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Érdeklődéssel olvastuk a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának alkotóközössége által 
összeállított szakmai konzultációra szánt vitairatot, amely 3 különböző címet visel. Az alkotóközösség 
és vezetői bizonyára hatalmas anyag feldolgozására/elemzésére vállalkoztak, melyből a megismerhető 
64 oldalas és 200 számozott alpontot tartalmazó vitairat készült.  
 
Tovább csökkenne az olvasó és az alkotóközösség közötti információs aszimmetria, ha megismerhető 
lenne a forrásul megjelölt 30 munkabizottság által készített munkaanyag (címe, szerzője és 
elektronikus elérhetősége) is. Ezáltal a vitairat jelen verzióját érdemben tanulmányozó kiegészítő 
információkhoz, az alkotóközösség hasznosíthatóbb észrevételekhez jutna. 
 
Fél évvel ezelőtt, 2010. május 31-i dátummal a már elfogadott kormányprogram ismeretében, 
„Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra II.” címmel közreadtuk 
álláspontunkat, javaslatunkat (MOTESZ Magazin 2010, XVIII(2): 2–5.), ezért a vitairat jelen 
verziójának áttanulmányozását is ennek a javaslatnak a figyelembevételével tettük meg.  
 

A vitairat áttanulmányozása után örömmel jelenthetjük ki, hogy a vitairatban foglalt teendők döntő 
többsége a javaslatunkban leírtakkal tartalmilag megegyezik. A feltárt problémák politikai 
minősítése, az átalakítás/fejlesztés megvalósításának tervezett ütemezése és a szükséges források 
biztosítása a hatáskörünket messze meghaladja, ezért ezekkel nem foglalkozunk.  

 

Fontosnak tartjuk viszont kiemelni a Széchenyi Terv első számú prioritását, amely a „Gyógyító 
Magyarország – egészségipar” elnevezést viseli. Ezt alapvető sikernek tartjuk az ágazat számára, de 
rögtön megjegyezzük, hogy a Széchenyi Terv vonatkozó fejezete nem kezeli az egészségügyet és az 
egészségipart a jövő tudományágát megillető attitűddel: nem aknázza ki eléggé az orvosi 
szolgáltatásokra alapozott egészségügyi turizmus lehetőségeit, a biotechnológiák és az info-
kommunikációs technológiák egészségügyi implementációiban levő hatalmas lehetőségeket. 

 

Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a vitairat jelen verziója sem szakít érdemben az elődök 
kizárólagosan a közszolgáltatásokra koncentráló hozzáállásával, és úgy tűnik, hogy nem tervezi 
kihasználni megfelelően az egészségügyi turizmus fejlesztésében rejlő ágazati lehetőségeket. 
 
Az alábbiakban tájékoztatásul felsoroljuk azokat a társaságainktól beérkezett véleményeket, 
amelyek nem tükrözik mindenben a MOTESZ Elnökségének az álláspontját, és a kérdéseinkben 
sem szerepelnek. 
 
A társaságok véleménye 63 pontban: 

 
A magyar egészségügy nincs a klinikai halál állapotában, ezért újraéleszteni nem kell. A magyar 
egészségügy súlyos, életveszélyes állapotban van. Életveszélyes állapotának oka: nagyfokú vérvesztés. 
Ebben a helyzetben a vérzés forrásának megkeresése és ellátása mellett, a vérzés okának 
megszűntetéséig is vérpótlásra, transzfúzióra, és a keringés fenntartásához szívre van szükség. Ez 
utóbbit az egészségügyben dolgozó munkatársak erkölcsi és anyagi megbecsülése jelentheti.  Egyes 
egészségügyi intézmények adósságának rendezése, a TVK lazítása egyes területeken, az egészségügyi 
megtakarítások egészségügyben tartása rendkívül fontos intézkedések, de csak plazmapótszerek a 
kompatibilis vér megérkezéséig. 
 

1. A vitairat rendkívül terjengős, mindenről akar írni, emlékeztet a Molnár-féle Zöld Könyvre (a 
kevesebb több lett volna). 
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2. Nem fejt ki semmilyen paradigmaváltási szándékot. A jelenlegi problémák egy részét járja 
körül, de csak a most működő keretekben maradva terjeszt elő változtatási szándékokat.  

