjával
is ellentétes, és nehezen összeegyeztethe-
tő az ideológiákkal, különösen a szocia-
listák szolidaritásra és hozzáférési esély-
egyenlőségre alapozó eszmerendszerével.

Az újabb külföldi anyagok, így pl. a 2006-os
WHO-tanulmány is jelzi, hogy feltétlenül
szükséges a tagországok egészségügye
számára a forrásbővülés, és leszögezi,
hogy az egészségügyi rendszer nem lehet
csak eredményorientált. Ha az OECD
adatait figyelembe vesszük, világossá vá-
lik, hogy az egy főre jutó egészségügyi
költségeink a legalacsonyabbak közül va-
lók, és a KSH adatai szerinti a hazai
egészségügyi 8,2%-os GDP-részesedés
(tehát csekély nemzeti jövedelemből a fej-
lett országokhoz viszonyítva alacsony rá-
ta) éles ellentétben áll az ország lakosai-
nak megbetegedési és halálozási adatai-
val, mely Európában a legkedvezőtleneb-
bek közül való. (Itt említem meg, hogy a
8,2%-os részesedés is túlértékelt, olyan
becslésen alapul, mely a paraszolvenciát
túlzott mértékben veszi figyelembe.)

A rendszerváltás óta az egészségpoliti-
ka állandó harcot folytat az állami forrá-
sokért (néha még a járulékokért is), ezt a
törekvést nem lehetett még időlegesen
sem felfüggeszteni. A lakosság, a média,
a civil szervezetek, a pártok és különösen
a kormány folyamatos befolyásolásával,
korrekt tájékoztatásával kellett előkészí-
teni mind az évenkénti költségvetési tár-
gyalásokat, mind pedig a választási prog-
ramokat. Példaként érdemes említeni,
hogy 2002 őszén az 50%-os közalkalma-
zotti béremelés eredetileg egészségpoliti-
kai kezdeményezés volt. A szocialisták
választási programjában már konkrétan
szerepelt, miután sikerült konszenzust
kialakítani a párt egészség- és gazdaság-
politikusai között. A választásokat köve-
tően kinevezett új egészségügyi tárca ve-
zetője ragaszkodott már a 100 napos
programba történő illesztéshez is. Ez a
béremelés a pártsemleges szakértők sze-
rint megakadályozta az előző ciklusban
az egészségügy szlovák típusú szétesését.

Most a pénzügyi kormányzat a költ-
ségvetési tervezet szerint a kiadások mi-
előbbi korlátozását szorgalmazza az
egészségügy területén is. Az egészségért,
az egészségügyért felelős döntéshozók
már csak a termelőerő egészségének,
produktivitásának érdekében sem fo-
gadhatják ezt el. Korlátozásként legfel-
jebb a kiadások növekedési ütemének
visszafogása elfogadható. (Még a GDP
növekedési üteméhez viszonyított elma-
radás sem tolerálható, hiszen reálérték-
csökkenés minőségromlás nélkül elkép-
zelhetetlen.) Ellenkező esetben a többi
most induló egészségügyi reformfolya-
mat sorsa is bizonytalanná válik, a sze-
replők kívánt konszenzusa pedig elkép-
zelhetetlen.



A kiadáskorlátozás tervezett pénzügyi
módszereit a költségvetési korlátok,
újabb ellenőrzési rendszerek, a struktúra-
váltásnál a priorálások érvényesítése is
szolgálhatják. Újabban hangsúlyt kapott
a terhek eddiginél nagyobb arányban a la-
kosságra hárítása is. (A későbbiekben er-
re visszatérek.)

A makro-elosztás másik alapkérdése
ugyanis a közfinanszírozás és magánfi-
nanszírozás kiadásokon belüli aránya.
Ezt már a jelenlegi egészségpolitika is a
magánfinanszírozás irányába mozdítaná
el. (Bár azt a folyamatot – míg a paraszol-
venciát a vizit- és napidíjak visszaszoríta-
nák – 5–10 évesre lehet becsülni.) A GDP-
ből a 25% körüli magánerő (a számítások
megint csak torzítottak) európai és a tér-
ségi összehasonlítások szerint már most
sem alacsony. Lehet az egészségügy bevé-
telét magánerőből is növelni, de a szocia-
lista és konzervatív értékrendek szerint
csak akkor, ha ez nem sújtja a szegénye-
ket és öregeket, és onnan vesz el, ahol je-
lentős a magánerő. E szempontból igazsá-
gosabb a bevételek növelése az adó- és
járulékalapokból, ami inkább a gazdago-
kat és a munkaképes korúakat sújtja, ez
azonban a gazdaságpolitikusok szerint el-
lehetetleníti a gazdaság élénkítését, illet-
ve a vállalkozások egy részét is. Prognosz-
tikusan ha bevezetnek egy ténylegesen
járulékalapú finanszírozási rendszert, ak-
kor elkerülhetetlen lesz a járulékok jelen-
tős emelése. A német reformtervek kö-
zött szerepel, hogy 2008-ban adóforrásból
teremtik meg a társadalombiztosítás
„harmadik pillérét”, melynek mintegy 1,5
milliárd euró az adófedezete, de még így
is szükség lesz járulékemelésre.

A forrásteremtést a jelen politika a libe-
rális egészségfelfogás másik tézisével, az
egyéni felelősség hangsúlyozásával is erő-
síti. Erre Magyarországon mindenképpen
szükség van, hiszen az egészségi ismere-
tek és az egészségmagatartás szintje igen
alacsony, a közfelfogásban uralkodó né-
zet az egészségért való felelősség államra
hárítása. Ezzel szemben a liberális meg-
közelítésnek vannak reális szakmai érvei,
így pl. a „mindenki elsősorban maga fele-
lős saját egészségéért” szlogen célszerűen
támogatja a prevenciót, mind annak pri-
mer (életmódi), mind pedig a szekunder
(szűréseken, korai betegvizsgálatokon
alapuló) formáját. Ez tagadhatatlanul elő-
nye a koncepciónak, mert a lakosok felé
üzenetértékű, a népegészségügyi progra-
mot erősíti, tudatosítva az egészség érték
jellegét.

Másik feltételezett hozama a hozzájá-
rulásos lakossági kiadásoknak az indo-

kolatlan igénybevételek korlátozása len-
ne. Hazánk ranglistavezető a lakosság or-
voshoz fordulási, hospitalizációs adatait
tekintve. A gyógyszer-költségek várható
további növekedése (ha nem is a százalé-
kos hozzájárulás, de a konkrét kifizeté-
sek emelkedése miatt), a vizit- és napidí-
jak bevezetése hozhat az igénybevétele-
ket mérséklő, visszatartó hatást. Azon fej-
lett országok egy része, melyek korábban
bőven éltek ezzel a lehetőséggel, azok
gyakran csak átmeneti (néhány éves)
visszatartó hatásról számolnak be. Így
egyre kevesebben (elsősorban térségünk-
ben a volt szocialista országok) élnek
újabban e lehetőséggel. Ennek kiterjesz-
tése ugyanis veszélyeztethet akár konkrét
életeket, az orvoshoz fordulás vagy hospi-
talizáció elmulasztása, a szükséges
gyógyszerelés elmaradása miatt. Közgaz-
daságilag is kérdéses az intézkedések
gazdasági hatékonysága az esetenként túl
késői felfedezés, a szövődmények várha-
tóan nagyobb száma miatt. Megbecsülve
a jelenlegi tervezetek sorsát: jelentős vi-
ták és feszültségek várhatók, középtávon
már aligha lesznek tovább terhelhetők a
lakosok (a gyógyszerköltségeknél ez szin-
te elkerülhetetlen, de erre a kérdésre még
a következő fejezetben visszatérek).

A jelenlegi liberális egészségpolitika
egyik pillére a betegellátó rendszer bizto-
sítási alapra történő helyezése. Ez alap-
értékeket érint, és főbb vonalaiban vala-
mennyi eszmerendszer támogatására szá-
míthat, kiváltképpen a szocialistákéra, hi-
szen a szolidaritás és az esélyegyenlőség
kereteit jelentheti. Valamennyi parlamen-
ti párt már korábban is egyetértett abban,
hogy mindenki után fizessen valaki járu-
lékot (akár adótranszferekkel), mielőbb
állítsák össze a biztosítási csomagot, a
rendszer transzparens legyen, szervezzék
újra és szigorítsák a nyilvántartási, az
adatszolgáltatási és az ellenőrzési rend-
szereket. Ez utóbbi érdekében a biztosí-
tás felügyelet törvényi újraszabályozása is
számíthat a parlamenti támogatásra. A
háttérben egyetértés van az ápolási bizto-
sítás és később a balesetbiztosítás beveze-
tésének kérdésében is. Az ellenzéki pár-
tok kifogásai (és várható elutasítása) a
biztosítással kapcsolatban többnyire nem
ideologikus, hanem a politikai helyzetből
fakadó álláspont.

A több biztosító (esetleg az üzleti bizto-
sítókat is befogadó) rendszer kialakításá-
nak már nem ilyen „kedvezőek” a kilátá-
sai ebben a ciklusban. A kormányprog-
ram koalíciós pártok közötti egyeztetésé-
nél a liberális presszióra a szocialisták el-
fogadták ugyan a nagyvonalú koncepciót,

de mind a részletek kidolgozása, mind az
ütemezés véglegesítése késik, és ezeket
kevéssé szorgalmazzák. Feltehetően min-
denki tudja, hogy ez fokozná a társadalmi
egyenlőtlenségeket, növelné a biztosítók
saját költségeit és a biztosítók egy része a
járulékokból profitot is képezhetne.

A biztosítási alapcsomag tartalmában
jelentős különbség mutatkozik az Egész-
ségügyi és a Pénzügyminisztérium között
az előkészítő tárgyalásokon. A gazdasági
lobbik hangsúlyozzák a reménybeli bizto-
sítók jelentős befektetési forrásait, a tőke-
bevonás szükségességét, pedig számukra
is ismeretes, hogy az üzleti biztosítás a
biztosítottak kockázatának szelektálásá-
val jár, és az alapcsomag átengedése
(esetleges elszámolása), vagy a kockázat-
kiegyenlítő alapok működtetése hátrányt
jelentene és fokozatosan elszegényítené a
népbiztosítást.

A német és holland biztosítás jelenkori
történetéből a két hazai ellentábor (az
egy- és több-biztosítási modell támogatói)
még szakértői szinten is merőben ellen-
kező tapasztalatokat és következtetése-
ket vonnak le. Számunkra ebből meggyő-
ző, hogy a németek most már tudatosan
és folyamatosan csökkentik a biztosítók
számát, centralizálnak, megszüntették az
eddig biztosítóként különböző kötelező
járulékmértéket, és azt egységesítették
csakúgy, mint a tarifákat. Evvel felfüg-
gesztették a biztosítottak számára a járu-
lékversenyt, a szolgáltatók számára pedig
az árversenyt.

Remélhetőleg hazánkban azok az elő-
zetes tárgyalások, melyeket a tárcák a po-
tenciálisan érdekelt biztosítótársaságok-
kal, befektetőkkel folytatnak, egyre töb-
beket ráébresztenek arra, hogy ezek min-
denekelőtt a kötelező járulékokból szeret-
nének minél nagyobb részt kihasítani, és
nem akarnak igazi kockázatokat vállalni.
Kiegészítő biztosítási csomagjaikkal a
gazdagabbak számára bizonyára vonzó
kínálatot jelenthetnének (egyelőre nem
túlzott az érdeklődés), de nyilván csak ak-
kor, ha visszaszorulna az intézeti magán-
gyakorlat, mint konkurencia.

Ebből is kiindulva az egészségügyi kor-
mányzat nagy hangsúlyt fektet a para-
szolvencia mielőbbi megszüntetésére.
(Érdekes, hogy az ez évi WHO-anyag ezt
tudomásom szerint most először említi
internacionális problémaként.) Ennek
eszközeit a hozzájárulásos rendszer (vi-
zitdíj, receptdíj, napidíj) kiterjesztésében
a több-biztosítós rendszerben, az ellenőr-
zések megerősítésében és az egészség-
ügyi struktúra változásában (kínálat-
csökkentés stb.) látja. Ezek már célszerű
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kiindulópontok, de azt mindenki tudja,
hogy a hálapénz megszüntetése keresz-
tülvihetetlen a bérek jelentős javítása, az
ágazat egésze jövedelmi viszonyainak jó-
val a népgazdasági átlag fölé vitele nél-
kül. Ez a tény nem jelentheti a paraszol-
venciát korlátozó intézkedések elbizony-
talanítását.

A privatizáció a liberális ideológia alap-
elvei közé tartozik, már csak a szabad
verseny érvényesítése céljából is. Az
egészségügyben a kérdés a napi politizá-
lás állandó ütközőpontja, már népszava-
zás is volt az ügyben. (Ez eredménytele-
nül, de a kórházi privatizációt ellenzők
többségével zárult.) Az ez évi kormányza-
ti és ágazati egészségpolitikai deklaráci-
ókban (és az ismert törvénytervezetek-
ben) azonban egyáltalában nem érződik a
folyamatok gyorsítására való törekvés.
Tudni kell, hogy a hazai magánosítás köz-
vetlenül a rendszerváltás után az akkori
konzervatív kormány kezdeményezésére
kezdődött a háziorvosi praxisok és a pati-
kaprivatizáció bevezetésével. Azóta csak
lassan terjed a járóbeteg-ellátás magá-
nosítása, a kórházi szektorban pedig nem
működik magánintézmény, egyetlen ki-
vételtől eltekintve – bár a törvénykezés
ezt lehetővé tenné. Magánkézben van vi-
szont a csaknem teljes műveseellátás, a
radiológiai csúcstechnológia (MR, CT,
PET, DSA stb.) közel fele és számos he-
lyen a laboratóriumok működtetése. A
szolgáltatások többségénél azonban a tel-
jesítményfinanszírozás 1993-as bevezeté-
sénél a pénztár egyedülálló módon díjaik-
ban az amortizációt is beleszámította. Ez
előnyösen szolgálta ezek minőségét, hoz-
záférhetőségét is.

Ezek a privát szolgáltatók komoly ha-
szonra tettek szert, jelentős politikai lob-
bit képesek mozgatni, és a további
magánosításoknál, így az esetleges kór-
ház privatizációknál potenciális befekte-
tők lehetnek. (A későbbiekben azonban a
társadalombiztosítás már nem biztosított
a magánbefektetőknek hasonló előnyö-
ket.)

Így a tulajdonosváltással is járó privati-
záció nem terjedt igazán, kevés olyan be-
fektető akadt, aki kockáztatott az egyre
romló és újabban már kiszámíthatatlan
biztosítói teljesítményfinanszírozás mel-
lett. (A közelmúltban 1 jelképes Ft-ért
sem vettek meg egy vidéki kórházat.) In-
kább az egyes szolgáltatások bérbe adása
vagy kiszerződtetése terjed. Néhány ön-
kormányzat gazdasági társaságot létesí-
tett egészségügyi intézményeinek mű-
ködtetésére. Ebben a helyzetben a ciklus
során biztosan meg fogják tartani a közfi-

nanszírozás dominanciáját és a szolgálta-
tási szektor kormányzati (nem pedig pia-
ci) szabályozását.

Az állam szerepének változtatására (be-
folyásának csökkentésére) a privatizáció
mellett a másik – a WHO által is támoga-
tott – módszer a decentralizáció. Ebben a
90-es évek önkormányzati törvénye nagy
előrehaladást jelentett, mivel az ellátási kö-
telezettséget a települési, illetve megyei ön-
kormányzatok felelősségi körébe utalták.

Most a nagypolitika egyik legkiélezet-
tebb kérdése egy másik decentralizációs
folyamat, a regionalizálás ügye. Ez az
egészségpolitikában is egyértelműen a
szubszidiaritás erősítését jelenti, mert ki-
vált számos központi döntést, elosztási
rendszert és közelebb viszi ezeket az érin-
tett lakosokhoz, intézményekhez. Intéz-
ményrendszere még csak most van kiala-
kulóban, de hogy milyen sürgető felada-
tokat kell megoldania, azt demonstrálja a
következő fejezet is.

Reformprogramok, előkészített
projektek
Az egészségpolitika hatékonyságát csakis
a bekövetkező változások, az eredmények
igazolhatják. Ezért azt a két – a közvéle-
mény, a napi politizálás előterébe került –
legaktuálisabb programcsomagot és külö-
nösen azok várható következményeit
elemzem, ami a gyógyszerköltségek visz-
szafogására és a kórházi struktúra átfogó
korszerűsítésére irányul.

A fejlett világ egészségügyének egyik
legnagyobb problémája a gyógyszerköltsé-
gek rohamos emelkedése. Ez visszaszorít-
ja a többi egészségügyi fejlesztési lehetősé-
get, hatalmas terhet ró az államok költség-
vetésére és egyre inkább a lakosokra, a be-
tegekre is. A WHO ajánlásai szerint a kor-
mányoknak keresniük kell a gyógyszerek
megfizethetőségének módját. Közelmúlt
német tanulmányutamon megismerked-
hettem az általuk bevezetett többszektorú
költségvisszafogási rendszerrel. Ebben az
alap- és járóbeteg-ellátás praxisainak
gyógyszerrendelésében „irányadó menny-
iségeket”, plafonokat vezetnek be, a vény-
ellenőrzésekkel és auditálásokkal ellenőr-
zik a terápiás protokollok betartását. A
gyógyszertárakkal is fizettetnek hozzájá-
rulást, ha azok üzletpolitikájukkal nem ve-
rik le a gyógyszerárakat, és kötelezik őket
a „csomagbontásra”. A biztosítók szövet-
sége a gyártás és kereskedelem szintjén is
befolyásolja az árakat. Mindezek ellenére
a németek a gyógyszerkasszákat minden
évben túllépik, 2007-re a várható hiány
500 millió euró.

Érhető, hogy nálunk – egy jóval szegé-
nyebb és betegebb országban – ezek a
gondok hatványozódnak. A gyógyszerki-
adások hazánkban idén már meg fogják
haladni a gyógyítókassza teljes, egyéb
összkiadásait, és az egész népgazdasági
kiadási struktúrában a legdinamikusab-
ban növekvő tétel. 

Így a hazai reformnak is sarkalatos,
gazdasági szempontból talán legfonto-
sabb része a „gyógyszercsomag”.

A közelmúltban a magyar parlament ál-
tal jóváhagyott törvény a gyógyszer-ellá-
tás újraszabályozását jelenti. Alapvető
célja a lakossági és biztosítói terhek növe-
kedésének megállítása. Az évenkénti ár-
tárgyalások nyilvánosságát kezdeménye-
zi, és bevezeti a gyártók jelentős mértékű
hozzájárulását a gyógyszerkasszához. Le
kívánja bontani az indokolatlan versenyt
– és a piacot korlátozó – szabályokat a pa-
tikaalapítás, patikai tulajdonlás korlá-
tainak eltörlésével, az üzemeltetési for-
mák liberalizálásával (köznapi, nem
vényköteles szerek nem csak patikákban
történő vásárolhatása). Javítani kívánja a
lakosság számára a hozzáférhetőséget, az
ügyeleti rendszert, kezeli a vidéki kis pa-
tikák nehéz helyzetét. A kulcsfontosságú
rendelési szokásokat szakmai szabályok
(akár egyéni korlátok) bevezetésével és
részletes adatszolgáltatáson alapuló el-
lenőrzésének kiterjesztésével kívánja be-
folyásolni. Az intézményi, kórházi gyógy-
szertárak helyzetét rendezi.

A tervezet részletes társadalmi és poli-
tikai vitájában rendkívüli módon kiéle-
ződtek az ellentmondó nézetek, a terve-
zettel ellentétes állásfoglalások az utcára
(illetve a patikákba) is kikerültek. Nyil-
vánvaló, hogy a reformcsomag sérti a
gyógyszerészek egy részének, a gyártók-
nak és a forgalmazóknak az érdekeit.
Ezek jelentős érdekérvényesítők, az egész
gazdaságra kiterjed befolyásuk, hiszen a
gyártó multinacionális cégek ma már a vi-
lág egyik legnagyobb és legvirágzóbb
iparágát képviselik, és sejthető, hogy a
nyugat-európai patikaláncolatok is elér-
tek bennünket.

Ebben a vitában történő állásfoglalás-
hoz vissza kell térni az értékelemzés
módszeréhez. Le kell szögezni, hogy a ha-
tékony gyógyszer az egészségügy egyik
legnagyobb értéke. Ennek minőségét biz-
tosítani kell. Hatalmas a fejlődés e szakte-
rületen, számos korábban gyógyíthatat-
lan betegség befolyásolhatóvá vált, és a
fejlesztési költségek (pl. a génkutatások
finanszírozása) igen magasak. A gyógy-
szeripar sok munkahelyet biztosít. (Újab-
ban a „multik” hazánkban is gyártanak.)
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Ugyanakkor ezen gyógyszerek hozzá-
férhetőségét is javítani kell a rendszer-
nek, mind a patikák elérhetőségét, mind
pedig a meghatározó gyógyszerek megfi-
zethetőségét illetően. Az igen költséges
kezelésekben érvényesíteni kell a szolida-
ritás eszméit, az életmentő gyógyszerek-
hez mindenkinek hozzá kell jutnia, és
csak reális terheket lehet a lakosokra ró-
ni. Eltűrhetetlen, hogy a jelenlegi (nem-
egyszer felesleges vagy szakmailag hi-
bás, nem kellően hatékony) kezelések
költsége visszaszorítsa a teljes egészség-
ügyi szolgáltatás kiadásait, az egészség-
ügyi dolgozók bérét, a lehetséges fejlesz-
téseket.

Ezért biztosnak tűnik, hogy a parla-
menti jóváhagyás után a tervezett intéz-
kedések bevezetésre kerülnek. Az egész-
ségügyi ágazat vezetése elkötelezettnek
tűnik, az igazi összecsapások a gazdasági
lobbikkal a Pénzügyminisztériummal kö-
zös tárgyalásokon várhatók.

A másik egyre élesedő kérdés a kórhá-
zi struktúraváltás problematikája, a parla-
ment elé terjesztett anyag módosulása,
sorsa, tényleges befolyása a kórházi
struktúrákra, ágyszámokra, teljesítmé-
nyekre. A kórház korunk betegellátásá-
nak kulcsintézménye, az ellátásban a rá-
ruházott feladatok súlya és volumene
nem csökkenő tendenciájú. Ugyanakkor
a felesleges, kihasználatlan vagy nem
rendeltetésszerűen használt kórház, osz-
tály vagy ágy rontja gazdaságosságot és
hatékonyságot és köt le jelentős forráso-
kat. Ez ma Magyarországon nagy problé-
ma, mert számos az alap- vagy járóbeteg-
ellátásban jól ellátható beteg feleslegesen
kerül kórházba.

Az OECD adataiból is teljesen világos,
hogy hazánkban jóval az átlag feletti az
összesített ágyszám, és azon belül is túl
sok az aktív, viszont kevés a krónikus be-
teget ellátó osztály. Ez arra is utal, hogy
ma aktív ellátást nem, csak ápolást igény-
lő betegeket is igen költséges ágyakon ke-
zelnek. Az emberi életet, a hozzáférhető-
séget féltők az adatok közül hangsúlyozni
szokták a hazánkban kirívóan magas kór-
házi igénybevételi arányt, az esetszámo-
kat. Ez azonban a kétségtelenül kedvezőt-
len megbetegedési viszonyok ellenére is
némileg manipulált adat, mert a kórhá-
zak évtizede érdekeltek a minél nagyobb
esetszám elérésében a teljesítményfinan-
szírozás keretében.

Ezen előzmények után a tárca idén nyá-
ron bármely értékrend által támogatható
irányelvek alapján kezdett hozzá a struk-
túraváltás előkészítéséhez. A rendezőel-
vek a finanszírozhatóság, a hozzáférhető-

ség, a minőség értékeinek érvényesítése
voltak, az ellátottak és ellátók egyéni sza-
badságát kevésbé vették figyelembe (a vi-
lágtendenciáknak megfelelően). A terve-
zés a jelen helyzet elemzéséből, a megyei
és regionális ellátottság és finanszírozott-
ság mutatóiból, a betegforgalmi, ki-
használtsági és beteg-migrációs adatok-
ból indult ki. Rendezőelv volt még a sür-
gősségi és ügyeleti rendszerek kiépítése
és hozzáférhetősége (30, illetve 50 km-es
szabály). A tervezett változtatásokat fo-
lyamatosan egyeztették a Nemzeti Fej-
lesztési Terv II. tervezett beruházásaival,
az európai alapokból a következő néhány
évben várható 3–400 milliárd Ft értékű
fejlesztési forrásokkal.

A konkrét tervekbe közel 14 ezer aktív
kórházi ágy megszüntetése vagy krónikus
ápolási, rehabilitációs célú átalakítása ke-
rült, differenciáltan, szakmai érvek alap-
ján. A tervezett technika eredetileg az
volt, hogy a törvény mellékletei tartal-
mazzák tételesen a védett minimum ágy-
számmal feltüntetett „súlyponti kórháza-
kat”, felsorolásszerűen a további aktív
ágyat működtető intézeteket.  Ezek kiegé-
szítéseként létesítenek ágykontingense-
ket a Regionális Egészségügyi Tanácsok
rendelkezése alá rendelve azon pályáza-
tok számára, amelyen minden jelenleg
működő kórház pályázhatna aktív és kró-
nikus ágyakat.

Az érdekvédelmi, civil és szakmai
szervezetekkel történő gyorsított egyez-
tetésekre a tárca két variációt terjesztett
elő. Az „A” variáció 48 súlyponti intéz-
ményt és az ezen kívüli aktív kórházak
listaszerű felsorolását tervezte, a „B” va-
riáns a védetteken kívül valamennyi
fekvőbeteg-intézmény számára a regio-
nális pályázat lehetőségét adta meg, ter-
mészetesen meghatározott (erősen, de
differenciáltan szűkített) ágykontingen-
sekkel. A sorozatos egyeztetéseken a
Magyar Orvosi Kamara és a Kórházszö-
vetség az „A” variánst, a tulajdonosi
szervezetek pedig a „B” variációt támo-
gatták. A súlyponti, védett kórházak lis-
tája már az egyeztetések alatt is „moz-
gott”. 

A kormány három napon át foglalko-
zott a kérdéssel a média kereszttüzében,
és igen sok változtatást hajtott végre. Je-
lentősen szűkítette a súlyponti kórházak
számát, kihagyott 10 fővárosi intézményt
és minden szakkórházat, viszont felvett a
védett listára néhány korábban szakmai
okokból itt nem szereplő kórházat. 

Súlyosabb kérdés, hogy a pénzügyi
tárca javaslatára gyökeresen változtat-
tak a bevezetés ütemtervén, és gyorsí-

tottak. A változtatásoknak jövő év ápri-
lis 1-jéig meg kell történniük, és az in-
tézmények már áprilisban az új struktú-
ra (és nyilván új súlyszám – Ft érték és
teljesítmény – volumen korlát) alapján
lesznek finanszírozva. Ez a döntés fel-
veti a pénzkivonás gyanúját. Az eredeti
nyári koncepció ugyanis azt tartalmaz-
ta, hogy  a megszűnő kapacitások fel-
szabadítható finanszírozási forrásait az
ágazatban kell tartani, javítva a járó-
beteg- és krónikus-ellátás díjtételeit,
hogy azok gazdaságilag is „vonzóbbak”
legyenek és funkciójukkal pótolják a ki-
eső aktív ágyakat. Az aktív ellátás súly-
szám/Ft értékének emelése pedig az
egyik alapcél volt, éppen a tartós műkö-
dőképesség elérésére.

Ezek után a struktúraváltás ügyében
igen nehéz a kilátásokat körvonalazni. A
Regionális Egészségügyi Tanácsok keve-
sebb mint egy hónap alatt szakmailag
megalapozott döntéseket biztosan nem,
de érvényeseket is aligha fognak hozni
(az intézmény tulajdonosoknak, illetve
azok képviselőinek vétójoguk van), kivé-
ve, ha a pályázat keretében minden kór-
ház minimális aktívágy-igényét kielégítik,
ami viszont teljesen szétforgácsolná a
kórházi szektort. Így várható, hogy a dön-
tések többsége visszaszáll a tárcára, illet-
ve kormányra. 

Ami biztos, hogy jövőre jelentős
ágyszámcsökkentésre számíthatunk az
aktív fekvőbeteg-ellátás körében. Az új
struktúra a finanszírozhatóság érdekeit
bizonyára jobban fogja szolgálni. Nem
lenne szabad azonban megkísérelni már
az indulás évében „pénzt kivenni” a rend-
szerből, mert az már középtávon is haté-
konyabb és gazdaságosabb lehet a jelen-
leginél, és a kivonások mellőzésével nem
sérülne a minőség, a hozzáférhetőség, a
szolidaritás.

Jelen fejezetben két most aktuális re-
formcsomag egészségügyi céljait vizs-
gáltuk, értékeit elemeztük. Teljes mun-
kánk sem terjedhetett ki a reform vala-
mennyi meghirdetett elemére. Nem ír-
tunk a népegészségügyi programról, pl.
a minőségügy vagy az informatika át-
alakítási folyamatairól, ezek ugyanis
még nem állnak a készültség azon fo-
kán, ahol hasonló módon értékelhetőek
lennének.

Érdeklődéssel várjuk ezeket is.

Budapest, 2006. december 11.
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A stratégia megvalósításának 
lépései

A stratégia sikeres megvalósítása felté-
telezi az alkalmazottak elkötelezettsé-
gét a stratégiai célok irányába. Mindezt
úgy érhetjük el, ha egyértelművé tesz-
szük az alkalmazottaink számára is
ezeket a célokat. Így tehát a megvalósí-
tást a stratégia leegyszerűsítésével kell
kezdeni, vagyis a stratégiát akciótervek
formájában le kell bontani a minden-
napi működés szintjére.

Korábban a szervezetek jövőjük meg-
tervezése és megvalósítása során első-

sorban az elérhető pénzügyi eredmé-
nyekre összpontosítottak, és figyelmen
kívül hagyták a szervezet stratégiáját,
valamint a pénzben nem megragadható
erőforrásait, mint például az intellektuá-
lis tőkét. A szervezetek gyakran szembe-
sültek azzal a problémával, hogy a veze-
tés által megfogalmazott jövőképet nem
tudták mindenki számára érthető és vég-
rehajtható akciókra lefordítani. Nem
volt egyértelmű kapcsolat a stratégia
végrehajtására irányuló akcióprogra-
mok, az erőforrás-elosztással kapcsola-
tos döntések és a stratégiai prioritások
között. Nem létezett visszacsatolás a
stratégia megvalósításáról, csak az ope-
ratív teljesítményekről.

Balanced ScoreCard: új stratégiai
menedzsment-módszer
Felismervén az előbbiekben említett hiá-
nyosságokat, a kilencvenes években
Robert Kaplan és David Norton a straté-
giai menedzsment új módszerét fejlesz-
tették ki, melynek a Balanced ScoreCard
(kiegyensúlyozott mutatószám-rend-
szer) nevet adták, tekintve, hogy a Bal-
anced ScoreCard (BSC) olyan rendszer,
mely egyensúlyt teremt a minőség és az

ügyfelek elvárásai, valamint a pénz-
ügyek és a hosszú távú célok között. A
Balanced Score Card-szemlélet tulajdon-
képpen elősegíti a stratégiai gondolko-
dás érvényre juttatását a szervezeten be-
lül. A szervezet különböző területeinek
és tevékenységeinek kapcsolatát rend-
szerszemléletben vizsgálja, összehangol-
ja a hosszú és rövid távú szemléletet, a
stratégia valóra váltásának kulcsténye-
zőire irányítja a figyelmet.

A Balanced ScoreCard tehát a stratégi-
át konkrét akciókra bontja le, és ezáltal
érthetővé teszi minden szervezeti egység
számára, hogy hogyan járulhat hozzá a
szervezet sikereihez, növelve annak ver-
senyképességét. A BSC a stratégiát négy
perspektíva mentén bontja le, azaz a
pénzügyek, a folyamatok, az ügyfelek,
valamint a tanulás és fejlődés szempont-
jait veszi figyelembe, és e négy perspek-
tívához rendel mutatószámokat, javasol
adatgyűjtést és elemzést.

Balanced ScoreCard: 
gyakorlati alkalmazása
A Balanced ScoreCard-modell alkalma-
zásának lépései

I. Első lépésként a szervezetnek meg
kell határoznia a jövőképét, vagyis azt,
hogy hosszú távon hová szeretne eljutni.
A brain-storming vagy ötletbörze jól
hasznosítható módszer a jövőkép meg-
határozására.

II. Következő lépésben meg kell hatá-
roznunk a stratégiát, vagyis azt a módot,
ahogyan a jövőképben megfogalmazot-
takat el szeretnénk érni.

Tegyük fel, hogy az X kórház jövőképe
„az egészségügyi kiválóság elérése minő-
ségi betegellátás és innovatív szemlélet-
mód révén”. Alkalmazva ezt a jövőképet
az X kórház radiológiai osztályára, a kö-
vetendő stratégia a költséghatékonyság-
ra, a röntgenképek minőségi előállításá-
ra, valamint az új technológiák alkalma-
zására vonatkozhat.

III. Harmadik lépésként meg kell hatá-
roznunk a négy perspektíva mentén célki-
tűzéseinket, az alapvető sikertényezőket:

1. Milyen pénzügyi céljaink vannak?
Mit várnak el tőlünk a „tulajdonosaink”?

A pénzügyi célokat a legkönnyebb
meghatározni, tekintve, hogy a szüksé-

EGÉSZSÉGÜGYI BALANCED SCORECARD

A menedzselt betegellátás
A célorientált működés, a jövő megterve-
zése ma már a kórház vezetői számára is
prioritássá vált. Egy szervezet stratégiá-
ját azonban nem elég csak megtervezni,
hanem meg is kell tudni valósítani. Robert
Kaplan és David Norton, a Balanced
ScoreCard-modell megalkotói szerint a
stratégiai megvalósításának képessége
sokkal fontosabb, mint maga a stratégia.
De mit is jelent a Balanced ScoreCard, és
hogyan járul hozzá a stratégiai megvalósí-
tásához? A következőkben erről adunk rö-
vid ízelítőt.

Merre tartunk? Jövőkép

Stratégia

Konkrét célok

Felülvizsgálat

Akciótervek
Mit kell tennünk, 
hogy a helyes
úton maradjunk?

Helyes úton 
haladunk?

Milyen célokat 
kell elérnünk?

Hogyan jutunk el oda?

1. ábra. A stratégia megvalósításának lépései
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ges adatok általában rendelkezésre áll-
nak. Meg kell határozni, hogy milyen el-
várásnak akarunk megfelelni (növekedni
akarunk, fenntartani a meglévő állapotot
vagy „learatni a termést”). A fent említett
radiológiai osztály példájánál maradva a
költséghatékonyság és a profitabilitás le-
hetnek az osztály pénzügyi céljai.

2. Milyen ügyfélcélok teljesülésével ér-
hetjük el pénzügyi céljainkat?

Az ügyfélperspektíva az ügyfeleink el-
várásaira vonatkozik, vagyis arra, hogy
hogyan látnak minket az ügyfeleink. E
perspektívában a radiológia célja az ügy-
felek elvárásainak való megfelelés és az
ügyfél-elégedettség növelése.

3. Mely folyamatokat kell optimalizál-
nunk, hogy megfeleljünk ügyfeleink el-
várásainak?

A folyamat perspektíva a meglévő fo-
lyamatok továbbfejlesztésére fókuszál. A
radiológia osztály célja lehet a röntgen-
képek időben történő elkészítése és el-
juttatása a megfelelő helyre, valamint a
filmveszteségek csökkentése.

4. Hogyan kell a szervezetnek tovább-
fejlődnie, hogy megvalósítsa a jövőképét?

A tanulás és fejlődés perspektíva az al-
kalmazottakra vonatkozik, tekintve,
hogy a szervezetek sikeressége nemcsak

a rendszerein múlik, hanem azonos mér-
tékben az alkalmazottain is. A radiológia
osztály célkitűzése ebben a perspektívá-
ban az alkalmazottak kompetenciáinak
fejlesztése és az ügyfélorientált attitűd
megteremtése lehet.

5. A következő lépés a perspektívák-
nak megfelelő mutatószámok kiválasztá-
sa, az elvárások meghatározása, hiszen
nem lehet fejleszteni azt, amit nem tu-
dunk mérni. Ennek érdekében meg kell
tudnunk válaszolni a következő kérdése-
ket: mivel tudom mérni a célok teljesülé-
sét, illetve milyen elvárásnak kell megfe-
lelni a cél eléréséhez?

Az előző példánknál maradva az aláb-
bi mutatószámokat határozhatjuk meg:

a. Pénzügyi perspektíva: a befektetett
tőke megtérülési mutatója, valamint a
cash-flow.

b. Ügyfél perspektíva: ügyfél-elége-
dettségi felmérés, ügyfélvisszajelzés és
panaszok követése.

c. Folyamat perspektíva: ütemezés, se-
besség követése, a filmveszteségek rög-
zítése.

d. Tanulás és fejlődés perspektíva:
kompetenciaszint felmérése, fejlesztés-
orientált tréningek száma, alkalmazottak
attitűdjének figyelemmel való kísérése.

IV. Végezetül a célok megvalósítását
szolgáló akciók megfogalmazása követ-
kezik, vagyis el kell döntenünk, hogy mit
kell tenni a célok teljesülése érdekében.

A fenti példánál meghatározott pénz-
ügyi célokhoz tartozó akció lehet a cash-
flow havi 20%-os növelése, folyamat
perspektívában a filmveszteségek 2%-os
csökkentése negyedévenként, az ügyfél-
orientációs és tanulási célokat pedig az
alkalmazottak fejlesztés-orientált tré-
ningje révén érhetjük el.

A fentiekben bemutatott Balanced
ScoreCard-modell szerint tehát a sike-
res kórházmenedzsment a pénzügyek és
a hosszú távú célkitűzések adekvát ke-
zelése, valamint a minőség és az ügyfe-
lek elégedettsége közötti egyensúly
megtalálásán múlik.

Forrás: Kaplan R.S. és Norton D.P.
(1998): Balanced Scorecard

– Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám
rendszer – eszköz, ami mozgásba hozza 

a stratégiát. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest
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egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,
Vezetéstudományi Intézet

Pénzügyi teljesítmény

Mit várnak tőlünk 
a tulajdonosok?

Stratégiai célok Mutatók Elvárások Akciók

JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA

Tanulás és fejlődés

Hogyan őrizhetjük 
meg tanulási 
és fejlődési 

képességünket?

Stratégiai célok Mutatók Elvárások Akciók

Ügyfelek

Mit várnak tőlünk 
az ügyfeleink?

Stratégiai célok Mutatók Elvárások Akciók

Folyamatok

Mely folyamatokban
kell kiemelkedőt 

nyújtanunk?

Stratégiai célok Mutatók Elvárások Akciók

2. ábra. A Balanced ScoreCard nézőpontjai
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Milyen átalakulás történt a közel-
múltban az egészségügyi tanácsadás te-
rületén?
– A két nagy múltú, referenciákkal és
tapasztalatokkal rendelkező cég életé-
ben változás történt. A Perfekt Zrt.-t, a
gazdasági kiadványokat gondozó, fel-
nőttoktatással, nyomtatással foglalko-
zó, viszonylag kis üzleti tanácsadói üz-
letággal rendelkező céget a nagy múlt-
tal rendelkező, finnországi központú
multinacionális vállalat, a Sanoma
megvásárolta, amelynek viszont ottho-
ni portfoliójában nincs tanácsadási üz-
letág. Ezért a Perfekt egészségügyi ta-
nácsadói tevékenységét beszüntette, és
elkezdte keresni a terület számára meg-
felelő helyet. A Kató és Társa 2003. Kft.
vállalta át a tevékenység szakmai érte-
lemben vett jogutódlását, továbbá a
kollégák foglalkoztatását. Ily módon lé-
nyegesen nagyobb kapacitással, remél-
hetőleg szélesebb spektrummal tu-
dunk megjelenni az egészségügyi ta-
nácsadói piacon. Hozzáteszem, nem
kizárólag egészségügyi tevékenységgel,
hanem a költségvetési intézményi kör
teljes egészében végzünk átvilágítási,
válságkezelési, átalakítási stb. munká-
latokat. Ennek megfelelően másik há-
rom üzletágban is tevékenykedünk:
egyrészt a költségvetés, a felsőoktatás,
önkormányzatok körében; a belső el-
lenőrzési tevékenység, amit minden
költségvetési intézményben végzünk.
Ez kiterjed magára az ellenőrzési tevé-
kenységre és a célellenőrzésekre egy-
aránt. A harmadik üzletágunk az
egészségügyi tevékenység, amelyet
praktikusan kettéválasztottunk: egy-
részt egészségügyi stratégiai tevékeny-
séget folytatunk, döntően elméleti jel-
legű megbízatásokkal (tanulmányok
készítése, kistérségi programok előké-
szítése), másrészt – a jelenlegi kórházi
és járóbeteg-szakrendelői igényeknek
megfelelően – operatív jellegű feladato-

kat látunk el (hagyományos válságke-
zelés, változásmenedzselés, vezetői ta-
nácsadás stb.).

A tanácsadó cégek az 1990-es évek
első felében alakultak az egészségügyi
területen, és feladataik elsősorban a ko-
rai gazdálkodási válságokhoz kötődtek.
Akkoriban a szakmai vezetők és a
szemlélők többsége leszűkítette az in-
tézmények problémáit az „Ó, ha egy ki-
csit több pénz jutna, nem lenne itt sem-
mi baj” szlogenre. Napjainkra ez a kér-
dés már árnyaltabbá vált.
– A kezdeti időszakban a gondok va-
lóban pénzügyi problémaként jelent-
keztek, és akkor még testidegen volt
az egészségügyben, hogy külső szak-
értő bármit is tud kezdeni az intézmé-
nyekkel. Nem is hittek benne, ezért
kevés megbízás érkezett felénk. Ahogy
telt az idő és munkánk szakértői-ta-
nácsadó jellege bővült és szélesedett,
a tanácsadókra egyre nagyobb igény
mutatkozott. Tekintettel arra, hogy az
egészségügyet több éve, évtizede egy-
másra rakódó problémák jellemzik,
amelyek már rendszerjellegű problé-
mákká nőtték ki magukat, ezért jelen-
leg a kormány is rendszerjellegű meg-
oldásokat igyekszik a keresgélni.
Hangsúlyozom: keresgélni. Ennek
megfelelően a kórházvezetők és az
egészségügyben dolgozó más vezetők
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a
tanácsadói tevékenység sem egyszerű-
en gazdasági és/vagy pénzügyi prob-
lémára szűkíthető, hanem átfogó, az
intézmény működésének egészét érin-
tő problémahalmazt jelent. Ezek kö-
zül egy-két elem megoldása nem hoz-
hat tartós megoldást, pontosan azért,
mert a minden mindennel összefügg
elv alapján, értelemszerűen az egész-
szel kell foglalkozni. Ilyen szempont-
ból nem nélkülözhető az orvosi, az
ápolási és egyéb gazdálkodási alrend-
szerek szakmai vetületével való fog-
lalkozás sem, vagyis a tanácsadói te-
vékenység lassan egyfajta menedzs-
ment-szolgáltatássá nőtte ki magát.
Úgy gondolom, ezeknek van piaca,
amelyekre a külső körülmények is
megfelelő kényszerítő indíttatást ad-
nak.

A korai időkben kezdett el felértéke-
lődni az adminisztráció és az informa-
tika szerepe.
– Amikor a tanácsadói ipar elkezdett
az egészségügyben tevékenykedni,
még mindkettő elég szerény színvona-
lon állt. A teljesítményfinanszírozás el-
indításakor a megfelelő adminisztráció
és néhány alapvető technika megtaní-
tásával is komoly eredményeket lehe-
tett elérni, mert a rendszer ezt megen-
gedte: néhány elem megváltoztatása és
módszer átvétele sikert hozott. Ma már
ez nem így van, az egészhez szükséges
hozzányúlni, miközben minden egyes
résszel külön is foglalkozni kell. Ennek
ellenére nem biztos, hogy eredményes
lesz a tevékenység, különösen 2006. jú-
lius elsejét követően, amikor is a bevé-
teli korlátokat keményen meghúzták.
Ehhez ma már költségracionalizálás
kell, hogy párosuljon, annak pedig ter-
mészetesen határai vannak, amelyek az
üzemgazdasági méret és a fedezeti
szintű működés problémáját vetik fel.
A járóbeteg-szakellátók viszonylag ru-
galmasan alakíthatók, a kórházak ese-
tében viszont csak hosszú folyamat
alatt igazítható megfelelő bevételhez az
összes költségelem, miközben ezeket
átmenetileg finanszírozni is kell. Ebből
komoly problémák adódtak és lesznek
a jövőben is, amelyekkel megítélésem
szerint az egészségügyi kormányzat ke-
vésbé számol.

