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BEVEZETŐ 
 

A határon átnyúló együttműködések jelen áttekintése egy pilot típusú elemzés, 

amely a rendelkezésre álló irodalom és egészségügyi statisztikák rövid szűk körű 

leírásával támpontokat adhat a további elemzések elvégzéséhez. Ennek során egy 

válogatást készítettünk a fontosnak tartott dokumentumokból és sokszor önkénye-

sen kiválasztott elemzésekből, leírásokból.  

A téma fontosságát az Európai Unió több dokumentuma is hangsúlyozza:  Az egész-

ségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető joga mindenden európai tagor-

szágnak. Az Európai Unió alapjogi chartája kimondja, hogy mindenkinek joga van a 

megelőző egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez és az orvosi ellátáshoz a nem-

zeti jogszabályok és gyakorlatok feltételei alapján. Az emberi egészség védelmét ér-

vényesítik az uniós politikák és tevékenységek meghatározásában és végrehajtásá-

ban 

Bár az Európai Unió biztosítja a hozzáféréshez való jogot a szakpolitikákban és te-

vékenységekben, ehhez képest mégis keveset tudunk a megfelelő szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésről az EU tagországok között. A tagállamok jelentősen eltérnek egy-

mástól a szabályzási, finanszírozási és az ellátást nyújtó intézmények rendszerében, 

ami annál is inkább problematikus, mert ez egyes esetekben megkönnyíti, más ese-

tekben viszont, megnehezíti a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést. 

Az Európai Unióban egyre nagyobb mértékben összekapcsolódnak egymással az 

egészségügyi szakpolitikák és az egészségügyi rendszerek a határon átnyúló együtt-

működéseknek is köszönhetően Ez több tényezőre vezethető vissza: 

 a betegek EU-szerte bárhol részesülhetnek egészségügyi ellátásban; 

 az uniós egészségügyi szakemberek más tagállamokban is gyakorolhatják 
szakmájukat; 

 a betegek a korábbinál nagyobb igényeket támasztanak az egészségügyi ellá-
tórendszerrel szemben; 

 az egészségügyi technológiák folyamatosan fejlődnek. 

Az Európai Bizottság a határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatban az alábbi 

kihívásokat fogalmazta meg:  

 Egyértelmű szabályokra és megbízható információkra van szükség azzal kap-

csolatban, hogy az uniós polgárok milyen feltételekkel vehetnek igénybe 

egészségügyi ellátást más EU-országokban, és milyen mértékű költségtérítés-

ben részesülhetnek a külföldi egészségügyi ellátást követően. A szabályokról 

és más tudnivalókról a jövőben az új „nemzeti kapcsolattartó pontok” fognak 

tájékoztatással szolgálni. 

 Meg kell felelni a betegek elvárásainak, akik még az otthoninál is magasabb 

színvonalú egészségügyi ellátásra tartanak igényt, amikor külföldön kívánnak 
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gyógykezelésben részesülni. Ebben segítenek majd a nemzeti kapcsolattartó 

pontok: tájékoztatják az érdeklődőket az egyes országokban biztosított 

egészségügyi ellátás minőségéről és a betegbiztonsággal kapcsolatos tudniva-

lókról, így a betegek megalapozott döntést tudnak hozni a külföldi kezelést 

illetően.  

 Gondoskodni kell arról is, hogy a betegek érdekeinek védelmében az uniós 

tagállamok szorosabban együttműködjenek egymással. 

 Az EU Bírósága az utóbbi tíz évben több olyan ítéletet hozott, amely megerő-

sítette, hogy a betegek bizonyos feltételekkel jogosultak külföldi orvosi keze-

lésre, és a kezelés után költségtérítésre, de az erre vonatkozó szabályok nem 

voltak teljesen világosak ezért el kell oszlatni az évek óta tartó jogbizonyta-

lanságot: Biztosítani kell az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, egy-

úttal pedig védelmezni kell az uniós betegek jogát, hogy más EU-

országokban kezeltethessék magukat. Az új szabályok megfelelő egyensúlyt 

alakítanak ki e két törekvés között. 

 

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ 

TAGÁLLAMAIBAN 
 

Az egészségügyi rendszer fogalma, jellemzői 

A WHO értelmezése szerint az egészségügyi rendszer része minden olyan 
szervezet, személy és tevékenység, amelynek elsődleges célja az egészség megőrzé-
sének, helyreállításának az elősegítése. Az egészségügyi rendszer magába foglalja az 
egészségügyi szolgáltatásokat, a közvetlen egészségjavító tevékenységeket valamint 
ezeket és az egészséget meghatározó tényezők befolyásolására tett erőfeszítéséket. A 
fogalom értelmezési kerete túlmutat a közvetlen személyes egészségügyi szolgálta-
tást nyújtó közintézmények tevékenységén, az egészségügyi rendszer részeként de-
finiálja: 1 

 a családon belüli ápolási tevékenységeket, 

 a magán szervezetek által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, 

 a viselkedés megváltozatására (befolyásolás) irányuló programokat (tájékoz-
tatás, reklám, oktatás), 

 vektor-kontrollt (járványügyi megelőzési és kezelési stratégiák) 

 az egészségbiztosítást, 

 a munkaegészségügyi és munkavédelmi szabályozást, 

 a közvetlen vagy közvetetten az egészség megtartását, helyreállítását szolgáló 
ágazatok közötti együttműködéssel megvalósuló programokat (képzés, okta-
tásba épített egészségnevelés, stb.).  

                                                 
1
 Forrás: Everybody’s Business: Strenghtening health systems to improve heath outcomes, WHO, 
2007 http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf 12. oldal 

http://www.who.int/healthsystems/strategy/everybodys_business.pdf
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Az egészségügyi rendszer céljai2: 

 a lakosság egészségi állapotának javítása, 

 reagálni az emberek elvárásaira, fogyasztói elégedettség (elérhetőség, minő-
ség, hatékonyság biztosítása) 

 pénzügyi kockázatok elleni védelem. 

Hsiao professzorok a 2003. évi tanulmányában3 az egészségügyi rendszerre vo-
natkozó különböző értelmezések tanulmányozása és a különböző (piaci és nem pia-
ci alapon) működő rendszerek tapasztalatainak elemzése alapján, olyan általános 
strukturális összetevőket határozott meg, amelyek segítségével megmagyarázhatók 
a rendszer eredményei. Öt fő rendszerelemet határoztak meg, amelyek szabályozó 
pontként működnek („control knobs”), ezért segítségükkel az egyes államok befo-
lyásolni tudják a rendszer eredményeit: 

1. Finanszírozási és a finanszírozás intézményi megszervezése  

a) A finanszírozás módszere, amelynek megválasztását meghatározzák a ren-
delkezésre álló javak és az, hogy kibiztosítja és irányítja, a források elosztá-
sát valamint ki viseli a pénzügyi terheket. Ezek alapján megkülönböztet-
hetjük:  

 adókból, 

 társadalombiztosítási járulékból, 

 magánbiztosításból, 

 közösségi hozzájárulásból, 

 „Out-of-pocket” fizetésből4 finanszírozott egészségügyi rendszere-
ket. 

b) A források allokációja: a források elosztása a prevenció, a különböző egész-
ségügyi szolgáltatások, képzések és a tőkebefektetések között, amely meg-
határozz a technikai hatékonyságot, és ezáltal befolyásolja a rendszer 
eredményességét és a pénzügyi kockázatok kezelését.  

c) Rationing5: az egészségügyi ellátás területén a források, szolgáltatások 
kontrollált elosztása, és ezáltal a szolgáltatások iránti kereslet szabályozá-
sa: árak, várokozási idő, szolgáltatók kompetenciájának, a beteg orvos ki-
választási jogának, a rendelkezésre álló javak minimum szinten történő 
meghatározása. 

d) A finanszírozás intézményesített formái: 

 állami finanszírozásban centralizált vagy decentralizált formában, 

 állam által szervezett biztosítási formában, vagy több for-profit és 
non-profit biztosító versenyében. 

                                                 
2
 Forrás: World Health Report, WHO, 2000, 

http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ch1_en.pdf?ua=1 8. oldal. 
3
 William Hsiao: What is a Health System? Why Should We Care?, 2003, 

http://www.econ.boun.edu.tr/content/document/ec48801/7150.pdf  
4
 A szolgáltatás igénybevételekor az igénybevevő által a szolgáltatónak közvetlenül fizetett összeg, 

melynek teljes összege az igénybevevőt terheli. 
5
 A javak, erőforrások, szolgáltatások kontrollált elosztása, és ezáltal az ezek iráni kereslet és hozzáfé-

rés mesterséges korlátozása. 

http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ch1_en.pdf?ua=1
http://www.econ.boun.edu.tr/content/document/ec48801/7150.pdf
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2. Az egészségügyi ellátás szervezeti felépítése 

a. Állami monopólium vagy verseny: a legfontosabb döntés, hogy az egész-
ségügyi szolgáltatásokat állam által fenntartott és működtetett intézmé-
nyekben vagy az állami és a magánszektor által fenntartott intézmények 
versenyében szerveződnek meg. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy többnyire korlátozzák az állam monopóliumát az egészségügyi szol-
gáltatásokban (vegyes rendszerek alakulnak ki). Ha tisztán állami mono-
pólium alakul ki, akkor a politika döntéseivel beavatkozik az intézmények 
működésében és ezzel eltereli az intézmények társadalmi érdekek, társa-
dalmi igények kielégítésre irányuló törekvéseit. Az ilyen rendszerekben 
hiányzik a fékek és ellensúlyok rendszere. A másik alternatíva, hogy az ál-
lamok a versenyt használják az egészségügyi szolgáltatások megszervezé-
sében. Ebben az esetben általános jelenség a piaci kudarcok megjelenése 
az egészségügyi rendszerben. Ezek elkerülése az alsó-közép nemzeti jöve-
delemmel rendelkező országokban nehéz, de nem lehetetlen. A közgaz-
dászok szerint az állam és szolgáltatók közötti szerződések emelhetik a 
szolgáltatások hatékonyságát és az egészségügyi szervezetek, betegek irán-
ti felelősség vállalásának erősödését valamint igényeik iránti elkötelező-
dést. 

b. Decentralizáció: Azokban az országokban ahol az egészségügyi rendszer 
állami monopóliumban működik, el kell dönteni, hogy a közigazgatás 
mely szintje a felelős az irányításért, központi, regionális, megyei vagy he-
lyi. Az elméleti szakemberek szerint a közhatalomnak, a felelősség válla-
lásnak, felelősségre vonhatóságnak a legalacsonyabb szinten kell megje-
lennie, ahol a választóknak a legmagasabb az ismerete, közvetlen tapaszta-
lata az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságáról és minősségéről6. Saj-
nos a tapasztalatok szerint a helyi önkormányzatoknál nem rendelkeznek 
a szükséges kapacitással és emberi erőforrással az egészségügyi szolgálta-
tások irányításához, működtetéséhez.  

c. Vertikális integráció: arra a kérdésre ad választ, hogy a rendszer miként 
tudja integrálni az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenció7 
szintjein működő ellátásokat. A legáltalánosabb betegségek diagnosztizá-
lása, gyógyítása az elsődleges szinten történik, a bonyolultabb kórképpel 
rendelkező betegségek kezelése a másodlagos szinthez tartozik, mert eh-
hez már szükséges a szakellátás és fekvőbeteg ellátás és speciális tudással 
rendelkező szakorvos. Az ennél is súlyosabb és bonyolultabb betegségek 
kezelése a harmadik szinthez sorolható.  Az országoknak el kell döntenie, 
hogy a különböző szinten működő intézmények (kórházak, klinikák) 
egymástól elkülönülten, egymástól függetlenül vagy egy integrált hálózat 
részeként működnek, az átjárhatóság tisztázott irányelvei szerint. Ez a 
szerkezeti döntés hatással gyakorol a szolgáltatások minőségére. A 
fragmentált rendszerben a diagnosztikai vizsgálatok gyakran duplikálód-
nak.  

                                                 
6
 Megjegyzés: tulajdonképpen a szerző a szubszidiaritás elvét fogalmazza meg. 

7
 Megjegyzés: a szerző a prevenció kifejezést használja, de a mi értelmezésünk szerint inkább ellátási 

szintetekről ír. 
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d. Tulajdonviszonyok: meghatározzák, hogy milyen szervezet viseli a felelős-
séget az egészségügyi ellátásért. Három fajta tulajdonviszonyt különböz-
tetnek meg: az államit, a magán non-profitot, magán for-profitot. A for-
profit intézmények vagy kórházak a profité felelősek a tulajdonosnak. 
Ezek az intézmények kerülik a magas költségű betegeket és megtagadják a 
szolgáltatásokat a fizetésképtelen betegektől. Az állami és magántulajdon-
ban lévő non-profit intézményeket gyakran többszörös és ambivalens cél-
kitűzések jellemzik. Például a pénzügyi fizetőképesség fenntartása, mi-
közben a közösségi érdekeket szolgálja.  

3. Kifizetési módok  

Azoknak a módszereknek a bemutatása, mellyel a pénzeket kifizetik az egyé-
neknek és szervezeteknek. A fizetés megvalósításának módja az egészségügyi 
szolgáltatások megvalósításának szabályozó pontja („control knobs”). Az 
egyének és szervezetek különböző irányokba mozgatásának közvetlen kény-
szerek nélküli eszköze. Az egészségügyi szolgáltatók fizetési rendszerének két 
része van, a kifizetés módja és összege. A fizetési módszer a személyek és a 
szolgáltatók számára, különböző ösztönzővel rendelkezik. Egyik a pénzügyi 
jutalom, a másik a kockázat viselése. A különböző fizetési módszerek a pénz-
ügyi kockázatot különböző szereplők felé mozdítják el. A fizetési rendszerek 
strukturálódásában négy fontos szereplő van, mely meghatározza az egész-
ségügyi szolgáltatások iránti keresletet és kínálatot: a betegek, a szakdolgo-
zók, intézményi szolgáltatók és a gyógyszerek és az orvosi eszközök beszállí-
tói.  

a) A fogyasztók ösztönzése: az az ár, amit a fogyasztóknak kell fizetnie, befo-
lyásolja, hogy milyen és milyen mennyiségű szolgáltatás fog vásárolni. A 
közgazdasági elmélet kimutatja, hogy ha a hétköznapi javak marginális 
költségeit a fogyasztó fizeti, az javítja a hatékonyságot. De az egészségügyi 
szolgáltatás nem tartozik a hétköznapi javak közé. A súlyos betegségek ke-
zelése bizonytalan és nagy költségekkel jár. Általában a lakosság tíz száza-
léka használja fel az egészségügyi költségek hatvan százalékát. Néhány 
biztosítást arra terveztek, hogy megossza a katasztrofális betegségek koc-
kázatát. Az ilyen biztosítások azonban oda vezethetnek, hogy a biztosított 
betegek olyan többlet szolgáltatásokat is követeljenek, amelyek kevésbé 
jótékony hatásúak. Ha a biztosítási rendszer alacsony hatékonyságú az or-
szág kérheti, hogy a betegek az egészségügyi költségekhez Out-of-pocket” 
fizetéssel járuljanak hozzá.  A pénzügyi terhek költségmegosztása azonban 
megakadályozhatja, hogy a szolgáltatásokból az alacsony jövedelmű ház-
tartások részesüljenek.  

b) Az ellátók ösztönzése: kialakultak olyan struktúrák, amelyek ösztönzően 
hatnak az ellátókra, hatást gyakorolnak a költségekre, a hatékonyságra és a 
szolgáltatások minőségére. A nemzetek általában lehetővé teszik, hogy az 
általános javak árát a piaci verseny határozza meg. Nemzetközi jelenség, 
hogy az egészségügyi szolgáltatások piacán az ellátók erős monopolhely-
zetbe vannak. Ezért ezen a piacon nem alakul ki tiszta versenyhelyzet. Ha 
az állam vagy a vásárlók szervezetei nem avatkoznak be, akkor a szolgálta-
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tók magas monopol árakat határoznak meg és mesterségesen gerjesztik a 
keresletet. Az ösztönző hatások bemutatása az ellátók csoportjai szerint: 

1. A szolgáltatást nyújtó szakemberek: A módszer, ahogy ezeket a 
szakembereket fizetik és a kompenzáció, amit kapnak, befolyásolja 
az alkalmazott kezelési módot és szolgáltatás megszervezését8. 
Meghatározza továbbá azt is, hogy mennyi időt dolgozhatnak, illet-
ve hány szakember dolgozhat az egészségügyi ellátó rendszerben. 
Az orvosokat fizethetik tételes elszámolás alapján (fee- for-
service)9, fejkvóta alapján (capitation)10, fizetés alapú (salary). A kü-
lönböző fizetési módszerek eltérően hatnak a kifizetések mértéké-
re, ezért a finanszírozás szempontjából eltérő kockázatot jelente-
nek. Ha az adott ország állami és magán ellátási formát működtet, 
akkor a relatív fizetési ráta, attól függ, hogy az adott orvos mennyit 
dolgozik az állami és a magán praxisban.   

2. A kórházak esetében a pénzügyi ösztönző a legerősebb eszköz a 
kórházi szolgáltatások hatékonyságának és minőségének befolyáso-
lására. A kórházak attól függően szervezik és irányítják a tevékeny-
ségüket és a személyzetet, hogy kötött költségvetésű, elszámolás 
alapú (fee-for-service) vagy eset alapú (care-based) a finanszírozá-
suk. Ezt jól szemlélteti, hogy például Németországban 1997 előtt a 
kórházakban egyeztetésen alapuló kötött költségvetésű finanszíro-
zást alkalmaztak. A költségvetést kiszámítása azon alapult, hogy 
várhatóan mennyi lesz az ápolási napok száma. Nem meglepő, hogy 
Németországban volt a legmagasabb a kórházban töltött napok 
száma, az OECD országok közötti összehasonlításban. Ezzel szem-
ben az Egyesült Államokban, ahol többnyire a regisztrált betegek 
száma alapján megszabott díjat fizetnek és a kórház, ha ennél ala-
csonyabb költséggel kezeli, a beteget a különbözetet megtarthatja, 
azt eredményezi, hogy itt a legrövidebb a betegek kórházban töltött 
ideje. 

3. A gyógyszerek: Az egészségügyi ellátás relatív költségeinek növe-
kedéséhez hozzájárul a gyógyszerek alkalmazásnak emelkedő költ-
sége. A gyógyszer gyártók az egészségügyi rendszer jelentős ellátói-
vá váltak. A szabadalmi jogok következtében, bizonyos gyógyszerek 
esetében nagy gyógyszeripari cégek monopolhelyzetbe kerültek. 
Több ország szükségesnek találja, a kifizetések szabályozását, hogy 
csökkentse a monopolhelyzetből keletkező többlet profitot. Né-
metországban 1989-ben először alkalmaztak referencia árképzést. 
Ennek keretében az azonos csoportba tartozó gyógyszerekre, sta-
tisztikai számítás alapján átlagárat állapítottak meg. Ennek ered-
ményeként 1993. év első félévében 20,6%-kal csökkentek a gyógy-

                                                 
8
 Megjegyzés: a mi értelmezésünkben az alkalmazott terápiák és a gyógyító folyamat megszervezését 

9
 A finanszírozás során a szolgáltató minden egyes betegen végzett vizsgálatot nyilvántartásban rög-

zít, és beavatkozásokat tételesen elszámolja a finanszírozó felé. 
10

 Mutató számhoz kötött pénzügyi támogatás, ebben az esetben a mutató szám az összes érintett 
száma szorozva az egy főre megállapított díjjal.  
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szerárak. Azonban a referencia árképzésnek is megvoltak a kiska-
pui, a gyógyszerekre fordított kiadások emelkedtek, mert az új 
gyógyszerek nem tartoztak bele a referencia számításba.   

4.  Szabályozás, befolyásolás 

A szabályozás szűk és tiszta értelmében, arra utal, hogy a kormányzat 
kényszerítő erőt alkalmaz, amely korlátozza a személyeket és szervezete-
ket. A szabályozási eszköze lehet a törvény, rendelet, utasítás, működési 
előírás, melyet a kormányzati és nem kormányzati szervek kibocsájtanak. 
Az ösztönzők és a befolyásolás alkalmazása nem tartozik a szabályozás kö-
rébe. A hatékony szabályozás feltétele a jó tervezés és a jó kommunikáció 
és az a képesség, hogy képes legyen végrehajtani és betartatni a szabályo-
kat. Az egészségügyi rendszerekben a szabályozásoknak négy funkciója 
van: 

a) Biztonságos védelmet kapjon a lakosság az egészségének megőrzéséhez 
és javításához. 

b) Olyan szabályok felállítása, amely a tranzakciók és a cserék hatékony-
ságát növeli és ezzel az egészségügyi szolgáltatások minőségét javítja. 

c) Elősegíteni a társadalmi igazságosság érvényesülését, hogy ezáltal min-
denki számára biztosított legyen az egészségügyi ellátáshoz való hozzá-
férés. 

d) A piaci mechanizmusok korrigálása az egészségügyi rendszer haté-
konyságának növelése és minőségének javítása érdekében. 

A kormányzati és magán szektor másik nagy eszközrendszere az egészség-
ügyi rendszer céljainak elérésében a befolyásolás. A befolyásolás hatást 
gyakorol az emberek gondolkodás módjára, elvárásaira, életmódjára az in-
formációk terjesztése (reklámok, oktatás) révén. A kereskedelmi cégek 
már régóta használják a reklámot, hogy informálják a lakosságot a termé-
keik értékesítése érdekében. Amellett, hogy tényszerű információkat kö-
zölnek, hirdetésekkel igyekeznek befolyásolni az ízlésünket, preferenciá-
inkat azáltal, hogy érzelmeinkre, vágyainkra és félelmeinkre hatnak. Gyak-
ran használnak szimbólumokat, példaképeket, hősies karaktereket. A 
kormányok ugyanúgy hatást gyakorolnak, a gyakorolnak gondolkodásmó-
dunkra közvetlenül az oktatáson keresztül, az információk szelektív keze-
lésével és propagandával. 

Az egészségügyi szektorban a meggyőzés közvetítőn keresztül is lehetsé-
ges. Az egyik hatékony közvetítő az orvosi szakma a fogyasztói preferenci-
ák befolyásolásában. Például a gyártók új technológiákat és gyógyszereket 
adnak az orvosoknak, hogy ezeket ajánlják a betegeknek, akik az orvos in-
formációra, tanácsaira támaszkodnak az egészségi állapotukat érintő dön-
tések meghozatalában. A befolyásolás, meggyőzés erős hatást gyakorol a 
kínálati oldalra is. Több országban a kormány által szervezett az egészség-
ügyi oktatás, amely hatást gyakorol az egészségügyi etikára, mert az orvo-
sok ismeretei és gondolkodása befolyásolja a viselkedésüket. Ez azért fon-
tos, mert orvosi hivatást az különbözteti meg más professzióktól, hogy tár-
sadalmi küldetése van.     
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Az egészségügyi rendszerek tipológiája 

A különböző országok nagyon különböző egészségügyi rendszereket működtetnek. 
Számos tanulmány készült összehasonlításukra, tipologizálásukra. Az összehasonlí-
tást és csoportosítást az teszi lehetővé, hogy az egymástól nagyon eltérő egészség-
ügyi rendszereknek is van egy közös sajátossága: olyan általános strukturális össze-
tevőkkel rendelkeznek, amelyek segítségével a rendszer eredményei magyarázhatók. 
Az egyes országok összehasonlításául szolgáló szempont rendszernek ez képezi az 
alapját. 