 
3. A terveket világos és közérthető módon kellene a szakmai és laikus közvélemény elé tárni.  

 
4. Meg kell szüntetni a jelenlegi (ál) teljesítmények kikényszerítésére alapozó rendszert. 

Koncepcionális hiba az a „munkaverseny” szemlélet, mely a betegellátás javítása és 
hatékonysága helyett a „termelési” feladatok teljesítését helyezi előtérbe és jelöli ki a 
betegellátók számára. Az ilyen „munkaversenynek” tudható be, hogy számos helyen drámaian 
csökkent a betegellátás színvonala, a betegségeket nem ismerik fel és nem gyógyítják meg. 

  
5. Joggal hiányolhatók a vitairatból az alábbiak: 

 
••  az ÁNTSZ jövőjével kapcsolatos egészségpolitikai elgondolások,   
••  a közegészségügyet, járványügyet és az egészségügyi igazgatási feladatokat illető 

jövőkép,    
••  a szakmai felügyelet, amit sem az akkreditáció, sem bármilyen protokollok nem 

tesznek feleslegessé,  
••  a Szolgáltatók közötti verseny a betegekért contra a betegút-megkerülés büntetésének 

magyarázata,  
• az egészségügyi dolgozók egészsége karbantartásának fontossága,  
• a foglalkozás-egészségüggyel való kiemelt foglalkozás,  
• az alapellátás fejezet csak a háziorvosokkal foglalkozik, 
• az EU-ban 2011-ben szabaddá válik a biztosítási piac pénzeinek áramlása, az erre való 

felkészülés. 
 

6. Fontos a jelen finanszírozási helyzetben minden magyar biztosítottat (állampolgárt?) 
alapellátási szinten megillető szolgáltatások meghatározása. Értelemszerűen az ezen kívül eső 
egészségügyi szolgáltatások térítéskötelesek. Szélesíteni kell a fizetés ellenében elvégezhető 
beavatkozások körét.  

 

7. A biztosítói szemléletet helyre kell állítani. Lehet kiegészítő biztosítás – különös tekintettel a 
térítés ellenében igénybe vehető ellátásokra –, valamint az orvosválasztás esetleges biztosítói 
finanszírozására. Megengedhetőnek, sőt támogatandónak találjuk a privát kiegészítő 
egészségbiztosítók létesítését, de az csak a járó-, fekvő szakellátásra vonatkozzék, az 
alapellátásra ne. A kiegészítő egészségbiztosítás intézményrendszere legyen teljesen független 
a kvázi állami (OEP) biztosítási rendszertől, s ne legyen átjárás a szolgáltatók között. 

  
8. A népszavazás eltörölte a vizitdíjat, a dobozdíj viszont valami miatt megmaradt! 
  
9. Helyes törekvés az alapellátást minden eszközzel segíteni, de cserébe el kell várni, hogy a 

betegségek/betegek el is legyenek látva. Azért emelkedett a kórházi ellátások száma, mert az 
alapellátás nem végezte a dolgát! Tegyük érdekeltté az alapellátást abban, hogy a kapuőr 
funkció mellett gyógyítson is.  

 
10. Jelentős spórolásra lenne lehetőség a laborvizsgálatok rendelése, kivitelezése és annak 

informatikai segítése területén. 
 
11. Újra és újra kerüljenek átvizsgálásra az indikáció szerinti gyógyszertámogatások. 

Epidemiológiai adatok birtokában price-volumen szerződéseket kell kötni! 
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12. Olyan adórendszerre lenne szükség, ami segítené a kistérségi patikákat. 

  
13. Elkerülhetetlen az amortizáció költségeinek beépítése a rendszerbe. 

 
14. A gyógyító „fellegvárak” elsősorban a tapasztalataikat oktassák minden társszakmának! 

 
15. Probléma a korábbi időszakokban „kibulizott” igen magas generikus árszínvonal. Nincs még 

egy ország Európában, ahol a gyáraknak érdemes sales force-t fenntartani generikumokra, 
csak nálunk! 