A 2000-es év után a működési gon-
dok mellett a súlyos strukturális bajok,
a pénzszűke és a jövedelmezőség prob-
lémái is egyre harsányabbá váltak.
Napjainkra nem volt elkerülhető, hogy
mélyebb beavatkozás történjék.
– Valóban így van: a folyamatos forrás-
elvonás felvetette a strukturális problé-
mákat a vezetési, gazdálkodási gondok
mellett, és ez egyben új kihívást jelent
a tanácsadók számára is. Nem csak az-
zal kell szembenéznünk, hogy a hely-
zetet pénzügyileg kezelni kell – manap-
ság már az is nagy eredmény, ha finan-
szírozható mértékű adósságállomány-
nyal tartják életben a kórházat –, ha-
nem a struktúraváltás részben humán
erőforrás, részben tárgyi eszköz ellá-
tottsági, részben pedig infrastrukturá-

A KÓRHÁZAKTÓL MA MÉG TESTIDEGEN A FELELŐSSÉGREVONÁS 

Kórházak doktora
Az elmúlt év végén, ez év elején az egész-
ségügyi tanácsadó terület két legjelentő-
sebb cége „fuzionált”. Ennek kapcsán Kató
Gáborral, a Kató és Társa 2003 Kft. ügy-
vezető igazgatójával beszélgettünk.
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lis kérdéseket is felvet. Az ezekkel való
rendszeres foglalkozás mind-mind
olyan új problémákat hoz felszínre,
amelyek szakértelmet és különböző
kapcsolatrendszerek megmozgatását,
továbbá új elemek beiktatását igénylik,
mint például az európai uniós pályáza-
tok előkészítése. A szakemberek ezek-
kel eddig jellemzően nem foglalkoztak.
Ma, amikor ágyszámokon vitatkozik az
egész ország, senki nem törődik igazán
azzal, miből és hogyan kívánja megva-
lósítani azon – döntően szerkezeti,
strukturális jellegű – átalakításokat,
amelyeket végre kell hajtania.

Magyarországon a szervező iroda-
lom szemérmesen a „struktúra” fogal-
mában összemossa a szervezeti és az
épületstruktúrát. 
– Az egészségügyben a struktúra kife-
jezés alatt kifejezetten az orvosszakmai
struktúrát értem. Mindennek ez a lé-
nyege: amennyiben az orvosszakmai
struktúra jó, kellően összehangolt az
ellátási területtel, a betegforgalmi igé-
nyekkel, akkor erre már lehet építeni.
A fent említett erőforrásokat ehhez
szükséges hozzárendelni, tehát a hu-
mán, a tárgyi, és az infrastruktúrát egy-
aránt. Infrastruktúra alatt viszont nem
csupán az épületállományt értem, ha-
nem minden ahhoz tartozó dolgot, be-
leértve még azt a logisztikai rendszert
is, amellyel kiszolgálhatóvá válik. Min-
denképpen ezekhez kell hozzárendelni
a gazdasági és gazdálkodási alrendsze-
reket, amellyel az egész teljessé tehető,
továbbá hozzá kell tenni azt a vezetési
és szervezési struktúrát, amellyel
mindez vezethetővé, irányíthatóvá és
ellenőrizhetővé válik. Minden intézke-
dés lényege, hogy abból mi kerül végre-
hajtásra. Nagyon meghatározó, hogy az
ellenőrzési pontok hol épülnek be a fo-
lyamatokba, a teljes rendszer milyen

mértékben válik nyomon követhetővé,
illetve mennyire visszacsatolható és
módosítható.

Miközben fennen hirdetjük, hogy a
beteg üdve a legfőbb érték, világosan el
kell mondanunk, hogy ebben a rend-
szerben éppen a beteg a leggyengébb
láncszem. Ha bármely rendszerhiba ke-
letkezik, az leginkább a beteget sújtja.
– Azt szeretem tanácsadói munkám
során, ha az egészségügyi-szakmai és
gazdálkodási kérdések mellett a veze-
tői végrehajtás megszervezésének kér-

dései egyensúlyban vannak. Nem sza-
bad csak egyiket vagy másikat előtérbe
helyezni. Egyfajta hibás gondolkodás-
nak tartom, ha azt mondjuk: mindent
a beteg érdekében, és ehhez képest az
összes feltételrendszer másodlagos-
harmadlagos, szinte kiszolgáló szerep-
pel bír. Nem, egyszerre kell mérlegel-
ni, hogy ezen szempontok miként ke-
zelhetők egyensúlyban, mert ha ez fel-
bomlik, biztos, hogy előbb-utóbb haté-
konysági problémaként jelentkezik,
amely idővel pénzügyi válságkezelési
problémává növi ki magát. Éppen
ezért nem kedvelem az olyan típusú
döntéseket, amikor kizárólag az orvo-
sok vannak jelen, és kihagyják a gaz-
dasági szakembereket, de viszont sem,
mert a gondok nem szakíthatók el egy-
mástól. A kórház nagyon komplex
rendszer, a komplexitás pedig apró
egyensúlyokon keresztül valósul meg.
Az a kérdés persze, hogy ezen egyen-
súlyi pontokat hol és miként lehet
megtalálni.

Igénybe vették-e valamikor is az Ön
vagy cége tapasztalatait a reformok
előkészítésében, és adnak-e valamilyen
feladatot ennek megvalósítása körül?
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Kató Gábor Szolnokon született, 1957-ben. Mérnöki, szakmérnöki, közgazdasági dip-
lomával rendelkezik. 1979 és 1991 között a Vízügyi Igazgatóságnál dolgozik különbö-
ző beosztásokban, majd 1991-től 93-ig felszámolások, és azokhoz kapcsolódó töme-
ges létszámleépítések végrehajtását irányította. 1993-tól kezdődően költségvetési in-

tézmények széles ágazati területein – egészségügy, büntetés-végrehajtás, színházak, önkormányzatok és in-
tézményeik – dolgozott a nagy ellátórendszerek átvilágítása és hatékonyság-javítása érdekében. 1997-től
kezdődően kincstári és önkormányzati biztosi feladatokat látott el számos egészségügyi intézményben. Több
módszertani fejlesztő munkában is részt vett, társszerzője számos módszertani kiadványnak, amelyek az el-
múlt tíz évben több mint 250 intézményben végzett operatív munkavégzési tapasztalatain alapulnak.  A Kató
és Társa 2003. Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. A társaság költségvetési és non-profit szférában kínál
szolgáltatásokat, valamint befektetői projektek előkészítését, háttér-tanácsadást nyújt befektetői szándékok
hitelbírálatának és kockázatelemzésének megalapozásához. Kiemelt szolgáltatási területeit képezik az egész-
ségügy és az önkormányzati intézmények, azok átalakítása-átalakulása és befektető keresése.
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– Erre nagyon szkeptikus választ adha-
tok, a cég tapasztalataira szinte soha
nem kíváncsiak. Eleinte elgondolkodta-
tott, de ma már nem zavar, hogy nincs
semmilyen érdeklődés az egészségügyi
kormányzatok részéről. Egyes jogsza-
bályok, intézkedések mögött láthatóan
nem kerül végiggondolásra, hogy az a
gyakorlatban hogyan, milyen feltételek-
kel valósítható meg, és milyen problé-
mákat fog felvetni. Meggyőződésem,
hogy bármilyen átalakítás és gazdasági
formába történő átalakulás intervenciós
alap nélkül nem hajtható végre, amely
megfelelő eszközrendszerrel, pályázati
feltételekkel és ellenőrzés mellett bizo-
nyos pénzeszközöket juttatna, ugyanis
az intézményekben az átalakulások
hosszú időt vesznek igénybe, és az átme-
neti időszakot is finanszírozni kell. Ter-
mészetesen a folyamat számos konflik-
tussal jár, amely ugyan nem pénzügyi
kérdés, de elhúzódó konfliktus szituáció
esetén ezeknek is lehet anyagi vetülete.

Milyen gyakorlati problémákat vet-
nek fel az egyes tervezett intézkedések?
– Az egészségügyi reform, illetve an-
nak kezelése hasonlít a kórházakban
végzett válságkezelés bizonyos szaka-
szaihoz és egyes pontjaihoz, amelyet a
tanácsadók már megtanulták, hogyan
kell végezni, de a kormány egyes sze-
replői és az egészségügyi kormányzat
láthatóan egyáltalán nem. A kórházak
oldaláról azonban számos kedvező ta-
pasztalatot szereztem: több olyan in-
tézményben dolgoztunk, ahol elfogad-
ták javaslatainkat, és azokat végre is
hajtották. A megvalósításhoz persze
számos dolog szükséges: kellő ideig je-
len kell legyünk ahhoz, hogy a kiala-
kult szemléletet és gyakorlatot meg
tudjuk változtatni, kellő türelem és to-
lerancia szükséges az intézkedések el-
viselésére és a végrehajtására. Fontos,
hogy találjunk ehhez partnereket – és
itt nem kizárólag a menedzsmentre
gondolok, hanem például az érdekkép-
viseletekre, amelyek felismerik az át-
alakítás jelentőségét, és az összes fáj-
dalmas intézkedéssel együtt segítik a
végrehajtást. Gondolok a tulajdono-
sokra is, akik esetében ezen megbízá-
sokat a legtöbbször politikai megfonto-
lások vezérlik. E tekintetben már kissé
tarkább a kép, hiszen van olyan hely,
ahol kellő türelemmel végigvihettük a
programot, másutt pedig a lejárt másfél
éves megbízási szerződést követően
nem sikerült gyökeres változásokat lét-
re hoznunk.

Az utánkövetés minden esetben
megoldott-e?
– Általában, ahol hosszú ideig – két-há-
rom évig – folyamatosan jelen lehet-
tünk, ott nem történt visszazuhanás,
ahol pedig ennél rövidebb ideig, ott ál-
talában vagy stagnál az állapot, vagy
pedig enyhe, esetleg gyors visszarende-
ződés figyelhető meg.

Mi a kulcselem a visszaesés meg-
akadályozásában?
– Alapvetően a menedzsment. Meg-
győződésem, akár egészségügyről,
akár más ágazatról van szó, a me-
nedzsmentnek döntő szerepe van,
hogy a szemléletet, technikákat, esz-
közöket át tudja-e venni, következete-
sen végre tudja-e hajtani, és nem ijed
meg attól, ha esetleg felelősségre vo-
nást kell kezdeményezni. A felelősség-
re vonás ma még az egészségügyi in-
tézményektől testidegen.

A szemünk előtt zajlik a reform
egyik érdekes folyamata, amely decent-
ralizálni kívánta a struktúraátalakí-
tást. Az intézményi tulajdont átalakít-
hatják – akár két-három önkormányza-
ti tulajdonos összefogásával –, hogy az
ne csak a szakmai elvárásoknak feleljen
meg, hanem a méretgazdaságosság,
szervezés szempontja szerint is.
– Ha valaki a versenyszférában előáll
valamilyen ötlettel, akkor a következő
lépés, hogy üzleti tervben vagy vala-
mely számításban megnézik a terv élet-
képességét, és kizárólag pozitív elbírá-
lás esetén lehet a megvalósításon gon-
dolkodni. Az egészségügyben ez a do-
log teljesen felborul. Ádáz ágyszámvita
folyik, amely részben szakmai, részben
politikai konfliktusként jelenik meg, és
közben kevés vezető számol azzal, az új
helyzet mekkora bevételt hozhat neki,
mekkora bevételt bír el a jelenlegi költ-
ségstruktúrája, és hogyan tudja ezt a
kettőt összhangba hozni. Ez igaz az egy
tulajdonos, egy intézmény, illetve az
egy tulajdonos, több intézményrend-
szer esetére is. Arra még nem láttam
példát, pedig lenne létjogosultsága,
hogy a több intézménnyel rendelkező
tulajdonos egyes alrendszereinek ösz-
szevonásában (vagy a jogi értelemben
vett összevonásán) gondolkodna, és
megpróbálná a többi intézményt (tagin-
tézményt) hatékonyan működtetni. Ér-
dekes módon ez az egészségügyben je-
lentkező magánvállalkozóknak vagy
vállalkozásoknak rögtön eszébe jutott,
és ők eleve így is gondolkodnak. Nem

elszigetelt intézményt, hanem intéz-
ményhálózatot kívánnak létrehozni, kö-
zös beszerzéssel, logisztikával. Még ak-
kor is, ha a kórházak földrajzilag szét-
szórva helyezkednek el, ám a mai mo-
dern kommunikációs eszközök segítsé-
gével a beszerzések irányítása nem je-
lent akadályt. Pláne igaz lett volna
mindez pl. Heves megyére, ahol három
kórház között ragyogó együttműködést
lehetett volna kialakítani, azonban a
megyei és települési önkormányzatok
ezzel a lehetőséggel nem tudtak, vagy
nem akartak élni. Hasonló helyzet vár-
ható Miskolc környékén is. Jó példa-
ként Kazincbarcika és Ózd megállapo-
dási elképzeléseit emelném ki: az in-
tézmények közel azonos szakmai
struktúrával rendelkeznek, és az utóbbi
megkapta a kiemelt kórházi státust. A
két város polgármestere megpróbálja
együtt kezelni a kórházaikat úgy, hogy
orvosszakmailag kiegészítsék egymást,
a gazdasági és egyéb jellegű tevékeny-
séget pedig racionalizálják. Nincs más
lehetőségük, remélem, sikerül nekik.

Az uniós munkaidőnormák felszínre
kerülésével újabb hajtóerő jelent meg:
az orvosok ügyeleti beosztása és a sza-
badidővel való gazdálkodás kérdése.
– A kiadási struktúrában általában a
humán erőforrás a legnagyobb tétel.
Ráadásul ez év július elsejével megszű-
nik a jelenlegi ügyeleti rendszer, min-
denkinek műszakos rendben kell majd
dolgoznia. Több intézmény együttes
működtetése esetén a munkamegosz-
tás és az emberek vezénylése, műszak-
beosztása között szoros összefüggés
van. Három-négy orvossal rendelkező
kiskórházakat reménytelen állandó
ügyeletben tartani, viszont két intéz-
mény összevonása esetén, közös sze-
mélyi állománnyal esély lehet a folya-
matos minőségi szolgáltatás felépítésé-
re. Természetesen akut felvétel mindig
az egyik helyen és csakis ott működ-
het. Magyarországon nincsenek rette-
netesen nagy földrajzi távolságok, és a
mentőszolgálat centralizálása ugyaneb-
be az irányba mutat. Az új helyzethez
gyorsan alkalmazkodhat a sürgősségi
szolgálat, ezen előnyöket azonban tu-
datosabban kellene kombinálni.

DR. SZEPESI ANDRÁS

főszerkesztő

BENE ZSOLT

felelős szerkesztő
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Az egészségpolitika kilátásba helyezett
reformintézkedései miatt mostanában so-
kan bizonytalanok az ágazatban, mert
nem látják világosan a tervezhető jövőt, a
várható változásokat. Ápolási igazgató-
ként ön itt a Szent János Kórházban mi-
lyen változásokat vár, remél a szakterüle-
tén?
– A jövőnk sok mindentől függ, többek
között attól, hogy kórházunknak milyen
szerepet szánnak az egészségpolitikusok.
Nyitott kérdés például, hogy kívánnak-e
változtatni a jelenlegi szolgáltatási struk-
túrán, vagy hogyan alakulnak majd az in-
tézmény tulajdonviszonyai. Ezek alapkér-
dések, amelyek meghatározhatják az
ápolószemélyzet jövőjét is. Jelenleg az el-
látás minősége sajnos már nem a régi, és
nem hasonlítható a három-négy évvel ez-
előttihez, mert pár év alatt, az egészség-
ügyben mindenki által jól ismert okok
miatt, nagyon sok jól képzett, nagy szak-
mai tapasztalatú ápoló távozott a kórház-
ból. Helyükre pedig leginkább tapaszta-
latlan, gyengébb képzettségű munkaerő
érkezett. Amellett, hogy az említett ok
miatt csökkent az ellátás minősége, időn-
ként relatív létszám-gondokkal is küszkö-
dünk. Ami azt jelenti, hogy az aktuális
szükséglethez nem mindig tudjuk hozzá-
rendelni a kellő és elvárható munkaórát.
Lehet, hogy sokan furcsállják a vélemé-
nyemet, de szerintem az ápolási szakma
szempontjából bizonyos mértékben hasz-
nos volt a kapacitáskorlátozás, mert így, a
jelenlegi adott létszámmal, több ápolási
idő jut egy-egy betegre. E pillanatnyi
tényből persze még nem lehet messzeme-
nő következtetéseket levonni a jövőt ille-
tően. Saját, kórházi munkaterületemre
korlátozva a kérdést úgy gondolom, hogy

hasznos volna, ha több szakképzett nő-
vért foglalkoztathatnánk. Különösen ér-
vényes ez a speciális ellátást (a felnőtt és
gyermek intenzív, illetve koraszülött-osz-
tályokon) igénylő területekre. Jelenleg
Magyarországon sokkal több az egy ápo-
lóra jutó beteglétszám, mint az uniós át-
lag. Ennek következménye a szakma egé-
szére jellemző túlterheltség.

A folyamatos túlterhelés fizikai és
pszichés problémákat okoz. Az ágy mel-
lett dolgozóknál milyen betegségeket di-
agnosztizálnak a leggyakrabban?
– Legáltalánosabb tünet a burn out, a
szakmával járó lelki kiégés, amely legin-
kább a súlyos, krónikus betegeket ápoló-
kat sújtja. Legfőképp azokon az osztályo-
kon, ahol kilencven százalékban súlyos,
ágyhoz kötött betegek fekszenek. Kivált-
képp igaz ez a pszichiátriai és intenzív
osztályokon szolgálatot teljesítőkre. Noha
az utóbbi szakterületet választó nővérek
gondolatban már pályájuk kezdete előtt
felkészülnek a rájuk váró lelki megpró-
báltatásokra, a gyakorlatban mégis nehe-
zen viselik a betegek kritikus állapotát, il-
letve elvesztését. Sokukat pszichésen
gyötör a halállal szemben érzett tehetet-
lenség miatti szorongás. Akik már hosszú
éveket eltöltöttek az intenzív osztályon,
ők sem tudják közömbösen szemlélni az
elmúlást. Minden betegük elvesztése lelki
fájdalommal jár. Hivatásuk az ápolónők
többségétől a pszichés megpróbáltatások
mellett rendkívüli fizikai megerőltetést is
követel. Idősebbeknél általánosak a ge-
rincpanaszok, a magas vérnyomás. Közü-
lük sokan éppen ezek miatt kénytelenek
elhagyni a pályát.

2002-ben az ágazat többi dolgozójával
együtt, a nővérek is megkapták az átlago-
san ötvenszázalékos béremelést. Akkori-
ban ez jelentős előrelépésnek számított a
bérezésben. Mára mi maradt az előnyből?
– Határozottan állítom, ismét aktuális
volna egy ugyanilyen mértékű béremelés.
Mégpedig úgy, hogy az ötven százalék va-
lóban, mind egy fillérig a dolgozó bank-
számlájára kerüljön. Igaz, hogy az előző
béremelés a szakmának nagyon jókor jött
és pillanatnyilag sokat segített, ám az az-
óta eltelt négy év majdnem teljesen fel-
emésztette az akkori anyagi előnyt. A

közalkalmazotti tábla szabályai szerint
bérezett szakdolgozóink többségének ma
már alig több a fizetése az aktuális mini-
málbérnél. Ehhez társulnak még az utób-
bi hónapok gazdasági intézkedései, pél-
dául a járulék mértékének emelése.

Az egészségügyi reform egyik alapcél-
kitűzése a kórházi struktúraváltás. Ápolá-
si igazgatóként a szakma aktív szereplője,
aki naponta szembesül a problémákkal,
láthatja a kitörés lehetőségeit. Reálisnak,
hasznosnak tartja a kihasználatlan kapa-
citású, kevésbé hatékony kórházak, osztá-
lyok átalakítását?
– Feltétlenül szükség lenne ápoló kórhá-
zak megnyitására. Ma a belgyógyászatok
drága, aktív ágyain, leginkább szociális
okok miatt, nagyon sok idős, krónikus
beteg fekszik. Országosan megoldatlan
azoknak az idős betegeknek a helyzete is,
akik fiatalabb családban élnek, ahol min-
denki dolgozik. Nálunk, itt a kórházban
működik már egy negyvenágyas ápolási
osztály, ahol kifejezetten ilyen betegeket
ápolunk, és ahol természetesen adott az
orvosi felügyelet is. A jogszabály alapján
ezek a betegek három hónapig tarthatók
az ápolási osztályon, amely méltányossá-
gi alapon további hárommal meghosszab-
bítható. A betegek és hozzátartozóik ré-
széről óriási az igény az ápolási osztályok,
kórházak szolgáltatásai iránt. Amit jól
tükröz ápolási osztályunk hosszú várólis-
tája is. Ismerve a lakosság folyamatos
életkor-emelkedésének, illetve időskori
rossz egészségi állapotának tendenciáit,
kijelenthető, hogy hamarosan nagyon
nagy szükség lesz az ápoló kórházakra. A
krónikus osztályokról, illetve otthonról,
rossz állapotban ápolási osztályunkra ke-
rülő idősekkel masszőr, gyógytornász is
foglalkozik, így remény van mozgásuk ja-
vulására, aminek köszönhetően közülük

FIZIKAILAG IS,  LELKILEG IS

Túlterhelt ápolók
Az egészségügyi reform megkülönbözte-
tett figyelmet fordít a fekvőbeteg-intéz-
mények struktúraváltására. A kihaszná-
latlan kapacitással, ráfizetésesen műkö-
dő kórházakat ápolási feladatokkal bíz-
nák meg. Somogyvári Zoltánnétól, a Fő-
városi Önkormányzat Szent János Kór-
házának ápolási igazgatójától érdeklőd-
tünk az elképzelés realitásairól, a szak-
ápolók munkájának gondjairól, az ápolá-
si biztosítás mibenlétéről.

Somogyvári Zoltánné
egészségügyi szakmai
tapasztalata több mint
négy évtizedes. 1975 óta

tevékenykedik ápolási igazgatóként, majd egész-
ségügyi menedzserként. A Szent János Kórház a
második munkahelye. Szakmai céljai mellett
munkájában kiemelkedő figyelmet fordít az ápo-
lói munka minőségfejlesztésére is. Szakképesí-
tett vezető auditori végzettségét a gyakorlatban
is hasznosítja. Vezérelvei közé tartozik az ápolói
hivatás presztízsének megteremtése és megtartá-
sa. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
országos alelnökeként is ezeket az elveket tartja
elsődlegesnek.

P Á L Y A K É P
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A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja

sokan képesek lesznek legalább részlege-
sen a lakásban való helyváltoztatásra és
önellátásra.

Az ápoló kórházakat, az ápolási osztá-
lyokat a köztudat olykor még ma is a
rossz emlékű elfekvő osztályokkal azono-
sítja. A gyakorlatban mi a különbség e
kétfajta szolgáltatás között?
– A kettőt nem lehet egy napon említeni!
A korszerű ápolási intézményekben álla-
potukhoz, korukhoz alkalmazkodó
egészségügyi szolgáltatást kapnak a bete-
gek. Ebbe beletartozik a masszőr, a
gyógytornász, a pszichológus munkája,
és ha szükséges, a klasszikus betegellátás
módszerei egyaránt. Az ápolási osztályon
szolgálatot teljesítő nővérek, szaksze-
mélyzet munkája nehéz, de mindenki
megtalálja abban a maga örömét.

Azok a ma kapacitáshiánnyal, ráfize-
téssel működő kisebb kórházak, amelyek-
re feltehetően struktúra-átalakítás vár,
ápoló intézménnyé alakulva, finanszíro-
zás szempontjából nem járnak majd rosz-
szabbul?
– Amennyiben egy teljes, addig króni-
kusként működő kórház alakul át ápolá-
si intézménnyé, nyilvánvalóan mások
lesznek a finanszírozási kondíciók. Az
egészségpolitikusok dolga, hogy megke-
ressék a mindenki számára elfogadható
és megnyugtató finanszírozási feltétele-
ket. Noha e kérdésben nincs országos rá-
látásom, nem ismerem az egyes intézmé-
nyek körülményeit, ápolási szakember-
ként úgy gondolom, hosszú távon szük-
ség lesz az ápolási szolgáltatás magánbiz-
tosítói oldalról való megtámogatására is.

Szükség van az állami finanszírozás mel-
lett a hozzátartozók vagy az ápolt beteg
részleges anyagi hozzájárulására is. Ezt a
feltételt teljesíthetik az unióban már tra-
dicionálisan és jól működő ápolási bizto-
sítók segítségével. Németországban pél-
dául már ennél is előrébb tartanak. A
kormány egészségügyi szakértői tanácsá-
nak javaslatára nem külön beteg- és
ápolásibiztosítást kötnek, hanem azt egy
csomagban kínálják. Az előző, külön
pénztáras rendszert kockázatosnak és
igazságtalannak tartották. A betegbizto-
sító pénztárak, hogy takarékoskodjanak,
gyakran átadták a feladatokat az ápolás-
biztosítóknak. Így az idősek kevesebb
ápolási és rehabilitációs szolgáltatáshoz
jutottak. A pénztáraknak az ápolási ott-
honokkal, az idősek ambuláns szolgálta-
tóival speciális tarifarendszert kell kiala-
kítaniuk, amiből a gondozottak profitál-
nak. Kétségtelen tény, hogy a jelenlegi ál-
lami ápolásfinanszírozási rendszer is vál-
toztatásra szorul. Jelenleg a krónikus
osztályok finanszírozás csökkenése az
ápolási osztályokat is sújtja. A rendszer-
ben ma létező számos anomália meg-
szüntetésére is szükség van. Ma például
az otthon fekvő inkontinens, idős beteg
nadrágpelenkáját az egészségbiztosító
maximálisan támogatja, de ha ápolási
osztályon fekszik, a kórház a gyógyászati
segédeszköz finanszírozására egy fillért
sem kap. Így a nővéreknek vagy naponta
többször ágyneműt kell cserélniük, vagy
a kórház százszázalékos áron kénytelen
megvenni a nadrágpelenkát. Éppen ezért
a jövőben az ápoló kórházak, osztályok
finanszírozásban feltétlen hozzá kell ren-
delni a támogatás mértékét a betegek és
a gyógyító munka valós szükségleteihez.
A plusz szolgáltatások igényeit pedig fe-
dezhetné az egyénileg kötött ápolásbizto-
sítás.

Több, funkcionálisan privatizált intéz-
ményben már bevezették az ápolónők
életpályamodelljét. Lát arra lehetőséget,
hogy egyszer az önök kórházában is sor
kerül erre?
– Csupán általános szemléletváltás kelle-
ne hozzá. Nemcsak itt házon belül, de a
lehetőségek megteremtőinél is. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara egyik
sarkalatos célkitűzése az életpályamodell
bevezetésének elérése. Céljainkat megfo-
galmaztuk és eljuttattuk a szaktárca veze-
tőjéhez.

Somogyvári Zoltánné

LÓRÁNTH IDA

egészségügyi szakújságíró
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K ülön kiemelést érdemel, hogy a
megjelenő egészségügyi tárgyú
jogszabályok az egyes jogintéz-

mények tekintetében eltérően szabályoz-
ták a hatályba lépés időpontját, amely
talán segítséget nyújt a helyi szabályozás
elkészítéséhez, ugyanakkor nem hagy-
ható figyelmen kívül az a tény, hogy a
törvényi szintű szabályozáshoz kapcso-
lódó végrehajtási rendeletek 2007. janu-
ár 1-jét követően fokozatosan váltak is-
mertté az egészségügyi szolgáltatók szá-
mára, mely utóbbiak ismerete elenged-
hetetlen a helyi eljárási rendek kialakítá-
sához.

E szabályozási munkához kívánunk
segítséget nyújtani azzal, hogy összefog-
laljuk azokat a legfontosabb témakörö-
ket, amelyeknél szükséges a belső szabá-
lyok áttekintése, esetlegesen új szabály-
zatok megalkotása.

Elszámolási nyilatkozat
A kötelező egészségbiztosítási ellátás-
ról szóló törvény, és ennek végrehajtási
rendelete 2007. január 1-jétől a fekvőbe-
teg-gyógyintézet, 2008. január 1-jétől
pedig a járóbeteg-szakellátás, illetőleg a
háziorvosi ellátás és fogászati alapellá-
tás esetében írja elő az elszámolási nyi-
latkozat elkészítését.

Az elszámolási nyilatkozat valójában
egy tájékoztató, amelyben az egészség-
ügyi szolgáltató tájékoztatja a beteget
az általa igénybe vett ellátásról, megje-
lölve a BNO- és HBCS-kódot, feltüntet-
ve az ellátásért igényelhető legmaga-
sabb finanszírozási összeget, az ellátá-
si napok számát, és ez alapján a fize-
tendő kórházi napidíj összegét, illető-

leg, ha egyéb térítési díj feltétele az el-
látás igénybevételének, e térítési díj
összegét.

Az elszámolási nyilatkozatot magyar
nyelven – közérthetően megfogalma-
zott formában – kell elkészíteni: a be-
tegnek át kell adni, méghozzá oly mó-
don, hogy azt a beteg aláírja. Az aláírás
az elszámolási nyilatkozat átvételét, il-
letve az elszámolási nyilatkozatban fog-
lalt ellátás igénybevételét igazolja. E kö-
telezettség szükségessé teszi, hogy a
fekvőbeteg-gyógyintézetek szabályoz-
zák, hogy kinek a feladata az elszámo-
lási nyilatkozat elkészítése, és annak a
beteg részére történő átadása, mi a te-
endő, ha a beteg nem képes vagy nem
akarja az elszámolási nyilatkozatot alá-
írni, illetve mi legyen az eljárás, ha a be-
teg önkényesen távozik.

A kötelező egészségbiztosításról szó-
ló törvény, illetőleg az ehhez kapcsoló-
dóan megjelent végrehajtási rendeletek
általánosságban szabályozzák a fenti
esetekkel kapcsolatos teendőket, de
ennek adott intézményi szinten való
végrehajtását csak helyi szinten lehet
rendezni.

A szabályozandó kérdéskörök közül
ki kell emelni azt az esetkört, amikor a
beteg nem írja alá a nyilatkozatot: azért
mert önkényesen távozik, vagy mert
nem ért egyet a nyilatkozatban leírtak-
kal. A beteg önkényes távozását a keze-
lőorvosnak két tanú aláírása mellett cél-
szerű az elszámolási nyilatkozatra ráve-
zetni. E körben szabályozni kell, hogy
ki legyen a tanú (betegtárs vagy kórházi
dolgozó), illetve a tanúnak milyen azo-
nosító adatait tartalmazza az elszámo-
lási nyilatkozat. Amennyiben a beteg
nem ért egyet az elszámolási nyilatko-
zat tartalmával, akkor ezt a tényt is a
nyilatkozaton kell feltüntetni. Ebben az
esetben is célszerű két tanúval megerő-
síttetni, hogy a beteg aláírása miért ma-
radt el. A bírósági pótlás során ez az
aláírás segítséget nyújt annak igazolá-
sában, hogy az elszámolási nyilatkoza-
tot azért nem írta alá a beteg, mert nem
értett egyet annak tartalmával. Szabá-
lyozandó kérdés még az is, hogy mi az
intézményi eljárási rend abban az eset-
ben, ha fekvőbeteg-osztályok között ke-
rül áthelyezésre a beteg, hiszen ebben

az esetben a beteg gyógykezelése még
nem fejeződik be, az átadó osztály ré-
széről az ellátás mégis befejeződött.
Tisztázandó, kinek a feladata az adott
osztályos ellátás esetén az elszámolási
nyilatkozat aláíratása, hogyan történik
az elszámolási nyilatkozat betegdoku-
mentációba történő elhelyezése, külö-
nösen akkor, ha a beteg másik osztály-
ra kerülése konzílium eredményekép-
pen történt, azaz nem volt előre terve-
zett az áthelyezés, ezért az áthelyezést
követően készül el az átadó osztályon
elvégzett orvosi ellátást lezáró doku-
mentum.

Szükséges felhívni a figyelmet arra,
ha a beteg nem képes az elszámolási
nyilatkozatot aláírni, akkor az egészség-
ügyi törvény 16. paragrafusa alapján ne-
vesített hozzátartozói kör lesz jogosult
az elszámolási nyilatkozat aláírására.
Fontos a helyi szabályozás keretében
tisztázni, hogy kinek a feladata a hozzá-
tartozói minőség, a hozzátartozói kör
törvényi kötelező sorrendiségének a
vizsgálata, és miként értesítik a hozzá-
tartozót, hogy a beteg távozása kapcsán
jelenjen meg a nyilatkozat aláírása vé-
gett. Rendezni kell a helyi szabályozás
során azt is, ha a hozzátartozó a felhí-
vás ellenére nem jelenik meg, hiszen
ebben az esetben ez a tény kerül rögzí-
tésre – két tanú aláírása mellett – a nyi-
latkozatban.

A helyi szabályozás során szükséges
kialakítani azon eljárási szabályokat,
amely keretében az intézmény a bíró-
ságtól kéri az elszámolási nyilatkozat
aláírásának pótlását.

A betegdokumentáció része a beteg
vagy hozzátartozója által aláírt elszá-
molási nyilatkozat. A betegdokumentá-
ció részévé kell tenni azon nyilatkozato-
kat is, melyek azt igazolják, hogy az el-
számolási nyilatkozat miért nem került
aláírásra. Erre tekintettel a betegdoku-
mentációra vonatkozó adatvédelmi sza-
bályzatot is ki kell egészíteni az elszá-
molási nyilatkozattal.

Intézményi várólista
Az egészségügyi szolgáltató egyes ellátá-
sokat – műtéteket, beavatkozásokat, bi-
zonyos vizsgálatokat, illetve nagy értékű

EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSOK 

Intézményi szabályozás
Múlt év végén és ez év elején számos
olyan jogszabály látott napvilágot, amely
az egészségügyi szolgáltató számára in-
tézményi szabályozási kötelezettséget ír
elő. A szervezeti-működési szabályzat,
az adatvédelemre, várólistára, térítési
díjra vonatkozó, illetőleg a gyógyszer-
rendeléssel kapcsolatos belső szabály-
zatok, továbbá az ehhez kapcsolódó osz-
tályos intézményi működési rendek fe-
lülvizsgálata szükségessé vált.
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eszköz igénybevételével történő ellátást
– várólista alapján is teljesíthet. Ha az in-
tézmény az egyes egészségügyi ellátások
területén várólista alapján teljesíti az
egészségügyi szolgáltatást, akkor elsőd-
legesen a szervezeti és működési sza-
bályzatában kell szabályozni, hogy ki az
a személy az intézményben, aki az intéz-
ményi várólista vezetéséért felelős.

Az intézményi várólistáért felelős
személy feladata lesz, hogy a várólistán
szereplő betegek számára egy egyedi
azonosító kódot adjon, mely azonosító
segítségével figyelemmel kísérheti a be-
teg, aktuálisan hol áll az intézményi vá-
rólistán.

A várólista vezetéséért felelős sze-
mély kérdésén túl – álláspontom sze-
rint – szükséges szabályozni azt is,
hogy milyen ellátási területeken kerül
sor várólista felállítására az adott intéz-
ményben. A várólistára való felkerülés-
re vonatkozó szakmai szabályokat az
intézmény működési rendjében, vagy
az érintett osztályok működési rendjé-
ben célszerű szabályozni. Ehhez nyújta-
nak segítséget a kormány és az ágazati
minisztériumi rendeletek, amely a váró-
lista sorrend kialakításának, és az elté-
rés lehetőségének szakmai feltételeit
szabályozzák. (287/2006. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet, 45/2006. (XII. 27.) EüM.-
rendelet.)

Intézményi munkarendtől eltérő
orvosválasztás
A térítési díj szabályzatban, vagy külön
szabályzatban célszerű szabályozni azt,
amikor a biztosítottnak lehetősége van
arra, hogy az egészségügyi szolgáltató
munkarend szerint beosztott orvosa he-
lyett más orvost válasszon. Ez elsősor-
ban az ügyeleti időben történő orvosvá-
lasztásra vonatkozik, de e körbe vonha-
tó – véleményem szerint –, ha például
szabadságon lévő orvos választására
kerül sor.

Célszerű e körben nyilatkozatmintát
készíteni – hiszen az egészségbiztosítási
törvény előírja az orvosválasztási nyilat-
kozatnak az elkészítését –, meghatároz-
va azt, ki felelős a kitöltéséért, a beteg-
dokumentációban való elhelyezéséért,
hogyan történik a nyilatkozat módosítá-
sa, visszavonása. A szabályozás tekinte-
tében szükséges azt az esetet is szabá-
lyozni, amikor a betegnek nincs lehető-
sége élni az orvosválasztással, hiszen a
jogszabály kimondja, hogy amennyiben
az ellátás szakmai tartalma, illetőleg az
ellátás sürgőssége nem zárja ki, akkor le-

het orvosválasztással élni. Ha a beteg
nem élhet ezen jogával, szabályozni kel-
l, hogy ki hozza meg az erre vonatkozó
döntést – például, ha a szakmai ellátás
nem ad lehetőséget a munkarendtől elté-
rő orvosválasztásra, hogyan hozzák azt a
beteg tudomására, és ennek dokumentá-
lása hogyan valósul meg. Célszerű az
érintett osztályok működési rendjében –
a helyi viszonyokat figyelembe véve –
szabályozni ezt a kérdéskört.

Figyelemmel arra, hogy ennek a nyilat-
kozatnak egy példánya az orvosi doku-
mentáció része, szükséges az adatvédel-
mi szabályzatban is utalni erre az orvos-
választási nyilatkozatra. Tekintettel arra,
hogy a munkarendtől eltérő orvosválasz-
tásért fizetnie kell a biztosítottnak, a té-
rítési díj szabályzatban is rendelkezni
kell a munkarendtől eltérő orvosválasz-
táshoz fűződő díjtételekről. Ez a szabály
is 2007. január 1-jével lépett hatályba az-
zal, hogy amennyiben már a beteg a tör-
vény hatályba lépése előtt orvost válasz-
tott és a további ellátást ugyanannál az or-
vosnál veszi igénybe 2007. június 30-áig, a
térítésre vonatkozó szabályokat nem
kell alkalmazni esetében, azaz ezen jog-
intézményre vonatkozó helyi szabályo-
zásnak tartalmaznia kell egy átmeneti
rendelkezést június 30-ig.

Vizitdíj, kórházi napidíj
2007. február 15-től került bevezetésre az
alapellátás és a járóbeteg-szakellátás te-
rületén a vizitdíj, illetőleg az aktív, króni-
kus és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátá-
sért a kórházi napidíj jogintézménye.

A kórházi napidíj, illetőleg a vizitdíj
vonatkozásában nem azonosak a szabá-
lyok – ez szükségessé teszi az intézmé-
nyi szabályozás körében is elkülöníteni
a két díjjal kapcsolatos eljárási teendő-
ket. Az intézményi szabályozás kereté-
ben meg kell határozni, hogy a díj befi-
zetése hogyan történik, figyelembe vé-
ve, hogy a vizitdíjat a szolgáltatás meg-
kezdése előtt, a kórházi napidíjat pedig
az egészségügyi ellátás igénybevételét
követően kell megfizetni. A befizetés
módja is szabályozandó: kinél kell a be-
fizetésnek eleget tenni (természetesen
több telephely esetén mindenhol kell
biztosítani a befizetés lehetőségét), fi-
gyelembe véve a jogszabályi előíráso-
kat, hogyan történik a számla, illetőleg
a nyugta kiadása.

A befizetés módján túl szabályozni
kell, hogy milyen készpénz-helyettesítő
módszerek kerülnek bevezetésre az
adott egészségügyi intézményben. Sza-

bályozni kell, hogy amennyiben az in-
tézmény vizit-bérletdíjat kíván kiadni,
illetőleg automata alkalmazására kerül
sor. A készpénz-helyettesítő módszerek
vonatkozásában a szabályzatban rögzí-
teni kell, hogy az adott intézmény vizit-
bérletdíj kiadását tervezi-e vagy sem, il-
letőleg, ha nem kíván vizitbérletet kér-
ni, akkor köt-e, és ha igen, akkor kivel
köt szerződést az általa kibocsátott vizit-
bérletek elfogadásáról. Azaz az intéz-
mény nem köteles valamennyi jogi sze-
mély által kibocsátott vizit-bérletdíjat
elfogadni, hanem csak azokét, akivel
szerződést köt, azonban az elfogadásra
kerülő vizit-bérletfajtákat az intézmé-
nyi szabályzatban célszerű nevesíteni.
Ha az intézmény rendelkezik megfelelő
technikai háttérrel, akár készpénz-helyet-
tesítő kártyával is történhet a vizitdíj
vagy a kórházi napidíj a megfizetése.
Úgyszintén szabályzatban kell rögzíte-
ni, ha egészségbiztosítási kártya elfo-
gadásra kerül, akkor ezzel összefüg-
gésben milyen eljárási rendet kell be-
tartani. Amennyiben vizit-bérletdíj
vagy automata alkalmazására kerül sor,
akkor a szabályzatban rögzíteni kell azt
is, miként történik a bérletek vagy az
automata által kibocsátott bizonylaton
a jogszabály által előírt azonosító ada-
toknak a feltüntetése: kézzel vagy pedig
informatikai módon. Ez utóbbi az intéz-
mény informatikai felkészültségének a
függvényében határozható meg.

A helyi szabályozás keretében ki kell
térni azon eljárási rendre is, ha túlfize-
tésre kerül sor akár kórházi napidíj,
akár vizitdíj vonatkozásában, ebben az
esetben hogyan történik ennek visszafi-
zetése, kinek a feladata az ezzel össze-
függő intézkedés, és ennek dokumentá-
lása miként valósul meg.

Szabályzatban célszerű azt is rögzíte-
ni, hogyan valósul meg az intézmény-
ben, ha valaki egy napon több járóbeteg-
szakellátást vesz igénybe, de csak egy
vizitdíj befizetésére kell sort keríteni.
Szükséges a szabályzatban azt is rögzí-
teni, hogy injekciós, infúziós kúra, kötö-
zés, gyógytornás és fizioterápiás kezelés
– amennyiben azt nem orvos végzi –,
nem von maga után vizitdíj-befizetést.
Azaz, a betegnek vizitdíjat kell fizetnie
akkor, amikor számára a reumatológiai
szakrendelésen előírják a fizioterápiát,
de amikor elkezdi a beteg az egyes
fizioterápiás kezeléseket, már alkal-
manként nem kell újra fizetnie.

A kórházi napidíjra vonatkozó szabá-
lyozás keretében kell azt a kérdéskört is
szabályozni, hogy mi az eljárási menet
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akkor, amikor a beteg jelzi, hogy már 20
alkalommal fizetett be kórházi napidí-
jat, és ebből adódóan a jogszabály ere-
jénél fogva már további napidíj befize-
tése alól mentesítésre kerül. Azaz, ho-
gyan és kinél kell igazolni a 20 kórházi
napidíj befizetését. A kórházi napidíjjal
kapcsolatosan ki kell alakítani az intéz-
ményi eljárási rendet arra vonatkozóan,
ha a beteg nem akarja megfizetni a kór-
házi napidíjat vagy önkényes távozás
miatt nem kerülhet sor erre.

A vizitdíjra és kórházi napidíjra vo-
natkozó szabályzatban célszerű azt is
szabályozni, hogy az egészségügyi szol-
gáltatót terhelő adatszolgáltatási kötele-
zettséggel összefüggésben milyen
nyomtatványokat kell kitölteni az
egészségügyi ellátást nyújtó dolgozó-
nak, hogy a vizitdíj, kórházi napidíj be-
szedésére vonatkozó ellenőrzés során
az előírásoknak megfelelőek legyenek a
dokumentációk.

Kórházi alkalmazottak mentessége a
vizitdíj és a kórházi napidíj fizetése alól

A jogszabály lehetőséget biztosít arra,
hogy az intézmény a vele munkavégzés-
re irányuló jogviszonyban állók eseté-
ben eltekintsen a kórházi napidíj és a vi-
zitdíj befizetése alól, ezt azonban sza-
bályzatában rögzíteni kell. Ezért a kór-
házi napidíjra, vizitdíjra vonatkozó sza-
bályzatnak külön fejezetben kell foglal-
kozni azzal a kérdéssel, hogy az intéz-
mény amennyiben biztosítja az alkalma-
zottai számára a vizitdíj, illetve a kórhá-
zi napidíj mentességet, akkor ez milyen
körben valósul meg. Azaz pontosan sza-
bályozni kell, hogy a munkavégzésre
irányuló jogviszony alatt milyen jogvi-
szonyokat értünk, azaz az alkalmazotti,
közalkalmazotti jogviszonyokat kell ér-
teni e körben, de tisztázandó, hogy a fő-
állású jogviszonyon kívül a részmunka-
időben foglalkoztatottak esetében bizto-
sítja-e vagy sem az intézmény a mentes-
séget, ha igen, teljes körűen vagy a rész-
munkaidő mértékéhez igazítottan. (Pél-
dául a napi 4 órában dolgozó esetén az
intézmény 10 kórházi napidíj és 10 vizit-
díj alól mentességet ad.) Fontos szabály,
hogy megbízás, illetve szabadfoglalko-
zás tekintetében már nem lehet a jog-
szabály erejénél fogva ezt a mentességet
alkalmazni. Szükséges az alkalmazotti
jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség
igazolásának a módját is szabályozni a
szabályzatban. Azaz, hogy a dolgozók
mivel tudják igazolni, hogy ők a sza-
bályzatnak megfelelően mentesek a kór-
házi napidíj, illetőleg a vizitdíj megfize-
tése alól.