1. A finanszírozás mechanizmusa szerint 

Az egészségügyi rendszerek osztályozása hagyományosan a finanszírozás mecha-
nizmusa alapján történik. A finanszírozás módja két szempontból vizsgálható. 

a) Ki viseli az egészségügyi ellátás költségeit, és ki irányítja a források elosz-
tását. E tekintetben öt nagy modell különböztethető meg. 

I. Bismarcki-modell (társadalombiztosítás), a törvénykezés és a vég-
rehajtó hatalom által meghatározott, kötelező munkáltatói és 
munkaadói járulék befizetésből képzett elkülönült alapokból tör-
ténik az egészségügy finanszírozása.  

II. Beveridge-modell: adókból finanszírozott, nemzeti egészségügyi 
rendszer (NSH) 

III. Szemasko- modell (szovjet modell): a tervgazdaság keretei között 
központi költségvetésből finanszírozott egészségügyi rendszer. 

IV. Szabad piaci-modell (amerikai vegyes modell): az egészségügyi el-
látásokhoz való hozzáférést ugyanolyan elvek alapján határozza 
meg, mint a más javakhoz való hozzájutást. A magán-
betegbiztosítási rendszert kiegészíti a szövetségi adókon alapuló 
Medicare- és Medicaid-rendszer az idősek és a nagyon szegények 
számára. Medicare finanszírozását az aktív keresők bérjárulékából, 
a szövetségi kormány közvetlen befizetéseiből és az igényjogosul-
tak által, havi rendszerességgel befizetett biztosítási díjból oldják 
meg. 

V. „Out-of-pocket”–modell: a társadalombiztosítás által nem finanszí-
rozott ellátások, magánfinanszírozása. Tiszta formájában az egész-
ségügyi ellátás igénybe vevője a költség felmerülésekor maga fizeti 
a szolgáltatást teljes összegét (full-payment). 

b) A finanszírozás intézményesített formái szerint 

A finanszírozás négy történetileg kialakult formája különböztethető meg: 

I. állami finanszírozás, ami történhet centralizált és decentralizált 
formában; 

II. állam által szervezett biztosítási formában; 
III. több for-, vagy non-profit biztosítók versenyében, 
IV. vegyes formában. 
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Az egyes országok összehasonlítása szempontjából bevezettünk még egy, a finanszí-
rozás mértékét jelző kategóriát, e szerint megkülönböztetjük az Eu – átlaga alatt, 
illetve felett finanszírozott egészségügyi rendszereket.  

2. Az egészségügyi ellátás szervezeti felépítése 

Az egészségügyi ellátás szervezeti felépítését a korábbiakban leírt négy szempont 
alapján vizsgáljuk: 

a) A fenntartó jellege szerint, lehet: állami, non-profit, for-profit. Amennyi-
ben csak az állami szektor van jelen az egészségügyi szolgáltatások rend-
szerében, akkor a szolgáltatások állami monopóliumáról beszélhetünk, 
ha más szereplők jelen vannak, akkor az állami és a magánszektor szol-
gáltatási piacon való versenyéről. 

b) A centralizáció – decentralizáció szempontjából az egészségügyi ellátás 
lehet: decentralizált, részben decentralizált, dekoncentrált (centralizált, 
de területi szinten strukturált), centralizált. A centralizáció – decentrali-
záció fokát vizsgálni lehet a szabályozási, irányítási rendszer, a működte-
tés és a finanszírozás területein 

c) Az alap-, szak-, és fekvőbeteg ellátás, illetve a speciális funkcióval rendel-
kező klinikák, kórházak vertikális integrációjának a megléte, illetve szint-
jének vizsgálata az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése szempontjából 
fontos. a vertikális integráció hiánya teljesen szabad orvos választást bizto-
sít, az integráció magasabb szintje a magasabb szintű szolgáltatáshoz való 
hozzáférést „kapuőrökön” keresztül biztosítja. 

d) A tulajdon viszony szerint állami, non-profi és for-profit tulajdonban lévő 
szolgáltatókat. Jellemző, hogy az ellátás c) pontban említett szintjeire elté-
rő tulajdonosi szerkezet a jellemző. 

Itt jegyezzük, hogy az egészségügyi ellátás megszervezése és finanszírozása kap-
csolatában általános tendencia Európában a finanszírozó és a szolgáltatók szerve-
zeti szétválasztása.  

3. A szolgáltatást nyújtók kifizetése (forrásallokáció) 

a) A szolgáltatást nyújtó szakemberek kifizetési módjai eltérőek lehetnek. A ki-
alakult gyakorlat szerint, az elszámolás (fee-for-service) alapú, fejkvóta 
(capitation) alapú vagy fizetéses módszerek terjedtek el.  

b) A kórházak finanszírozásában a különböző országok alapvetően három mód-
szert alkalmaznak a kötött költségvetésű, elszámolás alapú (fee-for-service) 
vagy eset alapú (care-based) kifizetéseket. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Főtitkársága évente 
közzé teszi a Health at a Glance: Europe [Egészségügyi pillanatkép Európában] 
című kiadványát. A 2014. évi elemzés a legfrissebb adatokkal szolgál az egészségügyi 
állapotokról, az egészséget veszélyeztető kockázati tényezőkről és a jó minőségű 
ellátáshoz való hozzáférésről az összes EU-tagállamban, a tagjelölt országokban (Al-
bánia kivételével, az adatokhoz való korlátozott hozzáférés miatt), és az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban. Az indikátorok kiválasztása leg-
inkább az Európai Bizottság által kidolgozott európai alapvető egészségügyi muta-
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tókon (ECHI) alapszik. A tanulmány hat szempont alapján vizsgálja az egészségügyi 
rendszer működését: 

1. a népesség egészségi állapotának bemutatása; 
2. az egészségi állapotot meghatározó tényezők; 
3. az egészségügy személyi és tárgyi feltételei, működési mutatói;  
4. az ellátás minősége; 
5. az ellátásokhoz való hozzáférés; 
6. az egészségügyi kiadások és finanszírozás. 

 

4. OECD országok egészségügyi rendszereinek deduktív megközelítésű 
osztályozása11 

A tanulmány harminc OECD ország egészségügyi rendszerét vizsgálta a szabá-
lyozás, a finanszírozás és a nyújtott szolgáltatások jellemzői alapján és deduktív 
elméleti módszerrel csoportosította ezeket. Az elméleti megközelítésből adódik, 
hogy üres halmazok is találhatók a meghatározott típusok között. Másként fo-
galmazva ezek olyan elméleti fogalmi konstrukciók, ami tartalommal rendelkezik, 
de terjedelme nincs.12   A kutatást végző azt feltételezte, hogy hierarchikus kap-
csolat áll fenn a három vizsgált dimenzió között. Hipotézisünk szerint a szabá-
lyozás hat a finanszírozásra, a finanszírozás pedig az egészségügyi szolgáltatá-
sokra. Az egyes dimenziókban három aktor szerepét vizsgáltuk: állam, társada-
lom, privát szféra. A csoportosítás során azt vizsgáltuk, hogy az egészségügyi 
rendszer három összetevőjében, az egyes országokban mely szereplő hatása ér-
vényesül. 

Ezek alapján az egészségügyi rendszerek három fő és tíz altípusát különböztet-
tük meg: 

1. Az egészségügyi rendszer szervezetei közvetlen állami kontroll alatt állnak: 

1) Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatás (National Health Service): Az 
államnak mind három dimenzióban (szabályozás, finanszírozás, ellá-
tás) domináns szerepe van. Ide sorolt országok: Egyesült Királyság, 
skandináv országok. 

2) Non-profit Nemzeti Egészségügyi Rendszer (Non-profit National 
Health System): Az állam szabályozza és finanszírozza az egészségügyi 
rendszert, de a szolgáltatásokat független non-profit szolgáltatók biz-
tosítják. Ebbe a típusba sorolhatót a vizsgált országok között nem ta-
láltak. 

3) Nemzeti Egészségbiztosítás (National Health Insurance): Az állam 
szabályoz és finanszíroz, a szolgáltatásokat for-profit szerződött szol-
gáltatók biztosítják. Ide sorolható országok: Ausztrália, Kanada, Íror-
szág, Új-Zéland, Olaszország. 

                                                 
11
 Böhm – Schimd – Götze – Landwehr – Rothgang: Classifying OECD Systems: A deductive approach, 

Bréma, 2012, 11 - 13. oldal. 
12

 A dőlt betűvel írt rész a fordítók megjegyzése 
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4) Etatista Társadalmi Alapú Egészségügyi Rendszer (Etatist Social 
Health System): Az állam szabályoz, önrendelkezést biztosít a finan-
szírozás és a szolgáltatások területén a társadalmi szereplőknek. Ilyen 
típusú rendszer nem működött a vizsgált országokban. 

5) Nemzeti Egészségbiztosítás (National Health Insurance): Az állam 
szabályoz és finanszíroz, a szolgáltatásokat for-profit szerződött szol-
gáltatók biztosítják. Ide sorolható országok: Ausztrália, Kanada, Íror-
szág, Új-Zéland, Olaszország. 

6) Etatista Társadalmi Alapú Egészségügyi Rendszer (Etatist Social 
Health System): Az állam szabályoz, önrendelkezést biztosít a finan-
szírozás és a szolgáltatások területén a társadalmi szereplőknek. Ilyen 
típusú rendszer nem működött a vizsgált országokban. 

7) Etatista Társadalmi Alapú Egészségbiztosítási Rendszer (Etatist 
Social Health Insurance System): Az egészségügyi rendszerek legke-
vertebb formája, az állam szabályoz, a finanszírozást a társadalmi sze-
replők biztosítják, a szolgáltatásokat for-profit szervezetek végzik. Ide 
sorolható országok: Belgium, Észtország, Csehország, Franciaország, 
Hollandia, Lengyelország, Szlovákia. A csoport egyik altípusa, amikor 
a finanszírozást többségében a társadalmi szereplők biztosítják vagy 
az állam vagy a magánbiztosítók, esetleg mindkettő hozzájárul. Ilyen 
rendszer Dél-Koreában működik. A másik altípus, amikor a szolgálta-
tást többségében for-profit szervezetek végzik, de emellett állami és 
non-profit magánszolgáltatók is működhetnek. Ilyen rendszer műkö-
dik Japánban. A harmadik altípus, ahol az állam szabályoz, a finanszí-
rozás többségében társadalmi jellegű, de jelen vannak más szereplők is 
és a szolgáltatások többségét a privát szféra nyújtja. Ilyen rendszer 
működik Izraelben.  

8) Etatista Magán Egészségügyi Rendszer (Etatist Private System): a 
finanszírozást és a szolgáltatást a piaci szereplők biztosítják szigorú ál-
lami szabályozás és felügyelet mellett. Ilyen típusú rendszer nem mű-
ködött a vizsgált országokban. 

2. Az egészségügyi rendszer szervezetei társadalmi kontroll alatt állnak    

1) Társadalmi Alapú Egészségügyi Rendszer (Social Health System): 
olyan ideál tipikus rendszer, ahol a társadalmi szereplők dominálnak 
mindhárom vizsgálati dimenzióban. A gyakorlatban ilyen egyetlen 
vizsgált országban sem működik. 

2)  Társadalmi Alapú Egészségbiztosítási Rendszer (Social Health 
Insurance System): ehhez a rendszerhez alapvetően a Bismarcki típusú 
egészségügyi rendszerek tartoznak. A társadalmi szereplők szabályoz-
zák az egészségügyi rendszer működését, társadalombiztosításból fi-
nanszírozva. A szolgáltatók többsége for-profit alapon működik. Ide 
sorolható: Németország, Luxemburg. Ennek a rendszernek létezik egy 
altípusa, amelyben a finanszírozás többségében társadalmi alapú, de 
más szereplők is jelen vannak. Ide sorolható Ausztria, Svájc. 
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3) Korporatista Magán Egészségügyi Rendszer (Corporatist Private 
Health System): a for-profit szolgáltatók és magánbiztosítók domi-
nanciája jellemzi, oly módon, hogy a szolgáltatók és a biztosítók 
együttműködnek és az együttműködést az ernyőszervezeteik közötti 
szerződések határozzák meg. A szabályozást a társadalmi szereplők 
végzik. Elméleti modell, gyakorlatban sehol sem működik. 

3. Az egészségügyi rendszer szervezeteit a piaci szereplők kontrollálják  

1) Magán Egészségügyi Rendszer (Private Health Systems): mind a 
szabályozást, mind a finanszírozást, mind a szolgáltatásokat piaci ma-
gán szereplők határozzák meg. A finanszírozás a magán biztosítókra 
támaszkodik vagy az „out of pocket” módszert alkalmazzák. Az egész-
ségügyi szolgáltatásokat for-profit szervezetek biztosítják. Ez olyan 
ideál tipikus rendszer, ami a gyakorlatban is létezik, az Amerikai Egye-
sült Államokban.  

1. ábra: Az egészséügyi rendszerek tipológiája 

 
Forrás: Böhm – Schimd – Götze – Landwehr – Rothgang: Classifying OECD Systems: A deductive 
approach, 12. oldal. 

A vizsgált OECD országok között egy olyan kivétel található Szlovénia, amely a ki-
dolgozott logikai rendszer tipológiájával összeegyeztetetlen. A szlovéniai egészség-
ügyi rendszerben a társadalmi szereplők felelősek a szabályozásért és a finanszírozá-
sért, de a szolgáltatások nyújtása túlnyomórészt állami tulajdonban van. Ez a kons-
telláció inkoherens a kidolgozott logikai rendszerrel. 

Egészségügyi ellátórendszerek: hatékonyság és intézmények 

Az OECD Gazdasági Főosztálya keretében empirikus módszerekkel vizsgálták a kü-
lönböző típusú egészségügyi intézményrendszerek ellátórendszer hatékonyságára 
gyakorolt hatását. Hipotézisük szerint az egészségügyi rendszerek jellemzői nagy-
mértékben befolyásolják egészségügyi kiadásokat és a rendszerek teljesítményét. Az 
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egészségügyi rendszerek sajátosságait három dimenzióban 20 indikátor segítségével 
vizsgálták és írták le.  Az egészségügyi intézményrendszerek tipológiáját klaszter-
analízis segítségével alakították ki.  

Az indikátorok rendszere a különböző dimenziók szerint 

1. dimenzió: Az egészségügyi ellátás kereslet – kínálat viszonyainak alakulásában 
a piaci mechanizmusok és a szabályozás szerepe. Három változó segítségével 
vizsgálja: 

1.1. A BIZTOSÍTÓKRA VONATKOZÓ VÁLTOZÓK:  

1) alapbiztosítás típusai: egységes nemzeti - lokális biztosító, többszörös 
biztosítás (biztosítók száma, piaci részesedése, emberek lehetősége, hogy 
megválasszák a biztosítót)  
Biztosító választás: a felhasználók választási lehetősége az alapbiztosí-
tók közül. A vizsgált országokban működnek centralizált rendszerek, ahol 
központosított irányítás érvényesül a rendszer ellenőrzésében, az egész-
ségügyi szolgáltatások keresleti – kínálati viszonyainak szabályozásában. 
Más országokban szabályozott piaci verseny érvényesül a különböző szol-
gáltatók között és ez növeli a felhasználók választási lehetőségét a külön-
böző szereplők között, döntéseiket a piaci mechanizmusok befolyásolják, 
de döntéseikkel nyomást gyakorolnak a piaci szereplőkre. 
A mutató értéke=0, ha egy nemzeti rendszer van. (Nemzeti Egészségügyi 
Rendszer NHS, vagy egyszereplős rendszer) 

2) alaptámogatásban a verseny mozgatóerői: a biztosítók képessége arra, 
hogyan tudják módosítani a „juttatási csomagjukat”, a támogatás szintjét 
és a szolgáltatókkal kötött szerződéséket és a kockázatokat. A fogyasztók 
informálása a díjszabásról, a biztosítás szolgáltatási lefedettségről és a 
biztosítók teljesítményéről. 
Biztosítók mozgatói: az alapcsomagok piaci versenye. Azokban az or-
szágokban ahol széles a felhasználók választási lehetősége, ott a piacon 
különböző biztosítási alapcsomagok versenyeznek. A verseny erősebb le-
het, ha a biztosítók maguk határozzák meg a juttatási csomagjuk (benefit 
basket) mélységét, tárgyalhatnak és szerződést köthetnek a szolgáltatók-
kal.  
A mutató értéke=0, azokban az országokban, ahol egy nemzeti rendszer 
van (Nemzeti Egészségügyi Rendszer NHS, vagy egyszereplős rendszer), 
vagy többszereplős rendszer van, de az alapszolgáltatási csomag hatáskö-
re, mélysége nem módosítható. 

 
3) az alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők: a nem elsődleges biztosí-

tásokat igénybevevő népesség aránya: (a duplikált magánbiztosításban13, a 
kiegészítő14 biztosításokban, a pótlólagos magánbiztosításokban15), a ma-

                                                 
13

 Az elsődleges biztosítással azonos szolgáltatást nyújtó magánbiztosítás. (duplicate) 
14

 Teljes vagy részleges fedezetet nyújtó magánbiztosítás a közfinanszírozásban nem, vagy nem telje-
sen fedezett szolgáltatásokra. Ilyenek lehetnek a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségei, 
az ambuláns vagy kórházi ellátás költségei. (complementary) 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Gy%C3%B3gyszer
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%A1szati_seg%C3%A9deszk%C3%B6z
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gánbiztosítások részesedése az egészségügyi szolgáltatások finanszírozá-
sában, a piaci koncentráció mértéke. 

Alaptámogatáson túlmutató lefedettség: piaci erők, a magánbiztosítók ál-
tal lefedett lakosság és a költségek megoszlása az alapszolgáltatáson felüli 
biztosítási csomagban hatást gyakorol a piaci nyomás intenzitására az egész-
ségügyi piacon.  
A mutató értéke annál nagyobb minél magasabb a magánbiztosítók által lefe-
dett lakosság aránya és a teljes kiadások megoszlása, illetve minél alacso-
nyabb a piaci koncentráció mértéke. 

1.2.  AZ ELLÁTÓKRA (SZOLGÁLTATÓKRA) VONATKOZÓ VÁLTOZÓK: 

1) A magánszolgáltatások mértéke: az orvosi és kórházi szolgáltatások 
köz-, és magánszolgáltatások közötti megoszlása. 
A szolgáltatók közötti versengés növelése (a fekvő- és járó- betegellátás-
ban a magánszolgáltatók mértékének az emelkedése) erősíti a versenyt, 
potenciálisan csökkenti a szolgáltatások költségét, javítja a minőséget és 
serkenti az innovációt. A piaci kudarcok jelenlétében, azonban ilyen pozi-
tív fejlemények nem valósulnak meg. A felmérés azt mutatja, hogy a ma-
gánkórházi ágyak aránya országonként jelentősen eltérő.  
A mutató alacsony pontszáma azt tükrözi, hogy a legtöbb egészségügyi 
szolgáltató az állami szektorba tartozik.  

2) A kifizetésbe ágyazott ösztönzők: az orvosoknak és a kórházaknak tör-
ténő kifizetési módok ösztönző hatása a szolgáltatások mennyiségi növe-
kedésére.  
Mennyiségi ösztönzők beágyazottsága a szolgáltatói fizetési rend-
szerekbe: Országonként régóta jelentősen eltérő rendszereket alkalmaz-
nak. Az utóbbi években közeledtek egymáshoz az alkalmazott politikák, 
mivel sok ország átvette a kórházak finanszírozásában az eset alapú kifi-
zetési gyakorlatot és/vagy áttért az orvosok kevert díjazási rendszerére (a 
fee for service, fejkvóta alapú). Azonban a kutatás rámutat arra, hogy a fi-
zetési rendszerek a szolgáltatókat kevésbé ösztönzik arra, hogy választ ad-
janak az egészségügyi szolgáltatások növekvő igényeire. Az orvosok fize-
tés (salary) alapú díjazása arra sarkalja a szolgáltatókat, hogy kevésbé ve-
gyék figyelembe az igényeket, ellentétben a fee for service kifizetésekkel. 
A járóbeteg ellátással kapcsolatban egyes országok a fix fizetésekre tá-
maszkodnak, hogy kompenzálják azokat a járóbeteg ellátásban dolgozó 
orvosokat, akiknél a legalacsonyabb az orvos-beteg találkozások száma. 
Ezzel ellentétben szolgáltatásonkénti és beavatkozásonkénti fizetési rend-
szereket alkalmazó országok ezzel erős ösztönzőket generálnak, hogy 
jobban alkalmazkodjanak az igényekhez, még akkor is, ha ezzel növelik a 
mesterségesen gerjesztett igények kockázatát.  

                                                                                                                                                    
15

 Pótlólagos biztosítás: részben azokat a szolgáltatásokat fedezi, amelyek a betegek ellátását kényel-
mesebbé tehetik (pl. egyágyas kórterem, saját fürdőszoba, stb.). Növelheti még a betegek választási 
lehetőségeit (a közfinanszírozásban nem finanszírozott szolgáltatók igénybevételére vonatkozó fede-
zetével), valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő gyorsabb hozzáférést is nyújthat. (pl. 
várólisták esetében soron kívüli ellátás). (Supplementary) 
 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_szolg%C3%A1ltat%C3%A1s
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A mutató értéke az alacsonyabb rangszám azt fejezi ki, hogy a szolgáltatók 
számára az ösztönző rendszer alacsony motivációt közvetít a szolgáltatá-
sok mennyiségi növelésére. 

3) A szolgáltató által megállapított árak szabályozása: a gyógyszerek 
árainak szabályozása és az orvosok, kórházak szolgáltatási díjainak szabá-
lyozása. 
A szolgáltatók által meghatározott árak szabályozása: a szolgáltatók 
fontos ösztönzője. Az alacsony árak helyettesítő hatást okozhatnak és 
csökkenthetik az egészségügyi ellátások számát, mert a betegek ellátása 
nem kifizetődő. Másrészt jövedelemi hatást okozhatnak, ami az ellátások 
számának növekedését eredményezi, mivel az orvosok pótolni akarják ki-
esett jövedelmüket. A tapasztalatok szerint Norvégiában alacsony jöve-
delmi hatás, Japánban szigorúan szabályozzák az orvosi díjakat, ami azt 
eredményezi, hogy gyakori és rövid időtartamúak az orvos-beteg találko-
zások. A felmérések szerint országonként szélesek a különbségek az ár és 
díjszabályozások szigorúságában. Alacsony szintű a szolgáltatási díjak 
szabályozása Ausztráliában, Németországban és Mexikóban, és gyakori a 
természeténél fogva nem szabályozott hálapénz fizetése Görögországban 
és Magyarországon. 
A mutató alacsony értéke az orvosok és kórházak által meghatározott 
árak, valamint a gyógyszerárak alacsony szabályozottságára utal. 