  
16. A nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerfelírást be kell vezetni. 

 
17. A minőségfejlesztés az egyik legnehezebb feladat, amit egy csökkenő erkölcsű, behatárolt 

ismeretű és mégis működő rendszerrel kell végrehajtani úgy, hogy a szereplők személyesen is 
elkötelezettek legyenek! 

 
18. A progresszív ellátás csúcsán lévő intézetek (klinika, osztály) mentesüljenek a TVK 

korlátozás alól.  
 

19. Az egészségügyi fejlesztéseket (szakmai profilok, eszközbeszerzés) központilag működő 
szakmai elosztási rendszerbe kell áttenni. A jelenlegi önkormányzati tulajdonosi szemlélet 
nélkülözi az alapvető szakmai szempontokat.  

 
20. A ”szabad orvosválasztás” fogalmát rendezni kell. Orvosi jogállásról szóló új törvény (vagy 

átmeneti jogszabály) az orvos-beteg közötti közvetlen kapcsolatban szabályozott, számla 
ellenében adható orvosi honoráriumhoz kösse az orvos választhatóságát. Az általános, 
kötelező biztosítás terhére végzett intézményi betegellátó tevékenység rendszerébe illesztett, 
honoráriumhoz kötött orvosválasztás az EU-ban általánosan elterjedt. (Ausztria, 
Franciaország, Németország, Skandináv államok, Nagy-Britannia stb.)    
 

21. Az orvos- és szakdolgozói elvándorlást komolyabban kell venni, mert az alulfinanszírozottság 
mellett ez veszélyezteti a magyar egészségügyet. Fontos a nővérképzés, asszisztensképzés 
kiemelt kezelése. 

 
22. A gyógyító  szférában minden leépítést megtiltani. 

 
2233..  A rezidensi képzési rendszer az ez évi tapasztalatok alapján lényegében összeomlott. Egy 

évfolyamnyi orvos rezidens „eltűnt” a rendszerből.   A hiányszakmák rezidenseinek kiegészítő 
bérezése indokolt ugyan, de bérfeszültségeket kelt, ha az egyéb orvosi munkakörökben nem 
jelentkezik bérnövekedés.  

  
2244..  A „hiányszakmák” fogalmát újra kell értékelni.  

  
2255..  A kártérítési perek további szaporodása drága defenzív medicinához vezet. Azonnali 

intézkedés javasolt a joggyakorlat rendezésére, az intézményi, orvosi kiszolgáltatottság 
megszüntetésére, ez kiadásokat csökkent. Maximálni kell a kártérítés összegét az egy főre jutó 
GDP/Eü. kiadás függvényében.  
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2266..  Zárjunk ki az egészségügyi ellátásból minden hatástalan, illetve kárt okozó ellátási formát, de 
a privát ellátásból is.   

  
2277..  A hálapénzt nem visszaszorítani kell, hanem megszüntetni.   

  
2288..  A szabad orvosválasztást nem szabad fizetőssé tenni.  „Második vélemény” kérésére minden 

betegnek maradjon joga.   
  

2299..  A várólistákba prioritásokat kell beépíteni.   
  

3300..  Államilag finanszírozott egészségügyi rendszerben a pénzzel kiváltható előny éppúgy 
erkölcstelen, mint a hálapénz. Semmiképp nem szabadna megengedni, hogy állami 
intézményben a várakozó betegek előtt kerüljön sor a fizetős beteg ellátására.  

  
3311..  Gyakran az okozza az alapvető pazarlást, ha a beteget a lehető legalacsonyabb szinten kezelik. 

A fölöslegesen igénybevett diagnosztikai konzultáció, kezelés sokszor éppen ebből adódik.   
  

3322..  Hazánkban a képalkotó diagnosztikát végző orvosok nem szakosodnak. Nem várható el, hogy 
egy radiológus minden részterülethez értsen, s ez hatalmas hibák forrása is lehet.  

  
3333..  Alapvető, hogy az egészségügy finanszírozásának egészét felülvizsgáljuk és átalakítsuk. A 

finanszírozás rendezése nélkül a struktúra átalakítása nem kecsegtet sikerrel.   
  