Vizitdíj, kórházi napidíj, 
közreműködői ellátás

A szabályzatban célszerű rögzíteni,
hogy amennyiben közreműködő egész-
ségügyi szolgáltatón keresztül történik
a beteg ellátása, ez a kórházi napidíj,
vizitdíj befizetésének a jogcímét nem
érinti, figyelemmel arra, hogy a közre-
működő az egészségügyi szolgáltató
nevében nyújtja a szolgáltatást. Azaz a
közreműködő nem a saját nevében sze-
di a kórházi napidíjat, illetve vizitdíjat,
hanem az őt megbízó egészségügyi
szolgáltató nevében, ezért indokolt a
szabályzatban a közreműködő igénybe-
vétele esetén a közreműködőkre vonat-
kozó eljárási rendet is szabályozni, és
erre a közreműködői szerződésben is
utalni.

Betegtájékoztatás
Az egészségügyi szolgáltatót mind az el-
számolási nyilatkozat, mind a kórházi
napidíj, vizitdíj, továbbá a munkarend-
től eltérő szabad orvosválasztás vonat-
kozásában tájékoztatási kötelezettség
terheli a beteg irányába. Szükséges
ezért az intézménynek pontosan rögzí-
teni, hogy a tájékoztatási kötelezettségé-
nek hogyan és milyen formában fog ele-
get tenni. Eldöntheti, hogy egy általános
tájékoztató keretében kapnak a betegek
tájékoztatást a vizitdíj, a kórházi napi-
díj, a részleges térítési díj, illetve a kizá-
rólag térítési díj ellenében igénybe vehe-
tő ellátások formáiról, vagy az adott fek-
vőbeteg-ellátó osztály, illetőleg járóbe-
teg-ellátáshoz kapcsolódó díjfizetés te-
kintetében konkrétan adott ellátásra vo-
natkozó tájékoztatás kiadására kerül
sor. Ezeknek a tájékoztatóknak – jog-
szabály alapján – kifüggesztésre kell ke-
rülniük, de indokolt az egészségügyi
dolgozók vonatkozásában is a szabály-
zatban rögzíteni, hogy tájékoztatni kell
a betegeket arról, hol és hogyan ismer-
hetik meg ezen tájékoztatásokat az
adott egészségügyi szolgáltatónál. Ter-
mészetesen a tájékoztatás vonatkozik a
várólistára is, azaz amennyiben az intéz-
ményben bizonyos egészségügyi szol-
gáltatások várólista alapján vehetők
igénybe, akkor a várólistára való felke-
rülés, várólistára való kiválasztás, váró-
lista vezetésére vonatkozó általános el-
vekről szóló tájékoztatót a betegek szá-
mára hozzáférhetővé kell tenni, különös
tekintettel arra, hogy az intézményi
honlapon is figyelemmel kísérhetik a
beteg egyedi azonosító lapján a várólista

sorrendjének alakulását. A betegtájé-
koztatás módját is célszerű szabályozni
az egyes jogintézményekre vonatkozó
helyi szabályzatokban.

Gyógyszer, gyógyászati segéd-
eszköz rendelésével összefüggő
tájékoztatási kötelezettség

Az úgynevezett gyógyszertörvény (2006.
évi XCVIII. törvény) előírja, hogy a bete-
geket a gyógyszeres kezelés, illetőleg
gyógyászati segédeszközzel való ellátás
során az ellátás alternatíváiról, az azo-
nos hatóanyag tartalmú, gyógyszerfor-
májú készítmények és az azonos funkci-
onális csoportba tartozó gyógyászati se-
gédeszközök beteget terhelő várható
költségei közötti különbségről és a he-
lyettesítési lehetőségekről tájékoztatni
kell. Ha a beteg a tájékoztatást követően
úgy dönt, hogy számára magasabb térí-
tési díjú gyógyszert vagy gyógyászati se-
gédeszközt szeretne az azonos ható-
anyagok vagy azonos funkciójú termé-
kek közül felíratni, akkor e tekintetben a
beteg nyilatkozatát figyelembe véve tör-
ténik a rendelés.

Célszerű az orvosok munkájának segí-
tésére formanyomtatványt készíteni,
amely a törvény által előírt tájékoztatás
tekintetében, annak megtörténtét iga-
zolja, illetőleg a beteg nyilatkozatát is
tartalmazza, hogy az azonos hatóanyagú
vagy azonos funkciójú gyógyszer, illetve
gyógyászati segédeszközökkel összefüg-
gésben vállalja a többletköltséget.

A fentiekből – a röviden összefoglalt
esetkörökből – is jól látható, hogy a be-
vezetésre kerülő új egészségügyi szabá-
lyok igen komoly szabályozási feladatot
rónak az egészségügyi szolgáltatókra.
Viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a
helyi szabályozás kialakításra, és az in-
tézményi szabályzatok elkészítését kö-
vetően értelemszerűen az osztályok mű-
ködési rendjét is igazítani kell ezekhez a
központi intézményi szabályokhoz.

Tekintettel arra, hogy a megjelenő jog-
szabályok végrehajtási rendeletei is
időnként módosításokat tartalmaznak, a
szabályzatokat folyamatosan figyelem-
mel kell kísérni, és a megjelenő jogsza-
bályokkal való összhangját biztosítani
szükséges, illetve a helyi eljárási tapasz-
talatok is szükségessé teszik a szabály-
zatok folyamatos kiigazítását.

DR. KŐSZEGFALVI EDIT

jogtanácsos, biztosítási szakjogász, jogi osztályvezető 
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A kórházi struktúra átalakításától a
szakminiszter az aktív ágyak
csökkenését és a járóbeteg-ellá-

tás regionális lefedettségét, vala-
mint nagyobb kihasználtságát vár-
ja. A felszabaduló aktív ágyak egy
jelentős részét – a tizenkétezerből
több mint kétezret – ápolási, reha-
bilitációs és gondozási célra terve-
zik fordítani. Ezeknek az ellátási
területeknek a finanszírozásán is
javítani kíván a kormány – tudtuk
meg Molnár Lajostól.

Kapacitás-törvény
A kórháztörvény életbelépésével
16 ezerrel lesz kevesebb az aktív
ágyak száma. A szakminiszter
hozzátette, hogy a megmaradt
negyvennégyezer után több álla-
mi finanszírozást kapnak majd
az egészségügyi intézmények.
Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár a 2007-es évben is
ugyanakkora összegből gazdál-
kodik, mint tavaly.

Az idei évtől egyébként jelen-
tős uniós források állnak az or-
szág rendelkezésére, melyből az
egészségügyi ágazat több mint 400 mil-
liárd forintot költhet fejlesztésre. A tá-
mogatáshoz pályázatok útján lehet
hozzájutni. A szaktárca első körben a
járóbeteg-ellátás helyzetének javítására
írja ki a tendereket.

Kiemelten kívánják kezelni a mentő-
szolgálat korszerűsítését is. Molnár Lajos
elmondta, hogy idén közbeszerzési eljárás
keretében egymilliárd forintért szereznek
be új mentőkocsikat, valamint újabb heli-
kopterek bevetésével a légi mentőszolgá-
lat korszerűsítését is folytatják.

Új kórházi struktúra

A kórházi struktúra átalakításáról a
szakminiszter január 4-én azt nyilat-
kozta, hogy a minisztériumi javaslatok
kidolgozása a szakmai kollégiumok és
szervezetek bevonásával egészen ad-
dig a percig zajlott, míg végül a doku-
mentumokat elküldték a Regionális
Egészségügyi Tanácsoknak (RET). A
RET-eknek január 8-tól húsz nap állt
rendelkezésükre, hogy megvitassák a
minisztériumi tervet, és adott esetben
módosításokat eszközöljenek. Ameny-
nyiben a RET-eknek sikerül egyezségre

jutniuk a hozzájuk tartozó intézmé-
nyek tulajdonosaival (erre 30 napot
kaptak), úgy a miniszter fenntartás
nélkül elfogadja a döntést. Ha nem
születik megegyezés, akkor a minisz-
ter mondja ki az utolsó szót március
31-ig bezáróan.

A sajtótájékoztatón elhangzott továb-
bá, hogy a végleges döntés létrejöttéig
a szaktárca minden régióba munkacso-
portot küld. A miniszter megbízottja
mellett az ÁNTSZ és az OEP küldöttje,
valamint a MOTESZ képviselői alkot-

ják a csapatot, melynek munkájától a
minisztérium a helyi igényeknek legin-
kább megfelelő, szakmailag is helyén-
való megoldást remél.

Az új struktúra kialakítását követően
új finanszírozási szerződéseket írnak
majd alá. Az elosztási elvekről Molnár
azt nyilatkozta, hogy a minisztérium az
idei költségvetést másfajta, korszerűbb-
nek szánt struktúra alapján szeretné
szétosztani, melyben csak a szükséges-
nek ítélt ellátásokat finanszírozzák,
azokat viszont intenzívebben. Az aktív
kórházi ellátás kapacitásai magasak –
mondta a miniszter, tehát ezek csök-
kenni fognak. A fekvőbeteg-ellátás raci-
onalizálását úgy kívánják megvalósíta-
ni, hogy emelni fogják ezen ellátási te-
rület díjtételeit. A járóbeteg-ellátásban
jelentős kapacitásemelésre készülnek.

A kapacitás-törvény végrehajtását
követően közel 50%-kal csökkenteni kí-
vánják a minisztériumi kezelésben lévő
kórházak aktív ágyszámát. Molnár La-
jos szerint ezzel példát mutathatnak a
régióknak és az intézményeknek, hogy
nem feltétlenül aktív kórházi ágyakon
kell fogadni az olyan betegeket, akik a
járóbeteg-ellátásban is kezelhetőek, il-
letve, akik ápolásra, netán rehabilitáci-
óra szorulnak.

Egyéb újítások
A vizitdíj bevezetésével kapcsolatban
elhangzott kérdésre Molnár nem tartot-
ta helyénvalónak a gyakorlati megol-
dásra vonatkozó miniszteri állásfogla-
lást, mondván: az intézmények maguk
tudják a legjobban eldönteni, hogy mi-
lyen eszközzel lehet a leghatékonyab-
ban betartani az új törvényt.

A szakminiszter a reformcsomag
utolsó nagy lépéseként említette az
egészségbiztosítás átszervezését. Mint
elmondta, a cél olyan rendszer megte-
remtése, amely korszerű, európai mó-
don szabályozza a biztosítási rend-
szert, megőrizve a szolidaritáson ala-
puló társadalombiztosítási jelleget és a
nemzeti kockázatközösséget.

TOVÁBB HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁTALAKÍTÁS

A szakminiszter évadnyitó szavai
Az év elején elkezdődtek az egészségügy
átalakítására irányuló reformintézkedé-
sek gyakorlati lépései. A fekvő- és járó-
beteg-ellátás területén egyaránt jelen-
tős változtatásokra számíthatnak az
ágazat munkavállalói. Molnár Lajos
egészségügy miniszter célokról, elvekről
és számokról beszélt évnyitó sajtótájé-
koztatóján.

RADNAI ANNA 

újságíró

Dr. Molnár Lajos
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yA konferencia célja az volt, hogy a kórhá-
zak vezetői első kézből tájékozódhassa-
nak az ágazatot érintő változtatások rész-
leteiről, megismerjék a döntéshozók lépé-
seinek okait, és kérdéseket tehessenek fel
a reformcsomag problémás területeivel
kapcsolatban.

A találkozó moderátora, dr. Szepesi
András nyitóbeszédében elmondta, hogy
az előadók a reformban szereplő progra-
mokért felelős szakemberek, akik saját ta-
pasztalataik és gondolataik megosztása
mellett azért fogadták el a meghívást,
hogy meghallgassák a szakma prominens
képviselőinek gyakorlati tapasztalatait és
elképzeléseit.

Orvos–beteg kapcsolat
Rapi Katalin, az Egészségügyi Minisztéri-
um szakállamtitkára elsőként felvázolta
a szakmapolitikai elképzelésrendszert,
amelyből a jelenleg megvalósuló reform
felépült. „Az egész reform az orvos–-
beteg kapcsolatról szól”. A szakállamtit-
kár a már kidolgozott öt reformtervről
azt nyilatkozta, hogy minimális lehető-
ség maradt a további változtatásokra a
megvalósítás előtt. A gyógyszerekről és a
gyógyászati segédeszközökről szóló tör-
vénnyel kapcsolatban azt hangsúlyozta,

hogy a minisztérium mindenképpen el
kívánja érni, hogy a kassza annyi legyen,
amennyire tervezték. A sokat vitatott
szakmai kamarák sorsa Rapi Katalin sze-
rint a demokráciához méltóbb lett az ön-
kéntes tagság bevezetésével. Az egész-
ségbiztosítás hatósági felügyeletéről pe-
dig elhangzott a szlovák példa, ahol a ha-
tóság az elmúlt időszakban magas presz-
tízst vívott ki.

Az ellátórendszer fejlesztéséről szóló
törvény keretében a minisztérium az
ágyak számának feléről rendelkezett, a
másik fél sorsáról a régióknak kellett
volna dönteni – mondta Rapi Katalin.

A szakállamtitkár többek között még
azt is kiemelte, hogy az új struktúrához
új gondolkodásmód is szükséges, a tár-
sadalom körében fontos elősegíteni a
költségtudatosságot. Az egy- vagy több-
biztosítós rendszer megteremtése, az
ápolásbiztosítás, a kistérségi egészség-
ügyi központok létrehozása, a járóbeteg-
ellátás fejlesztése és a finanszírozás opti-
malizálása a legsürgetőbb tervekként ke-
rültek szóba.

Pályázatok a járóbeteg-ellátás 
fejlesztésére
A konferencia előadója volt továbbá Gál
Ilona, az Egészségügyi Minisztérium
szakállamtitkára, aki egyebek mellett a
pályázatokról beszélt. Hangsúlyozta,
hogy az intézményeknek módjukban áll
jelezni az igényeiket a minisztériumnak,
hogy a pályázatok kiírásánál összhangba
hozhatók legyenek a szükséges szem-
pontok a kiírt lehetőségekkel. A pályáza-
tokkal kapcsolatban elhangzott az is,
hogy áprilisra várhatóak a járóbeteg-ellá-

tás fejlesztésére irányuló tenderek, és
esedékes lesz a január végén elindított
pályázatok kezelése. A közgazdasági te-
rületen tevékenykedő szakállamtitkár a
kapacitástörvény céljaként azt a folyama-
tot jelölte meg, hogy az aktív ágyak szá-
mát lecsökkentik, de ahol az aktív ellátás
jelentős marad, ott nagyobb állami finan-
szírozást biztosítsanak. Gál Ilona hang-
súlyozta, sok az aktív ágyon fekvő, való-
jában rehabilitációs vagy ápolási ellátást
igénylő beteg Magyarországon. A szüksé-
ges szakmai és diagnosztikai feltételeket
is csak az ágyak racionális meghatározá-
sával lehetne megteremteni az aktív ellá-
tásban.

A súlyponti kórházak 
felelősségi köre
A konferencián a hallgatóság kérdései
nyomán szóba került az egynapos sebé-
szetről alkotott jövőkép is. A miniszté-
rium álláspontja szerint speciális szak-
mai szempontokat kell figyelembe ven-
ni az egynapos sebészeti ellátásban el-
végezhető műtétek listájának összeállí-
tásakor, ezért készek a megbeszélések-
re, és várják a javaslatokat. Az ezen se-
bészeti eljárásokon kívül eső műtétek
elsősorban a súlyponti kórházak fele-
lősségi körébe tartoznak majd.

Az Egészségbiztosítás Hatósági Fel-
ügyeletről Balogh Tamás nyújtott rész-
letes tájékoztatást. A hatóság célja az
lenne, hogy az ellátás törvényes, zavar-
talan és magas színvonalú legyen. A
biztosítottak érdekvédelmét is felada-
tuknak tekintik. A felügyeletet végző
társulás elnökének hatéves mandátu-
ma lesz, egy személyben vezeti a hiva-
tali apparátust. A Felügyeleti Tanács
tagjait a miniszter jelöli ki, tagjainak
jóváhagyása számos elnöki döntés-
hez, illetve intézkedéshez szükséges.
Az elnöknek félévente beszámolási köte-
lezettsége van a miniszter felé. Többek
között az Egészségbiztosítás Hatósági
Felügyelethez érkeznek a vizitdíjjal vagy
a kórházi napidíjjal kapcsolatos felhasz-
nálói panaszok is.
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DÖNTÉSHOZÓK ÉS ELLÁTÁSVEZETŐK

Miről szól a reform?
Az egészségügyi reform kórházi vezető-
ket és intézményük működését érintő
kérdéseiről tartottak konferenciát 2007.
január 29-én, az Egészségügyi Miniszté-
rium tanácstermében. Az eseményre
számos igazgató érkezett az ország vala-
mennyi pontjáról.

RADNAI ANNA 

újságíró

Hasonlóképpen kétoldalú kommunikációt eredményezett a két
nappal későbbi időpontban megtartott, a Gyógyszergyártók és
nagykereskedők vezetőit/vállalkozásaikat érintő kérdések címen
meghirdetett konferencia. Az esemény első előadását Horváth

Ágnes tartotta az egészségügyi, illetve a gyógyszergyártásra vonatkozó reform céljairól,
és a „tárca törekvéseiről”. Az Egészségügyi Minisztérium munkatársa, Baraczka
Mariann a gyógyszer-gazdaságossági törvényről beszélt, majd Szepezdi Zsuzsanna mu-
tatta be a támogatási rendszer szabályozásáról a kormány álláspontját. A finan-
szírozási rendszerről Molnár Márk, az Országos Egészségügyi Pénztár munkatársa
nyilatkozott. Az esemény moderátora, Fekete Tibor, a Pharmorient főszerkesztője fel-
hívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a cebc.hu honlapra az összes előadás felkerül.

F Ó K U S Z
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A Magyar Orvosi Kamara álláspontja
szerint a háziorvosok a 2007-től elmaradó
vállalkozási támogatás hiányában nehe-
zen vagy egyáltalán nem tudják működ-
tetni a praxisaikat. Különösen azokra ér-
vényes ez, akik hosszú lejáratú, nagy ösz-
szegű kölcsönt vettek fel eszközfejlesztésre
vagy rendelővásárlásra. A szaktárca meg-
alapozottnak tartja ezt az állítást, kíván-e
anyagi eszközök révén segítséget nyújtani
a bajba jutottaknak?
– Kezdjük azzal, hogy a háziorvosok fi-
nanszírozása nem változott. Az OEP
ugyanannyit utalt januárban két tételben,
mint decemberben. Ez nem vélemény, ha-
nem ténykérdés. A vizitdíjból származó
bevétel még erre jön rá, amit ígéretünkhöz
híven a kormány nem von el. A háziorvos-
oknak átlagosan 150 ezer forint többletbe-
vétele származik a vizitdíjból. Ez huszon-
öt százalékos bevétel-növekedést jelent.
Ettől teljesen függetlenül szűnik meg a
20–25 ezer forintos vállalkozásfejlesztési
támogatás, ami egyébként sem volt része
a háziorvosok rendes finanszírozásnak. A
hat éven keresztül folyósított támogatást
kizárólag eszközbeszerzés finanszírozásá-
ra lehetett fordítani, és információink sze-
rint a háziorvosok több mint 90 százaléka
számítógépes rendszert vásárolt/fejlesz-
tett belőle. A vizitdíjból befolyó összeg te-
hát nemcsak jóval nagyobb, de sokkal ru-
galmasabb is, hiszen az orvos szabadon
dönthet annak felhasználásáról.

Milyen változások várhatók a praxi-
sok finanszírozásában, lesz-e teljesítmény-
alapú elszámolás?
– Több részre bontanánk a jelenlegi rend-
szert, amely minőségi ellátásra ösztönöz-

ne. Ez nem lenne azonos a szakrendelők
és a kórházak teljesítmény-finanszírozási
gyakorlatával. Szeretnénk elérni, hogy bi-
zonyos többletmunkát, törődést igénylő
szolgáltatáshoz (mint az idősek ellátása, a
krónikus betegek folyamatos kezelése,
kontrollja stb.) magasabb finanszírozás
társuljon. Az egyeztetés fázisában tar-
tunk, modellszámításokat nem végeztünk
még, de az irányelvek kidolgozása már fo-
lyamatban van.

Február tizenötödike óta kötelező a há-
ziorvosi rendelőkben is a vizitdíj beszedé-
se. Vajon mindenhol minden feltétel adott
a rendszer zökkenőmentes működtetésé-
hez?
– A feltételek adottak, és remélem, min-
denhol működik a rendszer. Természete-
sen tudjuk, hogy az átállás nem könnyű
sem a betegeknek, sem az orvosoknak,
szakdolgozóknak. Mindent, ami új, azt
előbb meg kell szokni, gyakorlattá kell
tenni, és csak utána lehet belőle zökkenő-
mentesen működő, rutinmunkaként ke-
zelt feladat. Ugyanez játszódott le a keres-
kedelemben is, amikor az általános szám-
laadási kötelezettség bevezetésre került,
mára ez a gyakorlat mindenkinek termé-
szetes. Eddig is volt – noha kisebb mérté-
kű – készpénzforgalma a rendelőknek, hi-
szen a páciensek fizettek például a jogo-
sítványhoz szükséges egészségügyi vizs-
gálatokért, a menedzserszűrésért, vagy a
lőfegyver-alkalmassági vizsgálatért. A há-
zi- és szakorvosok szabadon választhat-
nak a saját körülményeikhez leginkább al-
kalmazható számlázási módok (nyugta,
számítógépes számla, vizitdíj-automata)
közül.

A házi gyermekorvosok az elmaradt vi-
zitdíj pótlására megkapják a kompenzáci-
ót, de mi lesz azokkal a praxisokkal, ame-
lyeknél többségben vannak a kedvezmé-
nyezettek?
– A nyugdíjasoké a legnagyobb ked-
vezményezetti kör, közülük a rászorulók
(mert nyugdíjukba beépítve megkapják az
ellentételezést) ugyanúgy fizetnek a ren-
delőben, mint a többi beteg. Hasonló a
helyzet a szociálisan rászorulókkal is. A
cukorbetegek létszáma arányosan oszlik
meg országosan, minden praxisban körül-
belül azonos számú beteget kezelnek.

Olyan praxis pedig, ahol extrém létszámú
lenne a transzplantáltak, a HÍV-fertőzöt-
tek, a vérzékenységben szenvedők vagy a
dialízis-kezelésben részesülők csoportja,
valószínűleg nem létezik.

Általánosan ismert tény, hogy orszá-
gosan 100–150 háziorvosi praxis áll tartó-
san üresen. Pár év múlva a jelenleg prakti-
zálók jelentős része nyugdíjba vonul, így
tovább nő az orvoshiány. A reform foglal-
kozik-e ezzel a problémával, illetve mit kí-
nál megoldásként? Az üres praxisok betöl-
tésére terveznek-e valamilyen ösztönző in-
tézkedést?
– Fontosnak tartjuk a krónikusan üres pra-
xisok betöltését. Elképzelhető, hogy a kór-
házi struktúraváltással felszabaduló mun-
kaerő egy része például alkalmas lehetne
erre a feladatra. Arra törekszünk, hogy az
érintettek megismerjék a lehetőségeket, a
vállalkozó kedvűeket terveik megvalósítá-
sában anyagilag is támogatjuk.

Az orvosok közül sokan úgy véleked-
nek, hogy kudarcra ítélt a kórházreform,
ha azzal párhuzamosan nem történik meg
a szakellátás megerősítése is. A jelenlegi
rendszer túlzsúfolt, az ellátás hatékonysá-
ga sem megfelelő. A szakorvosok régi óha-
ja, hogy háziorvosi praxisokhoz hasonló
tulajdonformában tevékenykedjenek. Mi-
lyen változásokra számíthatnak?
– A tavalyi 25 milliárd forintos, tulajdon-
forma-váltásra kiírt pályázatunkra egyet-
len szakorvos sem jelentkezett. Ennek el-
lenére dolgozunk azon, hogy meghatá-
rozzuk, miként tudnánk egyértelművé
tenni a munkavállalás kereteit. Például
azt kell megállapítani, hogy miként sza-
bályozzuk a vállalkozási feltételeket. Fi-
gyelemmel kell lenni többek között arra,
hogy ilyen működési formában sem lép-
hetők túl a jogszabályban előírt munka-
időkeretek. Törekszünk a szakellátás fi-
nanszírozásának javítására, és fontosnak
tartjuk a fejlesztéseket is. Az országban
több helyen, Baranya északi részén, So-
mogyban, Tolnában például alig, vagy
egyáltalán nem működik a járóbeteg-
szakellátás. Az ilyen területekre szánjuk a
fejlesztési forrásokat.

A megszűnő kórházakban működő
szakrendelőkre milyen sors vár?

INTERJÚ HORVÁTH ÁGNESSEL,  A SZAKTÁRCA ÁLLAMTITKÁRÁVAL

Marad vagy megszűnik?
A végleges döntésre március elsejéig
várni kell. Ekkor dől el, hogy melyik kór-
ház zár be, és melyik működhet tovább.
Az alap- és szakellátás finanszírozása is
változik, előnyt élvezhet az egynapos se-
bészet és a nappali kórház. Horváth Ág-
nessel, az Egészségügyi Minisztérium ál-
lamtitkárával a reform várható változá-
sairól, a munka nélkül maradók sorsáról,
az üres praxisokról, és sok olyan kérdés-
ről beszélgettünk, amely foglalkoztatja a
szakma képviselőit.
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– A többségük más helyen, de tovább mű-
ködik majd. Csak a felesleges kapacitást
szüntetjük meg. Célunk, hogy minden
kistérségben legyen szakrendelés, ami azt
jelenti, hogy a jelenleginél több szakren-
delő lesz Magyarországon.

A kórházbezárásokkal nyilvánvalóan
nő majd a szakrendelőkben megjelenő be-
tegek létszáma. A többletmunkát,
a megnövekedett feladatokat az el-
látás magasabb finanszírozása is
tükrözi majd?
– A jelenlegi finanszírozási alapok
megtartása mellett az eddigi korlá-
tok átalakítását tervezzük. Szeret-
nénk alapdíjemelést végrehajtani
és többletóraszámot engedélyezni.

Évekkel ezelőtt indult az irányí-
tott betegellátás modellje. Pár ezer
orvos vett részt benne, voltak ered-
ményei, kudarcai, majd egy idő
után leállt a fejlesztése. Milyen jö-
vőt szánnak az IBR-nek?
– A rendszer jelenleg is működik.
Jövőjét a hazai biztosítási rendszer
alakulása határozza meg. Ameny-
nyiben a több-biztosítós modell
kerül majd bevezetésre, az IBR is
gyors fejlődésnek indulhat. A kon-
vergenciaprogram minden gondja
pillanatnyilag az irányított betegel-
látást is sújtja.

A struktúraváltás helyzeti
előnyt kínál az egynapos sebészet-
nek. Eddig alig és esetlegesen terjedt el ez a
szolgáltatási forma. Céljuk az ellátás or-
szágos kiterjesztése?
– Változnak az új egynapos sebészetek be-
fogadási szabályai is. A jövőben ugyan-
úgy, mint bármilyen más új kapacitás léte-
sítéséhez, szükség lesz a Regionális Egész-
ségügyi Tanácsok egyetértő, és a biztosí-
tók befogadó nyilatkozatára. Az egynapos
sebészet keretében elvégezhető beavatko-
zások körének bővítéséről jelenleg is tart
a szakmai felülvizsgálat. A kibővített listá-
hoz igazítjuk a finanszírozást. Az egyna-
pos sebészet mellett fejleszteni kívánjuk a
nappali kórházi ellátást is.

A parlament által tavaly év végén meg-
szavazott, úgynevezett salátatörvény
egyik bekezdése rendelkezik a RET-ek át-
alakulásáról is. A szakmai szervezetek fáj-
lalják, hogy május elseje után nem vehet-
nek részt a tanácsok munkájában, ezért
úgy érzik, hogy a „fejük felett” döntenek
majd olyan kérdésekben, amelyek az intéz-
ményeiket érintik.

– A jövőben a RET-ek feladata lesz példá-
ul, hogy részt vállaljanak a kapacitások
befogadásában, felülvizsgálatában, újra-
osztásában. Az uniós fejlesztési források
elosztásában (az alapelvek meghatározá-
sával) közreműködnek a Regionális Fej-
lesztési Tanácsok munkájában. A RET-ek
tevékenységében azért nincs szükség a
szakmai szervezetek közreműködésére,

mert a tanácsokban a tulajdonosok, fenn-
tartók, működtetők és a kórházi me-
nedzsmentek képviselik az intézménye-
ket. Ettől függetlenül bizonyos kérdések-
ben a szakmai szervezetek véleményére
is szükség van, azt a RET felhasználhatja
a döntéseiben.

A legújabb hírek szerint március elejé-
re dől el véglegesen a kórházak sorsa. Ak-
korra derül ki, hogy mely intézményeket
zárják be, és a többiek milyen kapacitás-
sal működhetnek tovább. A közép-ma-
gyarországi régió javaslata például szigo-
rúbb, mint a miniszteri indítvány volt, az
eredeti tervnél több kórházat zárna be.
Mind a hét régió (bár némelyek tettek ja-
vaslatot) hivatalos ellenindítvány nélkül
küldte vissza a miniszteri javaslatot, még-
is az ő véleményük lesz a kapacitáselosz-
tás alapja?
– Nagyon sajnáljuk, hogy a RET-ek nem
éltek törvény adta lehetőségükkel egy
ilyen fontos kérdésben, és nem vállalták
a döntés – vagy legalább az alternatíva-

állítás – felelősségét. Pedig a helyi szem-
pontok ismerete, az intézmények és
fenntartók csak helyben megismerhető
szempontjai nagyon fontosak egy való-
ban jól kialakított rendszer létrehozásá-
ban. Ezért a végleges döntésnél minden
javaslatot, még az intézmények közötti
megállapodásokat is igyekszünk figye-
lembe venni. Meg kell találnunk a leg-

jobb megoldásokat. Elképzelhető-
nek tartom azt is, hogy a javaslatok
alapján, az eredeti tervnél több kór-
házat zárunk majd be.

Mi lesz a bezáró kórházak or-
vosaival, egészségügyi személyzet-
évvel?
– Azoknak a szakmai csoportoknak,
amelyek szakterületükön kiemelke-
dő, egyedi munkát végeznek, helyük
lesz más intézményekben. Eddig
még semmi nem dőlt el, minden
kérdés nyitott még. Az intézmény-
fenntartóknak február 28-ig kell nyi-
latkozniuk. A végleges döntés már-
cius elsején kerül nyilvánosságra. A
megszűnő kórházak épületeit a tu-
lajdonosok minden bizonnyal érté-
kesítik majd, és az ebből származó
plusz forrásokból finanszírozhatják
a megmaradók állagmegóvási, felújí-
tási költségeit. A struktúraváltással
kialakuló, kisebb kapacitású fekvő-
beteg-ellátás finanszírozása a mai-
hoz képest javulni fog. A jövőben az
Egészségbiztosítási Felügyelet tartja
majd nyilván a kórházi munka mi-

nőségét jelző adatokat. A rosszul dolgozó
osztályokra a tevékenység felfüggesztése,
esetleg bezárása várhat.

A reform intézkedései között egy sinc-
s, amelyik a betegségmegelőzésről szólna.
Nem maradt forrás a prevenció támoga-
tására?
– A reform az egészségügyi rendszer át-
alakításáról szól. Ma is érvényben vannak
és működnek a népegészségügyi és más
prevenciós programok. A megelőző mun-
ka idei prioritásai a dohányzás és az elhí-
zás elleni további küzdelem. A megkez-
dett szűrőprogramok is tovább működ-
nek. A prevenciós tevékenységet részben
állami, részben uniós forrásból finanszí-
rozzuk. Az egészségügyi tárca hét évre
több mint hetvenmilliárd forintot szán er-
re a célra, ehhez társulnak még a társmi-
nisztériumok további forrásai.
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A fekvőbeteg-ellátó rendszer
struktúraátalakításának kidol-
gozói szerint a legfőbb cél,

hogy Magyarországon a betegek keve-
sebb ágyon, jobb minőségű, korsze-
rűbb szolgáltatáshoz jussanak, mégpe-
dig úgy, hogy az hatékonyan és gazda-
ságosan működjék. A változtatás szük-
ségét (pártszimpátiától, lobbi-érdekkö-
röktől függetlenül) egyetlen szakmapo-
litikus sem vitatja, sőt, az egészségügy-
ben tevékenykedők többsége is reális
törekvésnek tartja. Abban szinte min-
denki azonos állásponton van, hogy
nem tartható tovább a hatvanezer aktív
ágyat magában foglaló rendszer, amely
ráadásul szétaprózottan, az ország
százhatvan intézményében működik,
és évente ágyanként (függetlenül attól,
hogy fekszik-e rajta beteg, vagy sem) öt
és félmillió forintot emészt fel a költ-
ségvetésből. A szaktárca adatai szerint
az intézmények átlagos kihasználtsága
75–80 százalékos, ami azt jelenti, hogy
minden negyedik ágy felesleges. A
probléma súlyát növeli, hogy a drága
aktív ágyakon fekvő betegeknek csak-
nem az egyharmada nem betegsége ke-
zelése, hanem szociális okok miatt tar-
tózkodik a kórházban. Szakértői számí-
tások szerint a régi rendszerben, kór-
házi ápolásban részesülők további egy-
harmada a szakellátásban, az egynapos
sebészetben, vagy a nappali kórházak-
ban is gyógyítható volna. A maradék
negyven százaléknak – akiket ténylege-
sen az aktív ágyakon kellene kezelni –
bőven elegendő volna 40–45 ezer ágy.
Ezt igazolja az uniós gyakorlat is. A tag-
országok ellátórendszereiben százezer
lakosra lényegesen kevesebb kórház és

ágy jut, mint nálunk, és több államban
(pl. Németországban) még ebből a
számból is kurtítani szándékoznak.

Négyszintű ellátás
Az új, négyszintű hazai ellátórendszer-
ben országosan harminckilenc, huszon-
négy órában működő, jól felszerelt, meg-
felelő szakembergárdával rendelkező
súlyponti kórházat határoztak meg,
amelyek feladata az ötven kilométeres
körzeten belül lakó, magasabb szintű ak-
tív ellátásra szoruló betegek fogadása.
További 120–130, harminc kilométeren
belül elérhető kistérségi intézmény is
megmarad országszerte, melyek a súly-
ponti kórházakkal ellentétben nem ré-
szesülnek automatikus OEP-támogatás-
ban, nekik pályázniuk kell a kapacitás-
ra, vagyis a támogatás megszerzésére. A
tervek szerint a hatvanezer aktív ágy-
szám 40 ezerre csökkenne, a 20 ezer kró-
nikus pedig 27 ezerre nőne. Az egészség-
politikusok eredeti elképzelései szerint a
kórházi kapacitások elosztásáról, a szak-
tárca vezetője által összeállított javaslat
alapján, a döntés a Regionális Egészség-
ügyi Tanácsok feladata lett volna. Mivel
az ajánlott ágyszámelosztással (különbö-
ző okok miatt) egyetlen RET sem értett
egyet, mind a hét visszaküldte azt a mi-
niszternek, aki így saját hatáskörén be-
lül kénytelen meghozni a döntést.
„Nagyon sajnáljuk, hogy a RET-ek nem
éltek a törvény adta lehetőségükkel egy
ilyen fontos kérdésben, és nem vállalták
a döntés, vagy legalább az alternatívaál-
lítás felelősségét. Pedig a helyi szem-
pontok ismerete, az intézmények és
fenntartók csak helyben megismerhető
szempontjai nagyon fontosak egy való-
ban jól kialakított rendszer létrehozásá-
ban. Ezért a végleges döntésnél minden
javaslatot, még az intézmények közötti
megállapodásokat is igyekszünk figye-
lembe venni. Meg kell találnunk a leg-
jobb megoldásokat. Elképzelhetőnek
tartom azt is, hogy a javaslatok alapján
az eredeti tervnél több kórházat zárunk
majd be” – nyilatkozta lapunknak Hor-
váth Ágnes, az Egészségügyi Minisztéri-
um államtitkára. Szavai alapján bekövet-
kezhet az is, hogy a miniszteri javaslat-
ban szereplő, országosan eredetileg öt

bezárandó kórházhoz (Budai MÁV Kór-
ház, Schöpf-Mérei Ágost Anya- és Nővé-
delmi Központ, kecskeméti Repülőkór-
ház, borsodi dialízisállomás és a Parád-
fürdői Állami Kórház) további, a RET-ek
által tett, ám véglegesen meg nem erősí-
tett indítványokban szereplő intézmé-
nyek (pl. Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézet, Svábhegyi Gyermekkór-
ház, Szent Rókus Kórház stb.) is csatla-
koznak. Így az eredetileg 16 ezer ágyra
tervezett kapacitáscsökkentés további
ágyakkal bővülhetne.

Fájdalmas ágyszámvágás
Az intézmények egy részének kapacitás-
csökkentésre, illetve átprofilírozásra va-
ló hajlandósága már a minisztérium ta-
valy év végi pályázatának kiírásakor is
megmutatkozott. A folyamatot ágyan-
ként 1-2 millió forinttal támogató pályá-
zat eredményeként országosan véglege-
sen felszámoltak 1586 darab aktív ágyat
(ebből 518-at osztálymegszüntetéssel),
571-nek a kapacitását áthelyezték a járó-
beteg-ellátásba, 2155 ágyat pedig króni-
kussá minősítettek. A 6,5 milliárd forint
összértékű pályázatra kétszáz pályázat
érkezett. Azok egynegyedét elutasítot-
ták, mert nem feleltek meg a kiírás célja-
inak.

Noha a kapacitáscsökkentési, illetve
átstrukturálási törekvésekkel általában
minden, az ágazatban dolgozó szakem-
ber egyetértett, ám saját intézménye te-
kintetében már sokkal elutasítóbb volt.
A miniszteri listán egyáltalán nem szere-
pel például a telki magánkórház, ami azt
jelenti, hogy a jövőben működtetését tel-
jes mértékben magánerőből kellene fi-
nanszírozni, az OEP egyáltalán nem tá-
mogatná az ott elvégzett beavatkozáso-
kat. E lehetőségről a kórház igazgatója,
Békési László egy nyilatkozatában úgy
vélekedett, hogy OEP-szerződés híján az
ellátás annyira megdrágulna, hogy a be-
tegeknek több százezer forintot kellene
fizetniük egy-egy beavatkozásért, amit
eddig a biztosító finanszírozott. Koráb-
ban a páciensek csupán az emelt szintű
hotelszolgáltatásért fizettek. Garamvöl-
gyi György, a Schöpf-Mérei kórház igaz-
gatója is méltatlannak tartja a miniszteri
döntést. Sérelmezi, hogy vele, illetve a

AZ ÉN (KÓR)HÁZAM AZ ÉN VÁRAM!

Kell a reform, csak máshol kezdjék!
Legkésőbb március elején véglegesen le-
zárul a tavaly év végén, a kórházfejlesz-
tési törvény elfogadásával kezdődött, el-
lentmondásokkal, vitákkal teli időszak.
Addigra minden hazai fekvőbeteg-ellátó
intézmény megbizonyosodhat további
sorsáról. Eldől melyik kórház működhet
tovább, és melyikre vár a felszámolás.
A megmaradók pedig hány ággyal, mi-
lyen osztályokkal milyen jellegű ellátást
nyújthatnak a jövőben.
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kórház menedzsmentjével egyáltalán
nem egyeztettek a bezárási tervekről.
Úgy véli, ilyen döntést csak olyan szak-
mapolitikusok hozhattak, akik egyálta-
lán nem ismerik kórháza tevékenységét.
Példaként említette az általuk tíz évvel
ezelőtt, Magyarországon elsőként meg-
honosított, és sokáig egyedülállóként
működtetett csecsemővédelmi progra-
mot. Állítja: az azóta országosan elter-
jedt program eleve halálra ítélt több
száz, nem kívánt újszülött életét mentet-
te meg azzal, hogy a bajba került anya a
csecsemőgyilkosság helyett az intézmé-
nyek kapujába kihelyezett inkubátort
választhatta.

Mindenki a sajátját védi
A weborvos.hu internetes portál infor-
mációi szerint a dél-dunántúli régió kór-
házigazgatói eleve kevesellték a minisz-
teri javaslat ágyszámait. Annak értelmé-
ben ugyanis Baranya megye 32 százalék-
kal, Somogy 24, Tolna pedig 26 száza-
lékkal kevesebb ágyat működtethet a jö-
vőben. Ezekhez a szaktárca elképzelései
szerint plusz száz tartalékágy (65 bel-
gyógyászati, 15 sebészeti és 20 reumato-
lógiai) társulna. A siklósi kórház igazga-
tója, Kanizsai István azt kifogásolta,
hogy a korábbi 50 aktív és 50 kardioló-
giai rehabilitációs kapacitást 60 króni-

kusra és 50 rehabilitációsra változtatják.
Az aktív ágyak megszűntével ellehetet-
lenülne a kórház eddigi tevékenysége. A
regionális feladatokat ellátó pécsi Bara-
nya Megyei Kórház főigazgatóját, Rúzsa
Csabát is meglepte a miniszteri lista.
Nem érti, hogy a 130–140 százalékos ki-
használtsággal működő, korábban
négymilliárd forintos állami pénzből fel-
újított szülészettől miért vontak el ágya-
kat, ugyanakkor kaptak helyette har-
minc pszichiátriai ágyat, holott ezekre
nincs szüksége az intézménynek. Értet-
lenül áll az érsebészet és a belgyógyá-
szat ágyszámainak csonkítása előtt is.
Elégedetlenek az észak-magyarországi
régió intézményvezetői és kórházfenn-
tartói is. B.A.Z megye, Heves és Nógrád
érthetetlennek és igazságtalannak tart-
ják a régiójukban működtethető ágyszá-
mok elosztását. Nem értik, miért kellett
például szinte csonkítatlanul meghagy-
ni a hatvani és gyöngyösi kórházak ágy-
számait, amikor ezekről a települések-
ről gyorsan és zökkenőmentesen elérhe-
tők a fővárosi intézmények is. Sérelme-
zik továbbá, hogy az országos intéz-
ményként működő mátraházi tüdősza-
natórium is a régiós listából pályázik ka-
pacitásra. A térség egészségügyi vezető-
inek és fenntartóinak fájó pontja a szik-
szói és a miskolci Szent Ferenc Kórház
ügye is.

A közép-dunántúli régióban a RET 1233
aktív és 2225 krónikus ágy sorsa felett ren-
delkezhetett volna. Ezeket kellett volna el-
osztania 25 intézmény között. A miniszte-
ri javaslat a móri, a kisbéri és a komáromi
kórház számára csak krónikus kapacitás
működtetését tenné lehetővé. A dél-alföldi
RET csaknem egyhangúlag elutasította a
miniszteri javaslatot. Nem értenek egyet
például a kecskeméti Repülőkórház bezá-
rásával, és a mezőtúri, valamint a szolnoki
MÁV Kórház krónikussá való átminősíté-
sével sem. A fővárosban többek között
Demszky Gábor főpolgármester is tiltako-
zott a tervezett kétezres ágyszámcsökken-
tés ellen. Szolnoki Andrea, Budapest
egészségügyi ellátásáért felelős főpolgár-
mester-helyettese egy nyilatkozatában
hangsúlyozta: az önkormányzatnak már
három éve érvényes terve van a város fek-
vőbeteg-ellátásának átalakítására. Eszerint
nyolc vezetőintézményre volna szükség
(Szent János, Szent Imre, Szent István,
Jahn Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky, Újpesti,
Péterfy Sándor utcai, Uzsoki), amelyek a
körzetekre osztott főváros egy-egy régiójá-
nak lennének a központi kórházai. Ezek
mellett működtetnének néhány speciális
feladatra szakosodott kórházat is.
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LÓRÁNTH IDA

egészségügyi szakújságíró

A vizitdíjbeszedés-technikájának
részletes kidolgozására kijelölt
miniszteri biztos Ari Lajos, az

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egye-
sületének elnöke, illetve az Országos

Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazga-
tó-helyettese. A szakember a sajtóban
úgy fogalmazott, hogy jelenleg a biztosí-
tási alapok, a biztosítási rendszer alap-
ján működő ellátás irányába mozdul el
a teljes egészségügyi rendszer. A refor-
mok megvalósulásának idején a vizitdíj
bevezetése új helyzetet, és az ellátásban
tevékenykedők számára valamivel több
munkát jelent. A kórházaknak és a há-
ziorvosoknak azonban nem teljesen
szokatlan a pénzkezelés, hiszen a jogo-
sítvány megszerzéséhez is a háziorvos-
nál kell befizetni az ötezer forintot. A
vizitdíj beszedési technikája ugyanak-
kor megannyi praktikus kérdést vet fel.
Előfordulhat például, hogy valakinél

csak háromszáz forintnál jóval nagyobb
értékű papírpénz van, vagy éppen hogy
kisebb címjegyű aprópénzzel érkezett.
Az ilyen lehetőségek pénzváltó és apró-
pénzszámláló automaták kihelyezését
teszik kívánatossá az intézetekben.
Egyértelművé kell tenni azt is, hogy
Magyarországon a forint az egyetlen hi-
vatalos fizetőeszköz, így euróban vagy
más pénznemben nem lehet megfizetni
a díjat.