4) A felhasználok tájékoztatása a szolgáltatások árairól és minőségről. 
Jobb felhasználói információ a minőséggel és az árakkal kapcsolatban az 
egészségügyben erősíti a versenyszellemet, azzal hogy segíti a felhaszná-
lókat a leghatékonyabb szolgáltató kiválasztásában, és ezzel a szolgáltató-
kat jobb teljesítményre motiválja. Azonban az információ megértésének 
nehézsége csökkentheti a használatát, ez a helyzet az USA-ban. A kutatási 
eredmények azt mutatják, hogy a felhasználói információ az árakról még 
mindig korlátozott több országban, főleg ahol a szolgáltatók különböző 
árakkal rendelkeznek. Valamint szinte semmi információ nincs a szolgál-
tatások minőségéről a legtöbb OECD országban. 
A mutató értéke=0 azokban az országokban, ahol a tájékoztatás minősége 
az ellátásról és az árakról lehetővé teszi a betegek és/vagy a vásárlóknak, 
hogy megkülönböztessék a különböző szolgáltatókat. 

5) A források (a munkaerő és a felszerelések) szabályozása: az orvos-
tanhallgatók létszámának és szakirányainak kvótái, a gyakorlati helyek 
szabályozása, az észlelt hiányok kezelésére irányuló eljárásmódok, a kór-
házi csúcstechnológiák és tevékenysége szabályozása (kórházak száma, 
kórházi ágyak száma, speciális szolgáltatások, költségigényes orvosi be-
rendezések) és a kórházi személyzet felvételének és díjazásának kontrolá-
lása.  
Az egészségügyi munkaerő és felszerelés szabályozását intenzíven 
használták több országban is. A kutatás felfedi, hogy több kormány is 
szabályozza az orvostanhallgatók számát összességében és szakterületek-
ként is, ezenkívül szabályozzák a praktizálás helyét és az új kórházak nyi-
tását, hogy a hiányt és a területi különbségeket csökkentsék. Említésre 
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méltó, hogy csak kis korreláció mutatkozik az orvosi munkaerő szabályo-
zása és az egy főre eső orvosok száma, valamint az orvosok számának nö-
vekedése között. 
A mutató értéke= az alacsony pontszám azt mutatja, hogy alacsony a sza-
bályozás szintje a fekvőbeteg ellátásban használt high-tech berendezése-
ken és a járóbeteg ellátásban dolgozó személyzet tevékenységében.  

6) A betegek választási lehetősége a szolgáltatások között: a választási 
szabadság szintje, az alapellátásához tartozó orvosok, szakorvosok és kór-
házak szintjén.  
A betegek szolgáltatók közötti választása: A szolgáltatók közötti vá-
lasztási lehetőség növeli a betegek piaci szerepét, ezáltal versenyhelyzetet 
teremt. Ez ösztönzőleg hat a minőség javítására és/vagy az árakra. Több 
országban emelkedtek a betegek választási lehetőségei, abban hogy hol és 
ki mellett döntenek a betegek, amikor kezelési formát választanak. Mind-
emellett a felmérés azt mutatja, hogy bizonyos országokban a betegek vá-
lasztási lehetőségei meglehetősen korlátozottak, ha egyáltalán létezik vá-
lasztási lehetőségük.  
A mutató értéke a hat fokú skálán attól függően emelkedik, hogy minél 
magasabb a betegek választás lehetősége (0=ha súlyosan korlátozott).    

1.3.  FELHASZNÁLÓKRA (BETEGEK) VONATKOZÓ VÁLTOZÓK: 

1) A betegek választási lehetősége: lásd 2.6  

2) Irányított betegellátás (Gate keeping): a beteget kötelezi vagy ösztönzi 
arra, hogy az alapellátásban dolgozó orvosnál jelentkezzen, és az orvos ja-
vaslatával vegye igénybe a magasabb szintű ellátásokat. 
A betegek szolgáltatások iránti keresletének szabályozásában sok ország 
támaszkodik a kapuőrökre (irányított betegellátásra):  

- a betegeket kötelezik vagy ösztönzik a háziorvosnál történő re-
gisztrációra, 

-  és/vagy a szakellátás igénybevételéhez szükséges a háziorvosi be-
utaló  

-  és/vagy ezáltal korlátozott a betegek szolgáltatók közötti választá-
si lehetősége.  

A mutató értéke=0, ha nincs kötelező regisztráció és nem kell beutaló 
magasabb szintű ellátások igénybevételéhez.  

3) Felhasználói ár, árjelzések felhasználóknak:16: a betegek „out-of- 
pocket” kifizetésének elterjedtsége. 
Néhány országban már a felhasználóknak nyújtott árjelzéseket használ-
nak, azaz a betegek fizetik a költségek jelentős részét out of pocket kifize-
tésekkel. Azonban az out of pocket kifizetések növelésével nemcsak a ke-
vésbé fontos egészségügyi szolgáltatások iránt csökkenheti a keresletet, 

                                                 
16

 Az árjelzést a közgazdasági fogalomtól eltérően értelmezi. Az „out-of- pocket” kifizetések arányát 
méri a teljes egészségügyi kifizetésekből és ez alapján az országokat besorolja egy 6 fokú skála szerin-
ti csoportokba. A továbbiakban ezt használja függő változóként és ennek összefüggését vizsgálja 
különböző független változókkal. Például: ha alacsonyabb az orvosok száma, akkor emelkedik „out-
of- pocket” aránya és ezzel skála értéke.  
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hanem a szükséges szolgáltatások iránt is, mérsékelve az esélyét a korai 
diagnózisoknak (korai betegség felismerés) és így növeli, a jövőbeni ellá-
tás magasabb költségeinek kockázatát.  
A mutató értéke az out of pocket kifizetések arányát fejezi ki az teljes 
egészségügyi kiadásokból.  

2. dimenzió: az alapbiztosítás lefedettsége, a méltányosság érvényesülése, egy vál-
tozó segítségével vizsgálja: 

2.1.  Az alapbiztosítás lefedettségének szintje: 

1) Kiterjedtsége: az egészségügyi alapbiztosítás hatálya alá tartozó lakosság 
aránya. OCD országokban, néhány kivételével (Törökország, Mexikó) a 
alapbiztosítások közel univerzális jellegűek. 
A mutató értéke az alapbiztosítás által lefedett lakosság arányát fejezi ki. 

2) Hatálya: az egészségügyi alapbiztosítás körében tartozó javak és szolgál-
tatások választéka. A vizsgált 29 ország alapbiztosítási csomagja tartal-
mazza: a járóbeteg ellátást, a házi- és szakorvosi-, és az akut fekvőbeteg 
ellátást, a diagnosztikai vizsgálatokat, a képalkotó diagnosztikai vizsgála-
tokat és klinikai laboratóriumi vizsgálatokat.  
A mutató: az alapbiztosítás által lefedett egészségügyi szolgáltatások mér-
tékét fejezi ki.  

3) A biztosítási fedezet mélysége: az egészségbiztosítás (a magánbiztosí-
tókat is beleértve) juttatási csomagjába tartozó alapvető javak és szolgál-
tatások költségének lefedettségi szintjei és az out of pocket fizetések az 
egészségügyi szolgáltatásokért. 
Mélység: a biztosítások (köz és üzleti finanszírozott) tartalma, a közfi-
nanszírozás a vizsgált országok közül 11 országban az ellátások teljes körét 
és teljes költségét fedezik, míg más országokban a járó beteg ellátás 51-
75%-át közfinanszírozásból, 25-49%-át üzleti alapon finanszírozzák a 
duplikált, a kiegészítő és a pótlólagos üzleti alapon működő biztosítások. 
Ezek működése az adott országban csökkenti az out of pocket kifizetések 
arányát. 
A mutató: A fedezet mélysége megmutatja, hogy a kulcsfontosságú áruk 
és  az alap juttatási csomagban foglalt szolgáltatások költségeinek, fedeze-
tét milyen szinten biztosítja az egészségbiztosítás (állami és magán) és 
milyen szinten az alapellátásban történő out-of-pocket kifizetések.  

3. dimenzió: költségvetési és irányítási módszerek a közkiadások szabályozására. 
Indikátorai: 

3.1.  A kiadási keret megállapítása és felosztása: 

1. Prioritások kijelölése: az egészségügy ellátás szolgáltatásainak megha-
tározása; a meghatározásánál figyelembe vett szempontok; a felhasznált 
egészségügyi technológiák értékelése; a közegészségügyi célok meghatá-
rozása és monitorozása. 
Prioritások beállítása (meghatározása): a klasztereken belül azok az 
országok a leghatékonyabbak, ahol a legszigorúbb a prioritások meghatá-
rozása. Azokban az országokban, ahol pontatlan vagy hiányzik az egész-
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ségügyi ellátási kosár (juttatási csomag) meghatározása, az egészségügyi 
technológiák hatékonyságának értékelése, a közegészségügyi célok kijelö-
lése és monitorozása ott ajánlott a szigorúbb prioritások meghatározása. 
Az egyes országokban a prioritásokat eltérő megközelítésben határozzák 
meg. Van ahol a prioritások az egészségügyi ellátás vázlatos alapelvei. 
Máshol a prioritások egyértelmű ajánlások azokra a szolgáltatásokra, ame-
lyet biztosítani kell. Vannak országok, ahol testületet állítanak fel a priori-
tások meghatározására és monitorozására. 
 A mutató kifejezi a fogyasztói kosár (juttatási csomag) meghatározottsá-
gát, a meghatározásánál figyelembe vett kritériumokat, a közegészségügyi 
célok meghatározását és monitorozását. 

2. A szigorú költségvetési korlát: az egészségügyi költségvetésben szabá-
lyok és/vagy célok valamint az ágazatok és/vagy régiók közötti elosztás 
rögzítése. 
Költségvetési korlát: Több ország alkalmazott különböző eszközöket a 
kiadási nyomás enyhítésére. Több országban szigorították a költségvetési 
korlátot, közgazdasági sapkákat vezettek be általános, ágazati vagy mind-
két szinten. A felmérés azt mutatja, hogy a költségvetési sapkát és ellen-
őrzéseket már széles körben használják, különösen azokban az országok-
ban, ahol az egészségügyi ellátás elsősorban a közszféra felelőssége. Ezzel 
szemben vannak, olyan országok ahol a költségvetési eljárásban nem 
szabnak korlátot az egészségügyi közkiadásoknak. 
A mutató értéke=0, ha puha költségvetési korlát jellemzi. 

3. A munkaerő és a felszerelések szabályozása: az orvostanhallgatók lét-
számának és szakirányainak kvótái, a gyakorlati helyek szabályozása, az 
észlelt hiányok kezelésére irányuló eljárásmódok, a kórházi csúcstechno-
lógiák és tevékenysége szabályozása (kórházak száma, kórházi ágyak szá-
ma, speciális szolgáltatások, költségigényes orvosi berendezések) és a 
kórházi személyzet felvételének és díjazásának kontrolálása. 
Az egészségügyi munkaerő és felszerelés szabályozását intenzíven 
használták több országban is. A kutatás felfedi, hogy több kormány is 
szabályozza az orvostanhallgatók számát összességében és szakterületek-
ként is, ezenkívül szabályozzák a praktizálás helyét és az új kórházak nyi-
tását, hogy a hiányt és a területi különbségeket csökkentsék. Említésre 
méltó, hogy csak kis korreláció mutatkozik az orvosi munkaerő szabályo-
zása és az egy főre eső orvosok száma, valamint az orvosok számának nö-
vekedése között. 
A mutató értéke= az alacsony pontszám azt mutatja, hogy alacsony a sza-
bályozás szintje a fekvőbeteg ellátásban használt high-tech berendezése-
ken és a járóbeteg ellátásban dolgozó személyzet tevékenységében.  

4) Harmadik fél17 kifizetéseinek szabályozása: alapellátásba dolgozó or-
vosoknak, szakorvosoknak, kórházaknak a nyújtott szolgáltatásokért és a 
gyógyszerekért. 

                                                 
17

 Harmadik fél, aki a beteg helyett kifizeti az egészségügyi szolgáltatás költségeit.  
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Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása: A közkiadások 
kontrolálásában fontos szerepet játszik a költségvetési keretek felállítása 
és a kormányzati szintek közötti felelősség allokálása. Emellett jelentős 
tényező a harmadik fél általi fizetések szabályozása.  
A kutatásban a mutatóban alacsony pontszámot kaptak azok az országok, 
ahol kevés a harmadik fél általi, szabályozott árak szerinti befizetés az 
alapellátásban dolgozó orvosoknak, szakorvosoknak és a kórházi ellátás-
ban.  

3.2.  Decentralizáció és felhatalmazás 

1. Decentralizáció mértéke az alsóbb kormányzati szinteken: kulcsfontos-
ságú döntések száma az alsóbb kormányzati szinteken. 
Decentralizáció szintje: A decentralizáció és a delegáció az alsóbb kor-
mányzati szintek tényleges döntési autonómiáját fejezi ki a legfontosabb 
egészségügyi kiadások területén (beleértve a szolgáltatók javadalmazási 
módszereit és az új egészségügyi intézmények finanszírozását). 
A mutató értéke=0, ha a legfontosabb döntéseket központi kormányzati 
szinten hozzák (centralizált rendszerek). 

2. A biztosítók felhatalmazásának mértéke: kulcsfontosságú döntések 
száma a biztosítói szinten. 
A biztosítók felhatalmazásának mértéke a döntéshozatalban: a vizs-
gálat tapasztalatai szerint az erősen decentralizált döntési folyamattal 
rendelkező országok is hajlamosak a biztosítók számára kisebb mértékű 
döntés autonómiát biztosítani. 
A mutató értéke=0, ha a biztosítóknak nincs ilyen felhatalmazása. 

3. A különböző kormányzati szintekhez rendelt felelősség összhangja: 
a több kormányzati szint hatáskörébe tartozó döntések száma és ezek 
összhangja a felelősség kijelölésével. 
Konzisztencia: A mutató kifejezi ennek az összhangnak a mértékét: a 
különböző szintekhez rendelt hatáskörök egyértelmű meghatározottságát 
és következetes elkülönítését. 
A mutató pontszáma alacsonyabb, ha a kormányzati szintek közötti fele-
lősség vállalás összehangolása kevésbé következetes. 
 

A hasonló intézményi rendszerrel rendelkező országok csoportosítására klaszter-
analízist használtak. A 20 különböző indikátor felhasználásával 6 klasztert különí-
tettek el. 

Az első három csoport közös jellemzője, hogy a szolgáltatások fenntartásában, 
működtetésében és a lefedettség szabályozásában piaci mechanizmusok érvénye-
sülnek.  

1. csoport 

Az általános egészségügyi biztosítás lefedettségének biztosításában piaci mecha-
nizmusokra támaszkodnak. A magán szolgáltatók fontos szerepet kapnak és álta-
lában tételes elszámolás alapján (fee for service) finanszírozzák őket. Erre utal a 
magánellátások mértékét kifejező mutató értéke, a klaszter középpontja 4,2, 
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amely lényegesen meghaladja az OECD országok 2,8-es átlagát. A kiadásokat nem 
korlátozzák szigorú szabályok, a költségvetési korlát mutatójának értéke a cso-
portban átlagosan 1,5 az OECD országok átlagánál 1,4-del alacsonyabb értéket 
mutat. A harmadik fél általi kifizetések szerepe elmarad a vizsgált országok átla-
gától. A felhasználók a szolgáltatók széles köréből választhatnak, de a csoporthoz 
tartozó két országban (Hollandia, Szlovákia) irányított betegellátás (gate caping) 
működik, Németországban és Svájcban a betegirányításban a kapuőrök szerepe 
nem számottevő. A csoporthoz tartozó országokban, Svájc kivételével az egész-
ségügyi rendszer irányítása erősen centralizált.  

1. táblázat: Az első csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szélesség 6 5,9 6 6 6,0 5,9 

Hatókör  6 5,6 5,9 5,5 5,8 5,8 

Konzisztencia 6 6 6 4,3 5,6 4,6 

Szolgáltatók közötti választás 5,3 5 6 4,7 5,3 4,4 

Mélység 5,6 5,7 4,8 4,8 5,2 5,1 

Biztosító választás 6 4 3 6 4,8 1,3 

Kapuőrök 3 6 6 3 4,5 3,1 

Magánellátások mértéke 4,2 4,5 3,8 4,3 4,2 2,8 

Szolgáltatatók által meghatározott árak szabályo-
zása 3,1 5 3,4 4,6 4,0 4,2 

Szolgáltatói ösztönzők 4,5 3,8 2,8 3,9 3,8 3,1 

Harmadik fél által történő kifizetések  3,7 3,2 3,5 4,2 3,7 4,5 

Prioritások meghatározása 2,6 3,7 4,4 3,4 3,5 3 

Biztosítók mozgatói 5 5 0,7 3,3 3,5 0,7 

Felhasználói információk 2,5 3,2 2,3 0,9 2,2 1,1 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 2,9 2,5 1,5 1,8 2,2 2,9 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 3 3 0 2,3 2,1 1,5 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 1,1 1,7 2,5 1,6 1,7 0,9 

Decentralizáció szintje 1,5 0 0,8 4,3 1,7 1,9 

Költségvetési korlát 2 2 2 0 1,5 2,9 

Felhasználói ár 0,8 0,3 1,6 1,8 1,1 1,2 

 
2. csoport 

 
Az alapvető fedezetet a társadalombiztosítás nyújtja, az egészségügyi szolgáltatá-
sok magántulajdonban vannak és a betegek választási lehetősége széleskörű, de 
megtalálható az alapellátás kapuőr szerepe. A társadalombiztosítás mellett a 
magánbiztosítás szerepe is jelentős. Az alapbiztosítás a lakónépesség széles körét 
(megközelítőleg 100%-át lefedi és a szolgáltatások széles körére kiterjed. A har-
madik fél általi kifizetések szabályozottak.  Az egészségügyi rendszer irányításá-
ban a decentralizáció alacsony szintű. A biztosítók közötti választás lehetősége 
korlátozott.  
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2. táblázat: A második  csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szélesség 6 5,9 6 6 6,0 5,9 

Hatókör  5,4 6 5,3 6 5,7 5,8 

Szolgáltatók közötti választás 5,3 5 4,7 6 5,3 4,4 

Mélység 5,1 4,9 5,5 5,2 5,2 5,1 

Konzisztencia 2,1 5,6 3,9 6 4,4 4,6 

Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása 3,9 5 3,5 5 4,4 4,5 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 2,3 3 6 6 4,3 1,5 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 3,2 4,4 4,6 4,1 4,1 2,9 

Prioritások meghatározása 5,7 3,2 2,4 4,5 4,0 3 

Szolgáltatói ösztönzők 2,8 5 3,4 4,6 4,0 3,1 

Magánellátások mértéke 3,3 4,3 2,8 4,2 3,7 2,8 

Szolgáltatók által meghatározott árak szabályozása 2,6 3,6 4,3 3,5 3,5 4,2 

Kapuőrök 2 3 4 3 3,0 3,1 

Költségvetési korlát 2 2 3 2 2,3 2,9 

Decentralizáció szintje 2,8 0,5 5,1 0 2,1 1,9 

Felhasználói információk 1,8 2,4 0 2,7 1,7 1,1 

Felhasználói ár 1,1 1,1 0,9 0,4 0,9 1,2 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 0,4 1,2 0 1,8 0,9 0,9 

Biztosító választás 0 0 1 2 0,8 1,3 

Biztosítók mozgatói 0 0 0 0,3 0,1 0,7 

 
3. csoport 
 

A harmadik csoport legfontosabb jellemzői (az alapvető fedezetet a társadalom-
biztosítás nyújtja, az egészségügyi szolgáltatások magántulajdonban vannak) 
megegyeznek a második csoporttal, azzal eltéréssel, az alapellátás kapuőri szere-
pe hiányzik és a magánbiztosítások szerepe jelentéktelen.  Az alapbiztosítás a la-
kónépesség széles körét (megközelítőleg 100%-át lefedi és a szolgáltatások széles 
körére kiterjed, és a közfinanszírozás az egészségügyi szolgáltatásokat költségei-
nek nagy részét biztosítja. Az ide tartozó országok irányítási rendszere erősen 
centralizált a kormányzati szervek felhatalmazása és felelősségének érvényesülé-
se konzisztens. A szolgáltatók által meghatározott árak szabályozottak, és a for-
rásallokációban érvényesül az ösztönzők szerepe a szolgáltatói fizetési rendsze-
rekben. 
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3. táblázat: A harmadik csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szélesség 5,9 6 6 6 6 5,9 6,0 5,9 

Hatókör  6 6 6 5,9 5,6 6 5,9 5,8 

Mélység 5,4 5,3 4,6 5,1 4,1 5,4 5,0 5,1 

Konzisztencia 4,3 4,7 6 4,3 6 6 5,2 4,6 

Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása 4,2 4,1 5 5 5,4 3,6 4,6 4,5 

Szolgáltatók közötti választás 2,7 6 3,3 6 5 6 4,8 4,4 

Szolgáltatatók által meghatározott árak szabályozása 4 5 2 5 4,6 4,7 4,2 4,2 

Szolgáltatói ösztönzők 3 2,1 3,9 5,7 4,1 3,4 3,7 3,1 

Kapuőrök 0 0 0 0 0 0 0,0 3,1 

Prioritások meghatározása 1,8 2,5 0,8 4,1 3,4 2,2 2,5 3 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 4 1,8 2,4 1,5 0,8 1,8 2,1 2,9 

Költségvetési korlát 0 2 2 0 0 1 0,8 2,9 

Magánellátások mértéke 3,2 2,5 3,5 4,4 4,7 4,2 3,8 2,8 

Decentralizáció szintje 3,6 1,2 0 2,1 0 0 1,2 1,9 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 1 0,6 1,5 

Biztosító választás 2 4 2 2 0 0 1,7 1,3 

Felhasználói ár 0,9 0,8 2,2 0,9 2,1 0,4 1,2 1,2 

Felhasználói információk 0 1,1 0 0 1,3 0 0,4 1,1 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 1,8 1,8 1,1 1,3 3,5 2,5 2,0 0,9 

Biztosítók mozgatói 0,5 2,4 1,5 1,8 0 0 1,0 0,7 

 
 

4. csoport 
 

A negyedik csoport az állami szolgáltatókkal jellemzett, korlátozott magánszol-
gáltatásokat nyújtó országokat tartalmazza. Az egészségügyi ellátásokat a költ-
ségvetésből finanszírozzák, az egészségügyi ellátás a lakosságnépességre kiterjed, 
és az egészségügyi szolgáltatások széles körét lefedi. Az alap juttatási csomagban 
foglalt szolgáltatások költségeinek fedezetét az állam magas szinten biztosítja, az 
out-of- pocket kifizetések aránya alacsony. Az egészségügyi rendszer irányítása 
erősen centralizált. Az alapellátás kapuőri szerepe hiányzik, szabad orvosválasz-
tás érvényesül. A magán biztosítások szerepe jelentéktelen. Az egészségügyi ki-
adásokban puha költségvetési korlát érvényesül.  
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4. táblázat: A negyedik csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szolgáltatók közötti választás 6 6 6 6,0 4,4 

Hatókör  6 5,8 6 5,9 5,8 

Szélesség 6 6 4 5,3 5,9 

Szolgáltatatók által meghatározott árak szabályozása 5,9 5,3 4,7 5,3 4,2 

Konzisztencia 5,6 3,9 6 5,2 4,6 

Mélység 5,4 4,9 4,8 5,0 5,1 

Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása 5,4 4,5 2,4 4,1 4,5 

Költségvetési korlát 2 6 2 3,3 2,9 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 0,8 1,8 5,3 2,6 2,9 