3344..  Reális kiadásokon (ráfordítás-elemzéseken) alapuló HBCS-re van szükség, addig kár a 
járóbeteg-ellátás HBCS-jét kidolgozni.  

  
3355..  Az orvosi rehabilitációról kevés szó esik, a szanatóriumi ellátást egy mondatban említi, nem 

tud ezzel a kategóriával mit kezdeni.  
  

3366..  Az orvosok és más szakdolgozók menedzsmentbe való bevonása támogatandó, 
tulajdonszerzésük nem.  

  
3377..  A magánpraxis rendellenességei szektorsemleges finanszírozással szűntethetők meg.  

  
38. A Semmelweis Egyetem pl. széttagoltsága miatt sem alkalmas „régióvezető” intézménynek, 

központi rendelőintézete sincs. Az egyetemeknek nem a területi betegek ellátása a működési 
prioritásuk, hanem az oktatás, a kutatás és az ehhez szükséges tancélos és klinikai kutatásra 
alkalmas betegellátás.  

 
39. A gyógyszerellátás területén először a kórházi gyógyszerellátást kell szabályozni.  A beteg 

krónikus kezelésének gyógyszereit a kórház OEP támogatással vásárolhassa meg, illetve a 
kórházban fekvő biztosított betegnek legyen felírható OEP támogatással a gyógyszer.  

 
40. Nem minden generikum felel meg az eredeti készítménynek. 

  
41. Csökkenteni kell a hatalmas egészségügyi bürokráciát, a tiltásokat, az ellenőrzést kell 

megfelelővé tenni.  
 

42. A primer prevenció érvényesítésére a kormánynak kell mobilizálnia az oktatást, a médiát és a 
közvéleményt. 
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43. A tervezet nem beszél érzékelhető többletforrásról.  

 
44. Nincsenek megbízható morbiditási adataink. 

 
45. A HBCS koncepcióval, amit ma alkalmazunk, nem az a baj, hogy téves, hanem – a nyugati 

országoktól eltérően – a rendszer működtetéséhez szükséges pénz hiányzik, ezért mindenki 
hamar rátért a teljesítményfokozó elszámolásokra. Amíg a rendszert újra lehet kalkulálni, 
átmenetileg át kellene térni a bázisfinanszírozásra. 

 
46. Az ún. „területen kívüli” beteg ellátását engedélyezzük, mivel minden beteg Magyarországon 

van, és a költségvetés, ill. a saját pénzét fogyasztja. 
 

47. Az orvosokat – de lehet más, magasan kvalifikált egészségügyi dolgozó is (pl. diplomás 
ápolók) – olyan helyzetbe kell hozni, hogy szabadon vállalhassanak munkát (szabad szellemi 
vállalkozókká kell őket tenni). 

 
48. Meg kellene vizsgálni azokat a kórházakkal, egészségügyi intézményekkel kapcsolatos 

gazdasági tevékenységeket, ahol az összefonódás és korrupciógyanú fennáll, és felül kell 
vizsgálni a kórházmenedzsmentek felelősségét és alkalmasságát. 

 
49. Nagy szükség van a pszichiátriai intézmények hálózatának rekonstrukciójára. Ebben az 

ellátási formában is lehetne ingyenes önkénteseket alkalmazni, és főként a drog- 
prevencióban, illetve a káros szenvedélyek gondozásában szociális munkásokat. Nagyon 
hiányoznak a mentálisan károsodott emberek számára kialakított szociális otthonok.  

 
50. Az esélyegyenlőségen sokat javítana a szolgáltatás szállítása a beteghez. Jó lenne, ha 

gyógytornász, logopédus, házi szakápoló eljutna a kis falvakba is. 
 

51. Az indikátorokon alapuló minőségellenőrzéshez és az ennek megfelelő pozitív 
diszkriminációhoz konszenzuson alapuló, szakmailag kifogástalan, alapos és folyamatosan 
karbantartott szakmai protokollok, indikátorok kellenek az ellátás minden szintjén. 