A miniszteri biztostól idézett problé-
mák azonban csak egy részét képezik
annak a zűrzavarnak, amely a Magyar-
országon új viszonyokat teremtő ren-
delkezés körül kialakulhat. A bevezeté-
sek működőképessége a jövőben dől el,

FIZETNI A ROSSZABB VAGY BESZEDNI?

A vizitdíj
A február 15-én hatályba lépett vizitdíj-
fizetési kötelezettség talán az egyik leg-
többet vitatott pontja az egészségügy át-
alakításának. Az orvosok és az egészség-
ügyi szakdolgozók szemszögéből a pénz
beszedése, a betegek részéről a kifizetés
jelenti a változást, amely – mint minden
törvény – a gyakorlatra vonatkozó kiegé-
szítésekkel együtt értelmezhető igazán.
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a vizitdíj-és napidíjbeszedési kötele-
zettségek a gyakorlati megvalósulás fo-
lyamán fogják megmutatni, hogy meny-
nyire voltak megalapozottak a hozzá fű-
zött remények és félelmek. A törvény
ismerete azonban megkönnyítheti an-
nak későbbi betartását. A díj kifizeté-
sét igazoló nyugta sajátosságai, a men-
tességek listája, az egészségügyi szol-
gáltató felelőssége és a betegek jogai,
valamint a számtalan egyéb apró szem-
pont, melyek alapján Magyarországon
bevezetésre kerül az egészségügyi szol-
gáltatás igénybevételéért járó díjrend-
szer, nem előbb, mint a törvény hatály-
ba lépésének idejére tisztázódik, áll
össze egy követhető struktúrává.

Az év első hónapjának végére a szak-
tárca elképzelései már teljesen körvona-
lazódtak. A kormány álláspontját dr.
Lelkes Ildikó, az Egészségügyi Miniszté-
rium főosztályvezetője fejttette ki rész-
letesen, a kórházvezetőknek szervezett,
január 31-i konferencián. A bevezetés
háttereként felvázolta az orvos–beteg
találkozások eddig megvalósult gyakor-
latát. Az indokolatlan vizsgálatok a
döntéshozók meglátása szerint csök-
kentik a rendelkezésre álló kapacitáso-
kat, és nehezítik az ellátások szakmai
biztonságának és minőségének fenntar-
tását. A magyar lakosság indokolatlanul
sokszor keresi fel orvosát, az egészség-
ügyi szolgáltatásokat felelőtlenül – a tu-
datos fogyasztás érzete nélkül – veszi
igénybe. A jelképes önrészfizetés euró-
pai gyakorlat, amelyet a szaktárca köve-
tésre érdemesnek tart. A reform e része
tehát azt a célt szolgálná, hogy csökken-
jen az ellátórendszer indokolatlan
igénybevétele, a biztosított állampolgár
költségtudatos fogyasztóvá váljék, és
megerősödjön társadalmunkban az
egyéni felelősségvállalás. A döntésho-
zók a hálapénz visszaszorulását is ettől
a törvénytől várják.

A vizitdíj összege
A vizitdíj összegét alkalmanként há-
romszáz forintban állapították meg.
Abban az esetben, ha a beteg saját kez-
deményezésére nem a rendelőben veszi
igénybe háziorvosa ellátását, hatszáz
forintot köteles fizetni, valamint akkor
is a dupláját téríti, ha nem a saját terü-
leti háziorvosát keresi fel. Továbbá hat-
száz forintot fizet a beteg azokban az
esetekben is, ha nem arra a járóbeteg-
szakellátásra megy, ahová a háziorvosa
beutalta, illetve bármilyen beutalóköte-
les járóbeteg-szakellátást a szükséges

dokumentum nélkül keres fel. Ezer fo-
rintba kerül, ha az ügyeleti ellátást nem
sürgős szükség esetén veszik igénybe.
(A jogszabály szerint sürgős esetnek
számítanak az életet veszélyeztető,
vagy maradandó egészségkárosodás ve-
szélyével járó állapotok, általános ke-
ringési vagy légzésleállással járó állapo-
tok, szepszis, szülés, koraszülés, le-
pényleválás, sokk-megelőző és sokkos
állapotok, áramütés, öngyilkossági kí-
sérlet és szándék, politraumatizáció,
valamint infektológiai kórképek, me-
lyek önmagukban, vagy szövődményeik
révén életet veszélyeztető állapotot
idéznek elő.)

A fekvőbeteg-gyógyintézeti szakellátá-
sért a páciensnek naponta háromszáz
forint napidíjat kell fizetnie. 

Mentességek a vizitdíjfizetés
rendszerében
A vizitdíj kifizetése alól több szempont
alapján is mentesülni lehet. A tárgyi
mentességek körébe tartozik, ha az ellá-
tás kötelező vagy sürgősségi gyógykeze-
lésnek minősül, ha az ellátás az alperes
fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezésére
irányuló bírói döntés miatt szükséges,
és ha az elmeállapota miatt bírósági ha-
tározat rendeli el a pszichiátriai fekvő-
beteg-gyógyintézetben zajló megfigye-
lést. Tárgyi mentességet eredményez to-
vábbá, ha az ellátás kötelező járvány-
ügyi intézkedés részét képezi (védőol-
tások, járványügyi érdekből végzett szű-
rővizsgálatok, kötelező orvosi vizsgálat,
járványügyi elkülönítés, megfigyelés,
zárlat, ellenőrzés stb.), valamint ha az
ellátás katasztrófa-egészségügyi kezelés
részeként szerepel, illetve, mikor az el-
látás terhességgondozás vagy szülés és
gyermekágyas anya gondozásának ré-
szét képezi. A jogszabályban meghatá-
rozott sürgős szükség esetén nem kell
vizitdíjat és kórházi napidíjat sem fizet-
ni. A tartós orvosi kezelések szintén
mentesítik a beteget a fizetés alól. A
szaktárca meghatározása szerint ide tar-
tozik a rosszindulatú daganatos megbe-
tegedésekben szenvedő betegek oki és
tüneti kezelése, a vesebetegek dialízis-
kezelése és az azzal összefüggő vizsgá-
latok, a véralvadás rendszerének vele-
született betegségeiben szenvedők ellá-
tása. A tartós kezelés kategóriájába tar-
toznak még a véradással öszszefüggő
vizsgálatok: cukorbetegség kezelése, a
szerv- és szövetátültetésre várók, vala-
mint a szerv- és szövetátültetésen át-
esettek gondozása, HIV-fertőzés és

AIDS-betegség kezelése, skizofrénia,
skizoaffektív pszichózis, súlyos de-
preszszió, súlyos bipoláris szindróma
kórképek kezelése.

A mentesség következő nagy csoport-
ja, mikor az állampolgár alanyi jogon ré-
szesül benne. A 18 év alattiak, a börtön-
ben lévők, az ellátás igénybe vétele so-
rán elhalálozott személyek és a hajlékta-
lanok (amennyiben a szolgáltatást az el-
látásukra létrehozott háziorvosnál
igénylik, vagy bármely intézetben, aho-
vá a háziorvos írja a beutalót). Az egész-
ségügyi szolgáltatónak jogában áll, hogy
szabályzatában mentesítse az általa
nyújtott ellátások tekintetében a mun-
kavégzésre irányuló jogviszony kereté-
ben foglalkoztatott dolgozót.

A felsorolt szempontok mellett más
kategóriába tartozó indokokkal is elke-
rülhető a fizetési kötelezettség. Szintén
mentességet eredményez, ha a biztosí-
tott beteg az adott naptári évben fekvő-
beteg-gyógyintézeti ellátásokért össze-
sen már húsz napon keresztül fizette a
napidíjat. Ugyanazon egészségügyi szol-
gáltatónál egy nap több járóbeteg-szak-
ellátás igénybevétele esetén a vizitdíjat
csak egyszer kell megfizetni. Nem kell
vizitdíjat fizetni azokért az ellátásokért
sem, amelyek költsége nem az E. Alapot
terheli.

A szociálisan rászoruló egyének kom-
penzációjára a tárca a nyugdíjak és a
nyugdíjszerű, rendszeres szociális ellá-
tásoknak a vizitdíj hatálybalépésével
párhuzamosan érvénybe lépő emelésé-
ről döntött. A szociálisan rászorulók
évente legalább tizenkét vizitre jutó ked-
vezményt kapnak a különböző jogcíme-
ken folyósított ellátásaik megemelésé-
vel. A rászorulók a támogatást akkor
kaphatják, ha a számukra kiutalt havi
juttatás nem haladja meg az 54 260 fo-
rintot, vagyis például egy hatvanezer fo-
rintnyi összeget kapó nyugdíjas állam-
polgár, vagy rokkantsági járadékból élő
személy már nem részesül kompenzáci-
óban. Az önkormányzatok saját hatás-
körben, minden rászorulónak adhatnak
támogatást. 

A törvény kidolgozásakor szóba került
a mentességek kompenzációja a szolgál-
tató felé. Az ellátó intézmény, illetve az
orvos kompenzációja jelenleg a 18 éves
kor alattiak ingyenes igénybevételére
irányul. Az elmélet szerint az ellátás
minden szintjén pótlólagos bevételhez
jutnának a gyerekkorúak gyógykezelés-
ében tevékenykedő szolgáltatók. A jog-
szabálytervezet jelenleg tárcaegyeztetés
alatt áll.
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Az alkalom

Vizitdíjat alkalmanként kell fizetni. A
törvény azt is pontosan meghatározza,
mi számít alkalomnak a gyógykezelés
rendjében. Egy alkalomnak számít min-
den orvos és beteg közötti gyógyító vagy
diagnosztikai célú találkozás, illetve az
egészségügyi szakdolgozók által végzett
diagnosztikai eljárás. Injekciós, infúziós
kúráért, kötözésért, fürdőgyógyászati
ellátás részét képező kezelésért, gyógy-
torna-terápiáért, fizikoterápiás ellátá-
sért abban az esetben nem kell vizitdíjat
fizetni, ha a szolgáltató nem orvos.

A díjat az ellátás előtt kell kifizetni.
Fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele-
kor az elbocsátás napján fizet a beteg.
Ez a szabály az egynapos sebészeti ellá-
tásra, a sürgős szükség okán történő
gyógykezelésre is vonatkozik, kivéve, ha
a sürgős szükség az egészségügyi mi-
niszter rendelete szerint is sürgős.
Amennyiben az orvosi vizsgálat során
kiderül, hogy a páciens diagnózisa ki-
meríti a sürgős szükség fogalmát, úgy a
szolgáltatónak vissza kell adnia a befize-
tett pénzt.

Befizetési módozatok
A törvény a vizitdíjfizetési és -beszedési
kötelezettség mellett szabad választási
lehetőséget hagyott arra vonatkozóan,
hogy az intézmények milyen módszerrel
oldják meg a meghatározott összeg be-
szedését és a nyugta kibocsátását. A díj-
fizetési kötelezettség tehát teljesíthető
készpénzzel és az egészségügyi szolgál-
tató döntése alapján vizitbérlettel, az ön-
kéntes kölcsönös egészség- és önsegé-
lyező pénztárak kártyájával, bankkár-
tyával vagy elektronikus pénzeszközzel.
Vizitbérletet az egészségügyi szolgáltató
kizárólag az általa biztosított ellátások
igénybevételére bocsáthat ki, ugyanak-
kor a kibocsátás jogával nem csak az or-
vos, hanem bármely jogi személy ren-
delkezik. A kártya kibocsátója szerző-
dést köt, melyben meghatározzák, hogy
az így kifizetett ellátás hol vehető igény-
be. Egy évig érvényes, és tájékoztatót
kell mellé adni, amelyben fel vannak so-
rolva azok a szolgáltató egységek, ahol a
bérletet használni lehet. Az ellátási lehe-
tőségek közül kiválasztott formát a bér-
leten fel kell tüntetni, vagyis meg kell je-
lölni, hogy háziorvosi ellátást, járóbeteg-
szakellátást, vagy fekvőbeteg-gyógyinté-
zeti ellátást lehet-e igénybe venni vele.

A vizitdíjat igazoló nyugtát két pél-
dányban kell kiállítani. A papíroson sze-

replő adatok minden esetben felfedik az
egészségügyi szolgáltató nevét és címét,
a beteg nevét és TAJ-számát, a megfize-
tett összeget és a befizetés jogcímét.
(Háziorvosi vizitdíj, szakorvosi vizitdíj,
kórházi napidíj.) A nyugtán olvasható
továbbá a fizetés módja, a teljesítés idő-
pontja és a számla sorszáma.

A vizitdíjjal kapcsolatos egyéb
kötöttségek
Az intézet működésére vonatkozó sza-
bályzatban meg kell határozni, hogy mi-
lyen pénzbeszedési módszer mellett
döntött a menedzsment. A vizitdíjjal és
a kórházi napidíjjal kapcsolatos adat-
szolgáltatási, illetve jelentési kötelezett-
ség befogadója az egészségbiztosító,
ahová utólag a be nem szedett összeget
is be kell fizetni. (Kivéve, ha önhibán kí-
vül maradt el a pénzforgalom.)

Az egészségügyi szolgáltató rendszer
szereplőinek szintén új felelősségköré-
hez tartozik, hogy a díjfizetési kötele-
zettségről szóló tájékoztatót jól látható
helyen ki kell függeszteni az épület terü-
letén. A tájékoztató tartalmazza a fize-
tendő díj mértékét, a fizetés lehetséges
módjait, a fizetés helyét, a részleges térí-
tési díj és a kizárólag térítési díj mellett
igénybe vehető ellátások díjait, tájékoz-
tatást a kifizetés kötelező idejéről (ellá-
tás előtt vagy után), a visszafizetés mód-
ját, és adott esetben az egy épületen be-
lüli különböző szolgáltatók által nyújtott
ellátások körét.

Visszaigénylés
A nem emelt összegű vizitdíjat vissza le-
het igényelni. A kérelmet a beteg a lakó-
helye, illetve tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegy-
zőjénél terjesztheti elő, legkésőbb a
tárgyévet követő hatvan napon belül. A
visszaigénylésre jogosító húsz alkalmat
háziorvosi ellátások és járóbeteg-szakel-
látások tekintetében külön-külön kell fi-
gyelembe venni. A jegyző a kérelem tár-
gyában 15 napon belül dönt. A vizitdíjjal
kapcsolatos döntéssel szembeni felleb-
bezést az Egészségbiztosítási Felügyelet
bírálja el.

Automatikusan
Automata segítségével beszedett vizit-
díj, illetve napidíj kifizetését igazoló bi-
zonylat használata esetén a szolgáltató
mentesül a külön bizonylatadási kötele-
zettség alól – feltéve, hogy az automata

bizonylata megfelel a rendeletben előírt
követelményeknek. A beszedés gépiesí-
tett módját választó intézetek vezetői
fontos előnyként szokták említeni, hogy
a kapuban lebonyolítható befizetés to-
vábbra is távol tartja az orvos és beteg
között szükségszerűen létrejövő bizalmi
kapcsolattól a közvetlen pénzforgalmat.
Az Egészségügyi Minisztérium pályáza-
tot írt ki vizitdíj-automaták beszerzésé-
re. Az elnyerhető támogatás mértéke a
vételár 30%-a, de legfeljebb 250 ezer fo-
rint/darab az alapfunkciókat biztosító
gépek esetében, illetve legfeljebb 300 ez-
er forint/darab az elnyerhető összeg a
betegirányító funkcióval is rendelkező
automatáknál.

Elszámolási nyilatkozat
A vizitdíj bevezetésével párhuzamosan
kötelezővé válik a teljesítésigazolással
egybekötött tájékoztató számlaadás,
amely tartalmazza az igénybe vett ellá-
tást (OENO, BNO, HBCs – a háziorvos-
ok kivételével), az igényelhető legmaga-
sabb finanszírozási összeg mértékét, a
fekvőbeteg-ellátásban az ellátási napok
számát, a fizetendő térítési díjat és a fi-
zetendő vizitdíjat, illetve napidíjat.
Amennyiben a kiállítás ellenőrzése so-
rán az derül ki, hogy a szolgáltató önhi-
bájából nem íratta alá az elszámolást,
akkor az ellátás finanszírozási tételének
10%-át vissza kell fizetnie. Abban az
esetben, ha a biztosított páciens nem
tud aláírni, a képviseletére jogosult sze-
mély is megteheti helyette az egészség-
ügyi törvény 16. paragrafusának megfe-
lelően. Előfordulhat, hogy a biztosított
nem akarja aláírni a nyilatkozatot,
ilyenkor a nyilatkozat pótlását bíróság-
tól lehet kérni. Az egészségügyi szolgál-
tató a beteg aláírásával ellátott doku-
mentummal igazolást adhat arról is,
hogy a biztosított azért nem írta alá a
nyilatkozatot, mert nem ért egyet a tar-
talommal. A kezelt személy önkéntes
távozása esetén szintén hiányozhat az
elszámolási nyilatkozat, ilyenkor két ta-
nú által aláírt nyilatkozatban kell doku-
mentálni az esetet. A kötelezettség a
fekvőbeteg-gyógyintézetekben már ha-
tályba lépett, a járóbeteg-szakellátást, a
háziorvosi ellátást, illetve a fogászati
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgál-
tatóknál csak 2008. január 1-jétől lesz
esedékes.

RADNAI ANNA 

újságíró
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Gámán úr, az elmúlt hetekben egyre
többet hallani Önökről az egészségügyi
szaksajtóban. Hogyan kerültek közel az
egészségügyhöz?
– A miskolci B.A.Z. Megyei Kórház ötlete
nyomán, parkolójegy-automatáinkon ke-
resztül. A kórház vezetőinek jutott eszé-
be még tavaly, hogy a városban működő
parkolójegy-automaták hasonló bizony-
latot adnak ki, mint ami a vizitdíj-kérdés
megfelelő rendezéséhez is szükséges
lenne. A miskolci városi parkolási rend-
szerhez mi szállítottunk 95 parkolójegy-
automatát, ezért keresett meg a kórház
december elején bennünket azzal az egy-
szerű kérdéssel, hogy elképzelhető-e a
parkolójegy-automaták vizitdíj-automa-
taként történő üzemeltetése.

Mi volt a válaszuk?
– Azonnal felvettük a berendezéseket
gyártó német WSA céggel a kapcsolatot.
1992 óta, szoros együttműködésben a cég-
gel, közel 800 parkolójegy-automatát tele-
pítettünk 34 magyar városban. A gyártó-
val közöltük az automatákkal kapcsolatos
elvárásokat, a vizitdíjjal kapcsolatos tör-
vényt, valamint a B.A.Z. Megyei Kórház
speciális igényeit. Német partnerünk re-
akcióidejére jellemző, hogy néhány nap
alatt kifejlesztettek egy olyan változatot, a
TicketLine Economy VDA modellt, amely a
magyar vizitdíjról hozott törvénynek meg-
felelő nyugtát tud kiadni, és tökéletesen il-
leszkedik a kórház által meghatározott
munkafolyamatokhoz. Ezt követően meg-
lehetősen aktív párbeszéd zajlott a kór-
ház, a gyártó és közöttünk, amíg kialakult
az a végleges forma, amely azóta is válto-
zik, követve a vizitdíjjal kapcsolatos elő-
írások és kívánalmak szinte folyamatos
változásait.

Önök milyen gyorsan tudják ezeket a
változásokat követni?
– Bár az elvárások most, a vizitdíj beve-
zetése előtt, szinte óráról órára változ-
nak, német partnercégünknél maximális
rugalmasságot tapasztalunk. A kórhá-
zak egyedi igényeit akár már másnapra
teljesíti a gyártó informatikus szakem-
bercsapata, bár a kormányzat vizitdíjjal
kapcsolatos állandó változtatásait némi-
képp furcsállják német partnereink.

Országos jelenlét
Két számot nem árt megmagyarázni ol-

vasóinknak. A közel 800 parkoló automa-
tát, illetve a 34 városban való jelenlétet.
– Cégünk 1992 óta élen jár a parkolójegy-
automaták magyarországi elterjesztésé-
ben. A gyártó rugalmassága, a kialakított
elegáns dizájn, az automata megbízható-
sága, minden kívánságnak megfelelő
szolgáltatásai, például a pénzvisszaadó
tulajdonság olyan előnyök, amelyek nép-
szerűvé tették berendezéseinket a parko-
lókat üzemeltető társaságok között. En-
nek köszönhető, hogy berendezéseink
gyorsan elterjedtek és a legtöbb megyei
jogú városban a mi rendszereink működ-

nek, Kőszegtől Gyuláig vagy Győrtől Bé-
késcsabáig.

Hogyan tudnak megfelelni a különbö-
ző városok eltérő elvárásainak?

– A berendezések moduláris felépítése
révén az automaták a nagyobb városok-
ban akár távfelügyeleti rendszerben is
működhetnek. Az egyes automaták GSM
vagy GPRS kapcsolaton keresztül csatla-
koznak a központi informatikai hálózat-
hoz, amelyben egy parkolási menedzs-
ment rendszer felügyeli az automaták
működését, és feldolgozza az automaták

forgalmi adatait, statisztikáit. Ez a tech-
nológia azt is lehetővé teszi, hogy az in-
tézmények igényeinek megfelelően a vi-
zitdíj-automatákat a kórházi informatikai
rendszerekbe is be lehessen kapcsolni.

VIZITDÍJ -AUTOMATA

Kevesebb, mint tíz másodperc
Február elején az országban először Miskol-
con, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór-
ház és Egyetemi Oktató Kórházban helyez-
ték üzembe a vizitdíj beszedésének egyik
megoldását: a vizitdíj-automatát. Az ötlet
hátteréről Gámán Imrével, az automatákat
forgalmazó Gámán Kft. ügyvezető igazgató-
jával, valamint dr. Csiba Gáborral, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház főigazgató
főorvosával beszélgettünk.

Gámán Imre 1969-ben
végez a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen villa-
mosmérnökként és mér-

nök-tanárként. Ezt követően a Medicornál elektro-
nikus fejlesztéseken kezd el dolgozni, majd vállala-
ti számítástechnikai rendszerek üzembe helyezé-
sével foglalkozik. Három évet a NDK-ban tölt egy
atomerőmű építkezésen, egy százfős szerelési
részleg vezetőjeként. Ezt követően tizenegy évig a
keletnémet Robotron magyarországi képviseleté-
vel foglalkozik. 1992-től saját vállalkozásában
parkoló-automatákkal értékesít és üzemeltet. Né-
metül beszél. Nős, egy felnőtt lánya és egy féléves
unokája van. Korábban válogatott jégkorongozó,
szabadidejében szívesen sportol, elsősorban síel.

P Á L Y A K É P

Gámán Imre, a TicketLine Ecomony VDA automata és dr. Csiba Gábor



AKTUÁLIS

A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja Kórház 2007/1–2.

A kórházi fejlesztés

A szabályozás ismeretében milyen cél-
lal kezdtek hozzá a fejlesztéshez?
– Az intézmény szempontjából talán az a
legfontosabb szempont, hogy az orvoso-
kat és asszisztenseiket mentesíteni kell a
vizitdíjjal járó pénzforgalomtól, a pénzát-
vételétől, a napi elszámolásoktól. Ezért a
pénzbeszedés és nyugtakiadás folyamatát
automatizálni kell.

Hogyan zajlik az Önök rendszerében a
vizitdíj-beszedés folyamata?
– Alapvető szempont, hogy a beteg minél
kevesebb időt töltsön a vizitdíj-nyugta
megváltásával. A mi rendszerünkben ez
kevesebb, mint tíz másodperc. Odamegy
a beteg az automatához, és egy gombnyo-
mással kiválasztja, hogy szakorvosi vizit-
díjat vagy kórházi napidíjat szeretne befi-
zetni. Ennek megfelelően bedobja a 300,
600 vagy 1000 Ft-os öszeget, és egy másik
gomb megnyomásával máris hozzájuthat
szigorú számadású, sorszámozott nyugtá-
hoz, két  vagy három példányban, attól
függően, hogy az intézménynek hány pél-
dányt írt elő. A megváltott nyugtával a pá-
ciens elsétál az orvoshoz, ahol az asszisz-
tens ellenőrzi a TAJ-kátyáját, ráírja a páci-
ens nevét és a TAJ-kártya számát a nyug-
tára, majd aláírásával és pecsétjével hite-
lesíti azt. Egy példány a betegnél marad,
aki gyűjti a nyugtákat, és ha eléri a meg-
határozott darabszámot, az illetékes jegy-
zőhöz fordulhat a többi befizetett vizitdíj
visszaigénylésére. A nyugta másik példá-
nya a kórháznál marad, a hárompéldá-
nyos rendszerben a harmadik példányt a
beteg kórlapjához csatolják.

Mi történik a pénzzel, miután bekerül
az automatába?
– Az automaták által gyűjtött pénz, il-
letve annak elszámolása az intézmény
központi pénztárában történik. A nyug-
takiadás gomb megnyomását követően
a bedobott pénz bekerül egy érmegyűj-
tő kazettába. Ez egy olyan biztonsági
érmekazetta, amely automatikusan le-
záródik, ha kiszedik az automatából, és
csak egy speciális kulccsal lehet a pénz-
tárban kinyitni. A kazettacsere során a
berendezés részletes elszámolást nyom-
tat ki, amely tartalmazza a kazettában
lévő összeget, akár névértékenként is,
és kimutatást ad a kiadott nyugták szá-
máról, típusáról, és a felhasznált sor-
számokról.

Részletkérdések

Elfogadnak papírpénzt is az auto-
maták?
– Sajnos a papírpénz elfogadó nyugta-
kiadó automaták költsége aránytalanul
magasabb, mint a csak érmével dolgo-
zó berendezéseké. Ezért mi azt a meg-
oldást ajánljuk, hogy több automata
mellé telepítünk egy bankjegyváltó au-
tomatát. Ezt a megoldást választotta a
B.A.Z. Megyei Kórház és az Uzsoki ut-
cai Kórház is.

Milyen gyakran kell cserélni az érme-
kazettát és a papírtekercset?
– Ez természetesen az intézmény forgal-
mától függ. Az érmekazettában nagyjából
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Szomorú feladat?

Vizitdíj-automatát Magyarországon elsőként Miskolcon állítottak
fel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató

Kórházban. A betegeknek ebbe a készülékbe kell február 15-étől bedobni a három da-
rab százforintost, mely összegért cserébe megkapják a vizsgálatra jogosító bizonylatot.

Az első igazoló lapot dr. Horváth Ágnes szakállamtitkár szakította le, majd pár
szót ejtett a vizitdíj gyakorlatáról a sajtó képviselőinek és a kórház egybegyűlt dol-
gozóinak. Az automata lehetőség – mondta az államtitkár asszony – amely segíti,
hogy a kórházba érkezők gyorsan és könnyen hozzájuthassanak a belépést lehetővé
tevő papírdarabhoz. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy a február 2-án elhelyezett gé-
pek átadása nem ünnepi hangulatot hivatott teremteni, hanem a szükséges reform
első lépését szimbolizálja, a nem könnyű, de szükséges változás része.

A borsodi megyeszékhely kórházában nyolc nyugtaadó automatát helyeztek ki,
kettőt a főépület területére, egyet a szülészet-nőgyógyászat épülete elé, szintén egyet
a belgyógyászatra érkező betegeknek, valamint egy-egy készüléket a sebészeti töm-
b, az ideggyógyászati-idegsebészeti tömb, a fül-orr gége-szemészeti tömb és az orto-
pédia tömb elé. Az egészségügyi reform keretében iktatásra kerülő törvény betartá-
sára fejlesztett gép két nyugtát ad ki, az egyik a betegnél, a másik pedig az orvosnál
marad. A papírra rá kell írni a páciens nevét és TAJ számát, továbbá az orvos köte-
les ellátni a pecsétjével és aláírásával. A hátoldalra a szakrendelés pecsétje és az az-
napi dátum kerül. A vizitdíjra vonatkozó törvény betartási módja az adott egészség-
ügyi intézményre van bízva.

Dr. Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház főigazgató főorvosa szerint azért döntöttek automata alkalmazása mellett,
mert így látják biztosítva leginkább az orvos–beteg kapcsolat szükséges intimitásá-
nak töretlenségét, és ha már az a szomorú feladat hárul a kórházra, hogy a szüksé-
ges vizsgálatok elvégzéséért köteles a betegektől háromszáz forintot elkérni, leg-
alább olyan eljárást választanak, amely a készpénz-forgalmat kikapcsolja a találko-
zásból. A főigazgató további szempontként említette, hogy a készülék megkönnyíti
az adminisztrációs többletterheket a dolgozók számára.

A miskolci intézményben ezért választották a városi parkoló automatához ha-
sonló berendezést, mert az embereknek az elmúlt évek során már volt idejük hozzá-
szokni az ilyen típusokhoz. A sorban állás és torlódás elkerülése érdekében a
kihelyezett automaták működését tovább tervezik fejleszteni oly módon, hogy
online kapcsolatot építenek ki a kórház informatikai rendszerével, így mire a
beteg az automatától elérkezik az ellátó helyre, már regisztrálva van a számítógépen.
A főigazgató szerint jelen pillanatban a nyugta minél gyorsabban történő megszer-
zése és leadása a legoptimálisabb megoldás a vizitdíj-kérdés rendezésére.

RADNAI ANNA 

F Ó K U S Z

dr. Csiba Gábor és a vizitdíj nyugta
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100 ezer forintnyi érme fér el, a berende-
zés jelzi a kazetta telítődését, és amikor
megtelik, leblokkol. A nyugták 650 méter
hosszú hőpapír tekercsből készülnek, ami
a két-, illetve hárompéldányos módszertől
függően 1200-1800 páciensre elegendő.

Ki végzi az érmekazetta és a papírte-
kercs cseréjét?
– Alapesetben a cserét a kórház intézi.
Természetesen erőforrásaink és part-
nereink lehetővé teszik, hogy az auto-
maták teljes körű üzemeltetését is fel-
vállaljuk, a berendezés karbantartásá-
tól az érmekazetta és papírtekercs cse-
réjén keresztül az érmék feldolgozásá-
ig és beváltásáig. Amennyiben az in-

tézmény igényli, levesszük az összes
gondot a válláról és menedzseljük a
pénz bedobásától a kórház bankszám-
láján való megjelenésig tartó teljes fo-
lyamatot.

Sikerek
Február közepéig hány intézmény is-

merte föl a rendszer előnyeit?
– Stratégiai partnerünknek, referencia
intézményünknek, a B.A.Z. Megyei
Kórháznak február elejére leszállítot-
tunk nyolc berendezést. Február máso-
dikán hivatalosan üzembe állítottuk az
első magyar vizitdíj automatát. Február
15-ig a B.A.Z. Megyei Kórház mellett le-

szállítottunk hat berendezést a miskol-
ci Semmelweis Kórháznak, öt automa-
tát az Uzsoki utcai Kórháznak, három
gépet az ózdi Almási Balogh Pál Kór-
háznak, egy berendezést a gyöngyösi
Bugát Pál Kórháznak és három automa-
tát a Semmelweis Egyetemnek. Termé-
szetesen felkészültünk arra is, hogy ed-
digi sikerek és a kiküldött konkrét ár-
ajánlatok alapján még februárban to-
vábbi harminc-negyven vizitdíj auto-
matát tudjunk szállítani az intézmé-
nyeknek.

ZÖLDI PÉTER

lapmenedzser

A Jósa András Oktató Kórház szervezeti
kultúrájának alapja a hagyománytiszte-
letet, a példamutató elődök, kimagasló
eredményeket elért munkatársak meg-
becsülése. 

A páratlan tudású orvos-tudós
életútjának fő állomásai
Dr. Makláry Elek 1928. október 18.-án szü-
letett Szarvas városában, 1954-ben a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemen orvos-
sá avatják, 1955. június 1-jétől a Jósa And-
rás Kórház I. Sebészeti osztályán kezd el
dolgozni. 1959-ben sebészeti szakvizsgát
tesz, 1961-ben Honoris Causa anesztezio-
lógus szakorvosnak minősítik. 1963-ban,
Nyíregyházán alapítja meg Magyarország
első interdiszciplináris aneszteziológiai
osztályát, amelyhez 1969-ben csatlakozik
az intenzív terápiás osztály. 1995-ös nyug-
díjazásáig az Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa,
szíve-lelke és motorja. 

Munkásságai és elért 
eredményei

Működése alatt három, egyre korsze-
rűbb osztályt alakított ki a Jósa András
Kórházban, mely ma is az ország leg-
nagyobb ágyszámú intézete. Harminc-
két szakorvost nevelt. Az évtizedek so-
rán kialakította a korszerű anesztezi-
ológiai ellátás személyi és tárgyi feltét-
eleit, munkatársaival ellátta valameny-
nyi operatív osztály aneszteziológiai
szükségleteit, az intenzív osztályon pe-
dig a betegek legmagasabb szintű ellá-
tását biztosította, beleértve a tartós gé-
pi lélegeztetést, a parenterális táplá-
lást, a folyadék- és elektrolit háztartás
egyensúlyban tartását. Neki köszönhe-
tően Nyíregyháza, illetve az osztály két
alkalommal is megkapta a nemzetközi
aneszteziológiai kongresszus megszer-
vezésének jogát (1969, 1982). Több év-
tizeden keresztül tagja a Magyar
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Társaságnak, az észak-magyarországi
szekciónak négy cikluson keresztül
volt az elnöke. Társszerzője az első ma-
gyar aneszteziológiai szakkönyvnek.
Szakmai tevékenysége elismeréseként
Sir Robert Macintosh és H. Epstein ox-
fordi professzorok személyes látogatá-
sukkal tüntették ki Nyíregyházán. Szá-
mos nemzetközi és világkongresszu-
son volt meghívott előadó, nyolc alka-

lommal vett részt a Bécsi Anesz-
teziológiai Klinika kétévenkénti to-
vábbképzésein, haláláig bővítette tu-
dását. Nyugdíjasként is ellátta a me-
gyei aneszteziológus szakfőorvosi te-
endőket (a megye minden kórházában
működik önálló aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás osztály, melyek létreho-
zásában tevékenyen részt vett, ezen
osztályok vezetői a tanítványai közül
kerültek ki).

Fontosabb kitüntetései
Érdemes Orvos (1971), Kiváló Orvos
(1982), Egészségügyért Díj (1993), Nép-
jóléti Miniszter Díszoklevele (1996),
Pro Anaesthesiologia et Therapia
Intensiva Emlékérem (1997), Nyíregy-
háza Kiváló Egészségügyi Dolgozója
(1998), Batthyány-Strattmann László
Díj (2003), Debreceni Egyetem Arany-
oklevele (2004), Nyíregyháza Város
Díszpolgára (posztumusz, 2005).

A Jósa András Oktató Kórház osz-
tályalapító orvosának emlékére állított
dombormű felavatásával tisztelgünk
annak az intézményünk és a szakma
iránti elkötelezett szellemiségnek,
mely dr. Makláry Elek teljes életpályá-
ját áthatotta.

Forrás: 
Dr. Réthy Mária főorvosnő, 

dr. Makláry Elek özvegye

AZ ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY MEGALAPÍTÓJA

Dr. Makláry Elek emléke
2007. január 16-án egy kiemelkedő pálya-
ívet örökül hagyó, köztiszteletnek és köz-
szeretetnek örvendő munkatársuknak, dr.
Makláry Elek (1928–2005) osztályvezető
főorvosnak állítottak emléket dombormű-
vének felavatásával. A dombormű készítő-
je Hadházy Gergely szobrászművész.
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Főorvos úr, milyen konstrukcióban mű-
ködik a belgyógyászat Dunaújvárosban?
– 150 ágyas integrált belgyógyászati osztá-
lyunk részlegeit egy-egy szakmai szubspe-
cialitás köré szervezzük. Negyven ágyas a
kardiológiai részlegünk, 21 ágyas a
gasztroenterológia és az általános belgyó-
gyászati tevékenység mellett foglalkozunk
diabetológiával, nefrológiával és hematoló-
giával is. Az összevont belgyógyászati osz-
tályt dr. Pátkay József főorvos úr vezeti, jó-
magam a gasztroenterológiai fekvőrészleg,
a szakrendelés és az endoszkópos labor, te-
hát a teljes gasztroenterológiai vertikum ve-
zető főorvosaként dolgozom.

Ellátási színvonal
Milyen gasztroenterológiai ellátást

nyújtanak?
– Három szakorvos és öt endoszkópos
szakasszisztens végzi el az endoszkópos
feladatokat, a fekvő részlegen további
nyolc szakápoló dolgozik. Utóbbi általában
kilencven százalék körüli ágykihasználás-
sal és ötnapos átlagos ápolási idővel műkö-
dik. Büszkék vagyunk arra, hogy mi va-
gyunk az egyetlen olyan nem megyei kór-
ház az országban, amelynek gasztroen-
terológiai tevékenységét a III. ellátási szint-
re sorolták be.

Nem biztos, hogy minden olvasónk tisz-
tában van az ellátási szintek jelentőségével.
– A betegellátás Magyarországon három,
progresszív ellátási szinten történik. Az I.
ellátási szintet, az ellátás alapszintjét, az
adott ellátást nyújtó valamennyi egészség-
ügyi szolgáltatónak teljesítenie kell. A II. el-
látási szint az ellátás középszintje, a III. el-
látási szint pedig a progresszív ellátás felső
szintje, amelynek az adott ellátást regioná-
lis vagy országos szinten kell biztosítania.

Végez az intézmény más szakterületen is
országos szintű ellátást?

– Házon belül mi vagyunk az egyetlen
olyan specialitás, amelyet erre a szintre so-
roltak be. Ez a tény azonban nemcsak örö-
möt okoz, hanem óriási felelősséget is je-
lent, az elvárásoknak folyamatosan meg
kell felelni, sokat kell dolgozni, és a jövő-
ben is tennünk kell azért, hogy ellátási
színvonalunk meggyőző legyen.

Tudatos fejlesztés
Hosszú út vezetett idáig?

– A flexibilis endoszkópia Magyarországon
a hatvanas évek legvégén jelent meg. Duna-
újvárosban 1973-ban, tehát országos vi-
szonylatban meglehetősen korán, Csontos

Pál főorvos kezdett el ezzel a területtel fog-
lalkozni. Először endoszkópos gyomorvizs-
gálatokat végeztünk, később bővült a szak-
mai spektrum, megjelentek az első kolo-
noszkópok, majd a nyolcvanas évek végén
az ERCP-endoszkópia és határterületei, és
később az üvegszálas optika kiváltására
megjelentek a video-endoszkópok. 2000-
ben jött létre az Olympus Diagnosztikai
Centrum, amelyben az Olympus segítségé-
vel kialakított, a tevékenységhez méltó, kli-
matizált infrastruktúrában megjelentek az
első video-endoszkópos tornyaink.

A mostani beszerzésben e berendezése-
ket cserélték le?
– Az elmúlt év decemberétől működik ná-
lunk a két új Olympus video-endoszkópos
torony. A tornyok HDTV-rendszert működ-
tetnek, azaz olyan LCD monitor kapcsoló-
dik hozzájuk, ami a hagyományos monito-
rokhoz képest kiváló képminőséget nyújt,
ráadásul kolonoszkópiában  a zoom techni-
ka segítségével sokkal nagyobb részletgaz-
daságot lehet elérni a vizsgálatok során. Ám
az a legfontosabb, hogy ezek a berendezé-
sek már képesek az NBI képalkotásra is.

Mi a lényege ennek a technológiának?
– Az NBI, azaz Narrow Band Imaging
technológia csak kék és zöld fénnyel vilá-
gítja meg a vizsgált területet, a fehér fény
többi összetevőit kiszűrve. Az így keletke-
zett fény másképpen nyelődik el és verő-
dik vissza a nyálkahártyáról, ami lehetővé
teszi az elváltozások pontosabb felismeré-
sét és értékelését. A korábbi endoszkópos
fejlesztésekben a minél jobb megvilágítást
és a minél természetesebb megjelenítést
helyezték előtérbe. Az új trend, a természe-
tes fehér fény manipulációja, annak érde-
kében, hogy minél részletgazdagabb, és
orvosi szempontból minél jobban értékel-
hető legyen az információ, ezzel elősegítve
a még pontosabb diagnózist.

A beruházás
Mekkora befektetést jelentett a két to-

rony beszerzése?
– A két torony költsége eléri az ötvenmilli-
ós nagyságrendet. Ezt szerintem ma a kór-
házak nagy része csak jól átgondolt és ki-
számolt bevétel és tudatos költségtervezés
mellett tudja finanszírozni. Korábbi beren-

ORSZÁGOS ELLÁTÁSI SZÍNVONAL DUNAÚJVÁROSBAN

Új endoszkóp-rendszer 
Új endoszkópos tornyokat és endoszkópo-
kat helyeztek üzembe a dunaújvárosi
Szent Pantaleon Kórházban. A fejlesztés-
ről dr. Varga Szabó Lajost, az intézmény-
ben működő Olympus Diagnosztikai Cent-
rum vezető főorvosát kérdeztük.

Varga Szabó Lajos
1978-ban végez a Pécsi
Orvostudományi Egye-
temen általános orvos-

ként. 1980 óta dolgozik a dunaújvárosi kórház-
ban. 1985-ben belgyógyászati, 1995-ben
gasztroenterológiai szakvizsgát tesz. 1997 óta
a Szent Pantaleon Kórház gasztroenterológiai
vertikumának vezetője. Angolul beszél. Nős,
három gyermek apja, közülük a legidősebb or-
vos, egy németországi kutatóintézetben dolgo-
zik. Régóta mellőzött hobbija a fotózás.

P Á L Y A K É P

Dr. Varga Szabó Lajos
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dezéseinket is béreltük, most is egy lízing-
konstrukció keretében vásároltuk meg az
eszközöket. Szerencsére sikerült egy olyan
együttműködést kialakítani, aminek a ko-
rábbinál is alacsonyabb lízingdíj lett az
eredménye.

A régi berendezéseket már nem éri meg
üzemeltetni?
– 2000-ben vásárolt berendezéseink telje-
sen amortizálódtak. Gyakoribbá váltak a
kisebb-nagyobb hibák, egyre nőtt a szerviz-
költség. Amikor a prognosztizált éves szer-
vizköltség elérte a tízmillió forintot, rájöt-
tünk, ésszerűbb lecserélni a gépparkot. Az
új eszközökkel a technikai élvonalnak meg-
felelő, sokkal jobb, pontosabb, korszerűbb,
biztonságosabb ellátást lehet biztosítani.

Finanszírozás és jövőkép
Miből finanszírozzák a havi lízingdíjat?

– Tudomásul kell venni, hogy napjainkban
az endoszkópos diagnosztika önmagában
nem nyereséges ágazat. Olyan a finanszíro-
zás, hogy maga a vizsgálat veszteséget pro-
dukál. Ha csak az amortizációs költséget,
vegyszerköltséget, a tartozékok költségét, a
bérköltséget vesszük figyelembe, akkor is
veszteséges a tevékenység. Ám az intéz-
mény számára fontos, hogy egy vizsgálat,
ha kell, azonnal, fekvőbeteg esetében leg-
később másnapra elérhető legyen, és ne le-
gyen várakozási idő. Persze, ezt a hasznot
nehéz forintosítani.