Prioritások meghatározása 2,6 1,7 1,8 2,0 3 

Decentralizáció szintje 0,2 4,3 0 1,5 1,9 

Szolgáltatói ösztönzők 1,3 2,2 0,2 1,2 3,1 

Felhasználói ár 1 1 1,2 1,1 1,2 

Magánellátások mértéke 1,5 0,6 0,8 1,0 2,8 

Felhasználói információk 0 0 1,3 0,4 1,1 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 0 0,8 0 0,3 1,5 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 0 0 0,2 0,1 0,9 

Biztosító választás 0 0 0 0,0 1,3 

Biztosítók mozgatói 0 0 0 0,0 0,7 

Kapuőrök 0 0 0 0,0 3,1 

 
 
 
5. csoport 
 

Az ötödik csoport az erősen szabályozott állami rendszerekkel jellemzett orszá-
gokat tartalmazza. Az ide tartozó országok egészségügyi rendszerüket döntő 
mértékben adókból finanszírozzák. Az out-of- pocket kifizetések aránya ala-
csony. Az egészségügyi ellátás a teljes lakosságnépességre kiterjed (e tekintetben 
az ide tartozó országok közül Mexikó kivétel), és az egészségügyi szolgáltatások 
széles körét lefedi. Az alapellátás kapuőr szerepe hiányzik, bár egyes országok-
ban ösztönzőket vezettek be az irányított betegellátás igénybevétele érdekében. 
A szolgáltatások árainak meghatározásában szigorú szabályok érvényesülnek. A 
magánszolgáltatások szerepe jelentős, elsősorban első sorban az alap és a 
járóbeteg –szakellátásban. Az egészségügyi rendszer centralizált, de megjelenik 
az alsóbb kormányzati szentek közötti feladat és felelősség megosztási is. Ön-
kéntes magánpénztárak működnek az ide sorolható országokban, elsősorban az 
állami szolgáltatásokat kiegészítő vagy meghaladó szolgáltatásokra veszik őket 
igénybe, de a finanszírozásban betöltött szerepük marginális.  
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5. táblázat: : Az ötödik csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szélesség 6 6 5 6 6 5,8 5,9 

Hatókör  5,6 5,9 5,6 6 5,6 5,7 5,8 

Kapuőrök 6 4 4 6 6 5,2 3,1 

Mélység 5,3 4,9 4,2 5,1 5,4 5,0 5,1 

Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása 4 4,8 4,7 5,4 4,5 4,7 4,5 

Szolgáltatatók által meghatározott árak szabályozása 3,7 5 3,3 5,8 5,3 4,6 4,2 

Konzisztencia 1,7 5,6 2,1 3,9 6 3,9 4,6 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 3,3 2 4,7 3,5 4,5 3,6 2,9 

Decentralizáció szintje 2,3 4,7 1,9 1,1 5,5 3,1 1,9 

Költségvetési korlát 2 2 3 6 2 3,0 2,9 

Prioritások meghatározása 3,1 2,1 1 2,5 2,8 2,3 3 

Szolgáltatói ösztönzők 2,6 3,8 2,3 1,1 1,2 2,2 3,1 

Magánellátások mértéke 3,1 1,8 2,6 0,8 0,5 1,8 2,8 

Felhasználói ár 0,8 1,1 3,1 1,4 1,3 1,5 1,2 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 1,5 0,8 0,8 0,5 3 1,3 1,5 

Biztosító választás 1 1 2 0 1 1,0 1,3 

Szolgáltatók közötti választás 2 0 0 0,7 0,7 0,7 4,4 

Biztosítók mozgatói 0 0 1,8 0 0 0,4 0,7 

Felhasználói információk 1,1 0 0,4 0 0 0,3 1,1 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 0 0 1,4 0 0 0,3 0,9 
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6. csoport 
 
A csoportba azok az erősen szabályozott állami irányítással rendelkező országok 
sorolhatók be, amelyek a felhasználók számára szélesebb választási lehetőséget biz-
tosítanak, de erős költségvetési korlátok szabnak határt a szolgáltatások nyújtásá-
nak. Az egészségügyi ellátás a teljes lakosságnépességre kiterjed és az egészségügyi 
szolgáltatások széles körét lefedi. Gyakorlatilag az összes állampolgár számára nyúj-
tott ingyen egészségügy ellátás elvén alapuló rendszer megvalósítására törekednek 
az idetartozó országok, ennek ellenére az out-of- pocket kifizetések 15 – 20%-os 
arányban megjelennek az egyes országokban.  Az alapellátás kapuőri szerepe (egy 
ország kivételével: Írország) erőteljesen érvényesül. A harmadik fél által történő kifi-
zetéseket erőteljesen szabályozzák. Az egészségügyi szolgáltatások megjelennek a 
magánszolgáltatók, az alapellátásban dolgozó orvosok alkalmazotti viszonyban vagy 
magánpraxisban dolgoznak, a szakellátásban és a fekvőbeteg ellátásban a magán-
szolgáltató szerepe kisebb.  
 
6. táblázat: : A hatodik csoportba tartozó országok vizsgált mutatóinak értéke 
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Szélesség 6 6 6 6 6 5,9 6 6,0 5,9 

Költségvetési korlát 5 5 5 6 6 6 6 5,6 2,9 

Hatókör  6 4,7 5,6 5,4 5,4 6 5,9 5,6 5,8 

Mélység 5,3 5,1 5,4 5,4 5,3 5,3 5,6 5,3 5,1 

Szolgáltatók közötti választás 6 6 6 2 6 6 4 5,1 4,4 

Harmadik fél által történő kifizetések szabályozása 5,9 5,9 4,2 4,5 4,3 5,4 3,7 4,8 4,5 

Kapuőrök 5 2 6 5 6 4 5 4,7 3,1 

Szolgáltatatók által meghatározott árak szabályozása 2 3,5 5,3 3,7 5 5,2 4,3 4,1 4,2 

Konzisztencia 4,3 6 2,1 4,7 5,6 3,9 1,3 4,0 4,6 

Prioritások meghatározása 2,2 3,1 2,9 3,9 4,3 4 5 3,6 3 

Szolgáltatói ösztönzők 2,9 3,3 3,2 3,3 3,2 3,7 2,9 3,2 3,1 

A munkaerő és a felszerelés szabályozása 2,6 3,7 5,2 2,3 3,2 1,2 2,3 2,9 2,9 

Magánellátások mértéke 2,3 2,3 0,3 1,9 3 2,9 2 2,1 2,8 

Decentralizáció szintje 1,1 0 2,3 2,6 3 1,8 3 2,0 1,9 

Felhasználói ár 1,5 1,6 1,2 0,9 0,9 1,5 0,7 1,2 1,2 

Alapszolgáltatáson túlmutató piaci erők 1 2 1 2,3 0 0,8 1 1,2 1,5 

Felhasználói információk 0,9 1 0 2,4 1,5 0 1,6 1,1 1,1 

A biztosítók felhatalmazásának mértéje 0,1 0,5 0 0 0 1,3 0 0,3 0,9 

Biztosító választás 0 0 0 0 1 0 0 0,1 1,3 

Biztosítók mozgatói 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,7 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK  

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA18 
 

A határon átnyúló egészségügyi együttműködésben megvalósuló projektek ismerte-
tése előtt, az együttműködésben résztvevő országok közül egy – egy meghatározott 
egészségügyi rendszer típushoz19 tartozó országot is bemutattunk. A vizsgált orszá-
gok különböző módszerekkel kialakított csoportokhoz sorolását az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

7. táblázat: A bemutatott országok egészségügyi rendszerének különböző csoportosítási szempontok szerinti beso-
rolása 
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Az egészségügyi rendszer szervezetei 

közvetlen állami kontroll alatt állnak: 

Nemzeti Egész-
ségügyi  

Szolgáltatás 

         

Az egészségügyi rendszer szervezetei 

társadalmi kontroll alatt állnak 

Etatista Társadal-
mi Alapú Egész-

ségbiztosítási 
Rendszer 

         

Társadalmi Alapú 
Egészségbiztosítási 

Rendszer 
 

         

Finanszírozási me-
chanizmus szerint: 

Beveridge modell:          
Bismarck modell:          

Az OECD egészség-
ügyi intézmény rend-
szerek jellemzői alap-
ján kialakított klasz-

terek: 

1. Klaszter:          
2. Klaszter:          
3. Klaszter:          
4. Klaszter:          
5. Klaszter:          
6. Klaszter:          

EU kórházi irányítási 
rendszerek alapján 
kialakított csopor-

tok: 

Decentralizált:          
Centralizált:          

Dekoncentrált:          

 

 

A országok esetében a kiválasztás a következőképpen történt: 

                                                 
18

  Az országelemzések során az egyes országok egészségügyi rendszerének szöveges bemutatásánál 
az alábbi weboldalon található dokumentumokat használtuk: http://www.gyemszi.hu/ 
http://www.eski.hu 
19

 Az egészségügyi rendszerek korábban bemutatot három féle (hagyományos, deduktív megközelíté-
sű, OECD emípirkus módszerekkel kialakított csoportosítása) tipologizálása 

http://www.gyemszi.hu/
http://www.eski.hu/
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 Kiválasztottuk azokat az Európai Uniós tagállomokat, amelyek Magyaror-
szággal határosak és jelentősebb határon átnyúló együttműködések valósul-
tak meg (Ausztria, Románia). 

 Németország a bismarcki rendszer és az OECD első kialakított klaszterének 
tipikus példája (a különböző klaszterre jellemző változók mutatóinak értéke 
a legmagasabb). 

 Franciaország  (az OECD vizsgálat szerint) egészségügyi rendszerének a tel-

jesítménye a legjobbnak értékelhető, és második klaszterre jellemző változók 

mutatóinak értéke a legmagasabb. 

 Svédország a skandináv modell és az és az OECD negyedik kialakított klasz-
terének tipikus példája (a különböző klaszterre jellemző változók mutatóinak 
értéke a legmagasabb). 

 Spanyolország egészségügyi rendszere a vizsgált csoportosítási szempontok 

szerint az egészségügyi irányítási rendszere és a klaszterek szerint más cso-

portba tartozik az összes többi szempont szerint hasonlóak a jellemzői Ma-

gyarországgal.  

 Lengyelország Magyarországgal együtt a hatodik klaszterbe tartozó Közép-
kelet európai ország, ezért a két rendszer összehasonlítása hasonló bázison 
történt. 

 



Németország 
 

A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Németország lakónépessége 1960-tól 1990-ig folyamatosan nőtt, 55.608 ezer főről, 
63.202 ezer főre. Németország újraegyesítése után a lakónépesség száma 80 millió fő 
fölé emelkedett (2000-ben 83.212 ezer fő, 2013-ban 80.800 ezer fő). A népesség el-
öregedési folyamatát jelzi, hogy a 65 éven felüli népesség aránya 1960-tól folyamato-
san emelkedett, az 1960. évi 10,7%-ról 2012. évi 21%-ra. Az ország demográfiai folya-
matainak másik jellemzője a születések számának csökkenése:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960: 
2,37 - 2012: 1,38, 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 17,4  2012: 8,4. 

Németországban 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 75,4 év volt, 2012-re 
mutató értéke 81 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 78,6 év, a 
nők esetében 83,3 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az 
egészségi állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését 
(HLY) a nőknél 57,9 év, a férfiaknál 57,4 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 
2012-ben a férfiaknál 18,5, a nőknél 20,9 év, a HLY értéke a férfiaknál 10,5 év, a nők-
nél 10,6 év.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai az EU átlag alatt maradnak. A teljes halálozási arányszám 16,4%ponttal, 
a szívbetegség és a stroke következményeként kialakult halálozási arányszámok 
53,3%ponttal, illetve 83,2 % ponttal alacsonyabbak az EU átlagánál. 

  

 

 

 

 

 

 

Németország halálozási mutatói az átlagnál 

kedevezőbbek. A 100 ezer főre jutó 1003,7-es 

halálozási szám az EU-28 országaival össze-

hasonlítva a 8. legalacsonyabb érték.  A halá-

lozási okok szerint vizsgálva a szív megbete-

gedéseiből (150,4 - a rangsorban 13), az ön-

gyilkosságból (11,9 - a rang-sorban13.) vala-

mint a rákos megbetegedésekből (257,4 - a 

ragsorban 11.) bekövetkező 100 ezer főre jutó 

halálozások száma magasabb az országban. 

A születéskor várható élettartam a nők és férfiak 

körében egyaránt magasabb az EU átlagánál, az 

EU országaival összehasonlítva a nőknél a 11. a 

férfiaknál a 10. helyre sorolódik. A 65 éves kor-

ban várható élettartam kedve-zőtlenebb, a nők-

nél 15, a férfikanál 19 ország-ban magasabb a 

mutató értéke. A születéskor várható azon évek 

száma, amelyben az egész-ségi állapot nem 

korlátozza a mindennapi tevékenységek elvég-

zését (HLY) a nőknél 23, a férfiaknál 22 mutató 

értéke magasabb, mint Németországban. 
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(Egészségügyi állapot 16 éven felüliek 

saját bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 

2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon 

rossz; 

Betegség 16 éven felüliek saját beval-
lás alapján: 1=nincs tartós betegsége, 
3= tartós betegség vagy egészségügyi 
probléma, 
Korlátozottság általános tevékenysé-
gekben 16 éven felüliek saját bevallás 
alapján: 1=nincs, 2=korlátozott, 3= 
súlyosan korlátozott) 

 

 

Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján Németor-

szágban az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva ellentmondásosan ítélik meg saját 

helyzetüket. A felmérések alapján 1%ponttal kevesebben vélik úgy, hogy az egészségi állapo-

tuk nagyon jó, és 3%ponttal nagyobb arányban érzik egészségi állapotukat megfelelőnek 

valamint 2%ponttal kisebb arányban rossznak. Ugyanakkor magasabb azok aránya, akik 

saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben szenvednek vagy tartós egészségügyi 

problémával küzdenek, de alacsonyabb azok aránya, akik szerint az egészségi állapotuk 

korlátozza őket a mindennapi, általános jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 21,9%-a napi rend-
szerességgel dohányzott. A rendszeresen dohányzók aránya 2003-hoz viszonyítva 
2,4%ponttal csökkent. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek a különb-
ségek, a férfiak 28,7%-a dohányzik, a nők 20,2%-a. A felnőtt korú népesség egy főre 
jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 11 liter volt. E területen is jelentős javulás követke-
zett be, 1980-hoz viszonyítva 5,5 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú népesség 15,4 %-a használt va-
lamilyen kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz haszná-
lat, a vizsgált népesség 11,1 %-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. Napi rendszeres-
séggel a felnőtt lakosság 60,8%-a fogyasztott gyümölcsöt, zöldséget pedig 40,6%-a, 
ez az érték 18%ponttal elmarad az EU-21 átlagától. E tekintetben is nagyok a nemek 

Németországban az egészségi állapotot befo-

lyásoló legerőteljesebb kockázati tényezők az 

alkohol és kábítószer fogyasztásnak való ki-

tettség, az alkoholfogyasztásban és kokain 

használatban a mutató értéke a 20. legmaga-

sabb az EU-28 országai közül, amfetamin 

használatban a 24. kannabisz használatban a 

19. Az egészséges táplálkozást kifejező muta-

tók közül a napi rendszerességgel zöldséget 

fogyasztók aránya a 22. legalacsonyabb a 

rangsorban. 
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közötti különbségek, a gyümölcs fogyasztó nők aránya 20,4%ponttal, a zöldség fo-
gyasztóké 18%ponttal haladja meg a férfiakét. A testtömeg index alapján számított 
elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 14,7% volt 2012-ben, a mutató értéke 
2%ponttal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.  

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

A német egészségügyi ellátás szervezete a szövetségi államrendhez alkalmazkodik. 
Az irányítás felelőssége a szövetségi és a tartományi kormányok között, valamint a 
helyi egészségügyi hatóságok és szervezetek között oszlik meg. 

Egészségügyi kiadások 

Németországban 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 
11,3%-át (az EU-28 országi közül a harmadik legmagasabb szint), az összes kor-
mányzati kiadások 19%-át (az EU-28 országi közül a második legmagasabb szint), 
fordították. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege 3.613 euró volt. 2000-től 
2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, évente átla-
gosan 2,1%-kal.  2010 – 2012 között évente átlagosan 1,9%-os csökkenés következett 
be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 76,7%-át köz-, 22,3%-át magán finanszírozás-
ból biztosítják. 

Kötelező biztosítás: Az egészségügyi kiadások fedezetének 70,4%-át (a betegbizto-
sítás, ápolásbiztosítás, nyugdíjbiztosítás által a betegbiztosításba fizetett összeg és a 
balesetbiztosítás) adja. A kötelező betegbiztosításban vesznek részt azok a munka-
vállalók, akik bruttó jövedelme nem éri el a 4237 euró/hó szintet (2012).. A kötelező 
fedezet anyagi erőforrásai a biztosított munkavállalók és a munkáltatók járulékából 
tevődnek össze. 2011-től a kötelező járulék 15,5 százalék.  
Az alapbiztosítás lefedettsége: a kötelező alapbiztosítás által lefedett lakosság aránya 
89,9%. A kötelező alap szolgáltatásokat törvény szabályozza, ezeket minden pénz-
tárnak egységesen kell teljesítenie minden biztosított tagja számára. A társadalom-
biztosítási törvény alapján minden biztosítottaknak joga van orvosi, fogorvosi, pszi-
choterápiás kezelésre, gyógyszerekkel, kötszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel 
való ellátásra, otthonápolásra, kórházi ápolásra, valamint rehabilitációs és egyéb 
szolgáltatások igénybevételére. A szolgáltatásoknak minden esetben elégségesnek, 

A mellékelt diagram az egészségügyi kiadá-

sok, szolgáltatások közötti megoszlását ábrá-

zolja %-ban. Németországban az EU-28 átla-

gánál nagyobb arányban fordítanak a meg-

előzésre valamint a krónikus és fogyatékos 

ellátásra. Megelőzésre és adminisztrációra itt 

a legmagasabb ez arány az EU-28 országai 

közül, a krónikus és fogyatékos ellátásnál 

pedig az ötödik legmagasabb. 
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célszerűnek és gazdaságosnak kell lenniük, illetve a szükségesnél nem lehetnek na-
gyobb mértékűek. Az alapszolgáltatások a kötelező biztosítók által nyújtott szolgál-
tatások csaknem 95%-át teszik ki. 

Elsődleges magánbiztosítókhoz tartozik a lakosság 10,9%-a, az egészségügyi ki-
adások 9,6%-ának a fedezetét biztosítják ebben a formában. Magán betegbiztosítót 
választhatnak azok, akik a 4237 euró/hó összeget meghaladó jövedelemmel rendel-
keznek, önálló foglalkozásúak, szabadfoglalkozásúak, és magánbiztosítottak a köz-
tisztviselők is.  A lakosság 21,4%-a rendelkezik kiegészítő magánbiztosítással.   

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerint (%-ban) 

 

Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevétele-
kor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 9,6%-
ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 1,8%-át 
tették ki. A szolgáltatást igénybevevőknek hozzájárulást kell fizetnie: 

 A gyógykezelést kiegészítő további kezelések esetén (masszázs, fürdőkezelések, 
fizioterápia) a betegek hozzájárulása 10 százalékos és előírt kezelésenként 10 euró. 

 A fekvőbeteg ellátásban az önrészfizetés napi 10 euró (többágyas kórtermi elhelyezés 
esetén), amely évente maximum 28 naptári napig térítendő. (Ez alól mentességet 
élveznek a gyermekek és a fiatalok 18 éves korig.) 

 Utógyógykezelés esetén (közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi 
ambuláns, ill. a fekvőbeteg-ellátás keretében végzett rehabilitáció esetén) évente 
maximum 28 naptári napig 10 euró/nap térítendő. Az ún. szülő-gyermek kúra, kór-
házi megelőzés vagy rehabilitáció esetén napi 10 euró térítendő időkorlát nélkül. 

 Gyógyszerek esetében a lakosság által fizetendő önrész mértéke 10 százalék, mini-
mum 5, maximum 10 euró. 

Az önrészfizetés alóli mentesség határa az éves bruttó jövedelem 2 százaléka, króni-
kus betegek körében az éves jövedelem 1 százaléka. 

Forrásallokáció 

Az egészségügy finanszírozása nagyrészt az betegbiztosítási rendszer feladata. A 
kötelező egészségbiztosítás egyrészt a tartományi fennhatóság alatt álló, de pénz-
alapjukkal önállóan gazdálkodó biztosítókon, másrészt szövetségi szintű kötelező 
biztosítókon alapul. A biztosítók non-profit módon, önkormányzati elven működ-
nek. 
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A szolgáltatók finanszírozása: 

 Szerződéses orvosok a Pénztári Orvosok Egyesületeivel számolnak el, a díjazás 
általában biztosított tagonként vagy biztosítottanként fejkvóta alapú elszámolás 
alapján kerül meghatározásra. A Pénztári Orvosok Egyesületei a betegpénztáraktól 
kapják meg az egy bizonyos régióban működő orvosok összdíjazását. 

 A költségtérítéses rendszerben (főként magánbiztosítók által biztosított betegek, 
de a kötelező betegbiztosításban résztvevő betegek is választhatják ezt az elszámo-
lási formát) a betegek a nyújtott orvosi szolgáltatásokat közvetlenül számolják el 
az őket kezelő orvossal vagy más szolgáltatóval az orvosok, illetve fogorvosok díj-
szabása alapján (GOÄ/GOZ). Ezt követően a betegek a biztosítóval rendezik szám-
láikat. 

 A kórházak finanszírozása az 1972-es kórház finanszírozási törvény hatályba lépése 
óta duális jellegű. Mintegy 90 százalékban a kötelező és a magánbiztosítók által 
rendelkezésre bocsátott anyagi erőforrásokból, valamint az önrészfizetésből be-
folyt összegekből, közel 10 százalékban a kormány által beruházási költségekre 
szánt adókból történik. A betegpénztárak a kórházi tevékenységet DRG alapján fi-
nanszírozzák. 

Egészségügyi szolgáltatások 

A német lakosság járóbeteg-ellátását elsősorban az önálló praxisban vagy ritkábban 
csoportpraxisban tevékenykedő közel 143 ezer orvos (2013) látja el. A privát praxist 
folytató orvosok többsége szerződéses viszonyban van a kötelező egészségbiztosítási 
rendszerrel. Ennek keretében a betegek szabadon választhatják meg orvosukat, füg-
getlenül az orvos (esetleg más egészségügyi szakember) szakterületétől, szakképesí-
tésétől. 

Németország fekvőbeteg-ellátását 2012-ben 2017 (állami 29,8 százalék; magán non-
profit 35,6 százalék; magán profitorientált 34,6 százalék) kórház biztosította 501 ezer 
ággyal (állami 47,9 százalék, magán nonprofit 34,2 százalék, magán profitorientált 18 
százalék).  