  
52. Az egészségügyi ellátás minden szintjén úgy kell kialakítani a teljesítmény-jelentéseket, hogy 

azok a valós ellátásokat tükrözzék, legyen egységes, duplikációmentes online jelentési 
rendszer. Fontos lenne, hogy mind a jelentések tartalma, mind a rekordképek konszenzus 
alapján alakuljanak ki (pl. a Semmelweis Terv Word formátumú hozzáférhetősége 
megkönnyítette volna az elemzést, feldolgozást is). 

 
53. Messzemenően egyetértünk azzal, hogy csak megfelelő képzettségű és tapasztalatú szakember 

kerüljön a megfelelő pozícióba. De szeretnénk, ha ez az irányításban is megvalósulna. 
 

54. A sürgősségi ellátás az egyik csúcspontja az esélyegyenlőtlenségnek, de az SBO-kat 
merészségnek tartjuk oktató-, kutatóhelyekké tenni. 

  
55. A gyógyszerészi gondozás nagyban emelné a szakma presztízsét, könnyítené a háziorvosi 

ellátást, javítaná a betegek életkilátásait. Fontos lenne a két szakma konszenzusa a jól 
kidolgozott szakmai protokollok mentén. Hiányzik a közvetlen informatikai kapcsolat, az 
adatok online továbbítási lehetősége a háziorvosok felé – ez egyben a feed back lehetőségét is 
megteremtené. Oktatjuk a gyógyszerészi gondozás fontosságát, de hungarikum, hogy a 
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gyógyszertárak extra pénzért mérnek vérnyomást, koleszterint azért, mert a mérések 
elsajátításért is pénzt kértek tőlük!  

 
56. Nagyon fontos a háziorvosok gyakorlati és kommunikációs képzése, beleértve ebbe a 

tranzakció-analízis, az asszertivitás oktatását is. Ugyanígy fontos lenne általában az orvosok 
képzése a hátrányos helyzetűek sajátosságairól, különleges ellátási igényeiről (Rural and 

Remote Health tanszékek). 
 

57. A „képzett beteg” egészségtudatos magatartása kialakításában a közösségi orvoslás 
igénybevételére van szükség. Hiányzik az egészségtan oktatása az iskolákból, beleértve – akár 
kiemelten – a kötelező, szakember által végzett egészségügyi oktatást. 

 
58. A média tájékoztató-, oktatótevékenysége országos és helyi szinten messze a szakszerűségek, 

lehetőségek és szükségletek alatti.  
 

59. Hiányzik a prevencióval, betegtájékoztatással közvetlenül foglalkozó, magasan képzett 
szakember (diplomás prevenciós ápoló, védőnő?), aki a lakóhelyeken meglévő peer group-
okban, referencia személyek megkeresésével tudná valóságközelivé és felhasználhatóvá tenni 
az egészségügyi ismereteket. 

 
60. Az ún. „nagytérségi” koncepció „kiagyalása” és újabb, kizárólag különböző rendszerek 

szervezésével és ezek felügyeletével foglalkozó hivatalok kitalálása teljesen felesleges 
pénzpocsékolás pont akkor, amikor minden rendszer visszakerül a megyékhez. Meg kell 
hagyni a megyei struktúrát, és a szakmai felügyeletet az egyetemekre kell bízni.  
 

61. A betegutak kitalálásával és szervezésével foglalkozó külön irodák helyett (utazási irodák?) rá 
kellene bízni a háziorvosra a feladatot, informálni, hogy bizonyos betegséggel hova küldje a 
betegét.  

 
62. Egységes Nemzeti Betegellátó Hálózatot kell megszervezni, a kórházakat állami 

finanszírozásba kell venni állami garanciával, és így nem szükséges „teljesítményalapú” pénz 
vagy TVK osztogatással konszolidációt folytatni. 

  
63. Gyors és hatékony intézkedésekre van szükség; egy „minta megye” azonnali megszervezésére 

és finanszírozására. 
 
A továbbiakban a vitairat pontjainak sorrendjében azért fogalmaztunk meg kérdéseket, hogy 
egyrészt a válaszokból a vitairat komplex értelmezéséhez és támogathatóságához további 
információkhoz juthassunk, másrészt kérdéseinkkel is hozzájáruljunk az újabb verzió 
előkészítéséhez. 
 