Milyen előnyöket nyújtanak az új beren-
dezések?
– A gyorsabb és pontosabb diagnosztika az
ápolási időt is lerövidíti. A hat-hét napos át-
lagos országos ápolási idővel szemben ná-
lunk átlagosan öt napot tartózkodnak a pá-
ciensek. Évente több mint kétezer felső en-
doszkópiát, másfélezer kolonoszkópiát és
mintegy 120 ERCP-t végzünk. Egy-két na-
pos előjegyzést is csak azért tartunk, hogy
minél jobban tudjuk kihasználni a beren-
dezést, és optimálisan meg tudjuk szervez-
ni a folyamatokat. Ez utóbbiban egyébként
a most bevezetés alatt álló minőségirányítá-
si rendszerünk is sokat fog segíteni.

Hogyan képzeli el a jövőt?
– Súlyponti kórházként, hosszabb távon
valószínűleg az endoszkópos spektrumot is
bővítetnünk kell. Például lehet, hogy szük-
ségünk lesz endoszkópos ultrahangra is.
Természetesen nagyon sok függ attól, hogy
milyen lesz a súlyponti kórházak feladat-
megjelölése és finanszírozása. Számunkra
ez a két tényező határozza meg, hogy men-
nyire álmodozhatunk.
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A beszerzésről megkérdeztük dr. Máté-Kasza Lászlót, a Szent Pantaleon
Kórház Kht. ügyvezető főigazgató főorvosát is:

– Főigazgató úr, minek köszönhető, hogy Önök, városi kórházként súlyponti besorolást
kaptak 2006 végén?
– Ehhez ismerni kell azt a tényt, hogy a dunaújvárosi kórház sosem volt kizárólag városi kórház. Eredetileg
szocialista egészségügyi mintaintézménynek épültünk. Az ország elit vendégeit hozták látogatóba hoz-
zánk, járt itt Gagarin, Tyereskova és számtalan államfő. Pontosan ezért a kórház viszonylag modern volt,
és figyeltek arra, hogy a legjobb szakmai színvo-
nalat képviselje. De a rendszerváltást követően, a
teljesítmény-finanszírozás idején is túlnőttük a
városi kórházak méretét. Ahhoz, hogy a Szent
Pantaleon súlyponti kórház lett, tudatos fejlesztésre,
jó stratégiára, önkormányzati háttértámogatásra és
kiváló szakmai színvonalra volt szükség.

– Ezért lettek súlyponti intézmény?
– A régiós ellátásban betöltött szerepünk alapján
joggal számíthattunk arra, hogy súlyponti kórház
leszünk. A megyében összesen három kórház van, a
megyei kapacitás 25-30 százalékát mi biztosítjuk,
ráadásul a megyehatár közelsége miatt területen
kívülieket is nagy számban látunk el. Betegeink 10-
15 százaléka a Duna másik partjáról érkezik hoz-
zánk, sőt a Duna-híd őszi megnyitásával 120 ezres
vonzáskörzetünk 150 ezresre nő.

– Milyen stratégiával vágnak neki 2007-nek?
– Stratégiánkat, fejlesztési elképzeléseinket úgy alakítottuk ki, hogy a súlyponti kórházi elvárásoknak
és a reformoknak is megfeleljünk. Ebből következtek fejlesztéseink, a röntgen digitalizáló rendszer
kialakítása, az tavaly év végi endoszkópos fejlesztés, illetve a sürgősségi betegellátó osztály
kialakítása is.

– Hogyan illik bele ebbe a koncepcióba a gasztroenterológiai vertikum fejlesztése?
– A reformelképzelésekben az jelenik meg, hogy a gyors és pontos kivizsgálás elemi fontosságú a
sürgősségi ellátó centrumokban. Ehhez modern diagnosztikára van szükség. Ebbe tökéletesen
beleilleszkedik a sebészet fejlesztése és az endoszkópos diagnosztika, mert magában hordozza a minőségi
egynapos sebészeti ellátás lehetőségét. Az endoszkópos technikával rövidebb az ápolási idő, a kórházi
tartózkodás szükségessége minimális, kisebb a szövődmény. Nálunk az endoszkópiának amúgy is év-
tizedes hagyománya van. 2000-ben váltunk az Olympus első vidéki referenciacentrumává. A cég akkor
több mint tízmillió forinttal járult hozzá az ambulancia kialakításához. Az akkor vásárolt berendezésekkel
tökéletesen elégedettek voltunk, ezért szereztük be az új endoszkópos toronyrendszert is az Olympustól.

– Milyen konstrukcióban vásárolták meg a berendezéseket?
– A fejlesztési források hiányában olyan megoldást kellett szorgalmaznunk, ami nem terheli az egyébként
is csökkenő lehetőségekkel bíró önkormányzatot. Erre célszerű megoldás volt a többletbevételekből szár-
mazó lízingkonstrukció lehetősége. Ez a rendszer eddig is működött, tehát egy jól bevált gyakorlatot foly-
tatunk. A megoldás egyébként önfinanszírozó folyamat, természetesen a szabályos közbeszerzési eljárá-
soknak megfelelően. 

– Milyen eredményekre számítanak?
– Az endoszkópos eszközök akkor tudják bekerülési költségeiket kitermelni, ha kevés a meghibásodás, és
a készülék technológiai fejlettsége gyorsabb kivizsgálást, pontosabb diagnózist tesz lehetővé, a vizsgála-
tok között pedig minimális a várakozási idő. Ezt úgy értük el, hogy a két toronyhoz 18 endoszkópot
helyeztünk üzembe, így a vizsgálatok között nem kell várni egy újabb eszköz fertőtlenítésére, és meg lehet
növelni a vizsgálatok számát, anélkül, hogy ez a diagnosztikai minőség, illetve a biztonság rovására
menne. Ráadásul ezek a berendezések lényegesen precízebb, jobb minőségű képalkotó eljárást alkalmaz-
nak, és szövettani vizsgálatokhoz is jobb lehetőségeket biztosítanak. Rövidebb idő alatt precízebb diag-
nózisra van lehetőségünk.

F Ó K U S Z

Dr. Máté-Kasza László



AKTUÁLIS

42 Kórház 2007/1–2.

Az Európai Unión belül a metami-
zol tartalmú készítmények je-
lenleg is több országban van-

nak forgalomban, azonban szinte minde-
nütt receptköteles gyógyszerként találha-
tóak meg a piacon. Kivételt képeznek a
skandináv országok, ahol ezeket a készít-
ményeket a vérképzéssel kapcsolatos le-
hetséges mellékhatások miatt kivonták a
forgalomból. Az ezt követően elvégzett, a
gyógyszerbiztonságra vonatkozó széles
körű nemzetközi vizsgálatok a vérképzési
probléma, mint mellékhatás nagyon ritka
megjelenését, egymillió felhasználónként
egyetlen esetet támasztottak alá. Az elő-
fordulás gyakorisága országonként külön-
bözött, de nem volt szignifikánsan gyako-
ribb más hasonló szernél. Magyarorszá-
gon az évente kétszázmillió tablettás fel-
használás ellenére sem jelentették e mel-
lékhatás kialakulását.

A döntés háttere
A sanofi-aventis két metamizol hatóanya-
gú gyógyszere, az Algopyrin és a Quarelin
vénykötelessé tételével kapcsolatban 1999
óta folynak egyeztetések az OGYI és a cég
között, mivel európai székhelyű vállalat-
ként a sanofi-aventis arra törekszik, hogy
a magyarországi helyzet harmonizáljon az
európai gyakorlattal. Az uniós tagállamok
döntő többségében ez a hatóanyag recept-
köteles.

Legutóbb 2006 júniusában kezdemé-
nyezte a sanofi-aventis az OGYI-nál a két
készítmény vényköteles körbe való besoro-
lását, mivel úgy ítélte meg, hogy az uniós
csatlakozás után a harmonizáció e téren is
időszerűvé vált. A döntés mellett szól az a
megfontolás is, hogy mivel a metamizol
erős, illetve egyéb kezelésre nem reagáló
fájdalom és láz csillapítására ajánlott, az in-

dikáció felállításának mindenképpen szak-
ember döntésének kell lennie. A több mint
hetven éve alkalmazott metamizolról a szi-
gorú gyógyszerbiztonsági ellenőrzések
megerősítették, hogy a hatóanyaggal kap-
csolatban Magyarországon semmilyen új
kockázati tényező nem merül föl.

A 2006-os piaci adatokat tekintve a leg-
nagyobb forgalmat, a fájdalomcsillapító
piac 65 százalékát a metamizol tartalmú
készítmények adták (pl. Algopyrin,

Quarelin, Demalgon). A második helyen
az ibuprofent tartalmazó szerek (pl. Algo-
flex, Advil) álltak, melyeket szorosan kö-
vettek a paracetamol készítmények (pl.
Panadol, Rubophen).

Kritika
A sajtóbeszélgetésen Frédéric Ollier, a
sanofi-aventis magyarországi vezérigazga-
tója éles kritikával illette a január elején
életbe lépett intézkedéseket, különösen a
gyógyszer-gazdaságossági törvényt. A ve-
zérigazgató szerint az intézkedésekkel
számtalan probléma van, a legnagyobb
mégis az, hogy a beruházásoktól veszik el
a pénzt. Ha a tervezett mértékben vonják
el a pénzt a gyógyszerkassza finanszírozá-
sától, a Magyarországon is termelő vállala-
tok kénytelenek lesznek csökkenteni be-
ruházásaikat, és hosszú távon a cégeket
be is lehet zárni.

A vezérigazgató véleménye szerint, ha
még néhány hétig életben marad a gyógy-
szer gazdaságossági törvény, az – a kór-
házrendszer átalakításától ugyan teljesen
függetlenül, de azzal egy időben – alapve-

tő elemeiben rombolja szét a magyar
egészségügyi ellátást. A vezérigazgató fon-
tosnak tartja az államháztartási hiány ma-
gas szintjének kezelését, de nem azon az
áron, hogy tönkremegy a magyar egész-
ségügyi ellátás. Közegészségügyi prioritá-
sokat kell felállítani, és azok mentén,
egészség gazdaságtani vizsgálatokkal kell
megállapítani, hogy mely terápiás mód-
szerek a leghatékonyabbak.

– Meg kell tanulni az egészségügyi ki-
adások növekedésének kezelését – jelezte
Závoda Katalin, a sanofi-aventis vállalati
üzleti kapcsolatok és kommunikációs
igazgatója. Meg kell tanulni jobban,
transzparens és kezelhető módon irányí-
tani a rendszert, hogy a piaci szereplők
tervezhessenek, és az államháztartás hiá-

nya se növekedjen a
végtelenségig. Ehhez az
igazgató asszony véle-
ménye szerint szép
számmal akad az egész-
ség gazdaságtanhoz ér-
tő, párbeszédre kész,
kompetens szakember,
ám a kormányzat eddig
elzárkózott a párbe-
szédtől.

Dr. Erős László, a cég
orvos igazgatója szerint
a sanofi-aventis köteles-
sége, társadalmi felelős-
sége a betegek oktatása,
ezért erről a tevékeny-

ségről semmilyen körülmények között
sem fognak lemondani. Az orvos igazgató
az oktatás fő céljának egyáltalán nem azt
tartotta, hogy még több készítményt le-
hessen értékesíteni, hanem hogy az orvo-
sok és betegek még jobb terápiás döntése-
ket hozhassanak.

Frédéric Ollier, hasonlóan a sanofi-
aventishez, őszintén bízik abban, hogy
Magyarország vezető szerepet vívhat ki az
európai gyógyszeriparban. Ennek köszön-
hető, hogy a cég eddig több mint 130 mil-
liárd forintot fektetett be a magyarországi
fejlesztésekbe, melynek eredményeként a
sanofi-aventis/Chinoin létszám tekinteté-
ben a vállalatcsoport hetedik legnagyobb
vállalatává vált. A sanofi-aventis büszke
arra, hogy a magyar gyógyszeripar számá-
ra biztosítani tudja a nemzetközileg is
meghatározó, innovatív dimenziókat, a
kormányzati intézkedések következmé-
nyei azonban kérdésessé tehetik e cél
megvalósulását – vélte a vezérigazgató.

TARTHATATLANNÁ VÁLÓ HELYZET?

Fájdalom
Február 13-án, két nappal az Algopyrin és a
Quarelin vénykötelessé válása előtt
sajtóreggelit tartott a sanofi-aventis
vezérkara. A háttérbeszélgetés témái a fáj-
dalom köré csoportosultak, célja a vényköte-
lessé válás hátterének tisztázása, valamint
az év első heteiben életbe lépett kor-
mányzati intézkedések hatásának elemzése
volt. A beszélgetésen mi is ott jártunk.

Frédéric Ollier, dr. Erős László és Závoda Katalin

ZÖLDI PÉTER

lapmenedzser



Ú gy tűnik, az évkezdet a hazai
PET/CT diagnosztika területén is
jelentős változásokat hoz. Mint

arról már korábban tudósítottunk, Ma-
gyarországon jelenleg három helyen vé-
geznek az OEP által is támogatott PET
diagnosztikai vizsgálatot, amelyekből
kettő a magánkézben levő PET-CT Köz-
pont debreceni (DEOEC) és a budapesti
(OITI) székhelyű diagnosztikai központ-
jaiban zajlik.

Átalakuló tulajdonosi és vezetői
struktúra
2007 januárjától a debreceni és a buda-
pesti PET-CT Központok, illetve a köz-
pontokban a nukleáris medicina szolgál-
tatásokat biztosító PET-CT
Orvosi Diagnosztikai Kft. ve-
zetősége és tulajdonosi össze-
tétele a Mediso Kft., mint
szakmai befektető belépésé-
vel megváltozik.

A vezetőváltás, illetve a ve-
zetőség bővítésének oka nem
csupán a tulajdonosi körben
létrejött változás, hanem az
itt folyó szolgáltatások minő-
ségének további javítása és
mennyiségének növelése, va-
lamint a kutatási tevékenység
erősítése, mely részben a
Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
területén tervezett nagyobb
volumenű beruházás kap-
csán fog megvalósulni. En-
nek megfelelően a PET-CT Orvosi Diag-
nosztikai Kft. vezetése dr. Garai Ildikó
személyében egy orvos-igazgatóval, va-
lamint egy kutatási igazgatóval bővül. A
leköszönő ügyvezető igazgató, dr. Gilly
Gyula feladatainak egy részét dr.
Kabella Péter szolgáltatási igazgatóként
veszi át. Az ügyvezető igazgatói felada-
tok másik részét átmenetileg Bagaméry

István, a többségi tulajdont szerzett
Mediso Kft. tulajdonosa és ügyvezetője
veszi át.

Dr. Kabella Péter tájékoztatása szerint
az említett változás nem csak a PET-CT
Orvosi Diagnosztikai Kft., illetve a két
PET-központ szempontjából óriási jelen-
tőségű. A Mediso cég a világ 66 országá-
ban saját fejlesztésű és gyártású beren-
dezésével segíti a gyógyító tevékenysé-
get. Egyéb fejlesztései mellett saját, a je-
lenleg piacon lévő termékeknél korsze-
rűbb PET/CT-berendezés fejlesztésén
dolgozik, melyhez elnyerte az NKTH
Jedlik Ányos Programjának állami támo-
gatását is. A Mediso Kft. saját gyártású,
világszínvonalú készülékeivel is biztos
alapot nyújt a cégcsoportnak a DEOEC
által meghirdetett közbeszerzési pályá-
zat sikeres teljesítéséhez. A Mediso hit-
vallása szerint a szolgáltatások során ter-
melt hasznot a szolgáltatások minőségé-
nek javítására, folyamatos fejlesztésekre
és kutatásra kell fordítani, ezért vállalta
a DEOEC területén egy új Nukleáris Me-
dicina Központ felépítését.

Biztató eredmények

A PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft.
megújult vezetése az említett céloknak
megfelelően tervezi folytatni tevékenysé-
gét. A társaság célja, hogy minőségi szol-
gáltatásai minél szélesebb körben legye-
nek elérhetőek, ismerve az alkalmazott

módszereinek egészségügyi, tudomá-
nyos és társadalmi jelentőségét.

A PET/CT vizsgálat onkológiai diag-
nosztikában közismert jelentőségét alátá-
masztják az OITI PET-CT Központban az
elmúlt évek során gyűjtött adatok is. Az
itt vizsgált betegcsoport 46 százalékában
változott a korábban eltervezett terápia,
amelyből 34 százalékot a kemoterápiás
protokoll változása, illetve elmaradása
tett ki, a maradék 12 százalékban pedig a
tervezett műtéti, illetve radioterápiás stra-
tégiát módosította a vizsgálati eredmény.

Ha csak a kemoterápiára vonatkozó
adatokat vizsgáljuk, már akkor is drá-
mai változásról beszélhetünk, hiszen ez
azt jelenti, hogy a vizsgálatok elmara-
dása esetén ekkora arányban kaptak
volna a betegek hatástalan, illetve nem
kellően hatásos terápiát. Ez egyrészről a
beteg szempontjából sem lényegtelen
tényező, másrészt pedig az ilyen, haté-
konyságát tekintve kérdéses kezelések
finanszírozásának létjogosultságát is
megkérdőjelezi.

– A vizsgálatok elemzése során kapott
eredmények alapján belátható
miért van jelentősége annak,
hogy államilag is támogatott
legyen ez a vizsgálati módszer
– jegyezte meg lapunknak dr.
Kabella Péter. – A 1010/2006
(II.2.) kormányhatározat hét
évre szóló PET-CT fejlesztési
programjában idén már össze-
sen 7500, az OEP által finan-
szírozott vizsgálat elvégzését
teszi lehetővé, mely időszakra
vonatkozóan a két budapesten
működő központnak már léte-
zik, a debreceni központnak
pedig folyamatban van egy
ugyanilyen tartalmú szerződé-
se. Ez a vizsgálati szám évről
évre növekszik, hogy 2012-re
elérje a 12 ezer vizsgálatot. Ad-

dig, reményeink szerint, minél hama-
rabb, tudatosul az érintett orvosokban,
hogy a PET/CT vizsgálat mára elérhető
és komoly fegyverré vált a daganatos be-
tegségek kezelésében.
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ÚJ TERÁPIÁRA KÉSZTET A PET/CT?

Változások a PET-CT Központnál
Egy tulajdonosváltás eredményeként új
irányt vesz a Budapesten és Debrecenben
PET-vizsgálatokat végző cég stratégiája.
A PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft-nél jár-
tunk.

PET/CT berendezés az OITI PET-CT Központban

ZÖLDI PÉTER

lapmenedzser
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M agyarországon az aktív, kereső-
képes lakosság közel harmada
szenved valamilyen keringési

betegségben, és évente csaknem tizenha-
tezren halnak meg szívinfarktusban. Az
újfajta diagnosztikus eljárás, a Cardio CT
a korábban alkalmazott szívkatéterezéssel

ellentétben fél órát vesz igénybe. Segítsé-
gével szervezetbe hatolás nélkül elvégez-
hető a vizsgálat, mégis 98%-os biztonság-
gal, fájdalommentesen meghatározható a

páciens szívkoszorúér-állapota. A ko-
ronarográfiás szívkatéterezés alkalmazá-
sakor időnként előforduló szövődmények
kizártak, hiszen nem léphet fel koszorúér-
repedés, helyi vérzés vagy embólia. A kor-
szerű eljárás tehát információt ad a ko-
ronária-rendszerről, a szív ereinek állapo-
táról, a szív vénás rendszeréről, illetve a
szív összehúzódó képességéről, és a ko-
szorúerek rendellenes fejlődésének kimu-
tatására is használható. További előnye,
hogy megmutatja az erek meszesedésé-
nek helyét és a mértékét egyaránt, és jelzi,
ha idegen anyag, például tumorszövet
bukkanna fel.

A kapuőr
Szívtájéki panaszokkal orvoshoz fordu-
ló embereknél még nem biztos, hogy
koszorúér-szűkülettel kell számolni. A
szív- és érrendszeri állapot felmérésére
ilyen esetekben mindenképpen a Car-
dio CT használata ajánlott, hiszen a koc-
kázat kizárása érdekében számos eset-
ben a kevésbé komoly diagnózissal bíró

személyeket is azonnal megkatéterezik,
ezáltal pedig egy kellemetlen, hossza-
dalmas és veszélyes eljárásnak teszik ki
őket. Ezért nevezik a szakemberek „ka-

puőrnek” a Cardio CT-vizsgálatot, ame-
ly kockázatmentesen zárhatja ki az első
körben a páciens szívtáji panaszainak
felmerülő okait– tudtuk meg Tombor
Bálinttól.

A diagnosztikai eljárást Magyarorszá-
gon jelenleg kizárólag a Pozitron Diag-
nosztika Kft. PET/CT-központjában vég-
zik Préda István szakmai vezetésével. A
professzor a már felsoroltakon kívül az el-
járás további előnyeit is említette. Ez a
non-invazív vizsgálat könnyebben elérhe-
tő a panaszmentes, de magas rizikójú be-
tegek számára, így jelentős szerepet játsz-
hat a megelőzés területén is. A páciens
szempontjából a leginkább szűrővizsgá-
latokra emlékeztető igénybevétel teher-
mentesíti a katéteres teamet a feleslege-
sen elvégzett, negatív vizsgálatoktól, al-
kalmas a nem kardiális műtét előtti ISZB
kizárására, koronária bypass-műtét
utánkövetésére, valamint lehetővé teszi
az akut mellkasi fájdalom differenciáldi-
agnosztikáját. Az eljárás értelmezhetet-
len terheléses EKG-vizsgálat miatt is in-
dokolt lehet.

A Cardio CT háromdimenziós képet
alkotva mutatja meg az elváltozást –
kommentálta többek között e szavak-
kal Kerecsen Gábor kardiológus hosz-

DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS A SZÍV SZOLGÁLATÁBAN

Mint egy szűrővizsgálat
A képalkotó diagnosztika egyre több típu-
sú szervi megbetegedésnél teszi lehetővé,
hogy a páciens állapotáról az eddigi eljárá-
soknál egyszerűbb és biztosabb leletet
kaphasson kezelőorvosa. A Pozitron-
Diagnosztika Központban január 18-án
sajtótájékoztatót tartottak, hogy a köz-
pont igazgatója, Tombor Bálint, valamint
orvos munkatársai, prof. dr. Préda István
egyetemi tanár és dr. Kerecsen Gábor kar-
diológusok bemutassák a Cardio CT alkal-
mazásának módját és előnyeit. Az eddig
csak a PET/CT-vizsgálatról ismert műsze-
rek ugyanis ma már a szív- és érrendszeri
betegségek felismerésében is alkalmaz-
hatóak.

A Cardio CT bemutatója
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szan bemutatott esettanulmányait. A
szakember felhívta a figyelmet arra,
hogy a kontrasztanyaggal végzett vizs-
gálat elvégzését abban az esetben nem
ajánlják, ha a beteg a kontrasztanyagra,
röntgensugárzásra (például nőknél ter-
hesség állapotában) vagy béta-blokko-
lóra érzékeny, illetve akkor sem, ha a
páciens nagyon túlsúlyos.

Hol, mennyiért
Az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár jelenleg az onkológiai betegellátás-
ban ma már nélkülözhetetlen PET/CT-
vizsgálatot kontingens alapon finanszí-
rozza (2006-ban 1000, 2007-ben 2500
OEP által finanszírozott PET/CT-vizs-
gálatot végeztek/végeznek a Pozitron-
Diagnosztika PET/CT központban,
amely szám 2012-ig 4000-re fog emel-
kedni.). Hazánkban jelenleg 25-30 ezer
PET/CT-vizsgálatra lenne szükség egy
évben, a finanszírozott vizsgálatok szá-
ma tehát csak töredéke a szükséges-
nek, de a támogatás mértéke Tombor
Bálint szerint kezdetként jónak számít.
Ma még sok beteg fizeti saját zsebéből a
250 ezer forintos vizsgálatot, azonban a
szociálisan rászorultak esetében lehető-
ség van alapítványi források igénybe véte-
lére a vizsgálat elvégzéséhez. A Pozitron
ügyvezető igazgatója kérdésünkre azt is
elmondta, hogy a most bevezetésre kerü-
lő Cardio CT-vizsgálatot egyenlőre nem
finanszírozza a társadalombiztosítás,
ezért az eljárás mindenkinek 160 ezer fo-
rintba kerül, azonban a PET/CT vizsgá-
latokhoz hasonlóan hamarosan mód
lesz alapítványi támogatások igénybe vé-
telére is.

Hogy a vizsgálati eljárás mennyiben
kerül majd a központ falain kívülre, azt
leginkább a szakemberképzés mértéke
határozza majd meg. Ma még Magyaror-
szágon kevés orvosnak volt lehetősége
arra, hogy ezt a fajta diagnosztikai mód-
szert elsajátítsa. A PET/CT-centrumok
terjedéséhez hasonlóan, idővel a Cardio
CT is országos lefedettséget szerezhet,
hiszen a szakemberképzésre is lehető-
ség lesz.

A központban a Cardio CT-vel dolgozó
orvosok kardiológus szakvizsgával ren-
delkeznek és radiológus kollégájukkal
konzultálva elemzik ki a vizsgálat során
kapott leleteket. Jelenleg két kardioló-
gus szakember végzi ezt a munkát.

Prof. dr. Préda István a kezdetekről, 
a jelenről és a jövőről

A kardiológus professzor kérésünkre felidézte, hogy az első Cardio CT-vizsgálat 1998-ban történt.
2001-ben már kereskedelmi forgalomban volt a 16 szeletes CT, 2003-ban pedig már 64 szeletes CT-
készülékek is működtek. 2005-ben a magyar szakembereknek kétszáz 64 szeletes CT segített a kor-
szerű diagnosztizálás megvalósításában. A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a mai gyakorlatban két
fókuszból felvehető CT-berendezés áll az orvostudomány rendelkezésre, amely 180 fokos fordulattal,
nevének megfelelően két fókuszból készíti a felvételeket.
A háttérben a high tech forradalom áll, amely a számítástechnika és az elektromosság alkalmazásában
egyaránt óriási eredményeket produkál. Az orvostudomány nagy része a képalkotó diagnosztikák fóku-
szába került, hiszen nem csak a CT-gépről,
hanem az MR-vizsgálatokról és bizonyos
izotóp-diagnosztikai vizsgálatokról is be-
szélni kell, ha képalkotó eljárások kerül-
nek szóba. A mindennapok gyakorlatában
ma már az emberi test valamennyi porci-
kája feltérképezhető. A sokszeletes CT en-
nek a gyakorlatnak egy része.

Magyarországon is egyre inkább új
komputertomográfok kerülnek az egész-
ségügyi ellátásba. A fejlesztést végző inté-
zetek sokszeletes CT-t vásárolnak, amely-
lyel nemcsak a szívet lehet vizsgálni, hiszen
alkalmas a PET/CT-vizsgálatra, a periféri-
ás erek vizsgálatára, és Préda István sze-
rint sok minden egyébre. A kardiológus
professzor azt mondja, hogy a szív-diag-
nosztikában egyre nagyobb szerepet fog
kapni ez a berendezés, amelyet jelenleg el-
sősorban a koronáriabetegségek felderíté-
sében használnak, de alkalmas a billen-
tyűbetegségek és a szív funkciójának vizs-
gálatára is, továbbá elvégezhető vele a
szív nagy ereinek a vizsgálata és a perifé-
riás erek vizsgálata. A világ országaiban – tájékozatott a professzor – sok helyen már nem is végeznek
perifériás angiográfiát, kizárólag a sokszeletes CT által kapott diagnózisra hagyatkozva operálják meg
a betegeket. Préda István Münchenben a CT-applikációt vizsgálva azt tapasztalta, hogy Németország-
ban jelentős centrumok épültek, ahol már koronáriabetegséget is operálnak többszeletes CT-leletek
alapján, a billentyűbetegségek esetében pedig már egyáltalán nem alkalmaznak invazív koronográfiát.

A professzor szerint hazánkban néhány éven belül tartunk majd azon a szinten, hogy kizárólag kor-
szerű diagnosztikai eszközökre támaszkodjon az orvostudomány azon nagy hányada, amely szakterüle-
teken ez technikailag lehetséges. Az egészségügyi reformban bekövetkező struktúraváltásnak is az len-
ne a célja, hogy az elsősorban csúcstechnológiával dolgozó intézeteknek nagyobb anyagi lehetőséget
kapjanak, hogy a korszerű betegellátáshoz elengedhetetlen további eszközöket is beszerezzék és alkal-
mazzák. Préda István hozzáfűzte, hogy a még nálunk szegényebb országokban is előretörőben vannak
a modern vizsgálatok, igaz, a nagy populációt ellátó szegény országokban – például Délkelet-Ázsiában
– emellett a legelavultabb eszközök is jelen vannak az ellátásban.

A magyar szakorvosok számára a fejlesztésekkel egyenes arányban adódnak lehetőségek a csúcs-
technológia helyes alkalmazásának elsajátítására.

Idén márciusban Debrecen ad otthont annak a továbbképző konferenciának, ahol az egyik főrefe-
rátumként szerepel majd a Cardio CT-vizsgálat. A radiológusok éves nagygyűlése idén novemberben
volt Sopronban, ahol Préda professzor szintén egy ilyen referátummal szerepelt. A professzor meglátá-
sa szerint az ott elhangzott tudásanyag ma már beépül az orvostovábbképzésbe és a kardiológusok kép-
zésébe. Az oktatás korszerűségére példaként említhető továbbá a nukleáris medicina, hiszen az izotó-
pokkal foglalkozó orvostudományban a PET/CT oktatása már három hónapos standard tananyag.
Negyedéves továbbképzést egyébként többek között a Pozitron Diagnosztika Kft. PET/CT-központjában
tartanak, Préda professzor vezetésével.RADNAI ANNA 

újságíró

F Ó K U S Z

Prof. dr. Préda István
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Projektvezető úr, hogyan zárták az el-
múlt év végén a HEFOP 4.4. projekteket? 
– A GlobeNet Zrt. december végén, több
hónapos előkészítő munka eredménye-
ként, hat intézmény HEFOP 4.4. pályá-
zatában ért el sikereket. Észak-Magyar-
országon fővállalkozóként négy intéz-
ménybe, az észak-alföldi régióban alvál-
lalkozóként két intézménybe szállítha-
tunk informatikai megoldásokat. Az
észak-magyarországi régióban három he-
lyen, a B.A.Z. Megyei Kórházban, a mis-
kolci  Szent Ferenc Kórházban és a balas-
sagyarmati dr. Kenessey Albert Kórház-
ban már a mi medikai rendszerünket
használják, oda többlet informatikai
megoldásokat szállítunk, az egri Mark-
hot Ferenc Kórházban pedig  teljesen új
technológiát és a MedWorkS medikai
rendszert is  bevezetjük.  Észak-Alföl-
dön a nyíregyházi Jósa András Kórház-
ban és a karcagi Kátai Gábor Kórházban
alvállalkozóként helyezzük üzembe a
MedWorkS integrált kórházi rendszert
a következő hónapokban.

Feladatok
Ki foglalkozik Önöknél a projektek irá-

nyításával?
– A Kórház szaklapban korábban már kö-
zölt néhány projektmenedzsment tanul-
mányt Szilágyi Marianna, aki projektigaz-
gatóként irányítja a projekteket a
GlobeNetnél, illetve  menedzseli a projek-
tekhez kapcsolódó háttértevékenységeket:
az oktatásszervezést, a terméktámogatást,
a rendszerparaméterezést, és ő felel a szab-
ványokért, az  egységesen használt mód-
szertanért és az emberi erőforrások rendel-
kezésre állásáért is. Béládi Géza projektve-
zető kollégám és jómagam foglalkozunk az
adott projektek gyakorlati megvalósításá-
val. Munkatársamhoz Balassagyarmat és
Karcag tartozik, magam pedig Egerrel,
Nyíregyházával és a két miskolci kórházzal
foglalkozom.

Mekkora feladat hárul a GlobeNet pro-
jektmenedzsment csapatára?
– Meglehetősen bonyolult, kettős feladat-
ról van szó. Ahol fővállalkozók vagyunk,
ott az alvállalkozók menedzselése kiemelt
feladat annak érdekében, hogy a technikai
és technológiai szállítók határidőre és a pá-
lyázatban szerelő minőségben teljesítse-
nek. Ez az elsődleges feladatunk a két mis-
kolci kórházban. A fővállalkozói feladatot
néhány intézményben kiegészíti a
MedWorkS medikai rendszerünk beveze-
téséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó projekt-
menedzsment. Ez a tevékenység elsősor-
ban Balassagyarmaton és Egerben jelent
óriási feladatot, különösen az utóbbi intéz-
ményben, ahol teljesen új rendszert kell
bevezetni, új működési kultúrára kell áttér-
ni és több száz felhasználót kell kiképezni.

Mennyivel kevesebb feladatot jelent az
alvállalkozói szerepkör? 
– Karcagon és Nyíregyházán alvállalko-
zók vagyunk, előbbi helyen a NAVIGATOR
Informatika Zrt. partnereként, a Jósa And-
rás Kórházban pedig a Nádor Rendszerház
Kft. fővállalkozói tevékenysége mellett.
Ezen alvállalkozói szerepkörben a fővállal-
kozó által támasztott követelményeknek is
maximálisan meg kell felelnünk, ugyanak-
kor a szoftver bevezetése során a szüksé-
ges technikai infrastruktúra biztosítását to-
vábbra is közös együttműködésben kell
megoldani, hiszen szerepkörtől függetle-
nül integrált informatikai rendszerszállítás
a feladat: ami mind a hardver, mind a
szoftver termékek és kapcsolódó szolgálta-
tások tökéletes együttműködését kell biz-
tosítsa. 

Erőforrások
Mennyi időt kaptak a rendszerek beve-

zetésére?
– 2006 december végén és 2007 január  ele-
jén írtuk alá a szerződéseket, a projektek
kezdetét is innen számítják. Legrövidebb
projektünk a balassagyarmati, 70 napos, a
leghosszabb bevezetésünk a B.A.Z. Megyei
Kórházban eléri a 150 napot, ám a kiírás-
ban jelentős szerepe van az átadást követő
időszaknak is, hiszen a projekt finanszíro-
zási szempontból is akkor tekinthető le-
zártnak, ha az átadást követő 60 napban az
átadott rendszerek hibamentesen működ-

nek. A rendszerbevezetésre fordítható idő-
keret már az ajánlati felhívásban adott és
kötelezően előírt érvényű volt minden régi-
óra vonatkozóan. Sajnos a megoldásszállí-
tók eddigi tapasztalataik és gyakorlatuk
alapján, a kiírásban megfogalmazott köve-
telmények megismerését követően sem te-
hettek módosítási javaslatot, így a szűkös,
több esetben irreálisan rövid időkeretben
szükséges teljes körű megoldást szállítani.

A bevezetésekhez elegendő erőforrás áll
a GlobeNet Zrt. rendelkezésére?
– Mivel – a HEFOP-os feladatokon túlme-
nően – különböző típusú projektjeink van-
nak, az egyes feladatok időbeli ütemezése
nagymértékben eltér a különböző projek-
tekben. Van, ahol csak kiegészítő rendszer-
elemeket kell telepíteni – például képfel-
dolgozó rendszer illesztését a már jelenleg
is használt MedWorkS-rendszerhez a BAZ
megyei Kórházban, medikai modulokat
Balassagyarmaton –, és van, ahol a kórház
számára teljesen új rendszert vezetünk be,
például Nyíregyházán, Karcagon. Az egyes
projektek időütemezése különbözik, nem
egyszerre kell telepíteni, oktatni és fejlesz-
teni, így oktatási, fejlesztési és implemen-
tációs erőforrásainkat időben is tervezhe-
tően tudjuk beosztani. Előre meghatáro-
zott időpontokra, végszállítási határidőkre
szerződtünk, ezért viszonylag egyszerűen
meg tudtuk tervezni erőforrásaink optimá-
lis elosztását.

Mi alapján döntik el, hogy az adott pil-
lanatban melyik projekt a fontosabb?
– A GlobeNet minden partnerének egyfor-
ma, magas színvonalú szolgáltatást nyújt,
minden meglévő és új ügyfele egyformán
fontos számára. A belső erőforrás me-
nedzsment rendszerünk alapján, egy adott
pillanatban természetesen mi is  folyama-
tosan priorizáljuk a  projekteket, megvaló-
sítandó feladatokat, ám ettől a szolgáltatás
minősége nem változik. A meglehetősen
összetett bevezetési módszertanunk lehe-
tővé teszi, hogy ha egyszerre több intéz-
ményben párhuzamos projektjeink fut-
nak, partnereink akkor sem tapasztalnak
eltérést a megszokott szolgáltatási minő-
ségtől, a feladatok megvalósítását rugal-
mas ütemezésben tudjuk kezelni.

Módszertanok
Hogyan képes egy olyan megoldásszállí-

tó, amely évente  több intézményben vezet
be medikai rendszert, ilyen rövid idő alatt
ennyi intézményben megoldani a feladatot?
– Több év alatt, számos nagyobb-kisebb
egészségügyi intézmény részére végzett

HEFOP 4.4.  PÁLYÁZATOK

Rendszerszemléletben
Az észak-magyarországi és észak-alföldi
régiókban lezárult HEFOP 4.4. informati-
kai pályázatok egyik nyertesének felada-
tairól Katus Gáborral, a GlobeNet Zrt. pro-
jektvezetőjével beszélgettünk.
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rendszerbevezetés során, partereinkkel ki-
alakított, kölcsönösen jó kapcsolatokból
érkező visszajelzéseket, javaslatokat is fi-
gyelembe véve fejlesztettük ki az oktatásra,
bevezetésre, tesztelésre bevált vonatkozó
módszertanokat, amelyek lehetővé teszik,
hogy egyszerre akár több intézménynél is
teljes értékű rendszerbevezetést végez-
zünk. A sikerhez hozzájárul a belső erőfor-
rás menedzsment is, amelyben dinamiku-
san, de alapvetően megváltozhatatlanul,
allokáljuk az emberi erőforrásainkat. Pro-
jektenként dedikált szakemberekkel dol-
gozunk, és ezzel a projekt indulásától kez-
dődően mind  munkatársaink, mind kór-
házi partnereink tisztában vannak. Ügye-
lünk arra, hogy egy adott projektben a be-
vezetés ideje alatt erőforrásainkat minimá-
lisan kelljen módosítani. 

Milyen mértékben különbözik a rend-
szerbevezetés a rendszer üzemeltetésétől?
– Mai napig több mint 45 egészségügyi in-
tézményben vezettük be informatikai
rendszerünket. A rendszerbevezetés idő-
szaka tulajdonképpen a megalapozása a
további sikeres, közös együttműködésnek;
a karbantartási tevékenység és kapcsolódó
szolgáltatások folyamatos biztosításának.
Amennyiben a bevezetés során általunk
nyújtott szolgáltatások színvonalasak és
teljes körűek, például mind a felhasználói,
mind a rendszergazdai oktatások, rend-
szer-paraméterezések, intézményi specifi-
kumok informatikai lefedése, akkor a to-
vábbi együttműködés jó alapokra van épít-
ve. Fontosnak tartjuk azt is, hogy mindig
az adott tevékenységben jártas munkatár-
sak végezzék a kapcsolódó feladatokat, és
közöttük folyamatos kommunikáció való-
suljon meg annak érdekében, hogy a beve-
zetés tapasztalatai a rendszer további tá-
mogatásának időszakában is érvényesülje-
nek. Méretünk és rugalmas struktúránk le-
hetővé teszi, hogy ha szükséges, a partne-
reink igényeihez  idomulva változtassunk.
Mintául szolgálnak a magán egészségügyi
szférában végzett projektjeink, amelyek-
ben még a HEFOP 4.4. pályázatoknál is
szigorúbb elvárásoknak tudtunk sikeresen
megfelelni.

Fővállalkozói projektek
Melyik a legegyszerűbb HEFOP 4.4.

projektjük?
– Hangsúlyozva azt a tényt, hogy mind-
egyik projekt egyaránt fontos számunkra,
talán a legkevesebb problémát a miskolci
Szent Ferenc Kórházban zajló tartogatja
számunkra. Ebben mi vagyunk a fővállal-
kozók, technikai alvállalkozó partnerünk a

Magyar Telekom. A projekt a jelenleg is
használatos informatikai rendszer IKIR-
illesztésén túl – ez a többi HEFOP-os pro-
jektben is kötelezően előírt feladat – nem
tartalmaz általunk fejlesztett szoftverszállí-
tást, hanem egy vezeték nélküli hálózat ki-
alakítása, eszközök szállítása és – az IKIR-
hez való illesztés a projektcél. Ez utóbbit,
hasonlóan a többi partnerintézményünk-
höz, a MedWorkS-rendszer külső kapcso-
lati moduljával – a MedWorkS Connect-tel
– oldjuk meg. A vezeték nélküli hálózat ki-
alakításának célja, hogy akár egy vezeték
nélküli technológiával ellátott laptoppal is
el lehessen érni a medikai rendszert, és a
rendszerhez való hozzáférés a kórházon
belül és azon kívül se legyen helyhez köt-
ve. Mivel ebben az intézményben a
MedWorkS rendszert használják, és a
technikai bővítés a rendszer illesztése nél-
kül nehezen megvalósítható, ezért vállal-
tuk mi a fővállalkozói feladatot.

Hasonló feladatot végeznek a másik
miskolci intézményben is?
– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kór-
házban, ahol szintén a MedWorkS-rendsz-
er működik, hardvereszközök szállítása,
valamint egy új Fuji PACS-rendszer beve-
zetése és illesztése a feladat. Ebbe az intéz-
ménybe komplett képfeldolgozó eszközö-
ket is szállítunk, és ezeket illesztjük a me-
dikai rendszerhez. A szállítás természete-
sen itt is kiegészül az IKIR-hez való illesz-
téssel, illetve a képfeldolgozó rendszerhez
kapcsolódó oktatással.

Ennél bonyolultabb a feladat Balassa-
gyarmaton?
– A dr. Kenessey Albert Kórház a HEFOP
4.4. keretében szintén kap hardvereszkö-
zöket, bővítjük a hálózatot, létrehozzuk a
kapcsolódást az IKIR-hez, és a már évek
óta működő MedWorkS-rendszermodu-
lokat (FinanceGlobe Gazdasági és Pénz-
ügyi rendszer, valamint LabWorkS labora-
tóriumi rendszer) bővítjük komplex integ-
rált kórházi rendszerré, mely az előírás sze-
rinti funkcionalitásban teljes körűen fogja
lefedni a kórházi tevékenységeket.

Melyik a legbonyolultabb fővállalkozói
feladatuk? 
– Fővállalkozóként Egerben végezzük a
legösszetettebb feladatot. Vadonatúj infor-
matikai környezetet kell építenünk, és be-
vezetnünk a teljes integrált informatikai
rendszert, mely a gazdasági és medikai
rendszert is magában foglalja. Alvállalko-
zónk a Magyar Telekom (hálózatépítés,
szerver-, számítógép- és nyomtatószállítás)
és CompuTREND2000 (MedWorkS-rend-
szerrel is integrált  gazdasági rendszer
szállítása, bevezetése).  Ez igazán komplex
és szép feladat, hiszen a fővállalkozói fel-
adatok mellett előírás szerinti teljes körű
MedWorkS-rendszer bevezetést szükséges
megvalósítani. Fővállalkozói tevékenysé-
günket megkönnyíti a megnevezett part-
nerekkel a számos intézményben való kö-
zös együttműködésünk és jelentős tapasz-
talatunk.

Alvállalkozói feladatok
Milyen elvárásokkal néznek szembe

Karcagon alvállalkozóként?
– A Kátai Gábor Kórházban a NAVIGATOR
Informatika Zrt. a fővállalkozó. Mi a
MedWorkS-rendszert szállítjuk, hogy a
régi, elszigetelt rendszerek helyett minő-
ségi, integrált megoldást tudjon alkalmaz-
ni az intézmény. A karcagi kórház helyze-
te azért érdekes, mert a súlyponti intéz-
mények közé került, és a menedzsment
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Katus Gábor 1989-ben
végez az ELTE TTK-n
programozó matemati-
kusként. 1996-ban a bu-

dapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán köz-
gazdász képesítést szerez. 2001 óta az ELTE
ÁJK jogász képzésére jár. 1989-95 között az
APEH központjának informatikai főosztályve-
zető-helyettese, 1995-98 között a K&H Bank
fejlesztési ügyvezető igazgatója, ezt követően
a Budapest Bank bankkártya üzletágának ve-
zetője. 2001-2005 között a Magyar Állam-
kincstár informatikai elnökhelyettese, 2005-
től független tanácsadó. 2006 végétől a
GlobeNet Zrt. projektvezetője. Kevés szabad-
idejében aktívan pihen, kirándul, utazik.
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A kiválasztási szempontok sokrétű-
ek voltak, hiszen a befogadó gyer-
mekkórház az új informatikai be-

ruházással nem csupán egy korszerűbben
működő létesítménnyé, hanem az európai
színvonalú kórházműködtetés példa érté-
kű intézményévé válik. A Bethesda Gyer-
mekkórház menedzsmentje elkötelezett a
modern technika megtanulásában és
megtaníttatásában, működése eddig is ki-
egyensúlyozottnak mondható. Ez utóbbi
azért fontos – tudtuk meg Tankó Zoltán-
tól, a Magyar Telekom csoport vezérigaz-
gató-helyettesétől és a T-Systems Kft. ve-
zetőjétől –, mert egy nehezen működő in-
tézmény gyenge pontjait félő, hogy bebe-
tonozná egy mindenre kiterjedő informa-
tikai hálózat. A döntést meghatározta a
gyermekkórház mérete is: egy ilyen kali-
berű fejlesztés egy nagyobb kórházban

sokkal több pénzbe kerülne, az adomány
nagyságrendje azonban korlátozott volt.