Németországban a kötelező betegbiztosítás által kínált szolgáltatások közé tartoz-
nak az ambuláns és - az évente maximum 28 napig nyújtott - fekvőbeteg orvosi re-
habilitációs szolgáltatások. A rehabilitációs szolgáltatásokat orvosok vagy orvosi 
rendelvényre, orvos felügyelete mellett egészségügyi szakemberek (ápolók, gyógy-
tornászok, ergoterapeuták stb.) nyújthatják. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A német egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 4 fő volt, ez a szám az ötödik legmagasabb EU-28 országai között. Az egy főre 
jutó orvos – beteg konzultációk száma 9,7 és az egy orvosra jutó orvos – beteg kon-
zultációk becsült száma 2492 volt. Az 1000 főre jutó praktizáló ápolók száma 2012-
ben 11,3 fő volt, egy orvosra átlagosan 2,96 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Németországban 
az ezer főre jutó korházi ágyak száma 2012-ben 8,3 volt, ebből 1,3 a pszichiátriai, 5,4 
a gyógyító ellátásban és 1,7 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 11,3 MRI és 
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18,6 CT berendezés jutott (ez a szám a kórházon kívüli berendezéseket nem tartal-
mazza), ezer főre vetítve 95,2 MRI és 117,1 vizsgálatot végeztek. 

Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 250,9 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 9,2 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek 
száma is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyógyszerek 

Németországban 2012 az egészségügyi kiadások 19%-át fordítják gyógyszerekre. A 
gyógyszer kiadások GDP arányában 1,6%-ot értek el 2012-ben, ebből 1,2% volt a köz-
kiadás és 0,4% a fogyasztók költségtérítése. 2000 és 2009 között évente átlagosan 
3,1%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken. 2009 után a korábbi évek 
tendenciáját megfordult és éves átlagban 0,4%-kal csökkentek a kiadások.   

A gyógyszerek költségeit a német rendszer: 

 a szabadalmi védettség alatt álló készítmények esetében 100 százalékban téríti, 

 a generikumok támogatása referenciaárak szerint történik (az árkülönbözetet a 
biztosított köteles megtéríteni), 

 a nem vényköteles készítményeket pedig nem térítik a betegbiztosítók (kivéve a 
különösen súlyos megbetegedések gyógyszereit). 

A rendszerben a Közös Szövetségi Bizottság három referenciaáras csoportot külön-
böztet meg:  

1. Azonos aktív hatóanyaggal, hatásmechanizmussal rendelkező készítmé-
nyek;  

Ezen mutatók alapján a német egészségügyi 

rendszer a legjobbak közé tartozik. Az ezer 

főre jutó kórházi ágyak itt a legmagasabb, 

arányaiban itt végzik a legtöbb MRI és a 

második legtöbb CT vizsgálatot. 

A vizsgált öt mutató mindegyikében Német-

ország az EU- 28-on belül az öt legmagasabb 

értékkel rendelkező országok között szerepel. 
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2. Farmakológiai, illetve terápiás szempontból összehasonlítható aktív ható-
anyagú (különösen kémiailag rokon anyagok) készítmények;  

3. Terápiás szempontból összehasonlítható hatású készítmények (különösen 
kombinációs termékek) 

A generikumok alkalmazásának fokozása érdekében a német hatóságok lehetővé 
teszik az orvosok számára a hatóanyag-alapú gyógyszerfelírás alkalmazását, ami 
azonban önkéntes jellegű. Amennyiben az orvosi recept lehetővé teszi a helyettesít-
hetőséget a generikus szubsztitúció kötelező a patikákban. (Leopold, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Németországban 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 787 meghatározott adag 
gyógyszert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek hasz-
nálata a legmagasabb, 567 adag naponta ezer főre vetítve. Ezeknek a gyógyszereknek 
a fogyasztása 2000. évhez viszonyítva több mint kétszeresére emelkedett. A növeke-
dés üteme hasonló vagy ezt meghaladó a többi készítmény esetében is.  

 

 

A gyógyszerfogyasztási mutatók alapján az EU 

28 országai közül Németországban a vérnyo-

máscsökkentők használata a legmagasabb a 

cukorbetegség elleni gyógyszerek használata a 

második, a cephalosporin és quinolone antibio-

tikumok használata a negyedik legmagasabb.   
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Szlovákia 
 
A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Szlovákia lakónépessége 1960-tól 2012-ig folyamatosan nőtt, 4 068 ezer főről 5 408 
ezer főre.  A 65 éven felüli népesség aránya 1960-tól folyamatosan emelkedett, az 
1960. évi 6,8%-ról 2012. évi 12,8%-ra. Írország után Szlovákiában a legalacsonyabb a 
65 éven felüli népesség aránya. A születések szám kisebb mértékben csökkent, a tel-
jes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960-ban 3,07 – 
2012-ben 1,58volt, a nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960-
ban: 21,7– 2012-ben 10,3 születésszám volt.  

Szlovákiában 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 71,1 év volt, 2012-re mu-
tató értéke 76,3 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 72,5 év, a 
nők esetében 79,9 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az 
egészségi állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését 
(HLY) a nőknél 53,1 év, a férfiaknál 56,5 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 
2012-ben a férfiaknál 17,1 a nőknél 21,1 év, a HLY értéke a férfiaknál 7,3 év, a nőknél 
6,9 év.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai az EU átlagot jelentős mértékben meghaladják. A teljes halálozási 
arányszám 25,8%ponttal, a szívbetegség és a stroke következményeként kialakult 
halálozási arányszámok 88,5%ponttal, illetve 28,9% ponttal magasabb az EU átlagá-
nál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A születéskor várható élettartam a nők és 

férfiak körében egyaránt alacsonyabb az EU 

átlagánál, az EU országaival összehasonlítva a 

nőknél a 24. a férfiaknál a 23. helyre soroló-

dik. A 65 éves korban várható élettartam ked-

vezőtlenebb, a nőknél 27 a férfikanál 17 or-

szágban magasabb a mutató értéke. A szüle-

téskor várható azon évek száma, amelyben az 

egészségi állapot nem korlátozza a minden-

napi tevékenységek elvégzését (HLY) a nők-

nél és a férfiaknál valamennyi országban ma-

gasabb, mint Szlovákiában.    

Szlovákia halálozási mutatói a legrosszab-

bak közé tartoznak. A 100 ezer főre jutó 

1470,2-es halálozási szám az EU-28 országa-

ival összehasonlítva a 24. legmagasabb ér-

ték.  A halálozási okok szerint vizsgálva a 

szív megbetegedéseiből (434,6 - a rangsor-

ban 27.) stroke miatt (165,5 – a ragsorban 

27.) az öngyilkosságból (10,6 - a rangsorban 

13.) valamint a rákos megbetegedésekből 

(325,6 - a ragsorban 27.) bekövetkező 100 

ezer főre jutó halálozások száma magasabb 

az országban. 
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Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Szlovákiában az emberek az EU-28 átlagához hasonlóan ítélik meg saját helyzetü-
ket. A felmérések alapján 1.6%ponttal nagyobb arányban vélik úgy, hogy az egészsé-
gi állapotuk nagyon rossz, és 2%ponttal kisebb arányban érzik egészségi állapotukat 
megfelelőnek. 1,3%ponttal alacsonyabb azok aránya, akik saját megítélésük szerint 
krónikus megbetegedésben szenvednek vagy tartós egészségügyi problémával küz-
denek, de 8,3%ponttal magasabb azok aránya, akik szerint az egészségi állapotuk 
korlátozza őket a mindennapi, általános jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OCD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. Szlovákiában a felnőttek (15 év felettiek) 19,5%-a 
napi rendszerességgel dohányzott. A rendszeresen dohányzók aránya 2003-hoz vi-
szonyítva 2,6%ponttal csökkent. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek 
a különbségek, a férfiak 32,7%-a dohányzik, a nők 9,1%-a. A felnőtt korú népesség 
egy főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 10,1 liter volt. E területen is jelentős javu-
lás következett be, 1980-hoz 4,4 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú népesség 8,9 %-a használt vala-
milyen kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, 
a vizsgált népesség 7,3 %-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. Napi rendszerességgel 
a felnőtt lakosság 64,2%-a fogyasztott gyümölcsöt, zöldséget pedig 51,5%-a. E tekin-
tetben is nagyok a nemek közötti különbségek, a gyümölcs fogyasztó nők aránya 
20%ponttal, a zöldség fogyasztóké 14%ponttal haladja meg a férfiakét. A testtömeg 

(Egészségügyi állapot 16 éven felüliek 
saját bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 
2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás 
alapján: 1=nincs tartós betegsége, 3= 
tartós betegség vagy egészségügyi prob-
léma, 
Korlátozottság általános tevékenységek-
ben 16 éven felüliek saját bevallás alap-
ján: 1=nincs, 2=korlátozott, 3= súlyosan 
korlátozott) 

 

Szlovákiában az egészségi állapotot befo-

lyásoló kockázati tényezők közül az EU-

átlaghoz viszonyítva az elhízottak aránya 

magasabb (a rangsor-ban 16.), alacsonyabb 

a napi rendszerességgel zöldséget fogyasz-

tók aránya ( a rangsorban a 15.).  
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index alapján számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 16,9% volt 2012-
ben, a mutató értéke.  

 

AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Szlovákia egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul, amely több-
biztosítós rendszerben működik. A kórházak állami, önkormányzati és magán tulaj-
donban vannak, az állami és önkormányzati tulajdon aránya 77 százalék. Az önkor-
mányzati kórházak egy része részvénytársasággá alakult át. A gyógyszertárak és a 
diagnosztikai laboratóriumok, valamint a járóbeteg-ellátás közel 90 százaléka ma-
gánkézben van. A mentésben magán és állami szolgáltatók is dolgoznak. 

Egészségügyi kiadások 

Szlovákiában 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 8,1%-át 
(az EU-28 országi közül a 18. legmagasabb szint), az összes kormányzati kiadások 
15%-át (az EU-28 országi közül a negyedik legmagasabb szint), fordították. Az egy 
főre jutó egészségügyi kiadások összege 1580 euró volt. 2000-től 2009-ig az egész-
ségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, évente átlagosan 10,9%-kal.  
2010 – 2012 között évente átlagosan 0,5%-os csökkenés következett be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 72,2%-át köz-, 23,2%-át magán finanszírozás-
ból biztosítják. 

Kötelező biztosítás: az egészségügyi kiadások fedezetének 65,4%-át 65,4%-át adja.  
A kötelező betegbiztosításban vesznek részt azok a munkavállalók, akik bruttó jö-
vedelme nem éri el a 4237 euró/hó szintet (2012). Az egészségbiztosítási rendszer 
szolidáris és univerzális, az egészségbiztosítást a beszedett kötelező járulékokból 
finanszírozzák. Az általános egészségbiztosításban való részvétel kötelező az egész 
lakosság számára. Mindenki szabadon választhat egészségbiztosítót (a biztosító 
senkit sem utasíthat vissza). A járulékrendszer lineáris. A járulékot jövedelemará-
nyosan állapítják meg, mértéke 14 százalék. Ebből 10 százalékot a munkáltatók, 4 
százalékot a munkavállalók fizetnek. Az önálló vállalkozók biztosítási járuléka szin-
tén 14 százalék. Az állam az átlagbér 4 százalékát fizeti az inaktív személyek (eltar-

A mellékelt diagram az egészségügyi 

kiadások, szolgáltatások közötti meg-

oszlását ábrázolja %-ban. Szlovákiában a 

kiadások között legmagasabb arányú, 

36% (az EU-28 átlagát 13,3%ponttal 

meghaladó) az egészségügyi termékekre 

(főként gyógyszerre) történő ráfordítá-

sok. Az egészségügyi kiadások nem tar-

talmazzák a hosszútávú ellátások költ-

ségeit. 
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tott gyermekek, a gyermekeket 3 éves korig gondozó személyek, idősek, katonák, 
fogyatékossággal élők) után. 
 
 Az alapbiztosítás lefedettsége: a kötelező alapbiztosítás által lefedett lakosság ará-
nya 95%. A kötelező alap szolgáltatásokat törvény szabályozza, ezeket minden pénz-
tárnak egységesen kell teljesítenie minden biztosított tagja számára. Szlovákiában az 
általános egészségbiztosításból fedezett egészségügyi ellátás mértékéről szóló tör-
vény meghatározza azokat a betegségcsoportokat, amelyek gyógyítása közfinanszí-
rozással történik, valamint a meghatározza azoknak a betegségeknek a körét és pri-
oritását, amelyek gyógyításáért fizetni kell. Az alap-szolgáltatáscsomag nem állandó, 
a technológiai fejlődés, a betegség-struktúra és a lakossági vásárlóerő függvényében 
változik. Az alap-szolgáltatási csomag minden betegséget tartalmaz, a betegségek 
prioritási helyüktől függően abban különböznek, hogy kezelésük, gyógyításuk során 
a betegnek kell-e, s ha igen, milyen mértékben hozzájárulást (co-paymentet) fizetni. 
A kategorizálás a standard diagnosztikai és terápiás eljárásokat is meghatározza az 
egészségügyi ellátásban.  
 
Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevétele-
kor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 
23,2%-ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 
3,2%-át tették ki.  

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerin (%-ban) 

 

Szlovákiában a hozzájárulások 28,3%-át a gyógyászati segédeszközök, 37,4%-át a 

gyógyszerek megvásárlásához, 8,4%-át a fogászati ellátások, 25,9%-át a kórházi ellá-

tások igénybevételéhez fizették be a szolgáltatást igénybevevők. Az önkéntes bizto-

sítást nyújtó magánbiztosító társaságok szerepe marginális, a szolgáltatások széles 

skáláját tartalmazó közfinanszírozott szolgáltatási csomag és a betegek számára elő-

írt viszonylag alacsony hozzájárulási kötelezettség miatt.   

Forrásallokáció 

Az egészségügy finanszírozása nagyrészt az betegbiztosítási rendszer feladata. Jelen-
leg három egészségbiztosító működik az országban, egy állami és két magán, 67-25-
8 százalékos piaci részesedéssel. A szolgáltatók kifiztései: 
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 Szerződéses orvosok a Pénztári Orvosok Egyesületeivel számolnak el, a díjazás 
általában biztosított tagonként vagy biztosítottanként fejkvóta alapú elszámolás 
alapján kerül meghatározásra. 

 A szakorvosok szolgáltatásokon alapuló pontrendszer szerint kapják díjazásukat az 
egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján 

 A kórházakban 2002. április 1-jén bevezették a kórházi szolgáltatások szakmánként 
és kórháztípusonként történő finanszírozását. A biztosítók 2008-tól szelektíven 
szerződhetnek az intézményekkel. Ugyanazon beavatkozásokért mindeddig lénye-
gesen eltérő árat kaptak a különböző kórházak (a nagyobb intézmények indokolat-
lanul magasabb finanszírozásban részesültek). A DRG-rendszer előkészítéséhez már 
folynak az előkalkulációk, az új finanszírozási mechanizmus bevezetését 2016-ra 
tervezik. 

Egészségügyi szolgáltatások 

Alapellátás: a háziorvosok, túlnyomó többségükben önálló vállalkozóként, privát 
praxisban dolgoznak, de rendelésüket sokszor több rendelőnek egy időben helyet 
adó épületben folytatják. A magánpraxis kialakítása engedélyhez kötött. Az alapellá-
tásban a szabad orvosválasztás elve érvényesül, a betegek évente kétszer válthatnak 
háziorvost. A háziorvosok kapuőri szerepet nem töltenek be, az országban irányított 
betegellátás nem működik. 

Járóbeteg-szakellátás: A szakorvosoknak mintegy háromnegyed része dolgozik 
magán praxisban. Önálló rendelők működtetői, vagy foglalkoztatottként dolgoznak 
magánintézményben. Sok szakorvos - függetlenül attól, hogy magánpraxist tart 
fenn, az állami vagy önkormányzati tulajdonban levő kórházak járóbeteg-
rendelőiben vagy rendelőintézetben dolgozik. 
 
Fekvőbeteg-ellátás: A szakellátás súlypontját a fekvőbeteg-ellátás jelenti. 2003 óta 
a kórházak egy része az önkormányzatok tulajdonába került, a legnagyobb (oktató) 
kórházak és a specializált intézmények költségvetési intézményként állami tulaj-
donban maradtak. A magán kórházi ágyak aránya elenyésző (néhány kisebb intéz-
ményben találhatók). A fekvőbeteg-intézmények típusai: általános kórházak, oktató 
kórházak, specializált intézmények és gyógyfürdők. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A szlovák egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 3,4 fő volt. Az egy főre jutó orvos – beteg konzultációk száma 11,2 és az egy 
orvosra jutó orvos – beteg konzultációk becsült száma 3328 volt. Az 1000 főre jutó 
praktizáló ápolók száma 2012-ben 15,8 fő volt, egy orvosra átlagosan 1,73 fő ápoló 
jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Szlovákiában az 
ezer főre jutó korházi ágyak száma 2012-ben 5,9 volt, ebből 0,8 a pszichiátriai, 4,4 a 
gyógyító ellátásban, 0,6 a hossztávú ellátásban és 1,7 az egyéb ellátási formákban 
működött. 

Egymillió főre 6,3 MRI és 15,5 CT berendezés jutott, ezer főre vetítve 40,9 MRI és 
52,6 CT vizsgálatot végeztek. 
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Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 195,8 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 7,5 nap volt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszerek 

Szlovákiában 2012-ben az egészségügyi kiadások 36%-át fordították gyógyszerekre. 
A gyógyszer kiadások GDP arányában 2,1%-ot értek el 2012-ben, ebből 1,4% volt a 
közkiadás és 0,7% a fogyasztók költségtérítése. 2000 és 2009 között évente átlagosan 
8%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken. 2009 után a korábbi évek ten-
denciáját megfordult és éves átlagban 2,4%-kal csökkentek a kiadások.   

A hazai egészségügyi intézményeket és lakosokat a mintegy 250 nagykereskedelmi 
szállítócég és több mint 1500 gyógyszertár látja el. A gyógyszerek társadalombiztosí-
tási támogatásának megítélésében az Egészségügyi Minisztérium tanácsadó testüle-
teként működő Kategorizációs Bizottság (az Egészségügyi Minisztérium, az Orvosi 
Kamara és az egészségbiztosítók képviselőiből áll) működik közre. A referenciaára-
zás rendszerében 2011. december 1-től szigorodtak a szabályok, a gyógyszeráraknak 
az EU-ban alkalmazott második legalacsonyabb árhoz kell igazodniuk. Rendelet 
szabályozza a gyógyszerek helyettesíthetőségét. A 2011. december 1-jei törvény ér-
telmében a felírt gyógyszer mellett, az orvosoknak az aktív hatóanyagról is rendel-
kezniük kell, a gyógyszerészeknek pedig a recept alapján az elérhető legolcsóbb 
gyógyszert kell a betegeknek kiszolgáltatniuk. Az orvos klinikai megfontolások alap-
ján megtilthatja a felírt originális szerek generikummal való helyettesítését. 2010-
ben a járóbeteg ellátásban a támogatott gyógyszerek fogyasztásában érték alapján 

Szlovákia az egymillió főre jutó MRI berende-

zések számában az országok rangsorában a 25. 

helyen, a CT berendezések számában 19. helyet 

foglalja el. A többi mutatóban az ország értékei 

az EU-28 átlagához közelítenek. 

A vizsgált mutatók közül Szlovákiában a 

kórházi elbocsájtások számáról valamint az 

átlagos kórházban töltött időről valamint a 

100 000 főre jutó csípőprotézis beültetések-

ről és a szürkehályog műtétekről állnak ren-

delkezésre adatok. 2012-ben 100 000 főre jutó 

szürkehályog műtétetek száma 41,2 és a csí-

pőprotézis beültetések száma 95,1 volt, a 

mutató értéke a 18. és 22. az arányszámok 

csökkenő sorrendjében. 
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26, dobozszám szerint 44 százalék volt a generikumok aránya. A vénynélküli és a 
nem támogatott gyógyszereket nem vetik alá árszabályozásnak, de a termékek 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árrését szabályozzák. 

Szlovákiában 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 607 meghatározott adag gyógy-
szert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek használata a 
legmagasabb, 365 adag naponta ezer főre vetítve. Ezeknek a gyógyszereknek a fo-
gyasztása 2000. évhez megközelítőleg háromszorosára emelkedett. A növekedés 
üteme hasonló vagy ezt meghaladó a többi készítmény esetében is.  

 

 A gyógyszerfogyasztási mutatók alapján az 

EU 28 országai közül Szlovákiában a kolesz-

terinszint csökkentő szerek használata a 2. 

legmagasabb, az összesített antibiotikumok 

használata a 7.  A cephalosporin és 

quinolone aránya az összes felírt antibioti-

kumhoz képest alacsony, az ország ebben a 

mutatóban a 23. helyre sorolódik. 
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Románia 
 

 
A népesség egészségi állapotának bemutatása. 

Románia lakónépessége 1960-tól 1990-ig folyamatosan nőtt, 18.407 ezer főről, 23.202 
ezer főre, ezt követően a népesség száma 2012-re 20.077 ezer főre csökkent. A népes-
ség elöregedési folyamatát jelzi, hogy a 65 éven felüli népesség aránya 1970-től fo-
lyamatosan emelkedett, az 1970. évi 8,5%-ról a 2012. évi 16,3%-ra. Ugyanakkor az 
idősek arányának növekedése mérsékeltebb ütemű volt és a 2012 évi arányszám az 
EU-28 átlaga alatt maradt. Az ország demográfiai folyamatainak másik jellemzője a 
születések számának csökkenése:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960: 
2,34 - 2012: 1,53, 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 19,1 – 2012: 
10,0. 

Romániában 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 69,9 év volt, 2012-re 
mutató értéke 74,5 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 71 év, a 
nők esetében 78,1 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az 
egészségi állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését 
(HLY) a nőknél 57,8 év, a férfiaknál 57,7 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 
2012-ben a férfiaknál 19,1 év, a nőknél 23,4 év, a HLY értéke a férfiaknál 9,5 év, a 
nőknél 10,4 év.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai lényegesen meghaladják, az EU-28 átlagát. A 100 000 főre jutó halálo-
zások száma Romániában 1596,7 (a nőknél 1303,5 a férfiaknál 1987,6) volt 2011-ben. A 
teljes halálozási arányszám 36,7%ponttal, a szívbetegség és a stroke következmé-
nyeként kialakult halálozási arányszámok 49,6%ponttal, illetve 246,1%ponttal ha-
ladják meg az EU átlagát. 