Az 52 kérdésünk tehát – amely után feltüntetjük a Semmelweis Terv vonatkozó pontjainak  
számozását – sorrendben a következő: 
  

1. /1.2.2./ Tudható-e több a tervezett társadalmi szerződés tartalmáról? 
 

2. /1.2.3./ Az egészségkárosodást okozó társadalmi döntéseket milyen módszerekkel tervezik 
kivédeni? 

 
3. /1.2.4./ Tehát melyik az elsődleges cél: a javítás, a megőrzés vagy a fejlesztés? 
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4. /1.2.5./ Milyen módszerekkel történik a hatásos eljárások eredményes alkalmazása? 

 
5. /1.2.6./ A terápiák közötti választás döntési kritériumainak meghatározását konkrét példákon 

keresztül javasoljuk értelmezni, hogy az etikai következmények is világosak legyenek. 
 

6. /1.2.7./ A szükségleteken kívül még mi határozza meg az egészségügyi ellátások 
igénybevételét? 

 
7. /1.2.9./ Milyen mértékben és területekre tervezik az öngondoskodás kiterjesztését? 

 
8. /1.2.10./ Milyen, nem az egészségi állapot javítását célzó beavatkozásokat javasolnak a 

szolgáltatáscsomagból kizárni? 
 

9. /1.2.11./ A standard ellátási körülmények lesznek az új minimumfeltételek? 
 

10. /1.2.12./ Hogyan változik a szabad orvosválasztás és intézményválasztás viszonya? 
 

11. /1.2.13./ Felvetik a sorban állás pénzzel kiválthatóságát a nem közfinanszírozott kapacitások 
terhére. Ez azt jelenti, hogy ezt a kapacitást időben, térben el kell különíteni és előre jelentett 
dolgozókkal lehet csak üzemeltetni?  

 
12. /1.3.1.6./ Vannak-e tervek az ellátók és igénybevevők közötti információs aszimmetria 

csökkentésére? 
 

13. /1.3.1.7./ Hogyan tervezik a lehető legalacsonyabb ellátási szint beállítását? 
 

14. /1.3.1.10./ Megtudhatunk-e többet az örökölt és kreált magyar hatékonysági problémákról? 
 
15. /1.4.2.9./ Megtudható-e több az ellátók közös ellátási stratégiájáról? 

 
16. /1.4.2.10./ Az egyes háttérintézmények besorolása melyik módszertani központokba történik? 

 
17. /1.4.2.12./ Mi a tervezett gyógyító társadalmi szerződés tartalma? 

 
18. /1.4.2.13./ Mit tekintünk nagy értéket képviselő „adat”-nak? 

 
19. /1.4.2.14./ Megtudható-e több az EMKI és a módszertani központok kapcsolatáról? 

 
20. /1.4.2.16./ Mekkora a hosszabb táv, és ez számokban/viszonyszámokban mit jelent? 

 
21. /1.4.2.20./ Az egészségturizmus csak az EU belső piacát veszi célba?   

  
22. /1.4.2.31./ Mi az állami szerepvállalás erősítésének tartalma? 

 
23. /1.4.2.32./ Melyek a városi kórházak működtetése átszervezésének fontosabb lépései? 
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24. /1.4.2.33./ Megtudható-e több a nemzeti gyógyturisztikai program tartalmáról? 
 

25. /A./ Mikorra készül el a szükséglettérkép és a kapacitástervezési rendszer?  
 

26. /A.b.1./ A pénzügyi stabilizáció – mint kitűzött cél – időszakára elegendőnek tartják-e a 
látható forrásokat? 

 
27. /A.b.2./ Hogyan tervezik ösztönözni a hatékonyságot a gyógyszerfelírásban? 

 
28. /A.b.3./ Mit értsünk a rendszerszintű és intézményi szintű menedzsment hibákon? 

 
29. /A.b.5./ A forrás árául deklarált területi alapú funkcionális integráció elveit kik és hol 

dolgozzák ki? 
 

30. /A.b.6./ A különböző helyeken lévő intézmények kezelési technikája miben különbözik? 
 