A kiépítés az ünnepélyes adományozás
napjával kezdődik, eredmény folyamato-
san, végső rendszerátadás 2007 júniusá-
ban várható. A megvalósítás minden apró
részletéről dokumentáció készül, mintát
biztosítva a uniós fejlesztési támogatásokat
később felhasználó intézetek informatikai
fejlesztési folyamataihoz. Az átfogó korsze-
rűsítés keretében megújul a kórház teljes
informatikai rendszere. Számos olyan esz-
közzel és szolgáltatással lesz gazdagabb a
Bethesda Gyermekkórház egész területe,
amelyek még az Európai Unió legfejlettebb
országaiban is újnak számítanak.

Fejlesztési területek
Az informatika egy intézet egészét áthat-
hatja, így a gyermekkórházban megvaló-
suló fejlesztésből, a teljesség igénye nélkül
kiemelve néhány területet, megfelelő ké-
pet kaphatunk. A két cég adománya és az
intézet önerős hozzájárulása lehetővé tet-
te többek között egy új IP-hálózat telepíté-
sét, amely megfelelő sávszélességet bizto-
sít az intézményen belüli, illetve a külső
kommunikációhoz, a hang-, a kép- és
adatforgalom számára. A vezeték nélküli
(WIFI) hálózat teljes körű kiépítésével le-
hetőség lesz a vezeték nélküli eszközök
használatára, a várakozási idő csökkenté-
sét pedig beteghívó rendszer segíti elő. Az

orvosi készülékek nyilvántartását és kór-
házon belüli lokalizálását RFID-rendszer
biztosítja az új informatikai megoldásban.
Az alkalmazottak és látogatók, gyerekek
és szülők számára internet-sarkok épül-
nek, a dokumentumok hitelesítésére pe-
dig elektronikus aláírást használhatnak az
orvosok. A távoli elérés biztosítása szin-
tén az egyik legjelentősebb korszerűsítés,
a vezetők ugyanis kívülről is hozzáférhet-
nek ezentúl a munkájukhoz szükséges
adatokhoz, valamint a medikai rendszer-
hez kapcsolódva a háziorvosok is megte-
kinthetik betegeik leleteit.

Szerepvállalás
A beruházás teljes költsége eléri a 130 mil-
lió forintot. A Cisco Magyarország Kft. 65
millió forint értékű eszközzel és ötmillió
forintot érő szolgáltatással, míg a Magyar
Telekom T-Systems 20 millió forint értékű
eszközzel és 30 millió forint értékű szol-
gáltatással veszi ki részét a projektből. Ez
utóbbi 30 millió forint nagyobb része a
Cisco-típusú hálózati eszközök egységbe
szerkesztése, illetve kórházi működésbe
történő integrálása, de a támogatás kere-
tében a T-Systems elvállalta az is, hogy az
eszközök teljes körű üzemeltetését és a
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat há-
rom éven keresztül biztosítja.

A kórház 10 millió forint önerővel járult
hozzá a fejlesztéshez, mely a kórházi in-

megnyilvánulásai alapján nagyon sokat
várnak az új, integrált informatikai rend-
szer bevezetésétől. Fővállalkozói partne-
rünkkel közös  feladatunk, hogy az integ-
rált rendszerrel nagymértékben meg-
könnyítsük, egyszerűbbé tegyük a kisebb,
ezért a változásokra rugalmasabban rea-
gálni képes karcagi kórház életét.

Milyen feladatot végeznek a nyíregy-
házi Jósa András Kórházban?
– Ebben az intézményben a Nádor
Rendszerház Kft. a fővállalkozó, a
CompuTREND2000 Kft. feladata a gaz-
dasági rendszer, a mi feladatunk a
MedWorkS medikai rendszer bevezetése.
Hat projektünk közül méretében ez a leg-

nagyobb, például három hónap alatt más-
félezer felhasználót – orvosokat, nővéreket
– kell kiképeznünk a rendszer biztonságos
használatára. Már az oktatás logisztikája, a
négy oktatóterem, darabonként húsz mun-
kaállomással történő működtetése is óriási
felelősséget ró ránk.

Mekkora kihívást jelent az Önök szá-
mára az ország egyik legnagyobb kórházá-
val dolgozni?
– Mivel a Jósa András Kórház a Debrece-
ni Egyetem Nyíregyházi Főiskolájának
oktató kórháza, oktatás és gyakorlati
képzés folyik az intézményben. A kórház
mérete mellett ez az, ami kiemelt fontos-
ságúvá teszi a kórházat a GlobeNet Zrt.

számára, hiszen szeretnénk elérni, hogy
a jövő egészségügyi személyzete is olyan
medikai informatikai rendszert ismerjen
meg, amely nemcsak technológiáját, ha-
nem munkafolyamatait illetően is mo-
dern szemléletet fogalmaz meg. Az el-
múlt tíz év alatt a partnerkórházaink se-
gítségével felhalmozott know-how olyan
tudást biztosít és gondolkodásmódot tes-
tesít meg, amelyet a főiskolai hallgatók
végzésük után hasznosíthatnak. Szá-
munkra a szemlélet átadása az igazán
fontos. 

ADOMÁNY A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZNAK

Az informatika lehetőségei
A Cisco Systems Magyarország Kft.
és a Magyar Telekom csoportba tartozó
T-Systems Kft. társadalmi szerepvállalási kö-
rüket az egészségügy területén is érvénye-
sítik. A két cég közel egy évig kutatta, hogy
melyik kórház lenne a legmegfelelőbb az
adománynak szánt 120 millió forint értékű
informatikai rendszer befogadására. Végül
a fejlesztés kedvezményezettje 2007. febru-
ár 14-én a Bethesda Gyermekkórház lett. Az
átadás sajtótájékoztató keretében zajlott.

RADNAI ANNA 
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tegrált informatikai rendszer bevezetésé-
nek kedvezményes költségét fedezi, vala-
mint további évi 10 millió forintot szán a
rendszer üzemeltetésére.

A projekt kialakításakor fontos szem-
pont volt, hogy a kórházi integrált informa-
tikai rendszer és a modern infokommu-
nikációs eszközök együttműködéséből
származó előnyöket maximálisan kihasz-
nálják, és egy egységes rendszerben példa-
értékű megoldásokat hozzanak létre. Az in-
tegrált informatikai rendszert a GlobeNet
Zrt. szállítja. A MedWorkS integrált infor-
matikai rendszer lefedi a betegellátás vala-
mennyi területét – ideértve a képalkotó és
labordiagnosztikát is –, és kiterjed a gyógy-
szerelés, a kontrolling, a pénzügy és a gaz-
dálkodás folyamataira is. A megoldás a fej-
lett szoftver- és hardvertechnológiát alkal-
mazva 99 százalék feletti rendelkezésre ál-
lást és üzembiztonságot nyújt.

Bethesda és a többiek
– A Bethesda Gyermekkórház viszonylag
kisméretű szakkórházként, kis területen
óriási forgalmat bonyolít – kezdett kórházá-
nak bemutatásába az ünnepélyes átadáson
köszönetét kinyilvánító dr. Velkey György
főigazgató. – A magyar egészségügyi ellátás
szempontjából jelentős feladatokat végez-
nek az itt dolgozó orvosok és egészségügyi
szakdolgozók, hiszen az intézet olyan funk-
ciókkal büszkélkedhet, mint a vezető szak-
mai színvonalú gyermek neurológiai ellá-
tás, vagy az országos ellátási körű égési osz-
tály. Az elmúlt tíz évben építkezett a kór-
ház, emelte munkatársai szakmai színvo-
nalát, a lehetőségekhez képest fejlesztette a
rendelkezésre álló technológiát, valamint
mindent elkövetett annak érdekében, hogy
minél családiasabb, még inkább gyermek-
barát környezetet teremtsen.

A főigazgató a kapott informatikai beru-
házást mind szakmailag, mind betegeik
szempontjából is előrelépésként értékelte.
Dr. Velkey György a dolgozók közérzet-
ének javulását várja az adminisztrációs bo-
nyodalmak megszüntetésével, illetve a je-
lentési kötelezettségek könnyítésével. A
rendszer bevezetésével a betegbiztonság és
a hozzáférhetőség egyaránt javulhat, vagyis
csökkenni fognak a váróban a sorok. A szü-
lők még inkább biztosítva érezhetik majd
magukat afelől, hogy gyermekeik adatait az
arra legilletékesebb szakemberek veszik
fel, és a jobb közérzet hatékonyabb munká-
hoz is vezethet. A gyerekek szintén más-
képp érezhetik magukat mostantól a kór-
házban, hiszen az internethez való hozzáfé-
rés a betegséggel járó kényszerű szabadidő
eltöltését is elviselhetőbbé teheti.

A főigazgató kiemelte, hogy a korszerű
rendszer tulajdonosaként mostantól kö-
vetendő mintaként állnak a szakmai
közönség előtt, hiszen az egészségügyi el-
látás környezetében az elmúlt nehéz idő-
szak után lassan a szakmai építkezésre, az
uniós pénzek felhasználására terelhető a
hangsúly. Az adományozott rendszer a vi-
lágszínvonalat Magyarországra eljuttatva
valósul meg az intézmény reményei sze-
rint, és ezzel is követendő fejlesztési utat
mutat a hazai betegellátó intézmények
számára.

Intézményen innen és túl
Papp István, a Cisco Magyarország re-
gionális igazgatója kiemelkedő sikernek
nyilvánította az adományozás megvaló-
sulását. A szakember megosztotta hall-
gatóságával a fejlettebb észak-amerikai
internetezési szokások kutatásának
eredményét, mely szerint az amerikai
felhasználó második leggyakoribb célja
a világháló segítségével az egészségügyi
szolgáltatásokról való tájékozódás. Egy
korszerű informatikai rendszer amellett
hogy hatékonnyá és versenyképessé te-
heti a kórházakat, azt is elősegítheti,
hogy az adott intézményben felhalmo-
zódott tudás és szolgáltatási csomag át-
léphesse a kórház falait, és akár konti-
nensek határait. Az orvosi szakma és az
informatikát biztosító cégek együttmű-
ködése egyedülálló lehetőségeket te-
remt a betegellátás szintjének növelésé-
re és az egészségügyi intézmények gaz-
daságosabb működtetésére. Európában,
így Magyarországon is igény van a kap-
csolattartás új dimenzióira – hívta fel a
figyelmet Papp István.

A Magyar Telekom és a T-Systems törté-
netében megszokott dolog az egészségügy
támogatása, a Bethesda Gyermekkórház
számára biztosított adomány azonban ki-
emelkedőnek és szokatlannak számít a
beruházott összeg nagyságrendjét és a tá-
mogatás tárgyát tekintve – vélekedett
Tankó Zoltán vezérigazgató-helyettes. A
jelenleg megvalósuló rendszer ugyanis
bármilyen korszerű diagnosztizáló vagy
gyógyító eszköznél hosszabb távon
hasznosítható, hatása pedig a betegellátás
egész folyamatára kiterjed.

A vezérigazgató-helyettes szerint egy
kórházban a gyerekek szempontjából a
legjelentősebb értékek közé tartozik,
hogy ne kelljen sokat várni, és hogy a
beteginformációk egy másik intézetből
is a gyógyító rendelkezésére álljanak.
Mindez nem csupán a szervezésen, ha-
nem az informatikai rendszer fejlettsé-
gén is múlik. Elsősorban a páciensfoga-
dó készség javulása, a betegek ellátási
idejének csökkenése, az intézet gazda-
ságos működtetésének elősegítése – pél-
dául a telefon- és adminisztrációs költ-
ségek visszaszorításával – erősítették
meg a T-Systems munkatársait abban,
hogy az egészségügyben ezt a szokásos-
nál bonyolultabb, ám nagyvonalúbb tá-
mogatási formát válasszák. Hiszen mi-
nél több egészségügyi intézményben
építik ki a korszerű informatikai rend-
szer kórházi ellátásra szabott változatai-
nak valamelyikét, annál jobb, egysége-
sebb és megbízhatóbb lesz az országban
a betegellátás.

Tankó Zoltán és Papp István átadja az adományt dr. Velkey Györgynek, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának
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Dr. Ralph Steinman 1973-ban dr. Zavil
Cohnnal együtt tette meg áttörést hozó
felfedezését. Az immunrendszer műkö-
désének egyik alaptétele volt már az ötve-
nes években is, hogy az immunrendszer
egyes sejtjei, az ún. limfociták sajátos és
specifikus receptoraikkal felismerik az
antigéneket, és azokra immunválasz ki-
fejtésével válaszolnak. Egy fontos kérdés
azonban megválaszolatlan maradt évtize-
dekig: az, hogy hogyan mutatódik be az
antigén az immunrendszer sejtjeinek.
Melyik az a sejttípus, amely feldolgozza
és felszínére „kirakva” prezentálja a szer-
vezetbe bekerülő kórokozókból származó
és egyéb antigéneket? A hatvanas évek
végén világossá vált, hogy az antigénre
adandó immunválaszhoz addig nem defi-
niált és azonosított sejtek szükségesek,
amelyek a lépből származnak, és hason-

lóak lehetnek a falósejtekhez, azaz
makrofágokhoz. Dr. Steinman megvizs-
gálta a lépből származó sejteket, és rá-
bukkant egy ritka sejttípusra, amely nyúl-
ványokkal rendelkezik, és igen aktív. A
sejtek sajátos alakja miatt nevezte el eze-
ket dentritikus sejteknek. Steinman pro-
fesszor ezek után azzal a hipotézissel állt
elő, hogy a dentritikus sejtek az immun-
rendszer kulcsfontosságú sejtjei, és leg-
fontosabb funkciójuk az antigének felvé-
tele, feldolgozása és bemutatása az im-
munrendszer sejtjeinek. Ezt az elgondo-
lást hosszú ideig kétkedve fogadták, úgy
gondolták, hogy a sejtek kis száma ellent-
mond annak, hogy meghatározó szere-
pük legyen az immunrendszer szabályo-
zásában. Dr. Steinman és kollégái azon-
ban bebizonyították, hogy ezek az aggo-
dalmak alaptalanok, és a dentritikus sej-
tek valóban karmesterei az immunitás-
nak. Nemcsak a kórokozókkal szembeni
immunválasz szervezésében van ezeknek
a sejteknek szerepe, hanem az immunvá-
lasz másik oldalának, a sajáttal szembeni
toleranciának a kialakításában is. Éppen
e kettősség teszi lehetővé, hogy terápiás
célokra is felhasználják ezt a sejttípust,
például autoimmun betegségek esetében.

Az utóbbi években dr. Steinman és
munkatársai új vakcinációs eljárások
után kutatva annak a problémának a

megfejtésén dolgoznak, hogy hogyan
használhatók fel a dentritikus sejtek
különböző tumorok és vírusok, többek
között a HÍV elleni immunválasz kivál-
tásában.

Bár dr. Steinman még soha nem járt
Debrecenben, és nincs közvetlen tudo-
mányos kapcsolata egyetemünkkel, felfe-
dezéseit több szinten is hasznosítjuk.
Egyrészt alapkutatások folynak a dentri-
tikus sejtek biológiájának jobb megértése
érdekében a DE OEC Immunológiai, vala-
mint Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Intézetében dr. Rajnavölgyi Éva, illetve
dr. Nagy László vezetésével, másrészt az
egyetemünkön működő Sejtterápia Klini-
kai Központ dr. Hunyadi János irányítása
alatt éppen a Steinman professzor által
felfedezett és alkalmazott módszereket
használja tumoros betegek tumorellenes
immunválaszának kiváltásával.

Dr. Steinman munkássága kitűnő pél-
dája annak, hogyan válhat egy alapkuta-
tási felfedezés klinikai jelentőségűvé, és
később hogyan hasznosítható a gyógyí-
tásban. Különösen figyelemre méltó az,
ha valaki, dr. Steinmanhoz hasonlóan,
maga tudja e folyamat javát végigvinni.

DEBRECEN DÍJ  A MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNYÉRT

Aki felfedezte a dentritikus sejteket
Steinman professzor a New York-i Rocke-
feller Egyetemen kutat és tanít. Évtizedek
óta foglalkozik az immunrendszer egyik
legfontosabb, 1973-ban általa felfedezett
sejttípusával, annak működésével és klini-
kai gyakorlatban történő alkalmazásának
lehetőségével.

„Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért”

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma
2003-ban nemzetközi díjat alapított a molekuláris orvostudo-

mány területén: „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” (angolul:
„Debrecen Award for Molecular Medicine”) névvel. A díj évenkénti adományozásá-
val az orvostudományi kutatások fejlődéséhez kiemelkedően hozzájáruló kutató-
kat kívánja elismerni. A díjat minden ősszel olyan nemzetközileg elismert kutató
vagy kutatócsoport kapja, akinek a munkája lényeges előrehaladást eredményezett
a molekuláris orvostudomány területén. A díj összege 10 000 euró. A jelölést egy
tizenkét főből álló csoport végzi, melynek tagjai kiemelkedő orvosok, professzorok
és orvosbiológus-kutatók. A díjazott 2003-ban Professor J. Craig Venter volt, aki
megfejtette az ember teljes örökletes információtartalmának, az emberi DNS-nek a
nukleotidsorrendjét. A kitüntetést 2004-ben Professor Sir Philip Cohen angol kuta-
tó kapta, aki eredményeire alapozva létrehozta az élettudományi kutatásokra épü-
lő biotechnológiai ipart is, melynek részesedése lakóhelyén a város gazdaságában
16%. A bizottság a díjat 2005-ben dr. Thomas A. Waldmann-nak ítélte, aki úttörő
munkát végzett az immunválasz szabályozása molekuláris mechanizmusának ku-
tatásában, és akinek az eredményei alapján súlyos immunbetegségek, tumorok,
fertőzések gyógyítására nyílik lehetőség.

F Ó K U S Z

Dr. Ralph M. Steinman
1943-ban született Mont-
realban. Kitüntetéses or-
vosi diplomáját 1968-ban

kapta meg a Harvard Egyetem Orvoskarán. Rezi-
densi éveit követően 1970-ben a Rockefeller
Egyetem munkatársa lett, ahol a Laboratóriumi
Sejtfiziológiai és Immunológiai Intézetben tanár-
segédként, majd adjunktusként, 1988-tól pedig
professzorként dolgozik. 1995-ben munkásságá-
ért megkapta a Henry G. Kunkel professzorról el-
nevezett, magas tudományos kitüntetést. 1998-
tól a Chris Browne Immunológiai és Immunbeteg-
ségek Központjának igazgatója. Emellett nemzet-
közileg elismert szakmai folyóiratok szerkesztője,
illetve tanácsadó testületének tagja. Számos
AIDS-, hepatitis- és rákkutatással foglalkozó tudo-
mányos szervezet, intézmény, alapítvány tagja, il-
letve tudományos tanácsadója. Kiváló európai
egyetemek díszdoktora, illetve levelező tagja, az
Amerikai Tudományos Akadémia Orvostudomá-
nyi szekciójának rendes tagja.

P Á L Y A K É P

DR. FUXREITER MARGIT

tanácsos, DE OEC, Külső Kapcsolatok központvezető
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A MAK elnöke, dr. Ferenczy-
Nagy István az ünnepélyes
megnyitón elmondta: a kiállí-

tás megrendezésével szán-
dékunk az volt, hogy kor-
társ művészek alkotásai-
nak és gondolatainak be-
mutatásával felhívjuk min-
denki figyelmét arra a ha-
talmas tehetségre és ér-
tékre, melyeket a köztünk
élő alkotók képviselnek,
akik munkáiból minden
magyar ember meríthet,
és amelyeket mindenki
magáénak érezhet. 

Kiállításunkkal az utca
emberét kívánjuk meg-
szólítani, azokat, akik
nem, vagy csak keveset
járnak múzeumba, kiállí-
tásokra, akikhez a kultú-
ra, a művészet csak rész-
ben jut el. 

Béres Klára, a Béres
Alapítvány elnöke hozzá-
fűzte: a Béres Alapítvány
működésének 14 éve alatt
mindig kiemelt figyelmet
fordított a magyar kultu-
rális értékek őrzésére, e
célt segítő művészekre,
programokra. Támogatot-
tai között mindig megta-
lálhatók a hazai művé-
szek, művészeti csopor-

tok. Nagy öröm, hogy most a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett, a
maga nemében egyedülálló kiállítás
mellé állhattunk. Összefogással, egy
köztéri, kortárs összművészeti kiállí-
tással szeretnénk hozzájárulni a művé-
szet és a művészek ünnepéhez. 

Az egy hónapig tartó kiállításon, ami
az Arany János úti metró aluljárójában
a mozgólépcsők melletti hirdetési felü-
leteken jelenik meg, a kortárs képző
és iparművészeti alkotások papíralapú
reprodukciói kerülnek bemutatásra,
egyegy irodalmi üzenettel társítva.

A kiállításra felkért alkotókat – több
művészeti ág és az irodalom jeles kép-
viselőiből – dr. Fabényi Júlia művészet-
történész, kurátor és Feledy Balázs,
művészeti író szakmai tanácsai alapján
választottuk ki.

A megnyitóünnepségen közreműkö-
dött: Pozsgai Zoltán színész, Zalán Bar-

bara, Csengey, Mensáros és Gel-
lértdíjas szavaló, Lajtha Quartett és
Dresch Quartett, Dream Team Színház
és Lincenboln Maximilian és Társai.

A kiállító képző és iparművészek:
Benczúr Emese képzőművész, Berentz
Péter  grafikusművész, Cseke Szilárd
festőművész, Czimbal Gyula fotómű-
vész, Erdélyi Eta festőművész, Ferdi-
nánd Judit grafikusművész, F. Orosz
Sára keramikusművész, Forster Jakab
festő és grafikusművész, Fóth Ernő
festőművész, Futó Tamás grafikusmű-
vész, Hauser Bea textilművész, Har-
tung Sándor festőművész, Huszár And-
rea szobrászművész, Losonczy István
festőművész, Kokas Ignác festő-
művész, Kő Pál szobrászművész,
Makovecz Anna festőművész, Menasá-
gi Péter szobrászművész, Molnár Gyu-
la tervezőgrafikus, Nagy Márta kerami-
kus, porcelántervező iparművész,

Orosz István festő és grafi-
kusművész, Oroszy Csaba
festőművész, Paizs László
festőszobrászgrafikus-
művész, Serényi H. Zsig-
mond festőművész, Si-
monffy Márta textilmű-
vész, Stefanovits Péter
grafikusművész, Székelyi
Kati textilművész, Sz-
ervátiusz Tibor szobrász-
művész, Varga György fes-
tőművész, Zöld Anikó fes-
tőművész, Zsankó László
festő és grafikusművész.

Az idézett kortárs írók,
költők: Ambrus Lajos, Baj-
tai András, Balla D. Károly,
Baranyi Ferenc, Beney Zsu-
zsa, Büki Attila, Filip Ta-
más, Györgypál Judit, Hor-
váth Lajos, Jánk Károly,
Lator László, Kántor János
Kurszán, Kalotai Zsófia,
Karig Sára, Képes Gábor,
Király László, Kréher Pé-
ter, Krusovszky Dénes, Ta-
tár Sándor, Poós Zoltán,
RónaiBalázs Zoltán, Szabó
Magda, Szilágyi Ákos, Tóth
Krisztina, Várady Sza-
bolcs, Vári Attila, Virág
László.

RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL 

Értékek az utca emberének
2007-ben 184 éve, hogy 1823. január 22-
én Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz
megírását. Ennek emlékére ezt a napot
1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ün-
neplik. Ilyenkor sokan, sokféle módon pró-
bálnak megmutatni, átadni valamit kultu-
rális, művészeti életünk értékeiből. Külön-
böző rendezvények emlékeztetnek minket
évezredes hagyományainkra, gyökere-
inkre, múltunkra, jelenünkre. Ennek a
gondolatnak a jegyében született meg
a Magyar Alkotóművészeti Közalapít-
vány és a Béres Alapítvány közös, egye-
dülálló rendezvényének ötlete. A 2007.
január 21én este megnyílt kiállítás fővéd-
nöke Sólyom Erzsébet asszony.

Molnár Gyula: Anna nem szereti a cigit
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Az Európai Gyógyszerértékelési
Ügynökség (EMEA) megha-
tározása szerint a termék és

a hozzákapcsolódó információ kizárólag
együtt testesíti meg a gyógyszert, azaz a
gyógyszer szinte semmit nem ér tájé-
koztatás nélkül. Egyre több tudományos
vizsgálat bizonyítja, hogy ez valóban így
van: a gyógyszerrel történő gyógyítás
eredményessége jelentősen nő, ha a be-
tegek megértik és átérzik a terápia szük-
ségességét és lényegét.

Az információs társadalom egyik
meghatározó jellemzője, hogy megter-
melt javaink jelentős része információ
és a különböző vizsgálatok azt mutatják,
hogy a hasznosulás alapfeltétele a
gyógyszerek esetében is a hiteles, meg-
bízható és gondosan célba juttatott infor-
máció. Egyre inkább látjuk, hogy magát
a gyógyszert nem lehet pusztán a ható-
anyag és az ár kérdésére korlátozni, a
páciensek számára biztosított személyre
szóló, illetve tanácsadás keretében meg-
osztott információ kiemelkedően fontos.

Nemzetközi tapasztalatok szerint az
új gyógyszert kapó krónikus betegek
28 százaléka a 10. nap után abbahagyja
a gyógyszerszedést. Ez az arány idővel
fokozódik – 7-12 hónapon belül már a
páciensek 70 százaléka áll le krónikus
betegségére kapott gyógyszereinek sze-
désével. 

A GfK LHS Healthcare hazai vizsgála-
tai szerint a páciensek számára tervsze-
rűen és átfogó módszerekkel eljuttatott
információ a krónikus betegségek keze-
lési hatékonyságát jelentős mértékben
képes növelni. Magas vérnyomás-beteg-
ség esetében például a betegeknek éle-
tük végéig szedniük kellene vérnyomás-
csökkentő gyógyszereiket, azonban át-
lagosan csupán 9 hónapig szednek egy
gyógyszert. Az orvos és a beteg együtt-

működését javító programokkal – ilyen
például a Nemzeti Népegészségügyi
Program részeként futó „Éljen 140/90
alatt!” program – ugyanakkor jelentő-
sen, akár 65 százalékkal is növelhető a
gyógyszerszedési idő. 

A gyógyszertámogatás költségét vise-
lő biztosítók kiadásai azonban a gyógy-
szerek nem megfelelő ideig való szedé-
séből adódóan nem feltétlenül csökken-
nek. A GfK LHS Healthcare felmérései
szerint ugyanis azoknak a betegeknek
az aránya, akik krónikus betegségük ke-
zelésére rendelt gyógyszerük szedését
idő előtt abbahagyják és emiatt rövide-
sen kórházi kezelésre szorulnak, 5-20
százalék között mozog. Ez pedig na-
gyobb kiadás a biztosítónak, a páciens
munkaképtelensége miatt ráfizetés a
gazdaság számára, illetve kudarc az or-
vos számára, hiszen nem tudta megfele-
lően ellátni betegét. A beteg pedig nem
érti, miért került kórházba, pedig orvos-
nál is járt.

„Az orvos-beteg kapcsolat a mai gya-
korlatban ritkán foglal magában együtt-
működést akár a terápiára vonatkozóan.
Amennyiben mellérendelt kapcsolat

alakul ki és közös döntés születik a terá-
piáról, úgy a páciens jobban tud alkal-
mazkodni a kezelés követelményeihez”
– fejtette ki dr. Lantos Zoltán, a GfK
LHS Healthcare divízióvezetője. Ez an-
nak következménye, hogy a páciens
több információval rendelkezik, mint
azok, akik csak utasítást kapnak. Így
maga is jobban megérti, átgondolja a le-
hetőségeit, és úgy érzi, hogy a végül kö-
zösen kiválasztott kezelés a számára
legalkalmasabb, tehát hűségesen követi

azt. Nem csak a terápiájában alkalma-
zott gyógyszer adagolását tartja be pon-
tosabban, hanem hosszabb ideig is
használja a gyógyszert, ami által na-
gyobb egészségbeli haszonhoz jut.

A GfK LHS Healthcare egyhetes ke-
zelésre szoruló betegeket követő vizs-
gálatában a kontrollcsoportnak felírták
a gyógyszert, elmondták a tudnivaló-
kat, és egy hét múlva visszarendelték
őket. A másik csoportban annyi volt a
különbség, hogy a felírást követő har-
madik napon a nővér telefonon érdek-
lődött a páciens hogylétéről és arról,
szedi-e a gyógyszert. Meglepő volt a
különbség a követés végén: a kontroll-
csoportban 23,7 százalékos volt az
együttműködés mértéke, a másikban
pedig 92,1 százalékban működtek
együtt a betegek a terapeutával.

A páciensek együttműködési hajlan-
dósága egyhetes kezelésre szoruló bete-
gek követéses vizsgálatában, 2005

„Egyre több adat áll rendelkezésünkre
arról, hogy a páciensek általában elég
érettek ahhoz, hogy felelősséggel válasz-
tani tudjanak a számukra javasolt lehető-
ségek közül, amennyiben tájékozottak a

terápia előnyeiről és arról, hogy személye-
sen mit nyernek a kezeléssel” – vetette fel
dr. Lantos Zoltán. „A nemzetközi tapasz-
talatok fényében is joggal mondhatjuk te-
hát, hogy a kezelésben az emberi tényező
figyelembevétele, azaz a páciensek tájé-
koztatására fordított idő és energia fonto-
sabb szerepet tölt be az egészségügyi ellá-
tás eredményesebbé és gazdaságosabbá
tételében, mint a költségek megszorítása”
– fejtette ki véleményét a szakember.

Forrás: GfK LHS Healthcare
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Az orvos és beteg együttműködése 
A GfK LHS Healthcare vizsgálatai, vala-
mint nemzetközi tapasztalatok szerint az
orvos és beteg megfelelő együttműködé-
se esetén az egészségügyi ellátás ered-
ményesebb lehet és hozzájárulhat a mun-
kaképes idő kiesése és az esetleg komo-
lyabb beavatkozások okozta társadalmi
költségek csökkentéséhez.
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Ügyvezető igazgató úr, mi a vélemé-
nye az idei évről?
– Globális nézőpontból szemlélve az
eseményeket, rájövünk arra, hogy a vi-
lág gyógyszeripara átalakuló félben
van. Valószínűsíthetően az a modell,
ami az elmúlt évtizedekben a gyógy-
szeriparban működött, a következő
években nem lesz életképes.
Ebben a modellben két fő elem
a kutatás-fejlesztés és az érté-
kesítés. Eltérő okok miatt, de
mindkét terület felépítménye
recseg-ropog.

Kutatás-fejlesztés
Mi a probléma a kutatás-

fejlesztéssel?
– A kutatás-fejlesztés területén
az elmúlt évtizedben egyértel-
mű megtorpanás és átrendező-
dés tapasztalható. A földrajzi
súlypont változik, a gyógyszer-
ipari kutatás-fejlesztés európai
túlsúlya megszűnt és áttevő-
dött Észak-Amerikába. Ez a
tendencia számokban kifejez-
ve azt jelenti, hogy tíz új mole-
kulából hármat találnak fel Eu-
rópában, a maradék döntő ré-
szét pedig az Egyesült Álla-
mokban.

Nem lehet, hogy ez az óriási
költségnövekedés eredménye?
– Való igaz, hogy a kutatás-fej-
lesztési tevékenység költség-
szintje hihetetlen mértékben
megnövekedett. Ma köny-
nyebb és olcsóbb egy embert feljuttatni
a Holdra, mint egy sikeres, új moleku-
lát kifejleszteni, amelynek átlagos költ-
sége megközelíti az egymilliárd dollárt.
Persze, a költségek növekedése mögött
nagyon sok tényező áll, például a sok-
kal nagyobb hatósági szigor, amely
újabb és újabb, nagy létszámú vizsgála-

tokra készteti a gyógyszercégeket. A
költségeket tovább növeli a biotechno-
lógia előretörése. A világ gyógyszeripa-
rának tíz vezető készítménye között egy-
re nő a biotechnológia készítmények
száma. Ráadásul ezek nagyon magas
áron, speciális indikációban érkeznek.

Milyen megoldást találnak a költ-
ségnövekedésre?
– A kutatás-fejlesztésben tapasztalt
változások a nagy gyógyszeripari cége-
ket mindenképpen váltásra kényszerí-
tik. Naponta érkeznek hírek K+F
együttműködésekről, hihetetlen a ver-

seny, a cégek folyamatosan próbálnak
ígéretes hatóanyagokat megvásárolni,
mert ha nem megy házon belül, meg-
próbálják kívülről megszerezni. A vál-
tozások kényszerítően hatnak a gyógy-
szercégekre. A GSK úgy reagált a válto-
zási folyamatra, hogy saját K+F tevé-
kenységét a biotechnológiai cégek min-

tájára átszervezte, kis szeletekre fel-
szabdalta, és érdekeltségi viszonyokat
teremtett a kutatás-fejlesztésben, ami
kezdi meghozni az eredményét. Egyéb-
ként a külső elemzők szerint a GSK-
nak van az egyik legjobb kutatás-fej-
lesztési pipeline-ja, azaz a fejlesztés
alatt álló molekulák összessége.

Értékesítés
Milyen globális gondok jelentkeznek

az értékesítésben?
– Hatalmas költségek folynak a marke-
ting és értékesítési költségvetésbe. Sok

cégnél akár több is, mint ami a
kutatás-fejlesztésre szánt ösz-
szeg. Ez az arány tarthatatlan,
mert mi elsősorban azért va-
gyunk, hogy új gyógyszereket
fejlesszünk. De nem csak a
nagyságrenddel van baj, hanem
az értékesítés minőségével. A
régi paradigma szerint a meny-
nyiség, a zajszint számít iga-
zán, azaz, ha az értékesítői há-
lózatokban minél több orvoslá-
togatóval visszük el az üzenetet
az orvoshoz, annál többet fo-
gunk eladni. Ez azonban több
ok miatt is átalakul. Az értéke-
sítői munka telítettségi szintet
ért el a fejekben és a társadalmi
tűrőképességben. A szakmai-
ság kerül előtérbe, és a mennyi-
ség helyett sokkal inkább az ér-
tékesítési hálózat hatékony
működése válik fontossá. Nem
véletlen az, hogy jelentős
gyógyszeripari cégek akár több
ezer állást is megszüntetnek, és
ezek nagy része orvoslátogatói
állás. Ha ebben sikerül változ-
tatni, hatékonyabb, új gyógy-
szereinket alacsonyabb marke-
ting zajszinttel tudjuk megje-
lentetni a piacon, az a reputáci-

ónkra is pozitívabban hathat.

Ez a globális kép. De mi történik
Magyarországon?
– Nagyon érdekes, hogy egy ilyen nem-
zetközi kontextusban mi történik itthon.
Egyrészt a gyógyszeripart nagyon ke-
mény külső hatások érik, ami a folyama-

ELÉBE MENNI A VÁLTOZÁSOKNAK

Átalakulás és cselekvés
Leitner Györggyel, a GlaxoSmithKline
Kft. ügyvezető igazgatójával az elmúlt év
eredményeiről és 2007 kihívásairól be-
szélgettünk.

Leitner György
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tot Magyarországon is, akarva-akaratla-
nul felerősíti. Itthon hatalmas tehernö-
vekedést tapasztalhatunk az előző évek-
hez képest. A gyógyszeripari cégek jóval
nagyobb részarányban kényszerülnek az
OEP büdzséjét finanszírozni. Ez az el-
múlt két-három évben, amikor a kor-
mányzat és a gyógyszercégek együttmű-
ködtek, még tartható volt, idén viszont
az együttműködés minden szintet alul-
múl, és az eddigi terhek többszöröződé-
sét fogjuk tapasztalni. Gondoljunk csak
a 12 százalékos adóra, amit a támogatás
alapján kell megfizetni, vagy a sávos be-
fizetésre, ami a gyógyszeripar olvasatá-
ban alkotmányellenes, hiszen kalkulál-
hatatlan, kiszámíthatatlan, másoktól
függő befizetés, vagy akár az orvosláto-
gatói regisztrációs díjra, ami szintén
diszkriminatív lépés.

Hogyan tudják kezelni a jelenlegi
helyzetet?
– Ezek a lépések, az egyéb promóciós
megszorításokkal együtt, abba az irányba
mutatnak, hogy az itthoni cégeknek is át
kell értékelniük a működésüket. Ez azért
nem baj, mert a nemzetközi piacokon is
éppen ez történik. Teljesen világos, hogy
Magyarországon is változni fog az értéke-
sítési és marketing modell, ami a jelenleg
itthon működő 2700 orvoslátogatót is
érinti majd. Ezek a folyamatok katalizál-
ják a változásokat a gyógyszeriparon be-
lül. Annak örülünk, hogy a modell válto-
zó félben van, azzal azonban aktívan vi-
tatkozunk, hogy a megismert diszkrimi-
natív módon vezetik be a változásokat, és
a számlát gyógyszeriparnak kell állnia.
Miért nem állja a számlát például a do-
hányipar, vagy azok az iparágak, ame-
lyeknek köze van a társadalom egészségi
állapotának romlásához?

2006 és a GSK
Hogyan érintik Önöket a változá-

sok?
– Cégünket is arra késztetik a változá-
sok, hogy átértékeljük itthoni tevékeny-
ségünket. Ennek első lépéseként de-
cemberben, nagy sajnálatunkra, negy-
ven munkahelyet megszüntettünk. A
tervezhetetlen, kiszámíthatatlan kör-
nyezet bizony nagyon rosszat tesz, és
egyáltalán nem segíti elő gödöllői vakci-
naüzemünk további bővítését, amely
terveinkben egyértelműen szerepelt.

Leállnak az üzembővítéssel?
– A jelenlegi környezetben egyáltalán
nem tudunk vakcinaüzemünk bővítésén

gondolkodni. Ez azért sajnálatos, mert
az első, megvalósult fázis igazán hasz-
nos a magyar gazdaságnak. Munkahe-
lyeket teremtettünk, új technológiákat
vezettünk be, és jelentős mértékben nö-
veltük az ország exportját. Jó lenne a si-
keres üzemet tovább bővíteni, de a jelen-
leg helyzetben ez fel sem merül.

Milyen volt a tavalyi évük?
– 2007 februárjában, megélve az el-
múlt hetek változásait, némiképp
anakronisztikus azt mondani, hogy az
elmúlt év a GSK számára sikeres volt.
Ám azt nem érdemes elhallgatni,
hogy vakcinaüzemünk átadása sikert
jelent, és jelentős mérföldkő néhány
új termékünk piaci bevezetése is.
Olyan új gyógyszereket tudunk a ma-
gyar orvosok és betegek rendelkezé-
sére bocsátani, amelyek hiánypótlóak
a maguk területén. Ilyen például a 2-
es típusú diabétesz ellátásban az
Avandamet nevű gyógyszerünk, amely
rövid időn belül a második legna-
gyobb forgalmú készítmény lett pia-
cán. Hasonló újdonság a rotavírus el-
leni védőoltásunk is, amely a csecse-
mők hospitalizációját nagymértékben
csökkentheti.

Jövő
Milyen célokat fogalmaznak meg

2007-re?
– Az ismert okok miatt egyáltalán nem
vagyunk optimisták az idei évet illető-
en. Úgy tűnik, a cég fontos gyógyszerei
a korábbiakhoz képest sokkal restriktí-
vabb felírhatósági kategóriába kerül-
tek. Például az asztma területén hasz-
nált, a nemzetközi terápiás protokollok
által ajánlott kombinációs készítmé-
nyünk, a Seretide január közepe óta
szinte egyáltalán nem használható, de
több hasonló pozícióromlást szenved-
tünk el. Az sem látszik, hogy a cég
2007-ben megjelenő új készítményei,
hogyan tudnak a magyar gyógyszerpia-
con támogatással megjelenni. Például
ilyen a Tykerb nevű onkológiai készít-
ményünk, amely melldaganatok gyó-
gyítására szolgál, illetve kérdéses az is,
hogy a nyár folyamán itthon megjelenő
méhnyakrák elleni védőoltásunk
mennyire terjedhet el a jelenlegi finan-
szírozási helyzetben. Szeretnénk elke-
rülni, hogy e készítményekhez csak a
jómódú lakosság juthasson hozzá.

Hogyan vélekedik a fekvőbeteg-ellá-
tó rendszer átalakításáról?

– Az átalakítás módjával egyáltalán nem
vagyunk megelégedve, azzal viszont a
kórházi szakmával összhangban egyetér-
tünk, hogy a magyar kórházi ellátást
mindenképpen racionalizálni kell. Eköz-
ben, az elmúlt hetek tapasztalatai alap-
ján szomorúsággal tölt el, hogy az általá-
ban véve szükséges és jónak mondható
egészségügyi reformlépéseket mennyire
hiteltelenül és hihetetlenül rosszul kom-
munikálják. Persze, az utóbbi időben
már jó példát is láttam, a kórházfejlesz-
tésről és a gyógyszerárakról szóló minisz-
tériumi kiadványokat, amelyek dicsére-
tes próbálkozások. Az az egyetlen prob-
léma, hogy fél évvel ezelőtt azzal kellett
volna kezdeni, hogy ezeket a kiadványo-
kat ötmillió példányban eljuttatják a la-
kossághoz.

Milyen üzenetet tud megfogalmazni
erre az évre a magyar kórházak munka-
társainak?
– Az elmúlt tizenkét évben, amióta eb-
ben a székben ülök, a GSK életében
rengeteg változás történt, számtalan
változási folyamatban vettünk részt.
Túléltünk egyesüléseket, kríziseket, az
ideihez hasonló pofonok miatt a szer-
vezet teljes átszervezését is. Szóval
van némi tapasztalatom a változásme-
nedzsmentben, és a magyar kórházak
munkatársai számára azt tartom a leg-
fontosabb üzenetnek, hogy egy válto-
zási folyamatnak, akár a jelenlegi krí-
zishelyzetben is, számtalan pozitív ha-
tása van, mert mindenkit rákényszerít
arra, hogy alapjaiban kérdőjelezze
meg az addigi működést, és rákény-
szerüljön a változásra, egyben a poten-
ciális fejlődésre.

Kényszerből kell cselekedni?
– Érdekes tankönyi példa a változás-
menedzsmentre az égő tengeri olajfúró
toronyról szóló történet, mely szerint
csak azok a munkások élték túl a tüzet,
akik a háborgó tengerbe vetették ma-
gukat. A vezetők felelőssége, hogy tu-
datosítsák az emberekben, hogy ég a
torony, akár láthatóak a lángok, akár
nem. A változásnak magunkban kell
elindulnia, mert akkor lesz csak sike-
res a teljes folyamat: a magyar egész-
ségügy. Változhatunk külső körülmé-
nyek hatására is, ám mindig az a leg-
jobb, ha elébe tudunk menni a változá-
soknak.
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A kifejlesztett megoldások mára elju-
tottak a raklapok automatikus azo-
nosításától egészen a gyógyszerek

egyedi nyomon követhetőségéig, melynek
következtében a gyártástól a végfelhaszná-
lóig ellenőrizhetővé vált a termék útja.

A gödöllői kastélyban megrendezett
konferencián a meghívott előadók bemu-
tatták az új eljárás megvalósítására vállal-
kozó cégek hozzáadott szolgáltatásait és
fejlesztéseit.

Azonosítás-történelem
Az első gyógyszeripari raklap-azonosítási
kísérletek 2005 tavaszán kezdődtek el az
Állami Nyomdánál. A második generációs
RFID-rendszerek tesztelése 2005 telén már
termék szinten is esedékessé vált.

Egy évvel később megkezdődött az „in-
telligens gyógyszerdoboz” termékfejleszté-
se a Kner Nyomda és az Állami Nyomda
közös gondozásában.

Az innováció 2006 őszén fejeződött be.
Ekkor fogott össze a termékszintű alkal-
mazás bevezetésének elősegítésére az Álla-
mi Nyomda Nyrt., Kner Packaging Kft.,
ODIN Technologies Budapest, Oracle
Hungary és a GS1 Magyarország Kht. A
cégcsoport azóta együtt szervezi az RFID-t
bemutató rendezvényeket.