 

 
 

 

Romániában a születéskor várható élettartam 

(LE) és azon évek száma, amelyben az egész-

ségi állapot nem korlátozza a mindennapi 

tevékenységek végzését (LY) az EU-28 átlagá-

nál alacsonyabbak, a sorrendben az ország 

mutató a 26 – 28. helyen szerepelnek. Ugyan-

akkor a 65 éves korban várható élettartam a 

nőknél és férfiaknál egyaránt Romániában a 

legmagasabb és a 65 éves korban várható HLY 

értékekben jó helyen szerepel az ország, nők-

nél a 8. férfiaknál a 9. legmagasabb a mutató 

értéke.    
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Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Romániában az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva kedvezőbbe ítélik meg sa-
ját helyzetüket. A felmérések alapján 5%ponttal többen vélik úgy, hogy az egészségi 
állapotuk nagyon jó, és 3%ponttal kisebb arányban érzik egészségi állapotukat meg-
felelőnek valamint 1%ponttal kisebb arányban rossznak. Alacsonyabb azok aránya is, 
akik saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben szenvednek vagy tartós 
egészségügyi problémával küzdenek. Azok aránya, akik szerint az egészségi állapo-
tuk korlátozza őket a mindennapi, általános jellegű tevékenységek végrehajtásában 
az EU-28 átlaga körül alakult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OCD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 20,5%-a napi rend-
szerességgel dohányzott. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek a kü-
lönbségek, a férfiak 27,2%-a dohányzik, a nők 11,0%-a. A felnőtt korú népesség egy 
főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 9,1 liter volt. E területen kisebb mértékű javu-
lás következett be, 1980-hoz viszonyítva 1,8 literrel csökkent az alkohol fogyasztás. 
Romániában a 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú népesség gyakorla-
tilag nem használt kábítószernek minősülő készítményt. A vizsgált kábítószerek 
esetében 15 – 34 éves korú népesség csupán 0 – 0,5% használt valamilyen készít-
ményt. Napi rendszerességgel a felnőtt lakosság 45,6%-a fogyasztott gyümölcsöt, 
zöldséget pedig 54,1%-a. E tekintetben, Romániában kiesebbek a nemek közötti kü-

Az ország halálozási mutatói az átlagnál 
kedvezőtlenebbek. A 100 ezer főre jutó halá-
lozási szám az EU-28 országaival összeha-
sonlítva a 24. legmagasabb érték. Halálozási 
okok szerint vizsgálva: 

 isémiás szívbetegség (344,9 -23. hely) 

 stroke (316,8 -28. hely) 

 rák (265,5 -13. hely) 

 közlekedési baleset (13,0 -29. hely) 

 öngyilkosság (12,7 -17. hely) 

 ezer élve születésre jutó csecsemőha-
landóság (9,0 -29. hely) 

(Egészségügyi állapot 16 éven felüliek saját be-
vallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 2=megfelelő, 
3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás alapján: 
1=nincs tartós betegsége, 3= tartós betegség 
vagy egészségügyi probléma, 
Korlátozottság általános tevékenységekben 16 
éven felüliek saját bevallás alapján: 1=nincs, 
2=korlátozott, 3= súlyosan korlátozott) 



47 
 

lönbségek. A testtömeg index alapján számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság 
körében 7,9% volt 2012-ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Románia egészségügye a kötelező egészségbiztosításon alapul. Az egészségügy irá-
nyítása országos és megyei szintekre tagolódik. Az országos szint két központi in-
tézménye az irányítást gyakorló Egészségügyi Minisztérium és a finanszírozásért 
felelős, autonóm közintézményként működő Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 
mindkettő 42 megyei (41 megye és Bukarest) szervezettel működik. Az egészségügyi 
intézmények többsége az önkormányzatok tulajdonában van. 

Egészségügyi kiadások 

Romániában 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 5,6%-át 
(az EU-28 országi közül ez a legalacsonyabb szint), az összes kormányzati kiadások 
12%-át (az EU-28 országi közül a harmadik legalacsonyabb szint) fordították. Az egy 
főre jutó egészségügyi kiadások összege 753 euró (az EU-28 átlagának 34,3%-a) volt. 
2000-től 2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, 
évente átlagosan 9,11%-kal, 2010 – 2012 között évente átlagosan 0,4%-os növekedés 
következett be. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forrásgyűjtés 

2012-ben az egészségügyi kiadások fedezetének 80,2%-át köz-, 19,8%-át magán fi-
nanszírozásból biztosítják. 

Romániában az egészségi állapotot befolyásoló 

kockázati tényezőknek való kitettség alacso-

nyabb. Az országban a legkisebb az elhízottak, a 

kannabiszt és amfetamint használók aránya, a 

kokaint használó arányában a második, az alko-

holt fogyasztók arányában a hatodik, az ecstasyt 

használók arányában a nyolcadik legkedvezőbb 

helyen szerepel az országok rangsorában. Az 

EU-28 átlagához viszonyítva csak a gyümölcsöt 

és zöldséget fogyasztók kedvezőtlenebb. 

A mellékelt diagram az egészségügyi kiadá-

sok, szolgáltatások közötti megoszlását ábrá-

zolja %-ban. A vizsgált országok közül ará-

nyaiban itt fordítják a legkevesebbet a 

járóbeteg ellátásra, az EU-23 átlaga 

17,2%ponttal haladja meg a Románia ráfordí-

tásainak arányát. 
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Kötelező biztosítás: Az egészségügyi kiadások fedezetének 67,8%-át az Országos 
Egészségbiztosítási Alap költségvetésébe befolyó összegek biztosítják: 

 A munkavállalók és a munkáltatók által befizetett járulékok Ezek mértéke 5,2 
százalék (+0,85 százalék a pénzbeni ellátásokra) a munkáltatók, illetve 5,5 százalék a 
munkavállalók esetén. Vállalkozók számára 5,5 százalék (+0,85 százalék a pénzbeni 
ellátásokra) a hozzájárulás mértéke. 

 Az egészségbiztosítás járulékbevételeit egészíti ki az állam a járulékot nem fizető 
lakossági csoportok után fizetett hozzájárulással. 

Az alapbiztosítás lefedettsége: a kötelező alapbiztosítás által lefedett lakosság aránya 
100%. biztosítottak számára a fedezet alá eső szolgáltatások a betegségmegelőzés, 
járóbeteg-ellátás, kórházi ellátás, fogászati ellátás (meghatározott körben), sürgős-
ségi ellátás, rehabilitációs szolgáltatások, szüléssel kapcsolatos ellátás, otthoni szak-
ápolás, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök. Nincs egészségbiztosítási fedezet 
az alábbi esetekben nyújtott szolgáltatásokra: munkaköri ártalmak, foglalkozással 
kapcsolatos betegségek és munkahelyi balesetek, egyes csúcstechnológiai eljárások, 
egyes fogászati beavatkozások, plasztikai műtétek, extra elhelyezés a kórházban stb. 
2010-től van lehetőség a PET és CT vizsgálatok térítésére onkológiai betegségben 
szenvedő páciensek esetében. 

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerin (%-ban) 

 

Államháztartás: Az országos egészségügyi programok és a sürgősségi ellátás finan-

szírozása adókból történik. Aránya az egészségügyi kiadásokon belül 12,1% 

Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevétele-
kor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 
19,5%-ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 
1,7%-át tették ki. A szolgáltatást igénybevevőknek hozzájárulást kell fizetnie: 

 A biztosítási fedezet alá eső szolgáltatásokon kívül a gyógyszerkiadások, gyógyászati 
segédeszközök esetében kötelezően előírt önrész terheli a lakosságot. Az önrészfize-
tés alóli mentesség határa az éves bruttó jövedelem 2 százaléka, krónikus betegek 
körében az éves jövedelem 1 százaléka. 

 Co-payment számítható fel a bizonyos időtartamnál hosszabb időn át igénybe vett 
gyógyfürdőkúrára. 

 2013 tavaszától a kórházi ellátást igénybevevő betegeknek jelképes mértékű hozzájá-
rulást kell fizetniük. A hozzájárulás mértékét a kórházak állapítják meg. Mentessé-
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get élveznek a kiskorúak, a várandósok, az országos programokban részt vevő kró-
nikus betegek (AIDS, TBC, rák, cukorbetegség), az átlagosnál kisebb nyugdíjjal ren-
delkező idősek és a sürgősségi beutalással érkezők. 

 Az országban a betegeket terhelő magánkiadásokon belül az informális kifizetések is 
számottevőek, becslések szerint a közvetlen kifizetések több mint 40 százalékára 
tehetőek. 
Magánbiztosítások: A magán biztosítótársaságok önkéntes magánbiztosítást kí-
nálhatnak az állampolgároknak a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgálta-
tások igénybevételéhez előírt hozzájárulások vagy az alapcsomagon kívül eső szol-
gáltatások finanszírozására. 
 
Forrásallokáció 

2002 óta országos szinten az adóhivatal gyűjti be a járulékokat, a megyei pénztárak-
hoz csak a teljes járulékukat náluk lerovó biztosítottak (önálló vállalkozók) befizeté-
sei folynak be. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendelkezik a megyék szá-
mára kiutalandó pénzösszegekről az adott megyében élő biztosítottak száma és a 
különféle szolgáltatásokat szükségessé tevő kockázatok összetétele szerint. A finan-
szírozás formái: 

 Az alapellátó intézményekben a családorvosok vegyes díjazásban részesülnek, 
amely kor szerint súlyozott fejkvótából (50 százalék), valamint szolgáltatásonkénti 
díjazásból (50 százalék) tevődik össze. A fejkvótában a magasabb szintű szakmai 
végzettséget, az új praxisok indítását vagy a hátrányos helyzetű területeken történő 
praktizálást magasabb díjjal ismerik el. A szolgáltatásonkénti (konzultációnkénti) 
díjazásnak felső határa van, pl. havonta 20, a beteg otthonában nyújtott konzultáci-
óért jár díjazás. 

 A kórházban dolgozó egészségügyi szakemberek a kormány által meghatározott 
fizetésben részesültek, de az intézmények szolgáltatói szerződéseket is köthetnek 
orvosokkal. 

 A kórházak tevékenységüktől függően többféle módon részesülnek a biztosítótól 
finanszírozásban: 

 esetenkénti finanszírozás az aktív kórházakban - a becsült esetszám, az opti-
mális kórházi tartózkodás, és a tárgyalások eredményeként megállapított na-
pidíj alapján kalkulált költségvetés a krónikus ellátásban és a rehabilitáció-
ban, 

 az országos népegészségügyi programokra elkülönített pénzalapból nyújtott 
finanszírozás az esetenkénti kifizetéseket meghaladó költségekre, sürgősségi 
ellátás, gyógyszerelés esetén 

 hemodialízis-kezelések finanszírozása megállapodott tarifákon, 

  az ambuláns részlegek szolgáltatásokon alapuló díjazása a költségvetés am-
buláns ellátásra elkülönített részéből, 

 a nappali ellátás keretében nyújtott szolgáltatások finanszírozása a szolgálta-
tásokra megállapított tarifa és a szolgáltatások száma szerint. 
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Egészségügyi szolgáltatások 

Alapellátását az 1998-as reformok óta az egészségbiztosítással szerződéses vi-
szonyban álló önálló vállalkozóként tevékenykedő háziorvosok biztosítják. A bete-
gek szabadon választhatják meg háziorvosukat (6 hónap elteltével válthatnak másik 
kezelőorvosra). A 2011-ben működő 11 229 alapellátást nyújtó praxis többsége egy-
személyes. 

Ambuláns ellátást a kórházak járóbeteg-ellátó részlegei szakterületek szerint, va-
lamint a diagnosztikai központok és a rendelők szakorvosai nyújtanak. A járóbeteg-
ellátásban dolgozó szakorvosok általában megosztják idejüket az állami és a magán-
szektor között. Közülük sokan közalkalmazotti státuszban dolgoznak a kórházak-
ban, és az ottani munkaidejükön túl folytatnak privát környezetben magánpraxist. 
Magántevékenység csak a kórházi munkaidőn kívül engedélyezett. A járóbeteg 
szakellátás finanszírozása pontrendszerből kiinduló, szolgáltatások szerinti díjtéte-
leken alapul. 

Fekvőbeteg-ellátás 

Az egészségügyi reformra vonatkozó 2006-os törvény rendelkezései alapján a kórhá-
zak földrajzi elhelyezkedésük szerint a következő kategóriákba sorolhatóak: 

 regionális kórházak: az olyan súlyos eseteket látják el, melyek kezelése a vonzáskör-
zetben körzeti vagy helyi szinten nem megoldható, 

 körzeti kórházak: a körzet legnagyobb városában működő, szinte minden szakterü-
letet átfogó és sürgősségi ellátást nyújtó létesítmények, melyek a körzet helyi szintű 
kórházaiban nem megoldható problémákra nyújtanak megfelelő kezelést, 

 helyi kórházak: olyan általános kórházak, melyek a számukra helyet biztosító 
városnak vagy falunak a lakosait látják el. 
A magas szintű műszerezettséget feltételező ellátást oktatókórházak, szakkórházak 
és klinikai központok speciális részlegei biztosítják. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó in-
tézmények még a krónikus kórházak, a helyi önkormányzatok többségi finanszíro-
zása alatt álló szociális-egészségügyi intézmények (egészségügyi és szociális ellátást 
egyaránt nyújtanak, a helyi önkormányzatok és az Egészségügyi Minisztérium közös 
fenntartásában működnek), szanatóriumok és a legalább két szakterületen orvosi 
ellátást biztosító egészségügyi központok. A román Statisztikai Hivatal adatai sze-
rint 2011-ben állami és magánkórházból 469 működött. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A német egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 1,9 fő volt, ez a szám a legalacsonyabb az EU-28 országai között. Az egy főre 
jutó orvos – beteg konzultációk száma 4,8 és az egy orvosra jutó orvos – beteg kon-
zultációk becsült 1777 volt. Az 1000 főre jutó praktizáló ápolók száma 2012-ben 5,8 fő 
volt, egy orvosra 2,23 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Romániában az 
ezer főre jutó kórházi ágyak száma 2012-ben 6,5 volt, ebből 0,8 a pszichiátriai, 4,4 a 
gyógyító ellátásban és 1,7 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 3,8 MRI és 9,2 
CT berendezés jutott ezer főre vetítve 40,9 MRI és 107,6 CT vizsgálatot végeztek.  
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Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 216,7 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 7,5 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek 
száma is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyógyszerek 

Romániában 2012 az egészségügyi kiadások 30%-át fordítják gyógyszerekre. A 
gyógyszer kiadások GDP arányában 1,6%-ot értek el 2012-ben, ebből 0,8% volt a 
közkiadás és 0,8% a fogyasztók költségtérítése. 2000 és 2009 között évente átlago-
san 10,2%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken, 2009 után a 6,1%-kal. 
Romániában, 2000 eleje óta az Egészségügyi Minisztérium határozza meg a belföldi 
és az importból származó gyógyszerek árát. A gyógyszertárak vagy autonóm egység-
ként, vagy kórházi részlegként állhatnak szerződésben az egészségbiztosítóval 2011-
ben 8240 gyógyszertár működött az országban. A betegek teljes vagy részleges térí-
tés mellett jutnak hozzá a gyógyszerekhez.  

Problémák: 

 Romániában a reformok ellenére az egészségügyi ágazatban még ma is igen jelentős 
egyenlőtlenségek mutatkoznak az ellátáshoz való hozzáférés és a szolgáltatások mi-
nősége tekintetében, ami a rendelkezésre álló források nem hatékony felhasználásá-
ra, valamint a helytelen vezetésre vezethető vissza.  

 Az egészségügyi dolgozók kereseteit 2008-ban több mint 50 százalékkal növelték, de 
továbbra is nagyon alacsonyak a nyugat-európai országokhoz viszonyítva. A kerese-

Az ezer főre jutó kórházi ágyak száma tekin-

tetében Románia az országok között a hete-

dik, az 1000 főre jutó CT vizsgálatok tekinte-

tében a 10. helyen szerepel.  A másik három 

indikátora a legrosszabbak közé tartozik. 

A kórházi elbocsájtások számában Romá-

nia az ötödik legmagasabb értékkel ren-

delkezett a helyreállító orvosi beavatkozá-

sok tekintettében mutatóinak értéke a 

legrosszabbak közé sorolható (24 – 27. 

hely).  
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tek alacsony szintje negatívan befolyásolja az ellátás minőségét és mennyiségét, és 
jelentős mértékben hozzájárul az egészségügyi dolgozók Nyugat-Európába áramlá-
sához, valamint a paraszolvencia fenntartásához. A szakemberek migrációja fokozza 
az egészségügyi szektorban már régóta fennálló humán erőforrás hiányt. 

 Az egészségügyi kiadások alacsony mértéke mellett a források nem megfelelő 
elosztása, valamint a nem hatékony finanszírozási mechanizmusok szintén hozzájá-
rulnak a finanszírozási problémákhoz. 

 Az egy főre jutó gyógyszerfogyasztás vásárlóerő-paritáson Romániában a legalacso-
nyabb. Az orvos által felírt, egy főre jutó éves gyógyszerfogyasztás mintegy 100 euró, 
ami kevesebb, mint az EU-átlag egynegyede (450 euró). A gyógyszerekre fordított 
kiadások az összes egészségügyi kiadás mintegy 22 százalékát teszik ki.
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Ausztria 
 
A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Ausztria lakónépessége 1960-tól 1990-ig folyamatosan nőtt, 7.048 ezer főről, 8.430 
ezer főre. A népesség elöregedési folyamatát jelzi, hogy a 65 éven felüli népesség 
aránya 1960-tól 1990 kivételével (14,9) folyamatosan emelkedett, az 1960. évi 12,1%-
ról 2012. évi 17,8%-ra. Az ország demográfiai folyamatainak másik jellemzője a szüle-
tések számának csökkenése:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960: 2,69 - 
2012: 1,44, 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 17,9 – 2012: 9,4. 

Ausztriában 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 75,8 év volt, 2012-re mu-
tató értéke 81,1 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 78,4 év, a nők 
esetében 83,6 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az egészségi 
állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését (HLY) a 
nőknél 62,5 év, a férfiaknál 60,2 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 2012-
ben a férfiaknál 18,5, a nőknél 21,1 év, a HLY értéke a férfiaknál 14,0 év, a nőknél 15,4 
év.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai (az öngyilkosságok kivételével) az EU átlag alatt maradnak. A teljes 
halálozási arányszám 15,9% ponttal, a szívbetegség és a stroke következményeként 
kialakult halálozási arányszámok 9,3% ponttal, illetve 48,9% ponttal alacsonyabbak 
az EU átlagánál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausztria halálozási mutatói (az öngyilkos-

ságok kivételével) az átlagnál kedvezőb-

bek. A 100 ezer főre jutó 992,4-es halálozá-

si szám az EU-28 országaival összehason-

lítva a 6. legalacsonyabb érték.  A halálo-

zási okok szerint vizsgálva a szív megbete-

gedéseiből (194,0. - a rangsorban 17), az 

öngyilkosságból (15,5 - a rangsorban 19.) 

valamint a közlekedési balesetben (6,7 - a 

ragsorban 12.) bekövetkező 100 ezer főre 

jutó halálozások száma magasabb az or-

szágban. 

A születéskor várható élettartam a nők és 

férfiak körében egyaránt magasabb az EU 

átlagánál, az EU országaival összehasonlítva a 

nőknél a 6. a férfiaknál a 12. helyre sorolódik. 

Nőknél a 65 éves korban várható élettartam 

kedvezőtlenebb, 10. A férfikanál kedvezőbb, 

csak 2 országban magasabb a mutató értéke. 

A születéskor várható azon évek száma, 

amelyben az egészségi állapot nem korlátozza 

a mindennapi tevékenységek elvégzését 

(HLY) a nőknél 14, a férfiaknál 17 országban 

magasabb, mint Ausztriában.     



54 
 

Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Ausztriában az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva ellentmondásosan ítélik 
meg saját helyzetüket. A felmérések alapján 6,6%ponttal többen vélik úgy, hogy az 
egészségi állapotuk nagyon jó, és 12,3%ponttal kevesebben érzik egészségi állapotu-
kat megfelelőnek valamint 22,7%ponttal kisebb arányban rossznak. Ugyanakkor 
magasabb azok aránya, akik saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben 
szenvednek vagy tartós egészségügyi problémával küzdenek, de alacsonyabb azok 
aránya, akik szerint az egészségi állapotuk korlátozza őket a mindennapi, általános 
jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OCD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 23,2%-a napi rend-
szerességgel dohányzott. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban nincsenek jelen-
tősek a különbségek, a férfiak 12,8%-a dohányzik, a nők 13,4%-a. A felnőtt korú né-
pesség egy főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 12,2 liter volt. E területen javulás 
következett be, 1980-hoz viszonyítva 2,3 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú népesség 9,7%-a használt vala-
milyen kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, 
a vizsgált népesség 6,6%-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. A testtömeg index 
alapján számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 12,4% volt 2012-ben, a 
mutató értéke 3,3%ponttal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.  

 

(Egészségügyi állapot 16 éven felüliek saját 
bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 2=megfelelő, 
3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás alap-
ján: 1=nincs tartós betegsége, 3= tartós be-
tegség vagy egészségügyi probléma, 
Korlátozottság általános tevékenységekben 
16 éven felüliek saját bevallás alapján: 
1=nincs, 2=korlátozott, 3= súlyosan korláto-
zott) 

Ausztriában az egészségi állapotot befolyá-

soló legerőteljesebb kockázati tényezők az 

alkohol és dohányzás, az alkoholfogyasz-

tásban a mutató értéke a 3. legmagasabb az 

EU-28 országai közül, dohányzásban a 12. 

legmagasabb. Az ecstasy használat is jelen-

tős ebben az országban, ez az érték a 12. 

legmagasabb. 
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

A társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszerben a hatáskörök megosz-
lanak a szövetségi kormány és a kilenc tartományi hatóság között. A kormány fele-
lős az egészségügyi ellátásért a törvényben rögzített kivételek mellett. A legfonto-
sabb kivétel a kórházi szektor, ahol a kormány felelőssége az alaptörvényre terjed ki, 
amely alkalmazása a tartományok hatásköre. Szövetségi feladat a kórházi szektor 
egészségügyi szakmai felügyelete, ellenőrzése. Az egészségügy irányítását a Szövet-
ségi Egészségügyi Minisztérium látja el. 

Egészségügyi kiadások 

2012-ben az egészségügyi kiadások az ország GDP-jének 11,5 százalékát tették ki 
(2009: 11,2százalék). Az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege 3.676 euró volt. 
2000-től 2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, 
évente átlagosan 2,2%-kal.  2010 – 2012 között évente átlagosan 1,3%-os emelkedés 
következett be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 77,2%-át köz-, 21,5%-át magán finanszírozás-
ból biztosítják. 

Kötelező biztosítás: az egészségügyi kiadások fedezetének 44,6%-át) adja. A köte-
lező biztosítás finanszírozása főként társadalombiztosítási járulékokból történik. A 
járulékokat törvény határozza meg. A fizetendő járulék mértéke a jövedelemtől 
függ. 2008-tól minden foglalkozási csoport számára egységes alapjárulék került be-
vezetésre, amely ma is érvényes. A betegbiztosítási járulék együttes mértéke a bruttó 
kereset 7,65 százaléka, a munkaadó és munkavállaló közötti megoszlásának aránya 
az egyes foglalkozási csoportokban eltérő. 

Az alapbiztosítás lefedettsége: a kötelező alapbiztosítás által lefedett lakosság aránya 
99,9%. A kötelező betegbiztosítás szolgáltatási csomagjába beletartozik: 

 Az általános és szakorvos által nyújtott egészségügyi ellátás a járóbeteg-ellátás 
keretében, beleértve a fizikoterápiát, foglalkozás-egészségügyet, beszédterápiát, 
pszichoterápiát, klinikai pszichológusok által nyújtott diagnosztikai szolgáltatáso-
kat, masszőrök szolgáltatásait, fogászati kezelés és fogászati protézis, otthoni ápolás. 

 Az kórházi ellátás, orvosi rehabilitáció. 