31. /A.b.7./ Mikor ismerhető meg a konszolidációs intézkedési tervek tartalma? 

 
32. /A.b.8./ A kialakult helyzetért tervezik-e megnevezni az állami, a tulajdonosi és az 

intézetvezetési felelősöket és a felelősségek arányát? 
 

33. /A.b.10./ Tudható-e több a bizottságokról és a résztvevőkről? 
 
34. /B.a.1./ Terveződik-e szakmailag indokolt és finanszírozható minimumfeltétel-rendszer, vagy 

a jelenlegi is eltörlésre kerül? 
 

35. /B.b.5./ Mikorra várható a mesterségesen kihasználatlanul álló kapacitások újraindítása? 
 

36. /B.b.7./ Mikor lesz lehetőség a kibocsájtás tekintetében a nyújtott ellátás minőségének 
figyelembevételére? 

 
37. /B.c.11./ Az átlag határköltség megállapítása szakszerű ráfordítás-vizsgálatok nélkül milyen 

módszerekkel történik? 
 

38. /B.c.14./ Mikor tervezik és milyen elvek alapján a TVK újraosztását? Mikorra várható a 
normatív intézményi kibocsájtás korlátot meghatározó képlet összeállítása? 

 
39. /B.c.16./ A járóban milyen finanszírozási technika változtatásokat terveznek? 

 
40. /C.b.9./ Mikorra ismerhető meg a Nagytérségi Egészségszervezési Igazgatóságok tervezett 

működési és vezetési modellje? Mi történik az eddig kialakult/tervezett konszernekkel, 
holdingstruktúrákkal? 

 
41. /D./ Az ágazati informatikai fejlesztésekben részt tudnak-e venni magánvállalkozások? 
 
42. /E.b.1./ Melyek az alapul veendő egészségpolitikai célok? 
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43. /E.c.9./ Mikorra várható az országos, szükséglet alapú ellátás-fejlesztési program elkészítése? 
 

44. /E.c.11./ Mikorra várható a menedzsment hatáskörét és gazdálkodási jogosítványainak 
szélesítését is tartalmazó szabályozás? 

 
45. /E.c.12./ A menedzsmentbe történő fokozottabb bevonás új működési/vezetési modellt is 

jelent? 
 
46. /F.a.2./ Nem hosszú az 5-10 év? 
 
47. /G./ Megtudható-e több a helyi morbiditási adatok begyűjtéséről és a kiegészítő 

teljesítményfinanszírozási elemekről? 
 

48. /G.8./ A háziorvosok csak horizontális gazdasági társasági együttműködésekben vehetnének 
részt? 

 
49. /H.c.12./ Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a kórházban ellátott beteg a szükséges 

gyógyszerét is a kórháztól kapja meg? 
 

50. /H.c.22./ Megtudható-e több a vertikális méltányosság erősítéséről? 
 

51. /H.c.25./ Mikorra várható az egy megnyert életévre, vagy QALY-ra fordítható összeg 
meghatározása? 

 
52. /I./ szükséges egy év az ágazati minőségi stratégia kidolgozásához? 

 
A vitairat nem említ szoros határidőket, ezért komolyan gondoljuk, hogy még további 
véleménycserékre lesz lehetőség! 
 
Örömmel vennénk, ha a társaságok véleményeinek megvitatása és a feltett kérdéseink 
megválaszolása egy az államtitkársággal egyeztetett helyen és időpontban, a MOTESZ által 
megszervezett konferencia keretében történhetne meg, a vitairat alkotóközösségét vezetők közül 
az arra vállalkozók közreműködésével. 
 
A MOTESZ a vitairat jelen verziójának teljeskörű támogatásához szeretné megismerni 
társaságaink véleményének megvitatását és a kérdéseinkre kapott válaszokat.  
Ismételten felajánljuk közreműködésünket, vonatkozzon az a Semmelweis Terv további 
verzióinak kidolgozására, megvitatására, a megvalósítására, beleértve a Széchenyi Terv ágazati 
feladatait is. 
  
Budapest, 2010. november 30. 

 
  

     a MOTESZ Elnöksége 