Szakmai háttér
A technológia hazai gyógyszeripari beve-
zetéséhez szükséges szakmai hátteret a
Teva Magyarország Zrt. biztosítja. A gö-
döllői konferencia résztvevői a gyógyszer-
cég logisztikai központjába is ellátogattak,
ahol lehetőségük nyílt arra, hogy megte-
kintsék, miként biztosítják RFID-mód-
szerrel, korszerűen a készítményeket.

A szervezők bemutatták, miként zajlik az
automatikus raklap-azonosítás, a gyógy-
szerek egyedi nyomon követése, valamint
a biztonsági hologramok és grafikák alkal-
mazása. A TEVA a fejlesztések kezdetétől,
elsőként vállalkozott a rádiófrekvenciás
azonosítás hazai alkalmazásának tesztelé-
sére a gyógyszercégek közül.

A cégek szerepe
A gyógyszerdobozokat a békéscsabai Kner
Packaging Kft. és az Állami Nyomda Nyrt.
közreműködésével látják el RFID-
azonosítókkal. Az ilyen módon kezelt
gyógyszeres dobozok nyomon követhetővé

válnak teljes életútjuk során. A biztonsági
nyomdaipari és informatikai megoldáso-
kat szállító Állami Nyomda Nyrt. a gyógy-
szeripari RFID-alkalmazásokat 2005 óta
kutatja, és mint előadásában Rácz László,
a cég RFID-tanácsadója hangsúlyozta, az
időt most látják elérkezettnek a bevezetés-
re. Az eljárás során a Kner Nyomdával kö-
zösen fejlesztett „intelligens gyógyszer-
dobozokba” építik be az RFID-azono-
sítókat nyomdaipari eljárással. A Kner
Packaging Kft. szakembergárdája az Álla-
mi Nyomda közreműködésével fejlesztette
ki a gyógyszeripari csomagolóanyagok kö-
vetkező generációs változatát. Az innová-
ció eredményeképp ma már külön RFID-
azonosítóval lehet a gyógyszergyáraknak
szállított gyógyszeres dobozokat ellátni.

A gyógyszerek egyedi azonosításáról és
a nyomon követhetőség nemzetközi szab-
ványainak betartásáról az EPCglobal

Hungary (GS1 Magyarország Kht.) gondos-
kodik: a cég az RFID-technológiában hasz-
nált elektronikus számozási rendszer szab-
ványosítója, valamint a nyomon követéshez
szükséges háttér adatbázis biztosítója.

A rádiófrekvenciás infrastruktúra haté-
kony tervezését és kiépítését az Odin Bu-
dapest vállalja az ellátási lánc egyes hely-
színein: a gyógyszergyártó vállalatoknál, a
logisztikai központokban és gyógyszertá-
rakban. Az Oracle Hungary az ODIN által
telepített infrastruktúra és az EPCglobal
adatbázis szoftveres illesztésében műkö-
dik közre.

Az eljárást a JURA Security Printing
márkavédelmet segítő biztonsági grafikái
és hologram megoldásai teszik teljessé.

Működési elvek
Rácz László a bizalom és a hitelesség meg-
teremtésének céljával kiépített rádiófrek-
venciás infrastruktúrát a gyógyszeripari lo-
gisztikában jelentőségteljes lépésként érté-
kelte. A szakember a rendszer hatékonysá-
gát bemutató előadásában elmondta, hogy
a gyógyszerek csomagolóanyagába épített
RFID-azonosító segítségével a készítmé-
nyek nyomon követése már a gyártáskor el-
kezdődhet. Az RFID-technológia alkalma-
zása javítja a működési hatékonyságot, hi-
szen az automatikus termékszintű nyo-
mon követhetőség mellett márkavédelmet
biztosít, valamint fejlett elektronikus adat-
feldolgozást tesz lehetővé a termékek élet-
útja során (automatikus átadás/átvétel).

A gyógyszeres dobozokba beépített
RFID-azonosítók jellemzőiként Rácz
László az egyedi termékazonosítást emelte
ki, melyet a gyártáskor a mikrochipekbe
égetett egyedi sorszám tesz lehetővé.

A mikrochip 96 bites memóriával ren-
delkezik az elektronikus termékkód
(EPC) rögzítéséhez. Az EPC-adatbázisnak
köszönhetően a termék eredetisége elekt-
ronikusan ellenőrizhetővé válik az érté-
kesítéskor.

További előny, hogy az RFID-tech-
nológiának köszönhetően egyszerre nagy
mennyiségű doboz azonosítható automa-
tikusan.

TERMÉKHAMÍSÍTÁS ÉS EREDET VÉDELEM A GYÓGYSZERIPARBAN

Rádiófrekvenciás azonosítás
Bizalom és Hitelesség címmel hirdették meg
azt a konferenciát, melyen a hazai gyógysz-
ergyártók és nagykereskedők megismerhet-
ték a gyógyszerek hamisítása ellen és a ter-
mékszintű nyomon követhetőség érdekében
kifejlesztett rádiófrekvenciás azonosítási
(RFID) rendszert. Az RFID gyógyszeripari al-
kalmazása hét cég közös munkája nyomán
valósult meg, tesztelése 2005 elején kezdő-
dött az Állami Nyomda vezetésével.

RADNAI ANNA 

újságíró

RFID-mikrochip
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Ma már úgynevezett funkcio-
nális MRI (fMRI) vizsgála-
tokkal igazolt tény, hogy

egy márka, amennyiben észlelt haszna
van, csökkenti adott termékek – így
gyógyszerek – vásárlásakor is a döntés
bizonytalanságát, érzelmi biztonságot és
relaxált tudatállapotot, azonosságtuda-
tot és lojalitást teremt. A hazai gyógysz-
er és egészségügyi kutatási szakma sze-
replője, a GfK LHS Healthcare kutatói
legutóbbi felmérésükben azt vizsgálták,
hogy a páciensek tájékozottake és ezál-
tal valóban érzékelhetővé válike szá-
mukra a kezelésük során alkalmazott
gyógyszerek haszna, illetve mi módon
kapnak tájékoztatást a vényköteles sze-
rekről. Különös jelentőséggel bírhat a
fenti kérdések vizsgálata ma, amikor az
IMS szerint évente mintegy 330 millió
doboznyi gyógyszer fogy és az Egészség-
ügyi Stratégiai Kutatóintézet adatai sze-
rint éves szinten közel 150 millióra tehe-
tő az orvosbeteg találkozók száma. 

A tájékozódás fő forrásaiként a kuta-
tás tesztelte az elsődleges információfor-
rásnak minősülő betegtájékoztatókat, il-
letve megfigyeléseket végzett, valamint
személyes interjúkat készített az orvosi
rendelőkben és patikákban.  

Az eredmények rávilágítottak arra,
hogy a betegtájékoztatókban a megkérde-
zettek közel háromnegyede (71 százalék)
számára egyáltalán nem világosak az
olyan szakmai információk, mint az adott
szer összetétele, 35 százalék említette a
hatóanyagról, 12 százalék pedig az adott
szer „családjának” tekinthető gyógyszer-
csoportról szóló információkat érthetet-
lennek. Ugyanakkor elgondolkodtató az a
tény, hogy a válaszadó páciensek mintegy
kétötöde számára (41 százalék) az sem de-
rül ki ezekből a tájékoztatókból, hogy az
adott vényköteles szert milyen más szerrel
nem szabad együtt alkalmazni. 

A betegtájékoztatókból szerzett vi-
szonylag korlátozott mennyiségű tájé-
koztatásra reagálva azonban 35 százalék
nem kívánt az orvoshoz további infor-
mációkért visszatérni, illetve 29 százalé-
kukban a betegtájékoztató elolvasását
követően felmerülő legfőbb kérdés az
volt, „hogyhogy ennyi E”adalékot tartal-
maz az adott szer.

Az orvosi rendelőkben az orvosbeteg
találkozást követően a kutatók szemé-
lyes interjút készítettek úgy az orvossal,
mint a páciensekkel arról, hogy milyen
problémát kezel az orvos és tudomása
szerint a páciens egy adott gyógyszerrel.
Mint az az alábbi táblázatból is kitűnik,
a páciensek rendelkezésére álló informá-
ciók részben korlátozottabbak – így pél-
dául a páciens adott gyógyszert „szívre”
szedi, az orvos azt vagy infarktus utóke-
zelésére, vagy szívelégtelenségre, esetleg
koszorúér betegségre rendeli – részben
nem fedik egymást –, a páciens úgy tud-
ja, asztmára szed gyógyszert, míg az or-
vos a nagyon hasonló tünetekkel jelle-
mezhető krónikus hörghurutra írt fel
gyógyszert.

A megkérdezés során a páciensek fe-
le nyilatkozott úgy, hogy a számára ren-
delt szer eredményeképpen javulást
érez, 12 százalék számára a gyógyszer
jó közérzetet biztosít, 12 százalék vér-
nyomásának csökkenéséről számolt be,
11 százalék „még nem tudta”, az adott
szer szedése milyen haszonnal jár majd
számára. A válaszadók 1 százaléka je-
lezte, hogy a neki rendelt gyógyszer
nem sok haszonnal jár, állandóan válto-
gatják a gyógyszereit; ugyanilyen arány-
ban hivatkoztak arra, hogy nyugalmat,
munkaképesség növekedését, biztonsá-
got, nyugodt alvást hoz számukra az
adott szer.

„Megállapíthatjuk, hogy ma Magyar-
országon a terápia során nagyon sok
esetben pontatlan vagy hiányos informá-
ció jut el a betegekhez kezelésükről” –
mondta el dr. Lantos Zoltán, a GfK LHS
Healthcare divízióvezetője. „A gyógy-
szer személyes haszna nem jelenik meg
a betegek számára, nem alakul ki ben-
nük belső motiváció, ami pedig  egy terá-
pia sikerességéhez, és az ennek során al-
kalmazott gyógyszerek szedéséhez elen-
gedhetetlen.”

A gyógyszertárakban végzett megfi-
gyelés során 92 esetből 62 esetben egy-
értelmű vásárlás történt, azaz a páciens
pontosan tudta, hogy mit – többségé-
ben megfázás elleni és vitaminkészít-
ményeket – szeretne vásárolni. 

A páciensek 30 esetben kérték ki a
patikus tanácsát, melyből 14 esetben a
páciens tisztában volt a kezelendő
probléma természetével. A patikus 12
esetben egy terméket javasolt, melyet a
páciens meg is vásárolt, 2 másik eset-
ben pedig felsorolta, milyen készítmé-
nyeket lehet kapni, és a páciensre bízta
a döntést.

A felmérést a GfK Hungária 
Piackutató Intézet végezte.
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A GfK LHS Healthcare divízió felmérésé-
nek egyik következtetése szerint a páci-
ensek kevéssé, vagy egyáltalán nem tá-
jékozottak a kezelésük során alkalma-
zott vényköteles szerek hasznáról.  A pa-
tikákban is korlátozott a tanácsadói te-
vékenység.

A PÁCIENSEK NEM TÁJÉKOZOTTAK A VÉNYKÖTELES SZEREK HASZNÁRÓL

Gyógyszerek személyes haszna

1.  táblázat. Az orvos és a páciens 
által adott vényköteles szerrel
kezelt problémáról tudott
információk
(az említések arányában, az adatok 
százalékban kifejezve)

Orvos
Megfázás 20
Hipertónia 17
Szívelégtelenség 12
Cukor 8
Köhögés 8
Koszorúérbetegség 8
Krónikus bronchitis 4
Fejfájás 3
Poszt infarktus 4
Angina kivizsgálás, hypercholesterinemia,
dysthymia, pánikbetegség, hasmenés,
pajzsmirigytúltermelés, hasi puffadás 11

Páciens
Szívre 38
Vérnyomásra 25
Influenzára 10
Köhögésre 10
Fejfájásra 9
Cukorra 8
Asztmára 4
Koleszterinre 1
Nem tudja 1

Forrás: GfK LHS Healthcare
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1963 decemberében a volt tisztilakások
épületének átalakítása után kezdte el mű-
ködését osztályunk elődje, melynek neve
ekkor Ortopédiai és Mozgásszervi Reha-
bilitációs Osztály volt. Fő tevékenységét a
csípőficam és egyéb fejlődési rendellenes-
ség szűrése, kezelése; a Heine–Medin-
járvány miatt megbénult gyermekek mű-
téti kezelése, gerincsérvműtétek, poszttra-
umás helyreállító csont- és ízületi műté-
tek, synovectomiák és visszérműtétek ké-
pezték. Fontos feladatot jelentett ezen be-
tegek rehabilitációja mellett a para- és
tetraplég betegek komplex ellátása. Az or-
vosi rehabilitációt társadalmi rehabilitáció
követte. Kiépítettek egy rehabilitációs par-
kot, ahol különböző nehézségű és minősé-
gű gyakorló „járóutakon”, sőt a Miskolci
Közlekedési Vállalat leselejtezett villamo-
sán is gyakorolhatták a fogyatékos embe-
rek a közlekedést. A fiatal mozgáskároso-
dott emberek Nagybarcán lovas-terápiá-
ban részesültek. Kórházunkban a beteg
gyerekek iskolai képzést kaptak, a már ál-
talános iskolát végzettek ipari tanulói
szakképzésbe részesültek pl.: könyvkötő,
lakatos, asztalos, szabó, egészségügyi ad-
minisztrátori képzésre volt lehetőség.

Az Egészségügyi Minisztérium 1972-
ben a rehabilitációs tevékenységet meg-
szüntette, törölték az orvosi szakmák kö-
zül a rehabilitációt. Az osztály Ortopéd-
sebészeti Osztállyá alakult át.

1975-re kiderült, hogy a rehabilitáció
megszüntetése elhamarkodott volt. Ekkor
jött létre az Országos Orvosi Rehabilitáci-
ós Intézet. 1977-ben az Ortopéd-sebészeti
Osztályból, illetve a baleseti sebészeti utó-
kezelő részlegéből kiválva megalakult a 90
ágyas önálló miskolci Mozgásszervi Reha-
bilitációs és Központi Fiziotherápiás osz-

tály. Az osztályt 1991-ig dr. Széman Sán-
dor vezette, aki több évig egyedül dolgo-
zott, háromhavonként fiatal orvosokat
rendeltek át mellé az osztályra segítség-
ként. Ápolási osztályok nem voltak, így itt
nem csak rehabilitáció folyt, melynek
eredményeképpen nagy volt halálozás.
Kevés volt az ápolónő, a gyógytornász és a
fizikoterápiás asszisztens. Mindent újból
kellett felépíteni. 1981-ben a fizioterápiás
részleget átépítették: modern boxrendsz-
ert képeztek külön-külön bejárattal, 1997-
ben a fürdőmedencét felújították, vízfor-

gató berendezés beépítésére került sor,
mely ezt követően hibátlanul működött.
1991-ben a komfortosítás kapcsán az ere-
deti 90 ágyas osztály 80 ággyal működött
tovább. 1992-ben a különböző osztályok
fizioterápiás részlegei leváltak, így csak a
rehabilitációs pavilonban lévő gyógytor-
nászok, fizikoterápiás asszisztensek, gyó-
gymasszőrök tartoztak ezek után az osz-
tályhoz. A Mozgásszervi Rehabilitációs
Osztályon a 90-es évek elején ápolt bete-
gek száma évente 750–800, a betegek át-
lagéletkora 62 év volt. A kezelt betegek
70%-a poszttraumás, 15% amputált, 5%
hemiplég és 8% különböző ideg-izomere-
detű elváltozásban szenvedett. A halálo-
zási arányszám elfogadható (5%) volt. Már
ekkor működött az épületben a rehabilitá-
ciós szakambulancia és heti egy alkalom-

mal protetikai team. A gyógytornakezelé-
sek egyéni és csoportos formában történ-
tek. Művégtagot Borsod megyében – a
megyei főorvos utasítására – kizárólag
osztályunk rendelhetett. 1987-ben Miskol-
con beindult az OTKI Egészségügyi Főis-
kola kihelyezett tagozata, ahol a védőnő-
képzés mellett gyógytornászképzés is
folyt, mely 8 év után szűnt meg. 1991-ben
dr. Széman Sándor főorvost nyugdíjazása
után dr. Simon György követte, aki az osz-
tály működését stabilizálta, további fej-
lesztését, elképzeléseinek megvalósítását

1999-ben bekövetkezett váratlan halála
akadályozta meg. A rehabilitációs osztá-
lyon ekkor 2-3 orvos dolgozott, a fizikote-
rápiás asszisztensek, gyógymasszőrök,
gyógytornászok száma is megfelelő volt.
2000. július 1-jétől a Mozgásszervi Reha-
bilitációs Osztályt dr. Lakatos Levente ve-
zeti. Dr. Széman Sándor és dr. Simon
György kiváló sebész-ortopéd-reumatoló-
gus szakorvosok voltak. Dr. Lakatos Le-
vente belgyógyász alapképzettségű szak-
orvos, ennek megfelelően az osztály men-
talitását jelentősen megváltoztatta. Hang-
súlyozásra került az új orvosi szemlélet, az
integrált medicinális ismeretanyag. Gyó-
gyításunk alapja az a szemlélet, mely nem
egyszerűen betegségorientált, azaz egy-
egy kórfolyamatot diagnosztizáló és keze-
lő orvosi tevékenység, hanem kényszerű-

HARMINCÉVES A MISKOLCI MEGYEI KÓRHÁZ OSZTÁLYA  

Mozgásszervi rehabilitáció
A 30 éves Mozgásszervi Rehabilitációs
Osztály története tükrözi hazánk és az
egészségügy történetét is. A jelenlegi Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház eredetileg a Var-
sói Szerződés tiszti akadémiájának épült,
majd az 1956-os forradalom után alakítot-
ták át egészségügyi intézménnyé. A nem
kórháznak tervezett, félig kész épületek
alakítgatása a későbbiekben is nagy gon-
dot jelentett.

Az első mozdulatok a gyógytornász segítségével
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en problémaorientált. Hiszen például idős
korban egy-egy csonttörést okozó elesés
hátterében sajátosan összefonódó kórfo-
lyamatok lehetnek, így aktuális tenniva-
lónkat nemcsak a mozgásszervi rehabili-
tációs cél, hanem a belgyógyászati, reu-
matológiai, neurológiai és neuropszi-
chológiai ismereteink is meghatározzák.
Osztályunkon ehhez különösen szeren-
csés az orvosi kar összetétele, amivel ke-
vés rehabilitációs osztály dicsekedhet: a
traumatológus szakorvos mellett ideg-
gyógyász alapképzettségű szakorvos is
dolgozik. Az osztályon kezelt betegek szá-
ma nőtt, a betegségcsoportok bővültek. A
poszttraumás, amputált betegek mellett
nagyszámban kerültek felvételre stroke-
os, idegsebészeti, TEP-műtétek után bete-
gek. Az osztályon súlyos agy- és koponya-
sérült, vigil kómás, illetve tetraplég bete-
geken kívül szinte minden beteg rehabili-
tációjára sor került. A halálozás csökkent.

Az amortizálódott fizikoterápiás készü-
lékek nagy része kicserélődött, és egy új
mikrohullámú készülék beállítására,
CPM- és EKG-készülékek, modern, állít-
ható magasságú masszőrágyak beszerzé-
sére került sor. Az évtizedek óta hiányzó
nővéröltöző kialakítása is megtörtént.

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
„A” típusú képzőhely lett.

2006-ban osztályunkon különböző in-
tézményekből 8 orvos vett részt változó
idejű továbbképzésen, rezidensképzésen,
illetve töltötte le a szükséges szakmai gya-
korlatot. 2007-ben két orvosunk fog reha-
bilitációs szakvizsgát szerezni, két kollé-
gánk rezidens.

Háromórás mozgásszervi rehabilitációs
rendelésünk van, hetente egy alkalommal

protetikai ambulancia működik. A proté-
ziseket intézetünk közelében működő né-
gy különböző segédeszközgyártó-forgal-
mazó cég készíti el, melyek minősége a
konkurencia miatt jó. Amennyiben az am-
buláns beteg a protézis használatát nem
tudja otthonában elsajátítani, felvételre
kerül osztályunkra. Törekszünk a betege-
inket modern európai színvonalú protézi-
sekkel ellátni.

A rehabilitáció nem drága műszerek be-
szerzésén, hanem számos szakember kor-
rekt együttműködésén alapszik. Köszönet
ezért dolgozóinknak, akik lelkiismeretes
munkájukkal hozzájárultak az osztály jó
híréhez.

2006. március 1-jén 20 ágyas Neuro-
rehabilitációs Részleggel bővültünk.

Az osztály dolgozóinak létszáma 83 fő –
7 orvos, 13 gyógytornász, 8 hidroterapeu-
ta, 7 fizioterápiás szakasszisztens, 1 pszi-
chológus és 1 logopédus tartozik a csapat-
ba. Kapcsolatunk szoros a az intézmény
szociális munkatársával is.

2006-ban 894 beteget kezeltünk, az átla-
gos ápolási idő 27,7 nap, a halálozási szá-
zalék 0,7 volt. Ambulanciánkon 3049 be-
teget láttunk el.

Hidroterápiás kezelések éves száma
50 000, elektroterápia kezelés 45 000,
gyógytorna egyéni és csoportos kezelés
közel 12 000, vízitorna 2300 volt.

A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
vezetője a Miskolci Egyetem negyedéves
hallgatóinak elméleti geriátriai oktatását
végzi, a gyakorlatok is itt nálunk történ-
nek. A gyakorlat vezetője Béres Miklósné
osztályvezető ápoló. Az első éves gyógy-
tornászhallgatók fizikoterápiás, a har-
madéves hallgatók ortetika–protetika ok-

tatása is osztályunkon történik. Gyógy-
tornászaink a különböző főiskolák hall-
gatóinak gyakorlati oktatását végzik. A
gyógymasszőr tanfolyamok, illetve a fizi-
koterápiás asszisztensek képzése, a szoci-
ális ápolók és gondozók, általános ápolók
és asszisztensek gyakorlati képzése is itt
történik. Osztályunk dolgozói évente 6-7
előadást tartanak különböző tudományos
fórumokon, kongresszusokon. Mozgás-
szervi Rehabilitációs Osztályunk a hazai
orvosi (mozgásszervi) rehabilitáció egyik
bázisa.
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A Coloplast A/S 1957-ben alakult
Dániában. Forradalmian új
gyógyászati segédeszköz gyártá-

sával kezdték meg tevékenységüket: e

cég készítette az első öntapadós bélsár-
tartót. A sztómaterápiás eszközök fej-
lesztése azóta is fő tevékenységi köreik
egyike. Egyedülálló termékeiknek kö-
szönhetően mára az egész világon is-
mertté váltak – a csoport értékesítésé-
nek 97%-át Dánián kívül bonyolítják.
Gyártó üzemeket Dániában, Magyaror-
szágon, az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Kínában, Németországban és Costa
Ricán létesítettek, a forgalmazást pedig
világszerte leányvállalatokon, képvisele-
teken és importőreiken keresztül viszik
véghez.

Magyar beruházás

A Coloplast név 1991 óta ismert Magyar-
országon, a cég ekkor hozta létre képvi-
seletét hazánkban. Tíz évvel később fel-
építette a tatabányai gyárat, melynek si-
kerei alapján 2006-ban egy újabb üzem
létesítése mellett döntött. Tatabányán el-
sősorban sztómaterápiás eszközök bizo-
nyos típusait és vizeletkondomokat ké-
szítenek, a 2003-as gyárbővítés óta pedig
tisztatéri termeléssel is foglalkoznak –
közvetlenül műtét után használatos
sztómazsákokat, modern kötszereket és
speciális katétereket, valamint a termé-
kekhez használt speciális ragasztóanyag
előállítását végzik.

A nyírbátori üzem előreláthatólag
2008 végén kezdi a gyártást 20 000 négy-
zetméteren.

Az állam szerepe
Az alapkövet Nyírbátor polgármestere,
Balla Jánosné, dr. Veres János pénzügy-
miniszter és Joergen Bundgaard Hansen,
a globális gyártás szenior alelnöke tette
le. A nyírbátori születésű Veres János kö-
szöntő beszédében elmondta, hogy az
állami támogatásról folytatott hosszas
tárgyalásaik idején a kormány legfonto-

sabb feltételként azt szabta meg a dán
cégnek, hogy az új üzemet Magyaror-
szág szegényebb régiójában hozzák lét-
re, ahol nagy a munkanélküliség. A pol-
gármester megerősítette a hallgatóságot,
hogy a beruházás valóban jó helyre ke-
rült. Nyírbátorban 1000, a térségben
4000 ember kényszerül szociális segély-
ből élni.

A Coloplast 100 millió euró befektetésé-
ről és 1000 új munkahely létesítéséről szó-
ló szerződést írt alá a magyar kormánnyal.
Az új üzem létesítéséhez ötmilliárd forint
állami támogatást kapott a cég, amely két
éven belül legalább hatszáz helybeli mun-
kavállalót tervez foglalkoztatni a legkü-
lönbözőbb végzettségi szinteken.

Gyártás kontra…
Magyarországon a Coloplast gyártó és ér-
tékesítő tevékenysége nincs szoros kap-
csolatban – tudtuk meg John Raabo
Nielsentől, a nemzetközi gyártás vezető-
jétől. A gyártás tekintetében jelenleg mi-
nimálisan van jelen olyan termék, amely-
nek mind az előállítása, mind a forgalma-
zása ebben a régióban zajlana. A cég ha-
zánkban gyártott termékei nincsenek az
OEP támogatott listán, ezért nehézkes a
kórházi értékesítés. A Dániából érkezett
vezető kifejezte abbéli reményét, hogy
előbb-utóbb a magyar betegellátást is

ÚJABB ÉRTÉKES BERUHÁZÁS KELET-MAGYARORSZÁGON

A korszerű ápolás alapköve
Egy – Magyarországon már eddig is jelen-
lévő – dán gyógyászati segédeszköz-gyár-
tó cég január 25-én új üzemet létesített
Nyírbátorban. Az alapkőletétel alkalmából
rendezett ünnepség keretében a meghí-
vott vendégeknek módjukban állt megis-
merni a Coloplast A/S egyedülálló innová-
cióit, a magyar beruházással kapcsolatos
elhatározásait és az egészségügyi ellátás-
ban felvállalt szerepüket.

Ünnepélyes pillanatok
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korszerűsíthetik saját fejleszté-
sű eszközeikkel, jelenleg azon-
ban a gyártás egyetlen találko-
zási pontja az itteni egészség-
ügyi ellátókkal a gyárlátogatás
és az értékesítés lehetősége
nélkül megvalósuló termékbe-
mutatók.

Az érdeklődők informálása
Markovics Tamás HR-vezető
elmondása szerint is fontos
szempont a cég gyártórészlege
számára, mivel ez egy lehető-
ség a közös termékfejlesztésre,
többek között a felhasználók
véleményei alapján. A szakem-
ber arról is tájékoztatott, hogy
a gyártási részleg gyakorlatilag
a dániai tömegtermelés egyik
részét képviseli, és a globális
piacra exportál.

Értékesítés
A Coloplast képviselet 1991 óta
működik Magyarországon. A
cégnél dolgozó öt területi képvi-
selő feladata a regisztrált termé-
kek sales- és marketingtámogatása, a
szakemberek (orvosok, nővérek) tájékoz-
tatása, valamint az eszközök használatá-
nak betanítása. A szakmát a Coloplast
tanfolyamok, kongresszusok szervezésé-
vel, valamint betegszervezetek támogatá-
sával is segíti. Három irodai munkatár-
sukkal együtt minőségi kontroll tevé-
kenységet folytatnak, és kapcsolatot tar-
tanak az egészségügyi területen működő
hatóságokkal (OEP, Egészségügyi Minisz-
térium).

Termékeik közül Magyarországon je-
lenleg a sztómaápolás, a modern sebke-
zelés, a speciális leeresztő katéterek és a
vizeletgyűjtő rendszerek érhetők el a be-
tegek számára.

Dobó György, a Coloplast-képviselet
vezetője elmondta, hogy az orvosok és
nővérek körében a Coloplast név is-
mertnek számít, ugyanakkor sajnála-
tát fejezte ki, amiért a végső felhasz-
nálói kör, vagyis a betegek kevéssé in-
formáltak az általuk kínált eszközök-

ről. Legfontosabb célkitűzésükként a
szakember azt jelölte meg, hogy ezen
változtatni tudjanak, és a páciensek
körében is ismertebb legyen a dán
technológiával gyártott magyar termé-
kek köre.

Arra a kérdésre, hogy milyen eszkö-
zökkel kapcsolódnak a házi betegellátó
rendszerekhez, Dobó György azt vála-
szolta, hogy tulajdonképpen mindegyik
termékcsoportjuk kapcsolódhat a rend-
szerhez, és hogy keresik a kapcsolatot az
ilyen tevékenységet folytató szakembe-
rekkel és cégekkel.

Dobó meglátása szerint sok tényezőtől
függ, hogy mikorra várható a Magyar-
országon gyártott termékek hazai érté-
kesítése. Pozitívan befolyásolhatná a
folyamatot, ha megvalósulna a négy
éve késlekedő új termék befogadás, és
ha termékeik tb-támogatást kapnának.

A képviselet vezetője a hazai igénye-
ket értékelve azt mondta, hogy Magyar-
országon egyértelműen a minőségi,
modern, életminőséget javító termé-
kek kerülnek a középpontba. Vélemé-
nye szerint mind a szakemberek, mind
pedig a termékfelhasználók egyre tájé-
kozottabbak a betegségek kezelési le-
hetőségeiről és a piacon jelenlévő ter-
mékekről. Dobó végül reményét fejez-
te ki, hogy a magyar egészségügyi ellá-
tásban a betegek hozzájuthatnak majd
azokhoz a korszerű eszközökhöz, ame-
lyek orvosaik szerint a leghatékonyab-
ban segíthetik jobb életminőségüket.
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Az orvostudomány mai állása szerint
már lehetőségünk van arra, hogy bizo-
nyos szerveinket, ha végleg tönkremen-
tek, „kicseréljenek”. Ezt a műveletet
szervátültetésnek, más szóval transz-
plantációnak nevezik. Pótolható a vese,
a szív, a hasnyálmirigy, a tüdő és a máj
is. Azt vélhetően már kevesebben tud-
ják, hogy a lehetséges beavatkozások kö-
zül talán a májátültetés a legbonyolul-
tabb. Az efajta műtéthez szükséges sz-
erv élő emberi szervezetből is nyerhető.
Ez utóbbit „élődonoros” eljárásnak hív-
ják, és az 1980-as években Chicagóban
dolgozták ki.

A májtranszplantáció
Hazánkban 2002-ben 25, 2006 pedig 47
májátültetést végeztek. A beavatkozások
elvégzésének legnagyobb korlátja a meg-
felelő szerv hiánya. Az évi 150–180 agy-
halott donor közül csak egyharmadának
van átültetésre alkalmas állapotban a
mája. Hazánkban az egyre nagyobb mér-
tékű elhízás, az egészségtelen táplálko-
zás, a túlzott és rendszeres alkoholfo-
gyasztás miatt az emberek mája elzsíro-
sodik, így alkalmatlan az átültetésre.

A májtranszplantáció elengedhetetlen
feltétele a megfelelő vércsoport és a do-
nor májának megfelelő mérete, mivel en-
nek ismeretében választjuk ki a legmeg-
felelőbb beteget. Az élődonoros átülte-
tést tehát az is indokolja, hogy a májra
várakozok száma folyamatosan növek-
szik, míg a fellelhető agyhalottak száma
nem, vagy alig. Tehát nincs elegendő

megfelelő halottból származó (cadaver)
donorszerv.

A gyermekeknél különösen fontos az
élődonoros szervátültetés lehetősége,
mivel esetükben nagyon kevés a megfe-
lelő méretű szervvel (az ő májuk sokkal
kisebb) rendelkező cadaver donor, vi-
szont pont a kisebb szervméret miatt
esetükben kiválóan alkalmazható az élő-
donoros technológia.

Az élődonoros szervátültetés
Krónikus betegség esetén a májtransz-
plantációhoz vezető út általában éveket
vesz igénybe, míg heveny májelégtelen-
ségnél az időfaktor rendkívül fontos. A
heveny májelégtelenséget sok minden,
így vírusfertőzés, gombamérgezés (pl.
gyilkos galóca), illetve bizonyos gyógy-
szerek túladagolása, mellékhatása okoz-
hatja. Évente 10–15 ilyen esettel kell szá-
molnunk, és ezekben az esetekben csak
48–72 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy
megfelelő vércsoportú, alkatú, testmére-
tű donort találjanak.

A máj rendkívül bonyolult szerv, ezért
minden erőfeszítés dacára a mai napig
nem sikerült műmájat kifejleszteni. He-
veny májelégtelenségnél a szervezet ki-
esett funkcióinak pótlása csak néhány
napig lehetséges. Ilyenkor nincs idő arra
várni, hogy mikor lesz halott donor, illet-
ve arra sincs garancia, hogy a donor-
szerv pont akkor és pont ott lesz, ahol
szükség van rá. Így a heveny májbeteg
gyerekeknél, és a nem átlagos méretű
májjal rendelkező felnőtteknél gyakorla-
tilag az élődonoros transzplantáció az
egyetlen megoldás, amellyel ez a halálos
kórfolyamat gyógyítható.

A máj anatómiai szerkezet alapján
nyolc részre bontható, ami lehetővé
teszi az élődonoros átültetést. Ennek
során ugyanis az emberi szervezetben
az élő donor májából megfelelő tech-
nikával levágnak egy akkora darabot,
amely donorszervként használható az
arra rászorultnak. Magyarországon a
tavalyi évben elvégzett 47 májtransz-
plantáció közül mindösszesen kettő
volt élődonoros transzplantáció, me-
lyeket kölcsönkapott műszer segítsé-
gével végeztek el a Transzplantációs
Klinikán.

Az élődonoros májátültetés elenged-
hetetlen feltétele, hogy rendelkezésre
álljon az élő máj(szövet) darabolásához
szükséges, megfelelő gép.

Ultrahangos májvágó készülék
A Novartis által most adományozott ult-
rahangos vágókészülék a legmodernebb
technikai színvonalat képviseli. Nem-
csak máj vágására alkalmas, hanem bár-
mely, az ilyen beavatkozáshoz nem túl
vastag szerv vágásához használható (pl.
a hasnyálmirigy vagy vese). A gép műkö-
dése során az ultrahang megrezegteti a
műszer fejét, amely mintegy elporlasztja
a sejteket, és csak egy kitűnően látható
érháló marad. Ez lehetőséget nyújt arra,
hogy egy-egy úgynevezett klippel el le-
hessen zárni az ereket. Műtét közben a
máj nem vérzik. Tisztább műtéti felüle-
tet kapunk, így csökken a melléksérülés
veszélye, másrészt a vérveszteség is ki-
sebb. Csökken a későbbi szövődmények
kialakulásának valószínűsége, illetve az
utóvérzés esélye is.

Az utrahangos májvágó értéke a szük-
séges eszközökkel együtt 25 millió forint,
a most átadott alapgép értéke 19 millió
forint. A berendezés a Novartis Hungária
Kft. és a bázeli anyavállalat, a Novartis
AG közös adománya, amit – a magyar
vállalat segítségével – egy nemzetközi
Novartis-pályázaton nyert el a klinika.

A Semmelweis Egyetem Transzplantá-
ciós és Sebészeti Klinikája 1994-ban az
egyik legjobban felszerelt intézet volt,
azonban ilyen nagy értékű berendezés
megvásárlására nem volt lehetősége. A
most megkapott berendezés megszerzé-
séhez szükséges anyagi fedezetre is már
számos esetben nyújtott be pályázatot.

Természetesen most sem egy alkalmi
együttműködésről van szó, hiszen a
Novartis Hungária Kft. évek óta kitartó
támogatója a magyar transzplantációs
orvoslásnak. A korábbi években a Sem-
melweis Egyetem Transzplantációs és
Sebészeti Klinikát már támogatták mű-
szeradományokkal (lélegeztetőgéppel)
és betegfigyelő monitorokkal, mint ah-
ogy az idei évben – szintén a cég támo-
gatásának köszönhetően – sor kerül ma-
jd a Szegedi Egyetem transzplantációs
osztályának felújítására is.

HAZÁNKBAN A TRANSZPLANTÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES SEBÉSZETI VÁGÓESZKÖZ

Élődonoros májátültetés
Közel 20 millió forint értékű az a Novartis
műszeradomány, ami immár Magyaror-
szágon is szélesebb lehetőséget teremt az
élődonoros májátültetéshez. A felajánlás-
nak köszönhetően most Magyarországra
érkezik a várva várt műszer, a műtétekhez
nélkülözhetetlen ultrahangos vágókészü-
lék, melyet az élődonoros májműtéthez
használnak. A gyermekek életét megmen-
tő beavatkozást lehetővé tevő műszert a
SE Transzplantációs és Sebészeti Kliniká-
jának vezetője, prof. dr. Járay Jenő vette
át a transzplantációt régóta támogató cég
ügyvezető igazgatójától, Brázay Andrétól.
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A speciális területre adaptált koordiná-
ció nyitott módszerének használata, a jo-
gi keretekkel kiegészítve, biztosítja fogja
az EU-politika kialakításához szükséges
fokozatos megközelítés elérését. Ez a
megközelítés, legalábbis első lépésben, a
közös célok meghatározásában és kiala-
kításában áll. A szakértők megállapod-
tak abban, hogy szükség van a Közösség
beleegyezésére, meg kell egyezni a kvali-
tatív és kvantitatív indikátorokban, az
időközönkénti jelentésekben és a leg-
jobb gyakorlatban.

Akciók
A szervátültetési tevékenységek koordi-
nációja szükséges a tagállamok között.
Ezek a következő témaköröket foglalják
magukban.

A minőségi és biztonsági standardok
megállapítása. 

Rendszer felállítása a teljes donor-nyil-
vántartás továbbítására, amely közös eu-
rópai donor adatbázist, és releváns infor-
mációk cseréjét jelenti.

A tapasztalatok és legjobb gyakorlat
megosztása a szervdonorok detektálásá-
ra és a szervkivételre vonatkozó haté-
kony rendszer felállítására vonatkozóan.

Szakemberek folyamatos képzésének
elősegítése, mint a folyamat kulcseleme.

Az országok közötti kooperáció, ami a
megfelelő információk összesítésére ve-
zet, segíteni fog az elfogadható kocká-
zat-szint megállapításában, ha a kiter-
jesztett donorrendszert használják. Az
országos nyilvántartások EU-közi ko-
operációja a transzplantációs nyilvántar-
tás kérdésében prioritást élvez. 

A szervdonáció elősegítésére szolgáló
nemzetközi kooperáció kívánatos a la-
kosság tudatosságának növelésében, a
szervdonáció maximálásában és az or-
szágok transzplantációhoz való hozzáfé-

résének kiegyenlítésében. A kormá-
nyoknak aktívan kell segíteni a kooperá-
ciót. 

EU-szinten kell meghatározni a szer-
vek és a betegek cseréjére vonatkozó fő
problémákat. A felesleges szervek fel-
ajánlása más országoknak fejlesztendő,
különösen a sürgős betegek és a nehéz
recipiensek esetében (gyermekek, na-
gyon érzékeny betegek stb.). 

Többek között a következő kérdések-
ről kell tárgyalni: betegcsere, költség-
visszatérítés, közös transzplantációs lis-
ta, felvételi kritériumok, több listán való
nyilvántartások megelőzése.

Meg kell egyezni a szervátültetések
közös etikai kodifikációjában.

Harmadik szint
A szakértők azt javasolják, hogy a koordi-
náció nyitott módszerét először adott idő-
tartamra kell bevezetni, amelynek alap-
ján értékelni lehet a minőséggel és biz-
tonsággal kapcsolatos direktívát. Ezután
a periódus után, az értékelés birtokában
szükséges megfontolni további jogi esz-
közök bevezetését. Továbbá ajánlott,
hogy a koordinációs módszert a jogi esz-
közök kidolgozásával párhuzamosan in-
dítsák meg. Mindenképpen hatástanul-
mányt kell végezni, mielőtt a további jogi
eszközök alkalmazásáról döntenének. 

Ez az opció a megelőző szintre épül.
A felsorolt akciókon kívül megfelelő kö-
zösségi jogi eszközöket tartalmaz annak
biztosítására, hogy az összes tagállam-
ban hasonlóak legyenek a minőségi és
biztonsági alapszintek. 

Akciók
1) EU minőségi és biztonsági direktíva
az emberi szervek donációjára, kivételé-
re, tesztelésére, konzerválására, szállítá-
sára és elosztására, a szerződés 152. cik-
kelye alapján.

Közös minőségi és biztonsági standar-
dok felállítása a szervek donációjának és
kivételének felhatalmazására/akkred-
itálására/liszenszálására.

Minőségbiztosítási rendszer felállítása a
standard operációs rendszerek leírásával.

A donorokra vonatkozó alapvető in-
formációk és az információk Európán

belüli áramlását biztosító rendszer meg-
alkotása úgy, hogy a transzplantáló cso-
port megfelelő kockázat-haszon elem-
zést tudjon végezni, függetlenül a szerv
eredetétől.

Megfelelő tartósítás és szállítás bizto-
sítása az ischémiás idő csökkentésére és
a szerv károsodásának elkerülésére. 

Komoly káros események és reakciók
nyomon követhetőségének és bejelenté-
sének biztosítása.

2) Az Europol jelentésén alapuló görög
kezdeményezés alapján annak jelentése,
hogy miként lehet legjobban biztosítani
az ET-nak a Szerződés 152.4 pontján ala-
puló javaslata és bármely más, az EU
szerződés 29, 31(e) és 34(2)(b) pontjain
alapuló kezdeményezés közötti koordi-
nációt.

A cikksorozat hivatkozásai
1. Az EP és ET 2002/98/EC direktívája az emberi

vér és vérkomponensek gyűjtésének,
vizsgálatának, feldolgozásának, és elosztásának
minőségi és biztonsági standardjairól, OJ L33
8.2.2003,  30. o. 

2. Az EP és EC 2004/23/EC direktívája az emberi
szövetek és sejtek donációjának, kivételének,
vizsgálatának, feldolgozásának, konzerválásának,
tárolásának és elosztásának minőségi és biztonsá-
gi standardjai, OJ L102, 7.04.2004. 48. o.

3. A Görög Köztársaság kezdeményezése a Tanács
Hálózatvdöntésének adaptálására az emberi
szervekkel és szövetekkel való üzérkedés
megelőzésére és ellenőrzésére OJ, C 100,
26/04/2003 27-30 o.

4. Szervhiány: a szerv donáció javításának jelenlegi
helyzete és stratégiája. Európai dokumentum. ET
honlapja

5. Newsletter Transplant. Nemzetközi adatok a szerv
donációs és transzplantációs tevékenységről. ET
honlapja

6. A Miniszterek Bizottságának Ajánlása
Rec(2004)19 a tagországok részére a
szervátültetési felhatalmazás kritériumairól 

7. Iránymutatás a szervek, szövetek és sejtek
minőség és biztonság biztosítására. 2. kiadás 

8. A Miniszterek Bizottságának Ajánlása
Rec(2005)11 a tagországok részére a szerv
donációért felelős szakemberek szerepéről és
képzéséről (transzplantációs „donor
koordinátorok”)
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Szervadományozás és -átültetés IV.
Tekintettel arra, hogy a szervátültetések
kérdése nemcsak világviszonylatban,
hanem Magyarországon is egyre inkább
az érdeklődés homlokterébe kerül, célsz-
erű megismerkedni az Európai Unió ezzel
kapcsolatos állásfoglalásával. A sorozat
4., befejező részét olvashatják.

DR. HARMAT GYÖRGY 

DR. CZÁRÁN ERZSÉBET 



H osszú évek óta próbálkoznak vele,
ám mindezidáig nem jártak osz-
tatlan sikerrel a brit kormány

azon próbálkozásai, hogy a különböző
kórházak és rendelőintézetek között ver-
senyhelyzetet teremtsenek. Ma Nagy-Bri-
tanniában mindössze a betegek egyhar-
mada gyakorolja azt a jogot, hogy kedve
szerint válasszon rendelőt vagy kórházat,
ahelyett, hogy annak az egészségügyi in-
tézménynek szolgáltatásait vennék
igénybe, amelyhez a legközelebb lakik.

Webportál a választás 
szabadságáért

A brit kormány a webportál beindításá-
val egy páciensbarát egészségügyi kala-
uzt akar létrehozni, amely alapján a be-
tegek eldönthetik, hogy melyik rendelőt
vagy kórházat keressék fel. A webportál
célja, hogy választási lehetőségük gya-
korlására bátorítsa az embereket. A brit
egészségügyi minisztérium reményei
szerint a páciensek addig keresgélnek
majd a portálon, amíg meg nem találják
az igényeiknek és elvárásaiknak megfe-
lelő egészségügyi intézményt. 