A mellékelt diagram az egészségügyi ki-

adások, szolgáltatások közötti megoszlá-

sát ábrázolja %-ban. Ausztriában az EU-28 

átlagánál kisebb arányban fordítanak a 

megelőzésre, valamint a járóbeteg ellátás-

ra és az egészségügyi termékekre. Fekvő-

beteg ellátásra fordítanak legtöbbet az 

országban, ez az érték a 3. legmagasabb az 

EU országok között. 
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 A korai betegség felismerés, szűrés, egészségfejlesztés, egészségvédelem és beteg-
ségmegelőzés (gyógyfürdő). 

 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök. 

 A táppénz, anyasági juttatások, utazási kiadások.  

 
Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerint (%-ban) 

A magán finanszírozás aránya 2012-ben az összes kiadások 16,7% volt, nagyobb a 
részét, 73%-át az out-of pocket kifizetések tették ki. Hozzájárulást kell fizetni: 

 A járóbeteg ellátásban, az e-card éves költségéhez, egyes biztosítóknál százalékban 
kifejezett kezelési hozzájárulás (közalkalmazottakat, vállalkozókat tömörítő biztosí-
tók esetében 20 százalék, vasutasok és bányászok biztosítói esetében 14 százalék). 
Szintén a járóbeteg ellátásban a nem szerződött orvos felkeresése esetében a szer-
ződött orvosra jellemző díj 80 százalékát téríti a biztosító, a fennmaradó összeget a 
beteg viseli. 

 A kórházi ellátásban: a hozzátartozó családtagok esetében az ellátás 10%-os mérté-
kében és napidíj formájában. A napidíj mértéke 2012-ben: 11,21 euró/nap (csökken-
tett díj: 8,83 euró), a hozzátartozók számára napi 18,2 euró (28 napig kell téríteni), 
gyermekek kórházi kezelése esetén a 3 évesnél idősebb gyermekek életkora szerint 
12,69-42,35 euró. Az élelmezésért a kísérő személy részéről a kórházban térítendő 
további 16,72 euró díj. A díjak éves szinten maximum 14 napig kerülnek felszámolás-
ra. 

 Gyógyszerekért receptdíjat (5,4 euró/2014), gyógyászati segédeszközökért százalékos 
díjat számolnak fel (10 százalék). 

A betegek többfajta önrészfizetés alól szociális rászorultság, krónikus betegség, ter-
hesség esetén mentesülnek. 

Az állami kiadások aránya 2012-ben 32,6% volt. Az adóból történő finanszírozás 
jellemző területe a kórházi szektor, az aktív ellátás és a tartós ápolás, a krónikus el-
látás, aránya e területek finanszírozásában 40 százalék körüli. A tartományok, mint 
a kórházak tulajdonosai finanszírozzák a fejlesztéseket, beruházásokat, fenntartást, 
de a szövetségi kormánnyal együtt, megállapodás alapján hozzájárulnak a működési 
költségekhez is. Az oktatókórházak a szövetségi kormánytól a kutatási és oktatási 
kiadásaik finanszírozására kapnak működési költség-kiegészítést. 

A magánbiztosítás hozzájárulása az egészségügyi kiadások fedezetéhez 9,6% volt 
2012-ben. A lakosság 34,5%-ka rendelkezett pótlólagos magánbiztosítással. A bizto-
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sítók nagyobb részben a jobb kórházi elhelyezés külön felszámított költségeit finan-
szírozzák, valamint napi juttatást nyújtanak a kórházi tartózkodás idejére. 

Forrásallokáció 

Az egészségügyi szolgáltatók finanszírozását többszereplős modell jellemzi. A kór-
házon kívüli ellátás szereplői a társadalombiztosítókkal szerződnek, a kórházak fi-
nanszírozása részben tartományi alapokon (9 alap működik) keresztül történik, 
amelyek a társadalombiztosítás forrásain kívül szövetségi, tartományi és helyi ön-
kormányzati pénzeszközöket is tartalmaznak. A biztosítók által az állami kórházak 
és az ellátásban résztvevő magánkórházak részére nyújtott finanszírozást a szövet-
ségi kormány és a tartományok között kötött megállapodások szabályozzák. 

Alapellátás, járóbeteg szakellátás és a kórházak finanszírozása 

 Az ambuláns ellátás orvosai vegyes finanszírozásban részesülnek. 2011-ben a szabad-
foglalkozású orvosok közel fele nem szerződéses orvosként praktizált. Az osztrák 
biztosítottak számára lehetőség nyílik nem szerződéses orvos/választott csoportpra-
xis felkeresésére. Ezekben az esetekben a kötelező betegbiztosítás a szerződéses ke-
retek között rögzített honorárium 80 százalékát téríti meg. A gyakorlatban a beteg a 
teljes összeget téríti, majd a biztosítójához benyújtott eredeti számla ellenében tör-
ténik számára a visszatérítés. A honorárium fennmaradó részét a betegek direkt 
módon önrész térítésével vagy kiegészítő biztosítással fedezhetik. Magánorvos vá-
lasztására a háziorvosi ellátás és a szakellátás keretében nyílik lehetőség. Olyan 
szolgáltatások, amiket egy hasonló szerződéses orvos sem számolhatna el, a válasz-
tott orvos esetén sem kerülhetnek térítésre.  

 A kórházak finanszírozása részben tartományi alapokon (9 alap működik) keresztül 
történik, amelyek a társadalombiztosítás forrásain kívül szövetségi, tartományi és 
helyi önkormányzati pénzeszközöket is tartalmaznak. A biztosítók által az állami 
kórházak és az ellátásban résztvevő magánkórházak részére nyújtott finanszírozást 
a szövetségi kormány és a tartományok között kötött megállapodások szabályozzák. 
Az állami kiadások (társadalombiztosítás; szövetségi, tartományi, helyi önkormány-
zati adóbevételek megállapodásban rögzített meghatározott hányada) a kórházak 
bevételeinek mintegy 50 százalékát képezik, az intézmények a tartományi alapon 
keresztül teljesítményelvű kórház-finanszírozási rendszer alapján (LKF) jutnak hoz-
zá ezekhez a forrásokhoz. A kórházak költségvetésének fennmaradó 50 százalékából 
40 százalék a tulajdonosok hozzájárulása (beruházási és fenntartási költségek), 10 
százalék a magánbiztosítás vagy önrész. Ezek az összegek közvetlenül a kórházak-
hoz kerülnek. A finanszírozási rendszerben a helyi autonómia következtében tarto-
mányonként jellemzőek a különbségek.  

Egészségügyi szolgáltatások 

Alapellátás, járóbeteg-szakellátás: Ausztriában ambuláns ellátást elsősorban az 
önálló praxisukban háziorvosként vagy szakorvosként tevékenykedő, társadalombiz-
tosítással szerződő vagy nem szerződő magánorvosok, mellettük szakrendelők, 
egészségügyi központok, kórházi ambulanciák és 2010-től csoportpraxisok (nem 
terjedt el ez a gyakorlat) nyújtanak a betegek részére. A kapuőri funkció nem elter-
jedt, a betegek szabadon megválaszthatják az őket ellátó orvost, ami egyaránt vo-
natkozik a háziorvosokra és a szakorvosokra. Az osztrák alap- és szakellátás nehe-
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zen különíthető el egymástól, az alapellátás területén a normál rendelési időn kívül 
a kórházi ambulanciákra és bizonyos mértékig az egészségügyi központokra is fon-
tos feladat hárul, ami elsősorban az önálló orvosi praxisok kedvezőtlen nyitvatartási 
rendjével függ össze. 

Fekvőbeteg-ellátás: A kórházi ellátás kereteit a Szövetségi Kórháztörvény szabá-
lyozza. Minden tartomány és a főváros saját kórháztörvényt ad ki. A lakosság fekvő-
beteg-ellátásáért túlnyomórészt a tartományi hatóságok felelősek. 2013-ban összesen 
278 kórház és 64 825 kórházi ágy volt az országban. Az intézmények 55 százaléka 
állami, 45 százaléka magán tulajdonban volt. Az ágyak mintegy 70 százaléka állami, 
a magán nonprofit tulajdon aránya 16 százalék, a for-profit tulajdon aránya 14 száza-
lék körül alakult.  

Rehabilitáció és hosszú távú ellátás:  
Az osztrák baleset-, nyugdíj- és betegbiztosító által nyújtott rehabilitációs ellátások 
orvosi, foglalkozási és szociális programokat (pl. lakás átalakítás) foglalnak magukba 
az egészség helyreállítása, megőrzése és megerősítése érdekében. A rehabilitációs 
ellátások célja az egészség és a munkaképesség visszanyerésének oly mértékű támo-
gatása, hogy az érintett személy újra képes legyen a munka világába és a közösségi 
életbe is beilleszkedni. Az orvosi rehabilitáció keretében elsősorban a kórházakban 
rehabilitációs céllal történő elhelyezések, gyógyfürdő szolgáltatások, protézisek, or-
topédiai és egyéb segédeszközök, valamint az azok használatával kapcsolatos képzé-
sek tartoznak. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

Az osztrák egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 4,9 fő volt, ez a szám a második legmagasabb EU-28 országai között. Az egy 
főre jutó orvos – beteg konzultációk száma 6,8 és az egy orvosra jutó orvos – beteg 
konzultációk becsült száma 1389 volt. Az 1000 főre jutó praktizáló ápolók száma 
2012-ben 7,8 fő volt, egy orvosra átlagosan 1,6 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Ausztriában az 
ezer főre jutó kórházi ágyak száma 2012-ben 7,7 volt, ebből 0,6 a pszichiátriai, 5,5 a 
gyógyító ellátásban és 1,6 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 19,1 MRI és 
29,8 CT berendezés jutott (kórházakban: 10,4 MRI, 19,1 CT), ezer főre vetítve 51 MRI 
és 133,4 CT vizsgálatot (az utóbbi adatok csak a kórházi vizsgálatokat tartalmazzák) 
végeztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ezer főre jutó kórházi ágyak az EU-28 

országai közül Ausztriában a második 

legmagasabb, a többi vizsgált mutató 

érték az 5 – 8. helyre sorolódik. 
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Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 270,3 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 7,9 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek 
száma is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyógyszerek 

Ausztriában 2012-ben az egészségügyi kiadások 16%-át fordítják gyógyszerekre. A 
gyógyszer kiadások GDP arányában 1,3%-ot értek el 2012-ben, ebből 0,9% volt a köz-
kiadás és 0,4% a magánbiztosítók által térített hányad. 2000 és 2009 között évente 
átlagosan 2%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken, 2009 után a növeke-
dés üteme 0,1%-ra mérséklődött.  

A gyógyszerek engedélyezését a BMGF alá rendelt AGES PharmaMed Austria végzi. 
A minisztérium határozza meg a társadalombiztosító által térített készítmények 
listáját (EKO ) és a pozitív listára kerülő készítmények támogatás alapjául szolgáló 
árát az EU-s átlagárak alapján. Az átlagár meghatározásához a készítménynek leg-
alább két EU- tagországban kell forgalomban lennie, ennek hiányában a készít-
ményt az ahhoz legközelebb álló termék árával hasonlítják össze. A gyártónak az 
Osztrák Társadalombiztosító felügyelete alá tartozó HEK-hez (Gyógyszerértékelő 
Bizottság) kell kérvényt benyújtania, a bizottság a terméket az EKO megfelelő cso-
portjába sorolja be. A befogadáshoz a készítményeknek, gazdaságossági kritériu-
moknak is meg kell felelnie. Az engedélyezett vényköteles készítmény költségeit a 
biztosítók fizetik. A biztosítottaknak a receptdíj költségét kell téríteniük. A támoga-
tott gyógyszerek jegyzékében (2011: 4218 készítmény) a készítmények három cso-
portba kerülnek besorolásra: 

 első csoport (zöld színnel jelölt): előzetes felírási engedélyhez nem kötött készítmé-
nyek csoportja, 

 második csoport (sárga színnel jelölt): azon termékek kerültek ebbe a csoportba (a 
felíráshoz főorvosi engedélyezés szükséges, mennyiségi ellenőrzés), amelyeknek je-
lentős járulékos haszna van, de orvosi vagy gyógyszer-gazdaságossági okokból nem 
sorolhatóak az első csoporthoz, 

Ausztriában a legmagasabb a kórházi 

elbocsájtások száma, itt végzik a legtöbb 

térdprotézis beültetést, és a második 

legmagasabb a csípőprotézis beültetések 

száma és ötödik legmagasabb a koszorúér 

helyreállító eljárások alkalmazásának a 

száma. 
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 a harmadik csoport (vörös színnel jelölt): a piacon újonnan megjelent készítmények 
csoportja, a kategóriában a készítmények maximum 36 hónapig szerepelhetnek (a 
felíráshoz főorvosi engedélyezés szükséges, mennyiségi ellenőrzés). 2011 elején 109 
készítmény tartozott ide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausztriában 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 389 meghatározott adag gyógy-

szert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek használata a 

legmagasabb, 191 adag naponta ezer főre vetítve, ez az EU-28 átlagának az 58%-a.   

Problémák: 

 Bizonyos régiókban és szakterülteken orvoshiány figyelhető meg (gyermek és 
ifjúságpszichiátria) Ennek ellensúlyozására posztgraduális képzéseket indítottak. Az 
orvosok (főként háziorvosok) relatív magas átlagéletkora az elkövetkező 10-15 évben 
további problémákat okozhatnak, figyelembe véve a nyugdíjazásokat, a lakosság 
elöregedését és az ezzel párhuzamosan növekvő egészségügyi szükségleteket. 

 Problémát jelent a német nyelvterületekre történő migráció erősödése miatt az 
orvosok utánpótlásának növekvő bizonytalansága. Ennek kezelésére folyamatban 
van, a jövőbeni szükségleteket felmérik, és cselekvési tervek dolgoznak ki. 

 Az ápolók számában már jelenleg is hiány mutatkozik, ami elsősorban a kevésbé 
attraktív pályára és a képzési kapacitások hiányára vezethető vissza. 

 Ausztriára is jellemző a szakorvosi ellátás, az egyéni praxisok és a kórházak által 
nyújtott szakorvosi ellátások esetenkénti párhuzamossága. Az egyéni praxisok gyak-
ran hiányos felszereltségük miatt képtelenek a betegek teljes ellátására. Gondot je-
lent a beutalások magas száma, illetve a nagyszámú szükségtelenül és párhuzamo-
san nyújtott szolgáltatás. 2010-től a szövetségi törvények ezért különös hangsúlyt 
fektettek az ambuláns ellátás erősítésére és lehetővé vált a csoportpraxisok létreho-
zása. 
 
 

 

Ausztriában az EU-28 országaival össze-

hasonlítva megállapíthatjuk, hogy a 

gyógyszer fogyasztás mértéke alacso-

nyabb.  Az antidepresszánsok használa-

tán, és a cephalosporin és quinolone ará-

nyán kívül, ahol 8. illetve 11. legmagasabb 

a gyógyszer fogyasztás az országok kö-

zött, a többi vizsgált gyógyszer használa-

tában a 18 – 21. helyre sorolódik Ausztria.  
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Lengyelország 
 
A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Lengyelország lakónépessége 1960-tól 2011-ig folyamatosan nőtt, 29,637 ezer főről, 
38.534 ezer főre. 2011-től a lakónépesség stagnál. A 65 éven felüli népesség aránya 
1960-tól 2010-ig folyamatosan emelkedett, az 1960. évi 5,8%-ról a 2010. évi 13,5%-ra. 
Ezt követően kisebb mértékben emelkedett, átlagosan 0,3%ponttal. Az EU-28 orszá-
gai közül Lengyelországban a legalacsonyabb az idősek aránya. Az ország demográ-
fiai folyamatainak másik jellemzője a születések számának csökkenése:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960: 2,98 - 
2012: 1,30, 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 22,6 – 2012: 10. 

Lengyelországban 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 70,7 év volt, 2012-
re mutató értéke 76,9 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 72,7 
év, a nők esetében 81,1 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az 
egészségi állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését 
(HLY) a nőknél 62,9 év, a férfiaknál 59,2 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 
2012-ben a férfiaknál 14,8, a nőknél 20,3 év, a HLY értéke a férfiaknál 5,4 év, a nőknél 
5,5 év.  

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási arányszáma 
1321,8 az EU átlagát 13,8%ponttal haladja meg. A halálozási okok szerint vizsgál-
va,egyedül a szívbetegségből bekövetkező 100 000 főre jutó halálozások száma ala-
csonyabb az EU-28 átlagánál, az összes többi halálozási arányszám azt meghaladja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengyelországban a nők a születéskor várha-

tó HLY értékének kivételével, az összes többi 

mutató értéke meghaladja az EU- 28 átlagát. 

A születéskor várható élettartam tekinteté-

ben az ország a 22. a nőknél és férfiaknál 65 

éves korban várható HLY értéke a 27. Az 

összes többi mutató értéke is a 19. hely fölé 

sorolható. 

Lengyelország halálozási mutatói szív meg-

betegedéseiből (436,6 – a rangsorban a 15.) 

kivételével a legrosszabb helyre sorolhatóak. 

A százezer főre jutó halálozási szám az Eu-28 

országaival összehasonlítva a 20. helyre ke-

rült. A halálozási okok szerint a stroke miatt 

(129,8 – rangsorban a 19.) az öngyilkosságok-

ból (15,9 – rangsorban a 20.) valamint a rákos 

megbetegedésekből (296,4 – rangsorban a 

20.) és a közlekedési balesetből (12,6 – rang-

sorban a 28.) bekövetkező százezer főre jutó 

halálozások száma magasabb az országban. 



62 
 

Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Lengyelországban az emberek, a felmérések alapján 7,7% ponttal kevesebben vélik 
úgy, hogy az egészségi állapotuk nagyon jó, és 4,1%ponttal többen érzik egészségi 
állapotukat megfelelőnek 3,7%ponttal nagyobb arányban rossznak. Magasabb azok 
aránya is, akik saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben szenvednek 
vagy tartós egészségügyi problémával küzdenek. Azok aránya, akik szerint az egész-
ségi állapotuk korlátozza őket a mindennapi, általános jellegű tevékenységek végre-
hajtásában az EU átlag körül alakult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 23,8%-a napi rend-
szerességgel dohányzott. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban nincsenek jelen-
tősek a különbségek, a férfiak 20,6%-a dohányzik, a nők 16,3%-a. A felnőtt korú né-
pesség egy főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 10,2 liter volt. E területen javulás 
következett be, 1980-hoz viszonyítva 1,3 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2012-t megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú népesség 14,1%-a használt valami-
lyen kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, a 
vizsgált népesség 612,1%-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. A testtömeg index 
alapján számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 15,9% volt 2009-ben, 
a mutató értéke 3,3%ponttal emelkedett a 2004. évhez viszonyítva.  

 

 

Lengyelországban a napi rendszeresség-

gel zöldséget és gyümölcsöt fogyasztók 

aránya magasabb az EU-átlagánál, a rang-

sorban a 7. illetve a 12. helyre sorolódik. 

Az dohányzók, az elhízottak aránya az 

átlag körül alakul. A kábítószernek minő-

sülő szerek használatában a kannabisz és 

amfetamin használat jelent nagyobb koc-

kázati tényezőt (az ezt használók aránya 

a 22. illetve a 20. legmagasabb). 

(Egészségügyi állapot 16 éven felüliek 
saját bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 
2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás 
alapján: 1=nincs tartós betegsége, 3= tar-
tós betegség vagy egészségügyi probléma, 
Korlátozottság általános tevékenységek-
ben 16 éven felüliek saját bevallás alapján: 
1=nincs, 2=korlátozott, 3= súlyosan korlá-
tozott) 
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AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Lengyelország egészségügyi rendszere kötelező egészségbiztosításon alapul. Az 
egészségügyi ellátás fő irányító szerve az Egészségügyi Minisztérium. A minisztéri-
um országos szinten felelős az egészségpolitikai irányelvek kidolgozásáért, a köz-
egészségügyi és környezetvédelmi ellenőrzésért, a specializált diagnosztikai és gyó-
gyító intézményekért, a speciális egészségügyi programok, valamint az orvostudo-
mányi képzés és kutatás szervezéséért. 

Egészségügyi kiadások 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-ben az egészségügyi kiadások az ország GDP-jének 6,8 százalékát tették ki. Az 
egy főre jutó egészségügyi kiadások összege 1.156 euró volt. 2000-től 2009-ig az 
egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, évente átlagosan 7,1%-
kal.  2010 – 2012 között évente átlagosan 0,9%-os emelkedés következett be. 

Forrásgyűjtés: 

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerint (%-ban) 

 

 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 70%-át köz-, 30%-át magán finanszírozásból 
biztosítják. 

Kötelező biztosítás: Az egészségügyi kiadások fedezetének 63,%-át a kötelező 
egészségbiztosítás biztosítja. Az egészségügyi rendszer finanszírozásának feladatit 
2003-tól, a lakosság általános egészségbiztosításáról szóló törvény alapján megala-
kult az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (NFZ) látja el. Az egészségbiztosítás 

 

A mellékelt diagram az egészségügyi kiadá-

sok, szolgáltatások közötti megoszlását 

ábrázolja %-ban. Lengyelországban az EU-

28 átlagánál kisebb arányban fordítanak a 

megelőzésre valamint a krónikus és fogya-

tékos ellátásra. Fekvőbeteg ellátásra fordíta-

nak legtöbbet az országban. 
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felügyeletét az egészségügyi miniszter gyakorolja. Az NFZ egy központi hivatalból és 
ennek leágazásaként, az ország területi (vajdasági) tagozódását követő 16 regionális 
biztosítóból áll. Az NFZ létrejötte óta az általános egészségbiztosítás kötelező érvé-
nyűvé vált, és fedezete minden állampolgárra kiterjed. A kötelezően biztosítottak 
járulékai jövedelem-függőek, a teljes járulékot a munkavállaló fizeti. Az alapbiztosí-
tás lefedettsége: a kötelező alapbiztosítás által lefedett lakosság aránya 91%.  

Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevétele-
kor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 
24,3%-ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 
2,5%át tették ki.  

Forrásallokáció: 

Az egészségügy finanszírozása nagyrészt az betegbiztosítási rendszer feladata.  

A háziorvosok finanszírozása az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján fej-
kvóta szerint történik.  
A szakellátás finanszírozása szolgáltatásokon alapuló díjazás.  
A kórházi szektor finanszírozására DRG-t alkalmaznak (jelenleg torz, a tényleges 
ráfordításokat nem pontosan tükröző esetátalányokkal). 

Ambuláns ellátás:  

 Szerződéses orvosok a Pénztári Orvosok Egyesületeivel számolnak el, a díjazás 
általában biztosított tagonként vagy biztosítottanként fejkvóta alapú elszámolás 
alapján kerül meghatározásra. A Pénztári Orvosok Egyesületei a betegpénztáraktól 
kapják meg az egy bizonyos régióban működő orvosok összdíjazását. 

 A költségtérítéses rendszerben (főként magánbiztosítók által biztosított betegek, de 
a kötelező betegbiztosításban résztvevő betegek is választhatják ezt az elszámolási 
formát) a betegek a nyújtott orvosi szolgáltatásokat közvetlenül számolják el az őket 
kezelő orvossal vagy más szolgáltatóval az orvosok, illetve fogorvosok díjszabása 
alapján (GOÄ/GOZ). Ezt követően a betegek a biztosítóval rendezik számláikat. 