Azok a betegek, akiknek elektív ellátás-
ra, például csípőműtétre lenne szüksé-
gük, 2007 nyarától több mint kétszáz kór-
ház és egészségügyi központ közül vá-
laszthatnak, 2008 végére pedig betegeink
bármelyik, az NHS normái szerint, költ-
ségvetéséből működő kórházat választ-
hatják – nyilatkozta Patricia Hewitt.

A miniszter asszony szerint a betegek
megalapozott választásához széles körű
információnak kell rendelkezésre állnia.

Ezért a webportál a különböző kórhá-
zakról összehasonlító elemzéseket, vala-
mint a tárgyhoz szorosan kapcsolódó
weboldalak címét is tartalmazni fogja. A
portál kezdetben a rendelők és kórházak
minősítésével foglalkozik, de később a
háziorvosok és fogorvosok munkájának
értékelését is célul tűzik ki. A egészség-
ügyi ellátó helyekről megtudhatjuk,
hogy melyek a legtisztábbak, melyek tar-
tanak a legtovább nyitva, milyen gyorsan
veszik fel a telefont, és hol bánnak iga-
zán figyelmesen a betegekkel. Az elkép-
zelések szerint, ha a betegek elolvassák
mások tapasztalatait és megvitatják egy-
mással betegségüket, állapotukat és ta-
pasztalataikat, nagyobb kedvük lesz
kórházat választani. A brit felmérések
alapján rengeteg beteg elégedett a klini-

kai ellátással, de kritizálja például az
adott intézményt az információ hiánya, a
nem megfelelő minőségű ételek miatt,
esetleg azért, mert az ott dolgozók nem
szenteltek neki elég figyelmet.

A lényeg: az őszinteség
A kórházi ellátásra errefelé (is) divat pa-
naszkodni, mint ahogy népszerű tevé-
kenység a tömegközlekedés szidalmazá-
sa is. Londonban nem BKV, hanem TFL

működik, de a vonatok itt is késnek, a
metrók olykor elakadnak. Így aztán le-
hetséges, hogy az NHS portálja a negatív
kritikák és panaszok gyűjtőhelye lesz, és
a kórházak dolgozói elégedetlenkedni
fognak, mert úgy fogják érezni, hogy a
portál torz képet mutat munkájukról.
Ám a brit Egészségügyi Minisztérium
szerint a negatív kritika teljesítményük
javítására fogja ösztönözni az egészség-
ügyi intézmények dolgozóit. Az NHS
számára egyaránt fontos a betegektől ér-
kező pozitív és negatív kritika, az a lé-
nyeg, hogy valóságos tapasztalatok alap-
ján lehetőleg őszinte vélemény kerüljön
a portálra, annak érdekében, hogy a hi-
teles kritikák, megjegyzések nyomán
egy jobb, fogékonyabb, figyelmesebb
egészségügyi ellátást tudjanak létrehoz-
ni. A közzétett vélemények valószínűleg
segítik majd a kórházi menedzsmentek
munkáját is, rajtuk keresztül egy újabb
aspektusból pillanthatnak bele intézmé-
nyük és kollégáik mindennapjaiba.

Köszönetek vagy sóhajok?
A fejlesztéssel kapcsolatban természete-
sen akadnak ellenérzések is. A brit
Gyógyászati Szövetség (BMA) egyik ve-
zetője szerint a tervezett webportál nem
más, mint a kormány egy újabb felszínes
propaganda-trükkje, amelyre az embe-
rek csak akkor látogatnak majd, amikor
panaszt akarnak tenni, és jóval ritkáb-
ban akkor, amikor a kórházi ellátás való-
ban megelégedésükre szolgált.

A tapasztalatok azonban mást mutat-
nak. Az NHS által 2005 szeptembere óta
üzemeltetett www.patientopinion.org.uk,
azaz „betegvélemény” elnevezésű web-
oldal az elmúlt másfél évben kétszer
annyi pozitív hozzászólást gyűjtött össze
„Köszönetek” rovatában, mint amennyi
negatív kritikát a „Sóhaj” rovatban.

A portál segítségével valószínűleg
gyorsabban meg tudnak majd oldani
olyan kényes ügyeket is, mint például a
kelet-londoni Newham General Hospital
egyik osztályának esete, amelyet egér-
invázió miatt kellett a közelmúltban be-
zárni. A betegek már hetekkel koráb-
ban jelezték a rágcsálók megjelenését,
ám a kórházi osztályt csak azután zár-
ták be, hogy egérürüléket és csótányo-
kat találtak a kórtermekben, és egy
egér nem átallott egy beteg hölgy lábán
szaladgálni.
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ANGOL KÓRHÁZAK INTERNETES ÉRTÉKELÉSE

Az értelmes értékelés
A brit NHS (National Health Service) új
webportál felállításán dolgozik, amely 2007
nyarától lesz elérhető a nagyközönség
számára – jelentette be Patricia Hewitt,
brit egészségügyi miniszter január végén.
A webportálon a betegek megoszthatják
egymással véleményüket és élményeiket az
NHS-hez tartozó kórházakban kapott
ellátásról, értékelhetik az orvosok mun-
káját és a szolgáltatások minőségét, és
dicsérhetik, illetve szidhatják az adott or-
vost vagy fekvőbeteg-ellátó intézményt. 

VÁMOS ANNA

London

Az emberarcú NHS
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A cím végéhez kérdőjelet csatolva a
válasz valószínűleg reflexszerűen
nemleges volna. A jelenlegi mun-

kamegosztás szerint a véradószervezés a
vöröskereszt feladata, az Országos Vérel-
látó Szolgálat (OVSZ) felelős a vérellátá-
sért, míg a kórház/klinika a vért és a vér-
készítményeket a szakmai szabályoknak
megfelelően alkalmazza.

A vérellátás korábbi időszakában, az
1950-es évekig a legtöbbször végszükség-
ben alkalmazott transzfúzióhoz a kórház
szervezte a véradókat és bonyolította le a
vérvételt is. Az OVSZ kialakulásának hős-
korában a kórházi vérellátó részlegek (osz-
tály) voltak a véradószervezés vezetői és
végrehajtói, a munkamegosztás a Vörös-
kereszttel fokozatosan alakult ki. Ez a
rendszer rutinszerűen működik, de kü-
lönleges helyzetben a jogi felelősség teszi
világossá a háttérben lévő viszonyokat.

A transzfúzió abszolút javallatának felál-
lításáért és esetleges vérhiány esetén az
életmentő beavatkozásért elsőrendű felelős
a kezelést végző, az illetékes vérellátó intéz-
mény, amelyek megfelelő együttműködése
elengedhetetlen, de kérdéses, hogy jogilag
mennyiben vonható felelősségre a Vöröske-
reszt. Ezek a kiélezett helyzetek mutatják,
hogy a vérigény az elsődleges és teljesítésé-
ért mindhárom partner, különböző arány-
ban, felelősséggel tartozik.

Az önkéntes, térítésmenetes véradás-
ban a motiváció két tényezője emelhető
ki. A véradó ismeri a vér biológiáját, a vér-
készítmények alkalmazási lehetőségeit,
nélkülözhetetlenségét, másrészt részesül
a segítségnyújtás, életmentés élményé-
ben. Erre volt szemléletes példa (50–60
évvel ezelőtt) a közvetlen vérátömlesztés,
amikor a beteget és a véradót egymás mel-
lé fektették, és az orvos fecskendő vagy
transzfúziós készülék segítségével direkt
transzfúziót végzett. A ma már korszerűt-
len és kevésbé biztonságos módszernek
volt azonban egy nagy előnye: a véradó
látta az eredményt, a beteg arca színessé

vált, esetleg akkor tért magához, így az
életmentés élménye közvetlen volt a vér-
adó számára. Ma a véradás és a vérátöm-
lesztés szétválik, a vér a műanyag zsákba
és a jégszekrénybe kerül, de a véradónak
bíznia kell abban, hogy vére megfelelően
kerül felhasználásra, áldozata nem volt hi-
ábavaló. Ezt az élményt kell pótolni az
egészségügynek, amelyben a vérátömlesz-
tést végzők hitelessége, szava elsődleges
fontosságú.

A vérellátás közös ügy, amelyben a vér-
adó központi szerepet játszik, és meggyő-
zésében mindenkinek feladata van. (2,3)

A vérigény
Az 1. ábra tünteti fel a Magyarországon
1950–2004 között transzfundált vörösvér-
sejt-készítmények (E) számát. A fokozato-
san emelkedő görbe a 90-es évekre vonat-
kozóan tetőzött, majd további 2–5% növe-
kedés mutatható ki. A vérrel átvihető fer-
tőzések a figyelem előterébe kerültek az
utóbbi évtizedekben, amelynek hatására a
vérátömlesztéssel szemben bizonyos tar-
tózkodás alakult ki, de ugyanakkor a vér-
igények nem csökkentek, jeléül annak,
hogy a modern orvoslás nélkülözhetetlen
eszköze a transzfúzió. Ugyanez a jelenség
figyelhető meg a nyugati országok és az
Egyesült Államok orvosi gyakorlatában is,
ahol rendszeresen jelennek meg cikkek a
véradási aktivitás csökkenéséről és ezzel
párhuzamosan a vérellátás nehézségeiről.
(4,5,6) Vannak olyan orvosi szakágak,
amelyek kizárólag transzfúziós védelmi
háttér mellett tudnak csak működni: trau-
matológia, a szívsebészet döntő része, a
szervátültetések, kiterjedt onkológiai se-
bészeti beavatkozások,
daganat elleni agresszív
kemoterápia, a véralva-
dási zavarok szupportív
kezelése, az intravénás
immunglobulin immu-
nológiai alkalmazása st-
b. A vérigény kielégítése
a véradási aktivitástól
függ, amelynek fenntar-
tása az egészségügy ele-
mi érdekét képezi.

A beteg felvilágosítá-
sa kötelező az orvosi be-
avatkozás előtt és után.

A. Az előzetes felvilágosítás tartalmazza
a betegség lényeges vonásait, a gyógyulás
kilátásait, az esetleges szövődményeket.
A transzfúzióra vonatkozóan külön nyom-
tatvány áll rendelkezésre, amelynek fő ré-
szét a szövődmények felsorolása teszi ki.
Átolvasása után a beteg a „nyilatkozat”-ot
aláírja, amelynek egyértelmű célja a jogi
felelősség elhárítása, illetve a beteggel va-
ló megosztása. (7,8) Az objektivitás érde-
kében a kockázatok mértékét is meg kel-
lene adni. Míg a transzfúziót is igénylő, te-
hát nagyobb műtétek mortalitása átlago-
san 1–4 százalék, addig a jelenleg leggya-
koribb transzfúziós szövődmény, a hepa-
titis-C átvitelének kockázata 0,06 ezrelék
(ez utóbbi ötször kisebb lesz a molekuláris
biológiai szűrővizsgálat bevezetése után).

Továbbra is követelmény, hogy a kis
kockázatú beavatkozásra is megközelítő-
en „abszolút javallat” alapján kerüljön sor,
de egyidejűleg ismertetni kellene a vérát-
ömlesztés szerepét a gyógyításban és nél-
külözhetetlen, életmentő voltát a gyógy-
ulásban. Ez után kézenfekvő annak meg-
említése, hogy a vér, vérkészítmény az ön-
kéntes, térítésmentes véradók ajándéka.

B. Az utólagos felvilágosítás a betegnek
és a hozzátartozónak szól, amelynek ré-
szét képezik a transzfúzióra vonatkozó
adatok. Ilyenkor lehet felvetni, hogy a csa-
lád (munkahely, lakóhely) és a Vörös-
kereszt új véradókat szervezhet a felhasz-
nált vérmennyiség pótlására. Ez kizárólag
a beteg beleegyezésének függvénye. A zá-
rójelentésben feltűnő módon jelezni kelle-
ne a transzfúziókat, hogy a háziorvos eze-
ket az adatokat a helyi véradó mozgalom
érdekében felhasználhassa. Transzfúziós
felelős (orvos, nővér) kijelölése szükséges a

A VÉRADÓK AJÁNDÉKA

A kórház feladata a véradószervezésben
Általánosan elfogadott nézet, hogy mindenki
végezze a maga feladatát. Ez igaz, de a vér
nem egyike a gyógyászatban felhasznált
alapanyagoknak, hanem a véradók ajándéka,
amelyre különleges szempontok érvényesek. 
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kórházban minden osztályon, ahol jelentős
a vérkészítmény-felhasználás. Feladatuk
nem csak a vérellátás lebonyolítása (igény-
lés, tárolás, felhasználás, adminisztráció),
de összeköttetést biztosítanak a kórház és a
vérellátó (Vöröskereszt) között, és részt vál-
lalhatnak a legjobb értelemben vett véradó-
propagandában is. Megfelelő alkalmat ta-
lálva felhívják a figyelmet a transzfúziókra,
a gyógyító hatásra, a vérpótlás fontosságá-
ra, új véradók jelentkezésének szükséges-
ségére, amelynek megvalósítását megbe-
szélik a beteggel és hozzátartozóival. A ki-
emelkedő aktivitás értékelésének egyik
módja lehet a Vöröskereszt által biztosított
ajándékkönyv, amely lehet szakmai irányú
vagy az osztály könyvtárát bővítő (best-
seller) regény.

Külföldön előforduló gyakorlat, hogy a
nem sürgős, de előre láthatóan vérigényes
műtétre a beteget csak akkor jegyzik elő,
ha két hozzátartozója vért ad. Ez a véradó-
szervezés általános gyengeségére utal,
amelyet el kell kerülni, a véradó motiváci-
ójában a legkisebb kényszerhatás sem
szerepelhet.

A kórházi véradás
Egy évben egyszer vagy kétszer lehet „ki-
szállásos véradó nap”-ot szervezni a kór-
ház területén. A levett vér mennyiségénél
nagyobb a példamutatás jelentősége a
véradómozgalom szempontjából. Az
egészségügyi dolgozóknak van módjuk
közvetlenül meggyőződni a transzfúzióval
elérhető eredményekről, ezért a véradók
és a betegek megkülönböztetett figyelem-
mel kísérik a kórházi dolgozók véradását,
és az erről szóló sajtójelentést. Természe-
tesen azt is számításba kell venni, hogy
egyes kórházi részlegeken nagy a fertőzés-
veszély, sugárterhelés stb., így az itt tevé-
kenykedők véradás alóli mentesítése in-
dokolt, de a véradás mindenki számára ki-
zárólag önkéntes vállalás.

A média
A média (sajtó, rádió, televízió) szívesen
foglalkozik egészségügyi témákkal. A kór-
ház vezetői, orvosai nyilatkoznak külön-
böző betegségek gyógyítási lehetőségeiről,
súlyos baleset sérültjeinek állapotáról, új
eljárással elért kiemelkedő eredmények-
ről stb. Országosan közös vonás, hogy rit-
ka kivételtől eltekintve a vérről, vérkészít-
ményekről nem történik említés. A máját-
ültetés kezdeti időszakában több sajtó-
közleményben szerepelt, hogy a vérellátás
zökkenői akadályozzák a nagyobb számú
műtét elvégzését, de azóta is késik annak

elismerése, hogy a rendkívül sikeressé
vált, de vérigényes szakmát a véradók a
„hátukon hordozzák”. A vese- és a szívát-
ütetésekről, a szív- és tüdő-készülék segít-
ségével végzett kiterjesztett szívkorrekci-
ókról szóló nyilvános beszámolókból
rendszerint hiányzik a vérkészítmények-
re, a véradókra való utalás. Általános or-
vosi beidegződés Magyarországon, hogy a
gyógyeljárásoknak vannak rutin segéd-
anyagai, amelyek közé tartoznak: a gyógy-
szerek, antibiotikumok, különböző infúzi-
ók, és ezekhez sorolják a vért és a vérké-
szítményeket is. A különbség az, hogy
ezeknek az eszközöknek beszerezése ki-
zárólag pénzkérdés, míg vért egyelőre
csak ember adhat embernek (1), a vér ál-
dozatkészségből eredő ajándék, a véradók
közvetett módon az orvos segítőtársai. A
sikeres orvos, hiteles személyiség egy
mondata vagy néhány köszönő szava
nagy elismerés a véradóknak, megerősíti
szándékukat és szárnyakat ad a véradó
mozgalomnak.

Az oktatás
A véradás motivációjában a tárgyi ismere-
tek, értelmi, logikai érvek fontos szerepet
játszanak. A kórház kötelezettsége, hogy
orvosokat, nővéreket delegáljon a külön-
böző szintű oktatási feladatok (pl. rend-
szeres iskolai-szakiskolai előadások, első-
segélynyújtó szaktanfolyamok, alkalmi
előadások) ellátására. A véradó-összejöve-
teleken, véradó-ünnepségen való képvise-
let nagyon fontos, amely lehetőséget ad a
vérellátásra vonatkozó ismeretek terjesz-
tésére is. A véradók körében végzett köz-
vélemény-kutatás adatai szerint visszaté-
rő igény a soron kívüli és kedvezményes
betegellátás. A többször tárgyalt kérdés
megítélése egyelőre negatív, mert a ható-
ságok félőnek tartják, hogy a véradókkal
való kivételezés lavinát indít el. A vér-
adókkal foglalkozók szerint ugyan ez vol-
na az a kivétel, amely a szabályt erősíti, de
az egészségügy újjászervezésének idősza-
kában még egyszer fel lehetne vetni ezt a
kérdést. A kivételezettséget jelenleg eny-
hítheti az időre szóló behívási rendszer.
Az egészséges, rendszeresen vért adó do-
nor többször találkozik a vérellátó orvosá-
val, mint a háziorvossal, ezért célszerű
lenne, hogy a vérellátó orvosa is rendel-
kezzék beutalási joggal. Kívánatos lenne
minden évben a véradó alapos kivizsgálá-
sa. A rendszeres véradó érdekében lobbi-
zó vérellátó indokolt kérését többnyire
kedvező fogadtatásban részesítik a klini-
kusok. Ez a „protekció” etikai szempont-
ból nem kifogásolható.

A véradás pszichológiája

A nyugati országokban a véradók 70%-
ánál a motiváció logikai alapon nyugszik,
míg Magyarországon ugyanilyen arány-
ban, de érzelmi okokból adnak vért. Ez
nem jelent minősítést, csak a véradó-pro-
paganda irányát szabja meg mindkét terü-
leten. Magyarországon a vérre vonatkozó
ismeretek elterjesztése fontos feladat ma-
rad, de a véradási aktivitás növelése to-
vábbra is az érzelmi hatások megerősíté-
sétől függ. Az érzelmi motiváció tényezői-
nek számít az életmentés, a segítségnyúj-
tás érzése, a kölcsönös szolidaritás, az ön-
értékelés növekedése.

Ha a vér érték, a gyógyítás nélkülözhe-
tetlen feltétele, akkor a véradó, aki ezt
nyújtja, legalább olyan érték. A véradó-
nak éreznie kell a társadalom megbecsü-
lését, amely a hétköznapi találkozások
hangvételétől a kitüntetésig terjed, és
ebben minden momentumnak jelentősé-
ge van. A piacorientált, modern közélet
nem kedvez a térítésmentes áldozatok-
nak, és a véradó mozgalom végét jelente-
né, ha közömbösség, mellőzés hatására
a véradó a társadalom balekjának érezné
magát. A humanista alapú áldozatkész-
ség jelentősége egyre nagyobb, megerő-
sítése, terjesztése társadalmi közérdek.
A vérellátás minden résztvevőjének
megvan a felelőssége és feladata az ön-
kéntes, térítésmentes véradási aktivitás
fenntartásában.
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A K&H csoport és a K&H Egészséges
Nemzetért Alapítvány támogatási
programjának fő elemét képezi az

országos pályázat, melynek hatálya idén
kiterjedt az Országos Egészségügyi Pénz-
tár által finanszírozott, Magyarországon
fekvőbeteg-szakellátást végző gyermek-
szakkórházak, kórházak, klinikák és orszá-
gos intézetek gyermekosztályaira, vala-
mint a gyermekmentési tevékenységet
folytató mentőszolgálatokra. Az idén meg-
valósult támogatással együtt a K&H Gyógy-
varázs program több mint 95 millió forint
értékében huszonnégy kórház és mentő-
szolgálat munkájához nyújtott segítséget.
A pályázatok nyertesei sajátos igényeiknek
megfelelően kaptak új eszközöket és be-
rendezéseket. Kovács Lajos István, a K&H
Bank fiókigazgatója elmondta, hogy a
szakmai zsűri ezúttal is, az eredetileg meg-
hirdetett ötnél több nyertest választott, mi-
vel a pályázati kiírás szerint kisebb ösz-
szegre is lehetett pályázni. A program az
olyan intézeteknek kívánt egyenlő esélye-
ket biztosítani, amelyek bruttó ötmillió fo-
rint alatti műszerigényt nyújtanak be mun-
kájukhoz nélkülözhetetlen eszközök és be-
rendezések beszerzésére. 

A pályázók
Kovács Lajos István örömét fejezte ki, hogy
a tender iránt érdeklődők száma évről-évre
nő. A beérkezett pályaművek területi meg-
oszlása az eddigi alkalmakhoz hasonlóan
alakult, Budapestről harminchárom, vi-
dékről hatvannyolc anyag érkezett. Borsod-
Abaúj-Zemplén,- Baranya és Hajdú Bihar
megyéből érkezett a legtöbb pályázat. A
szakember tájékoztatott továbbá arról,
hogy a pályázat kiírását megelőzően a

K&H Csoport több száz lakos és egészség-
ügyi dolgozó bevonásával felmérést készí-
tett arról, hogy mely területeken van legin-
kább szükség anyagi támogatásra. Az ered-
ményeket figyelembe véve, a szakmai zsű-
ri kiemelt figyelmet szentelt a koraszülött-

ellátással és -mentéssel foglalkozó intéz-
ményeknek, illetve arra a megállapításra
jutott, hogy az általános műszerhiány javí-
tása mellett az életmentő kezelések, a ko-
raszülöttek és a daganatos gyerekek gyó-
gyítása különösen nagy fontossággal bír.
Kovács azt is közzé tette, hogy a K&H
Bank ügyfelei mastercard használatából
befolyó összegből minden ezer forint után
egy forintot hasonló célokra szán, és igyek-
szik minél több programot indítani a gyer-
mekgyógyítás szolgálatában. 

A nyertes Szent János Kórház
A Fővárosi Önkormányzat Szent János
Kórház nevében Nyulasi Tibor mondott
köszönetet a gyermekosztályra vásárolt
eszközökért. Az orvosigazgató-helyettes
biztosította a jelenlévőket, hogy intézmé-
nyük ellátási minősége és befogadóképes-
sége a jövőben sem változik, megmarad
egyedülálló struktúrája, melyben a gyer-
mekek és csecsemők betegségüktől függő-
en a sebészettől a traumatológián át töb-
bek között égési szakellátásban is részesül-

hetnek egy épületen belül. Az elnyert esz-
közök nagyon fontos szerepet töltenek be
ebben a komplex ellátási rendszerben. A
kórház vezetői ugyanakkor továbbra is
nagy figyelemmel kísérik az olyan tendere-
ket és programokat, melyek segítségével

korszerűbbé tehetik a gyermekeknek biz-
tosított körülményeket, és európai szintű
gyógyítást tudnak nyújtani. A Magyaror-
szágon jelenlévő szaktudás ugyanis csak
fél sikert eredményezhet ennek elérésében
a korszerű diagnosztikai, illetve ápoló-gyó-
gyító műszerek nélkül. 

Az elnyert eszközök
Az intézmény nyertes pályázatát Boros
Vera vezető főorvos nyújtotta be. A gyer-
mekosztály egy darab bilirubin (epefesték)
koncentráció-mérővel és egy darab kék-
fény terápiás lámpával lett gazdagabb,
mely eszközök az újszülött, illetve csecse-
mőkori sárgaság diagnosztizálását és ke-
zelését korszerűsítik. A bilirubin koncent-
ráció mérő segítségével vénás vérvétel he-
lyett két csepp újból vett vérből figyelem-
mel kísérhető az újszülött-kori sárgaság.
Boros Vera felidézte, hogy a pályázati győ-
zelemig ezt a vizsgálatot kizárólag vénából
levett, minimálisan egy ml vér vizsgálatá-
val tudták elvégezni, amely eljárás a szük-
ségesnél nagyobb fájdalmat okoz az újszü-
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Biztosabb gyógyulás
A K&H Gyógyvarázs gyermek-egészségügyi
program immár harmadik alkalommal írt ki
pályázatot a gyermekellátási tevékenysé-
get folytató kórházak számára. Az idei nyolc
nyertes intézet egyike a Fővárosi Önkor-
mányzat Szent János Kórház Gyermekosz-
tálya. A 2,8 millió forint értékű eszközöket
február 6-án, ünnepélyes keretek között vet-
te át dr. Nyulasi Tibor orvosigazgató-helyet-
tes és dr. Boros Veronika, a gyermekosztály
vezető főorvosa.  

A Szent János Kórház gyermekosztályára került az adomány
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lötteknek. További bonyodalmakat oko-
zott, hogy a vizsgálat ily módon kizárólag
laboratóriumi körülmények között végez-
hető el egy automata segítségével, amely a
felnőttek vörösvértest számára van beállít-
va. A szükséges beavatkozás tehát eddig
fájdalmas, időigényes, és nem is minden
esetben pontos eredménnyel végződő volt.
Az új mérőeszköz használata az ágy mel-
lett zajlik, pontos és gyors diagnosztizálást
tesz lehetővé. 

A sárgaság
A főorvosnő tájékoztatott arról is, hogy a
sárgaság életünk első egy hetében agymé-
reg, ha nincs megfelelően kezelve, akkor
halált, vagy maradandó károsodásokat
okozhat. Az állapot kezelésére szolgáló
kékfény-terápiás lámpával az esetek több-
ségében elkerülhető az estleges szövődmé-
nyek kialakulása, illetve a vércsere. A kór-
ház kékfény-terápiás lámpái elavultak, a
pályázat során elnyert változat ezzel szem-

ben könnyebben mobilizálható és kétsze-
res teljesítményre képes. Az újszülött kori
sárgaság egészséges újszülött osztályokon
is 60%-os gyakorisággal fordul elő – indo-
kolták többek között e tény megjelölésével
az eszközkérelmet a beadott pályázatban
Boros Vera és munkatársai. Dr. Sárdi Már-
ta, a Szent János Kórház gyermekosztályán
dolgozó orvos elmondta, a sárgaság olyan
állapot az újszülötteknél, melynek számos
oka lehet, és nem feltétlenül jelent betegsé-
get, előfordul, hogy nem is kell kezelni. Kis
százalékban ellenben olyan fokot is elér-
het, hogy tartós esetleg napokon át tartó
kékfény-kezelés válik szükségessé. Olyan
eset is van, amikor intenzív kékfény-keze-
lés szükséges infúziós kiegészítéssel, ami
azt jelenti, hogy alul-felül ez a lámpa vilá-
gítja a beteget, mert olyan magas a sárgasá-
gi indexe. A kezelés legvégső esetében vér-
cserére kerül sor. 

A Szent János Kórház újszülött osztálya
kicsi, a betegség pedig nem mindenkinél
fordul elő, ezért a doktornő meglátása sze-

rint is jelentős segítség egy darab korszerű
kékfény-lámpa.)

A kórház szülészeti osztályán lévő új-
szülötteknek 10%-a szorul a vérvétel
után kékfény-kezelésre – tudtuk meg
Boros Verától. Ehhez a számhoz jön még
évente az intézetben kezelt 280 koraszü-
lött. Miután az éretlen koraszülött gyere-
kek mindig veszélyeztetettebbek a sár-
gaságra, a fele közülük kezelésre szorul.
(Így jön ki a 60%-os arány.) Egy gyerek
sárgasága kapcsán nyolc-tíz vérvétel tör-
ténik, tehát hihetetlen mennyiségű fáj-
dalmat lehet a gyerekeknek megspórolni
az újbegyes szúrással, nem beszélve ar-
ról, hogy egy kis súlyú babánál nem
mindegy a levett vér mennyisége sem. A
korszerű diagnosztikával a vénásan le-
vett vér tizedére van csak szükség – álla-
pította meg az osztályvezető főorvos. 
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Hazánk egyik legrégebbi kórházépületet
még a kiegyezés előtt kezdték építeni.
– Igen, az eredetileg tébolydának tervezett
épületet 1868-ban adták át. A maga korá-
ban nagyon elegáns volt, a főrendek részle-
gén például csodálatos lakosztályok vol-
tak, de a középosztály és a szegények szá-
mára is szép kórtermeket hoztak létre. Az
itt lakók teljesen önellátók voltak: a foglal-
koztatás terápia részeként kertészet, hí-
zlalda, szabászat, cipészet működött, ezek
mellett rendelkezett teniszpályával, uszo-
dával – tulajdonképpen város volt a város-
ban. A nyolcszáz betegre mindössze a fő-
igazgató és egy alorvos, vagyis összesen
két doktor jutott. Ápolóból viszont több
száz dolgozott, ez is azt jelzi, hogy a pszi-
chiátriát elsősorban ápolási feladatnak tar-
tották. A nyugtalan betegek brómot és

nyugtató teákat, főzeteket kaptak vagy víz-
kúrát írtak elő számukra – hideg vízzel lo-
csolták őket –, az ön- és közveszélyeseket
pedig igyekeztek kordában tartani. 

Az épület impozáns, akár egy kastély-
komplexum. Európa nyugati felén ezeket
nagy becsben tartják.
– A tervező felé az volt a kívánalom, hogy
ne a luxus jellemezze, hanem a szolid pol-
gári életmódot fejezze ki. Hihetetlen erős-
nek építették, a pincék falai 1,2 méter vas-
tagságúak. A legnagyobb gondot az elavult
épületgépészet – csatorna, fűtés, világítás –
okozza, amelynek egy részét felújítottuk.
Ha az épületgépészeti felújítás megtörtén-
ne, akár további évszázadot is kibírna az
épület…

A két világháború között a pszichiátriai
iskoláknak volt-e valamilyen felhangja?
– Abban az időszakban az egyetem nem
engedte meg a pszichoanalízist, a freudiz-
mus viszont tovább élt e falak között. Itt
húzódott meg a Ferenczi tanítványok egy
része, akik hatalmas publikációs tevékeny-
séget folytattak. 

1948-49 után, amikor a kommunista-
szocialista rezsim stabilizálódott, újra kez-
dődött a szakma boszorkányüldözése.
– Néhány munkatársamtól tudom, hogy
akkoriban az ápolói pártszervezet irányí-
tott, és ebből aztán furcsa, elvarázsolt vi-
lág alakult ki, amely aztán sokáig fennma-
radt, mi több, a korszak finom lenyomatai
a mai napig tetten érhetők. Persze még a
60-as, 70-es években is voltak furcsasá-
gok, például nyilvánosan elhangzottak
olyan dogmatikus kijelentések, hogy a ne-
urózis egy kapitalista csökevény, és a szo-
cializmusban meg fognak szűnni az elme-
betegségek. A kifinomult lelki emberek
folyosói pletykáit csak hosszú idő után,
nehezen törte meg az intranet vagy az in-
tézeti újság. 

Ezek a falak számos iskolát, irányzatot
zártak maguk köré…
– A híres személyiségek közül itt dolgozott
Pándy Kálmán, a liquor-diagnosztika egyik
megalapozója, Meduna László, az elektro-
konvulzív kezelés elvének publikálója, az
iskolateremtő Mérei Ferenc, továbbá az in-
tézmény volt a hazai neuropatológia,

BÚCSÚZUNK HAZÁNK EGYIK LEGRÉGEBBI KÓRHÁZÁTÓL

Rekviem az OPNI-ért
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetben érdeklődtünk prof. dr. Nagy
Zoltán főigazgató főorvostól: milyen
esélyei vannak az intézmény megmara-
dásának?
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pszichoanalitikus iskola, szociálpszichiát-
ria egyik fellegvára. 

Azon nem csodálkozunk, hogy mivel a
második világháború után kevés volt a
pénz, az épületet ezért nem tartották rend-
ben, de meglepő, hogy az utolsó tíz-tizenöt
évben ennyire elhanyagolták.
– Bennünket végigkísért, hogy ezt az intéz-
ményt egyszer be kell zárni. Amikor az or-
szágos intézeteket egymás után rendbe
hozták, az OPNI is a sorban volt, végül va-
lahogy mindig kimaradt, talán mert létezik
egy averzió a pszichiátriával szemben. 

Hogyan áll jelenleg az Országos Pszichi-
átriai és Neurológiai Intézet (OPNI) sorsa?
– Az első RET-tárgyalás sikertelen volt, azt
ezt követő egyeztető beszélgetésen kide-
rült, amely intézményt a tulajdonosa meg
kívánja szüntetni, annak 0 ágyat irányoz-
nak elő. Az OPNI fenntartója az Egészség-
ügyi Minisztérium, amelyet a miniszter
képvisel. A szaktárca vezetője a profilunkat
elfogadva, a jelenlegi épületben 0 ágyszá-
mot jelölt meg. 

Milyen forgatókönyvek készültek eddig
az OPNI átalakítására?
– Legkisebb az esélye annak a variáció-
nak – amely szinte a csodával határos len-
ne –, ha az épületet külső befektetők se-
gítségével mégis felújítanák, és folytatód-
hatna a százötven éves tradíció. Egy má-
sik verzió szerint a szakmai közösség
együtt maradhatna, de nem ezen a hely-
színen. Ez akár kedvező megoldás is le-
hetne, ha kellő gondossággal kiválasztott
telephelyre, esetleg aktív kórház közelébe
kerülnénk. A közös diagnosztika és a szé-
lesebb körű konzílium lehetősége emel-
lett szólnak, ugyanakkor nem lenne sze-
rencsés a pszichiátriát például sebészeti
tömbkórházba helyezni. Az aktív és a kró-
nikus pszichiátria, illetve a rehabilitáció
leválasztható lenne egymástól, de ez sem
jelentene okvetlen külön telephelyet, hi-
szen a szakismeret, a diagnosztikai igény
közös bennük, továbbá az üzemgazdasá-
gossági elveket is érdemes végig gondol-
ni. Kérésünk, hogy kettőnél több telep-
helyre ne kelljen költöznünk, mert nagy
hiba lenne a szakmát feldarabolni. Jelen
helyzetben az általános kórházakban mű-
ködő 30-50 ágyas pszichiátriai osztály in-
kább csak gondot okoz, ott érdemi mun-
ka nem folyhat. Lehetséges új helyszín-
ként a pszichiátria számára a Nyírő Gyu-
la Kórház, míg a stroke és neurológia szá-
mára és az Országos Idegsebészeti Tudo-
mányos Intézet merült fel, mint befogadó.
Az Amerikai úti épületben összesen 120

ágynak van hely – az idegsebészet mellett
tehát nem férnénk el. Végezetül a lehető
legrosszabb szcenárió az lenne, ha a szak-
mát mechanikusan szétosztanák: mind a
pszichiátriát a neurológiától, mind pedig
a neurológiát a stroke-tól külön-külön, ki-
sebb egységekbe helyeznék el. 

A legtöbb országban az általános kór-
háztól külön űzik a pszichiátriát.
– Igen, hiszen egyrészt számos probléma
zavarja a betegeket, másrészt a nagy pszi-

chiátriai intézményben találhatnak igazán
otthonra a különböző modalitások, a reha-
bilitáció. Ma már a klasszikus nagy kórké-
pek kilencven százalékát gyógyszerekkel
kiválóan lehet uralni. A depressziót Angliá-
ban már a családorvos kezeli, a skizofrén
betegnek pedig egyszer beállítják a gyógy-
szereit, azután már csak fel kell írni a meg-
felelő adagot.  A szer tartós hatású, két-há-
rom havonta kell adagolni, és a páciens
gyakorlatilag tünetmentessé válhat. Azon-
ban a pszichiátria nem csak ezekből a be-
tegségcsoportokból áll, számos más fontos
feladata van, például az időskori zavartsá-
gok, leépülések minőségi problémáinak ke-
zelésével szintén kiemelten foglalkozunk.
A lélek problémái újra előtérbe kerülnek a
hanyatlással és a halál környéki időszak-
ban. A ritka kórképekkel elsősorban szin-
tén nálunk lehet találkozni, ez pedig olyan
sajátos ismeretanyagot feltételez, amelyet
néhány tíz ágyas osztályon, ahol csupa álta-
lános beteg van, nem lehet uralni. A gyógy-
szerrezisztens pszichiátriai kórképek, bizo-
nyos fajta depressziók feltérképezése, ellá-
tása is speciális szakértelmet igényel. Fel-
merült a stroke-ellátás leválasztása a neuro-
lógiáról, ezt szintén hibának tartanám, hi-
szen például a daganatos betegek jelentős
része stroke-tünettel érkezik hozzánk, de
számos rapidan kialakuló neurológiai góc-
tünetekkel járó kórállapot hátterében nem
vascularis a kóreredet. Ez körülbelül annyit
jelentene, mintha a traumatológiai osztá-
lyon kijelentenék, hogy csak a láb gyógyítá-
sával foglalkoznának. 

Európában másutt is található ilyen
nagy intézménye a pszichiátriai szakmá-
nak?
– Három-négyszáz ágyas, országos pszi-
chiátriai intézmény szinte egész Nyugat-
Európában megtalálható. Az OPNI egyéb-
ként kapcsolatban van ezekkel az intéz-
ményekkel, és ez a hálózat minden ország-
ban összefogja a szakma fejlesztését. Az
egyetemi tanszékek nem helyettesíthetik
ezt a feladatkört, mert az egyetemi tanár
elsőszámú feladata az oktatás, a medikus-
képzés; idejének legnagyobb részét erre
fordítja, továbbá ellátja a betegeit. Ráadá-
sul a négy közül bármely tanszék szerezne
országos feladatokat, az csak egészségte-
len rivalizáláshoz vezetne. A szakmai fej-
lesztési koncepciók kezdeményezése az
Európai Unióban is főként a nemzeti in-
tézményekre hárul. 

Hogyan vezetett a pályája ide, az orszá-
gos intézménybe?
– Patológusként kezdtem a pályámat, és a
szakmán belül kezdetben érpatológiával,

Prof. dr. Nagy Zoltán

Prof. dr. Nagy Zoltán or-
vosdoktori oklevelet
1966-ban, a Budapesti
Orvostudományi Egyete-

men szerez. Szakvizsgát általános pathológiából,
neurológiából, pszichiátriából, neuropathológiából
tesz. 1982-ben az orvostudományok kandidátusa,
1992-ben az orvostudományok doktora fokozatot
szerez. Jelenleg tanszékvezető egyetemi tanár, a
neurológia professzora, a Semmelweis Egyetem
Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport vezetője
és az Agyérbetegségek Országos Központja, Or-
szágos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigaz-
gatója. Az MTA Neurológiai Bizottságának tagja,
a Bólyai Kuratórium tagja, a Szentágothai János
Doktori Iskola Klinikai Idegtudományi Program ve-
zetője. Kutatási területe az agyérbetegségek neu-
rológiája és pszichiátriája.  Számos más szakmai
szervezet mellett az Európai Stroke Councile tag-
ja, a Magyar Stroke Társaság alapítója, örökös
tiszteletbeli elnöke. Kiváló orvos (1988), nívódíj
(Stroke kézikönyv, 1999), Markusovszky díj
(2000), emlékplakett a doktori program vezetésé-
ért (2001), Kiváló Ph.D. oktató (2006).
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majd a későbbiekben vascularis neurológi-
ával foglalkoztam. 1987-ben, több, mint
kétévi amerikai kint létem után a pszichiát-
riai klinikára, korábbi munkahelyemre tér-
tem vissza. Miután alkalmam volt a mary-
landi stroke-programot alaposan megis-
merni, idehaza egy hasonló program elindí-
tását kezdeményeztem. Terveimet – amely
addig nem valósult meg – a rendszerváltás
után sem adtam fel. Az új egészségügyi mi-
niszter számára fél oldalban összefoglaltam
hát a szakmai programot, és első munka-
napján az asztalára helyeztettem. Másnap
felhívott Surján László miniszter, és közöl-
te, hogy felkarolja az elképzelésemet, és
megvalósítja a prevenciós programot. A
stroke-program elveit – a népegészségügyi
program keretei között – publikussá tettük,
a fejlesztések elkezdődtek, a kórházak pe-
dig pályázat útján nagy értékű diagnoszti-
kai berendezésekhez jutottak. Létrehozták
az Agyérbetegségek Országos Központját,
amelynek eleinte keresték a döntéshozók a
megfelelő helyet, végül aztán vezetésemmel
ide, az OPNI-ba került. A program kereté-
ben kaptunk MR- és  Doppler-készüléket, a
CT-vel pedig az intézet már korábbról ren-
delkezett. Ezen a bázison alakult a neuro-
radiológiai iskola, amely aztán patológiával,
szövettannal egészült ki.

Az ember vidéken járva döbben rá, mi-
lyen értékei vannak a „Lipótnak”, hiszen
számos szakember itt tanult, vagy ide járt
konzíliumra. 
– Kis túlzással élve, Magyarországon úgy
senki nem lehetett ideg-elmegyógyász,
hogy a Lipóton meg ne fordult volna. Ha
valaki az ideg-elmegyógyászat érdekes, rit-
ka eseteit látni, tanulmányozni kívánta,
szintén hozzánk jött, hiszen például az
egyetemen Alzheimer-betegséget félévente,
ha kettőt láttunk, az OPNI-ban, Tariska Pé-
ter osztályán harminc ilyen beteg van, kü-
lönböző fázisban, altípusával, de külön osz-
tály van a bulimia és anorexia nervosa be-
tegségben szenvedők számára is. Komoly
neurogenetikát működtetünk, trombolízis-
ből minden héten kettő fordul elő, szuper
szelektív lízist is végzünk, közben stentet
helyezünk be, és a beteg néhány nap múlva

hazamehet. Rengeteg pályázati forrást köl-
töttünk a felsorolt ellátások kialakítására,
ezekre azonban, úgy tűnik, a politika érzé-
ketlen.

A fejlett országokban milyen kapcsolat-
ban áll a neurológia és a pszichiátria?
– Az angolszász vonal vált általánossá, ha-
tása aztán rányomta bélyegét az olasz, spa-
nyol, portugál világra. Annak idején a neu-
rológia és a pszichiátria különvált, a neuro-
lógia az idegsebészettel került közös plat-
formra. Jelenleg a két szakma körül ismét
konvergencia érvényesül, főként az időko-
rú betegek ellátása esetében. 

Mi a helyzet a nagy lélektani isko-
lákkal?
– A klasszikus pszichoanalitikus iskolák
megszűntek. Amikor a 80-as évek végén
kint jártam Amerikában, az újságok so-
kat cikkeztek arról, hogy a rezidensek
mennyire érzékenyek a világ változásaira.
Már pedig a fiatalok nem jelentkeztek a
nagy pszichoanalitikus klinikákra,
ugyanakkor a képalkotó diagnosztika és
a biológiai pszichiátria nagyon népszerű
volt körükben. 

Szaporodnak a társadalmi beilleszkedé-
si zavarok, a drogfüggőség, a szenvedélybe-
tegségek, a mentálhigiénés problémák,
amelyek ugyan nem kötődnek anatómiai
struktúrákhoz, morfológiai, sőt még finom
molekuláris jelük sincs, ám mégis beavat-
kozást igényelnek.
– Igen, de a felsoroltak esetében a pre-
venció leginkább a szociológia és a peda-
gógia területe. Amikor már addikcióvá
lesznek, a biológiai változások is kimu-
tathatók. 

Mit veszítenénk az OPNI megszüntetése
esetén?
– Azon előnyök, amelyek az országos inté-
zeti feladatok ellátásához kapcsolódnak – a
nagy iskolák, az egymással szinergiában lé-
vő alkotó szakmai csoportok –, soha többé
nem lennének visszahozhatók. Leginkább
ez kelti bennem a rossz érzéseket, hiszen
egész életemet ebben a szakmai kultúrában
töltöttem. Bennem erős ambíció van, hogy
az intézet oktatáson keresztül is megnyilvá-
nuló, folyamatos fejlesztésért tegyek. Ez a
„ház” hatalmas intellektuális erővel rendel-
kezik, hiszen rengeteg szakember kerül
egymással szakmai kontextusba. Mindig
vannak referálók, a kollégák pedig figye-
lemmel követik egymás munkát. Borzasz-
tóan sajnálnám, ha mindez teljesen meg-
szűnne. 

Tizenötmilliárd forintot is érhet a Lipót

A Magyar Hírlap információja szerint legalább tizenötmilliárd fo-
rintot érhet az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

(OPNI) negyvenhektáros telke; eladását egy angol befektető ugrásra készen várja.
Az intézményt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság értékesítheti, az önkormányzat mint
első fokú építészeti hatóság változtatási tilalmat készül elrendelni a területre, így
három évig egy ablakot sem lehet kicserélni az épületen. 

F Ó K U S Z

A „Lipót” még így is kb. tizenötmilliárd forintot ér. És a ház tudományos szelleme?
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