 A kórházak finanszírozása az 1972-es kórház finanszírozási törvény hatályba lépése 
óta duális jellegű. Mintegy 90 százalékban a kötelező és a magánbiztosítók által 
rendelkezésre bocsátott anyagi erőforrásokból, valamint az önrészfizetésből befolyt 
összegekből, közel 10 százalékban a kormány által beruházási költségekre szánt 
adókból történik. A betegpénztárak a kórházi tevékenységet DRG alapján finanszí-
rozzák. 

Egészségügyi szolgáltatások 

Alapellátás, járóbeteg-szakellátás: Lengyelországban az egészségügyi alapellátást, 
mint a beteg számára első konzultációt nyújtó ellátást egyéni vagy kisebb arányban 
csoportos praxisban dolgozó háziorvosok, nőgyógyászok, gyermekgyógyászok, illet-
ve ápolónőkből és szülésznőkből álló praxisok végzik. A „2007-es törvények szerint 
2014-ig az orvosok két csoportja nyújthatott alapellátást Lengyelországban: a 
háziorvoslásban képesített szerzett orvosok és a „szerzett jogokkal” rendelkező or-
vosok. A második csoport a 2007 előtt képesítést szerzett belgyógyászokat és gyer-
mekgyógyászokat, valamint azokat a szakorvosokat tartalmazta, akik 2007-ben leg-
alább 10 éve nyújtottak már alapellátást. Számukra 2017-ig írták elő háziorvosi képe-
sítés megszerzésének kötelezettségét. 2013-ban kb. 25 ezer orvos dolgozott az alapel-
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látásban, közülük kb. 8000 volt háziorvos, 7300 belgyógyász, 5100 gyermekorvos, a 
többiek pedig más szakorvosi végzettséggel rendelkeztek. Egy 2014 tavaszán elfoga-
dott törvénymódosítás lehetővé teszi a belgyógyászat és a gyermekgyógyászat szak-
orvosai számára is, hogy az alapellátásban dolgozzanak. A törvénymódosítás azt 
szolgálja, hogy bővüljön az alapellátásban dolgozók száma, javuljon a lakosság szol-
gáltatásokhoz való hozzáférése. 

 

Lengyelország fekvőbeteg-ellátását 2012-ben 2017 (állami 29,8 százalék; magán non-
profit 35,6 százalék; magán profitorientált 34,6 százalék) kórház biztosította 501 ezer 
ággyal (állami 47,9 százalék, magán nonprofit 34,2 százalék, magán profitorientált 18 
százalék). A háziorvosok elsődleges feladata az elsősegélynyújtás, az alapvető egész-
ségügyi problémák ellátása, valamint a beteg állapota által indokolttá váló kezelések 
figyelemmel kísérése az egészségügyi rendszerben. A háziorvos elvben kapuőri sze-
repkört tölt be, mivel beutaló szükséges a szakorvosi és a kórházi ellátáshoz, azon-
ban ez a funkció gyenge amiatt, hogy szakorvosok egész sora kapott engedélyt a be-
tegek beutaló nélküli ellátására (bőrgyógyász, nemibeteg-szakorvos, nőgyógyász, 
szemész, onkológus, pszichiáter).  

Járóbeteg szakellátást többnyire önálló vagy kisebb részben csoportpraxisban dol-
gozó vállalkozó orvosok nyújtanak, városi területeken pedig önálló egészségügyi 
intézményekként szakorvosi rendelőintézetek is működnek. A járóbeteg-ellátásban 
2011-ben összesen 19 151 rendelő működött, ebből 2 763 állami és 16 388 magán tulaj-
donban van.  

Fekvőbeteg-ellátás: A kórházak túlnyomó része 1999-ig állami tulajdonban volt, 

majd az önkormányzatok tulajdonába került. A fekvőbeteg-ellátásban a privatizáció 
aránya alacsony volt, egyes kórházak visszakerültek eredeti tulajdonosukhoz (egy-
ház, egyéb nem kormányzati szervezet). Előfordul a kórházak között profitorientált 
intézmény is. A kórházak és az ágyak 95 százaléka az Egészségügyi Minisztérium 
felügyelete alá tartozik, a fennmaradó rész felett a belügyi és a honvédelmi tárca 
gyakorol felügyeletet. Az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó kórhá-
zak kb. 70 százaléka, a kórházi ágyak kb. 90 százaléka állami-önkormányzati tulaj-
donban van. 2011-ben 853 általános kórház működött 188 996 ággyal, ebből 540 volt 
állami kórház, amelyekben az ágyak száma 160 483, 313 magán, 28 513 ággyal. A pszi-
chiátriai kórházak száma 48, ágyaik száma 17 761. 2010-ben a nemzetközi jelentések-
ben szereplő (más módszer szerinti számbavétellel az általános és pszichiátriai 
ágyak mellett rehabilitációs intézmények stb. ágyait is tartalmazza) ágyak száma 251 
456 (100 ezer lakosra 652,85 ágy jutott). A hosszú távú ápolást nyújtó ágyak száma 
89 678 volt 

 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei: 

A lengyel egészségügyi rendszerben 2009-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 2,2 fő volt, ez a szám a legalacsonyabb az EU-28 országai között. Az egy főre 
jutó orvos – beteg konzultációk száma 7,0 és az egy orvosra jutó orvos – beteg kon-
zultációk becsült száma 3172 (az EU-28 országai között a harmadik legmagasabb) 
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volt. Az 1000 főre jutó praktizáló ápolók száma 2012-ben 5,5 fő volt, egy orvosra átla-
gosan 2,49 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei: 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Lengyelországban 
az ezer főre jutó korházi ágyak száma 2012-ben 6,5 volt, ebből 0,6 a pszichiátriai, 4,3 
a gyógyító ellátásban és 1,6 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 5,4 MRI (eb-
ből kórházban 3,5) és 15,2 (ebből kórházakban 11) CT berendezés jutott, ezer főre 
vetítve 17,9 MRI és 132,1 vizsgálatot végeztek.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 162,2 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 7,1 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek 
száma is.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszerek 

Lengyelországban 2012 az egészségügyi kiadások 25%-át fordítják gyógyszerekre. A 
gyógyszer kiadások GDP arányában 1,4%-ot értek el 2012-ben, ebből 0,5% volt a köz-
kiadás és 0,9% a fogyasztók költségtérítése. 2000 és 2009 között évente átlagosan 

Az ország mutatói az EU országaihoz viszo-

nyítva kedvezőbbek az ezer főre jutó kórházi 

ágyak számában, ennek értéke a 6. és az ezer 

főre jutó CT vizsgálatok számában, ennek 

értéke 7. legmagasabb az országok között. 

Kedvezőtlen az 1 millió főre jutó MRI beren-

dezések és az ezer főre jutó MRI vizsgálatok 

száma valamint az 1 millió főre jutó CT be-

rendezések száma, e mutatók értéke (MRI 

berendezések száma) 26. (MRI vizsgálatok) 

23. (CT készülékek száma) 20. legkedvezőt-

lenebb az országok rangsorában. 

A vizsgált mutatók tekintetében Lengyelország 
kedvezőtlen helyzetben van: 

 a koszorúér helyreállító műtétek 100 ezer főre 
jutó száma 191 az EU átlag 80,8%-a, a rangsor-
ban a 19. 

 a szürkehályog műtétek 100 ezer főre jutó szá-
ma 26,3 az EU átlag 33,4%-a, a rangsorban a 20. 

 a csípőprotézis beültetések 100 ezer főre jutó 
száma 77,7 az EU átlag 49,4%-a, a rangsorban a 
25. 

 a csípőprotézis beültetések 100 ezer főre jutó 
száma 24,2 az EU 21,4%-a, a rangsorban a 24. 
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3,4%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken. 2009 után a korábbi évek 
tendenciáját megfordult és éves átlagban 2,2%-kal csökkentek a kiadások.   

Lengyelországban egyes betegségek esetén (TBC, mentális problémák, fertőző be-
tegségek, függőség kezelése) a gyógyszer térítésmentes. A receptre felírt gyógyszerek 
árát az egészségbiztosító 30, 50, illetve 100 százalékos arányban téríti, és vannak 
gyógyszerek, amelyek esetén a betegek teljes árat fizetnek. Ezen kívül létezik áta-
lánydíjas gyógyszerlista is, amelyet időszakonként módosítanak. 2001 óta a gyógy-
szerekre maximált kiskereskedelmi árat határoznak meg. (Kivéve a nem támogatott 
gyógyszereket, amelyek árait a gyártó határozza meg.) A támogatások megítélésénél 
referencia árrendszert használnak, a generikus termékek referenciaára a termékcso-
porton belüli legalacsonyabb generikus ár. A referenciaárazáshoz szolgáló csoport-
képzés nem transzparens, különféle hatóanyag tartalmú termékeket is egy csoport-
ba sorolhatnak, a csoportképzés a terápiás csoportok irányába halad. 
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Franciaország 
 
A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Franciaország lakónépessége 1960-tól 2012-ig folyamatosan nőtt 46.684 ezer főről, 63.519 
ezer főre. 2010 után a népesség növekedésének üteme mérséklődött.  A 65 éven felüli 
népesség aránya 1960-tól folyamatosan emelkedett, az 1960. évi 11,6%-ról 2012. évi 17,3%-
ra. Franciaország születési mutatói az európai trendektől eltérően alakultak:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960-tól 
2,74-ről 1990-re 1,78-ra csökkent, majd 2000-ig 2-re emelkedett ezt követően 
ezen a szinten stagnált; 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 17,9 – 2012: 121,4. 

Franciaországban 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 76,9 év volt, 2012-re 
mutató értéke 82,1 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 78,7 év, a nők 
esetében 85,4 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az egészségi 
állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését (HLY) a nőknél 
63,9év, a férfiaknál 62,6 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 2012-ben a férfiaknál 
18, a nőknél 21 év, a HLY értéke a férfiaknál 10 év, a nőknél 10,1 év.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai az EU átlag alatt maradnak. A teljes halálozási arányszám 34,4%ponttal a 
szívbetegség 65,9%pontal, a stroke következményeként kialakult halálozási arányszámok 
50,1%ponttal alacsonyabbak az EU átlagánál. 

 

 

 

 

 

 
 

 

A születéskor várható élettartam a nők és 

férfiak körében egyaránt magasabb az EU 

átlagánál, az EU országaival összehasonlítva 

a nőknél a 2. a férfiaknál a 8. helyre soroló-

dik. A 65 éves korban várható élettartam 

kedvezőtlenebb, a nőknél 13, a férfikanál 10 

országban magasabb a mutató értéke. A 

születéskor várható azon évek száma, 

amelyben az egészségi állapot nem korlá-

tozza a mindennapi tevékenységek elvégzé-

sét (HLY) a nőknél 13, a férfiaknál a 11. az 

országok sorrendjében. 

Franciaország halálozási mutatói az átlagnál 

kedvezőbbek. A 100 ezer főre jutó 869,4-es 

teljes halálozási szám a szív és érrendszeri 

megbetegedésekből valamint a stoke miatt 

bekövetkező halálozások száma az EU-28 

országaival összehasonlítva a legalacso-

nyabb érték.  Az öngyilkosságból (16,9 - a 

rangsorban 24.) valamint a rákos megbete-

gedésekből (256,2 - a ragsorban 9.) bekö-

vetkező 100 ezer főre jutó halálozások szá-

ma magasabb az országban. 
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Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Franciaországban az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva kedvezőbben ítélik meg 
saját helyzetüket. A felmérések alapján 2,7%ponttal többen vélik úgy, hogy az egészségi 
állapotuk nagyon jó, és 2%ponttal kisebb arányban rossznak. Ugyanakkor magasabb azok 
aránya, akik saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben szenvednek vagy tartós 
egészségügyi problémával küzdenek és magasabb azok aránya, akik szerint az egészségi 
állapotuk korlátozza őket a mindennapi, általános jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD Egész-
ségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes országok 
egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 21,9%-a napi rendszerességgel 
dohányzott 2012-ben. A rendszeresen dohányzók aránya 2002-höz viszonyítva 7%-kal 
csökkent. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek a különbségek, a férfiak 
20,9%-a dohányzik, a nők 14%-a. A felnőtt korú népesség egy főre jutó alkohol fogyasztá-
sa 2012-ben 11,8 liter volt. E területen is jelentős javulás következett be, 1980-hoz 
viszonyítva 7,7 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú 20,3 %-a használt valamilyen 
kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, a vizsgált 
népesség 17,5 %-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. Napi rendszerességgel a felnőtt 
lakosság 49,7%-a fogyasztott gyümölcsöt, zöldséget pedig 54,2%-a. E tekintetben is 
nagyok a nemek közötti különbségek, a gyümölcs fogyasztó nők aránya 1,7%ponttal, a 

( 

Egészségügyi állapot 16 éven felüliek saját 
bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 
2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás alap-
ján: 1=nincs tartós betegsége, 3= tartós be-
tegség vagy egészségügyi probléma; 
Korlátozottság általános tevékenységekben 

16 éven felüliek saját bevallás alapján: 

1=nincs, 2=korlátozott, 3= súlyosan korláto-

zott) 

Franciaországban az egészségi állapotot 
befolyásoló legerőteljesebb kockázati 
tényezők az alkohol és kábítószer fo-
gyasztásnak való kitettség, az alkoholfo-
gyasztásban és kannabisz használatban a 
26. a kokain használatban a mutató érté-
ke a 21. legmagasabb az EU-28 országai 
közül, amfetamin használatban a 24. 
kannabisz használatban a 19. Az egészsé-
ges táplálkozást kifejező mutatók közül a 
napi rendszerességgel zöldséget fogyasz-
tók aránya a 19. legalacsonyabb a rang-
sorban.       
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zöldség fogyasztóké 11,4%ponttal haladja meg a férfiakét. A testtömeg index alapján 
számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 14,5% volt 2012-ben, a mutató 
értéke 5,1%ponttal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.  

AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Franciaország egészségügye kötelező egészségbiztosítási rendszeren alapul, melyet az 
adóalapú finanszírozás egyes elemei és a kiegészítő biztosítási formák tesznek teljessé. A 
járóbeteg ellátást főként praxisukban dolgozó magánorvosok, a fekvőbeteg ellátást állami, 
valamint profit-orientált és nonprofit kórházak nyújtják. 2010 óta a térségek egészségügyi 
ellátását 26 Regionális Egészségügyi Hatóság irányítja.  

Egészségügyi kiadások 

Franciaországban 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 11,2%-át 
(az EU-28 országi közül a tizenötödik legmagasabb szint), az összes kormányzati 
kiadások 16%-át fordították. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege 3.220 euró 
volt. 2000-től 2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, 
évente átlagosan 2,0%-kal.  2010 – 2012 között évente átlagosan 0,8%-kal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 77,3%-át köz-, 22,6%-át magán finanszírozásból 
biztosítják. 

Kötelező biztosítás: Az egészségügyi kiadások fedezetének 39,6%-át Franciaország 
társadalombiztosítási rendszerét 1945-ben alakították ki. A francia lakosság kötelező 
egészségbiztosítása jelenleg három szervezet irányítása alatt áll: 

 Az alkalmazottak (bérből élő) dolgozók fedezetét ellátó országos biztosító a lakosság 
több mint 80 százalékát biztosítja, és 16 regionális és 128 helyi biztosítóból álló háló-
zaton keresztül végzi a finanszírozást. 

 A kereskedőket, ipari önálló vállalkozókat és a szabadfoglalkozásúakat az önálló 
vállalkozók szociális rendszere biztosítja.  

 A harmadik szintén országos hátterű biztosító a mezőgazdasági és vidéki dolgozók 
számára nyújt szociális védelmet.  

A három biztosító tevékenységét országos biztosítóegyesület koordinálja. Hagyományo-
san a kötelező biztosítás bevételeit a munkáltatók és a munkavállalók által fizetett 
járulékok képezték, amelyeket a bruttó bérekre vetítettek. A munkáltatók egészségbizto-
sítási járuléka 2014-ben a bruttó bérek 13,55 százaléka (MISSOC). A munkavállalók 

 

   
 
A mellékelt diagram az egészségügyi ki-
adások, szolgáltatások közötti megoszlá-
sát ábrázolja %-ban. Franciaországban az 
EU-28 átlagánál nagyobb arányban fordí-
tanak a fekvőbeteg valamint a krónikus és 
fogyatékos ellátásra, megelőzésre és ad-
minisztrációra. A járóbeteg ellátásra tör-
ténő ráfordítások arány 9%pontal elma-
rad az EU-28 országok átlagától, ez Ro-
mánia után a 2. legalacsonyabb arány. 
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esetében a bruttó kereseten alapuló biztosítási járulék 0,75 százalék, az ő hozzájárulásu-
kat azonban 1997-1998 óta a teljes jövedelmet (munkajövedelmek, tőkejövedelmek, 
szerencsejátékokból származó jövedelmek stb.) figyelembe vevő általános szociális 
hozzájárulás egészíti ki. Ennek mértéke 2010. január 1. óta a munkajövedelem 7,5 
százaléka (nyugdíjak 6,6 százaléka, vagyoni eszközök és a befektetések 8,2 százaléka; a 
szerencsejátékokon nyert összegek 6,9 százaléka; a munkanélküli segély, a táppénz, az 
anyasági és apasági támogatás, a munkahelyi balesetekre vagy a foglalkozási ártalmak 
okozta betegségekre nyújtott támogatás 6,2 százaléka). A társadalombiztosítás járulékai 
között szerepel még a társadalombiztosítás adósságának (az egészségbiztosítás deficitje 
2014-ben is növekvő mértékű volt) visszafizetéséhez nyújtott 0,5 százalékos hozzájárulás, 
az autonómiát és szolidaritást támogató 0,3 százalékos hozzájárulás és a hosszú távú 
ellátást kiegészítő, tőkejövedelmek illetékére számított további hozzájárulás (1,1 és 0,3 
százalék). 

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerin (%-ban) 

 

 

Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor 
fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 21,3%-ának a 
biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 1,5%-át tették ki. A 
szolgáltatást igénybevevőknek hozzájárulást kell fizetnie: 

 Alap és járóbeteg-ellátásban 2013-ban a betegek általában a díj 30 százalékát és az 1 
eurós vizitdíjat finanszírozzák (a gyakorlatban általános orvosi konzultáció után a 
betegek 23 euró összeget rónak le, melyből 15,10 eurót visszakapnak a biztosítótól, a 
biztosítással szerződésben álló szakorvosok konzultációja esetén ezek az összegek 25 és 
16,50 euróra módosulnak. Azon orvosok esetében, akik honorárium túllépésre jogosul-
tak, és nem állnak a biztosítással szerződésben a visszatérítés mértéke megegyezik az 
általános orvosi konzultációéval (15,10 euróval). A 30 százalékos co-paymentet a kiegé-
szítő biztosítás téríti, a vizitdíjra a kiegészítő biztosítók sem nyújtanak fedezetet. 
A kórházi ellátás költségei 80 százalékos arányban visszatérítettek, bizonyos esetek-
ben, pl. sebészeti beavatkozások esetében a beteg 100 százalékos visszatérítést kap, és a 
különösen súlyos, krónikus betegségek listáján szereplő indikációk esetén nem kell 
fizetni. A mentesség alá nem tartozóknak fizetniük kell a kórházi ellátás napidíját, 
2010. január 1-jétől 18 eurót (pszichiátriai kezelés esetében 13,5 eurót). A kórházi napidíj 
alól kivételt képeznek a terhes nők, az újszülöttek, a 20 év alatti fogyatékkal élők, a 
munkahelyi balesetben sérültek, a jövedelmi helyzet alapján rászorulók és a veteránok. 
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Kórházi tartózkodás esetében nem kell a betegnek az ellátás költségeit előre megfinan-
szírozni, az ellátó intézmény közvetlenül a biztosítóval számol el, a beteget a co-
payment, a napi díj és a költséges ellátásért fizetendő díj terheli. 

 A komoly vitát kiváltó egészségügyi átalányt a 2005-ben bevezetett vizitdíjon és 
kórházi napidíjon túl léptették érvénybe. Az átalány bevezetése a társadalombiztosítás 
finanszírozására vonatkozó terv egyik súlyponti intézkedése volt a deficit csökkentésé-
re. Az új átalány nagyságrendjét gyógyszerek esetében (50 cent), paramedikális szolgál-
tatásoknál (50 cent), betegszállítás igénybevétele során (2 euró) összegben határozták 
meg. A háromféle átalánydíj évente nem haladhatja meg összességében az 50 euró/főt 
(napi 2 eurót a paramedikális szolgáltatásokért és napi 4 eurót a betegszállításért). Az 
új co-payment alól csak a gyermekek, a terhes nők és a jövedelmi helyzet alapján 
rászorulók mentesülnek. A kiegészítő biztosító ezt a díjat nem téríti. Az 50 euróban 
maximált új küszöbérték hozzáadódik a 2005 óta bevezetett co-payment előírása révén 
fizetendő, és szintén 50 euróban maximált összeghez. 

Magánbiztosítás: elsősorban a kiegészítő biztosítások hozzájárulása az egészségügyi 
rendszer költségeihez 4,1%, a lakosság 95%-a rendelkezik ilyen típusú magánbiztosítás-
sal. kiegészítő biztosítókat általában átfogóan „mutuelle”-nek nevezik, valójában az 
ország 1500 kiegészítő biztosítója három kategóriára osztható: kölcsönösségi alapon 
működő szervezetek (mutuelles), öngondoskodási egyesületek és biztosítótársaságok. 
A „mutuelle”-biztosító olyan nonprofit szervezet, mely a tagok szolidaritására épül, és 
melynek anyagi alapját a tagdíjak képezik. Működését a Kölcsönösségi viszony 
(Mutualité) jogszabály-gyűjteménye határozza meg. A kölcsönösségi alapon működő, 
nem- profitorientált mutuelle-ek aránya az önkéntes kiegészítő biztosítási piacon 57 
százalékos, a további hányadot pedig a nonprofit gondoskodást szolgáló intézmények 
(18 százalék) és a profitot is képező magánbiztosító-társaságok (25 százalék) teszik ki. 

 

Forrásallokáció 

Az egészségügy finanszírozása nagyrészt az betegbiztosítási rendszer feladata.  

Alap- és járóbeteg ellátás 

 Franciaországban az önálló vállalkozóként dolgozó egészségügyi szakemberek szinte 
mindegyike, a szakma képviselői és a biztosítók által kötött országos keretszerződés 
alapján praktizál. Az 1. szektorba tartozó orvosok a keretszerződésben lefektetett és a 
biztosítás által térített alaptarifák szerint folytathatják gyógyító tevékenységüket. A 2. 
szektor különösen elismert szaktekintélyeinek lehetősége van az előírtnál magasabb 
díjtételek felszámítására. Az extra díjtételeket 2012-től korlátozzák, a 70 eurót megha-
ladó tarifák felszámítása visszaélésnek minősül, és szankciókat vonhat maga után, az 
alacsony jövedelmű betegek számára pedig csak a hivatalos díjtételeket lehet alkal-
mazni. 

A kórházak finanszírozása teljesítmény és kórházi tartózkodáson alapuló kifizetésekkel 
történik. 2004. január 1-jén lépett életbe a Tevékenység szerinti díjszabás. Eszerint 
minden kórházi tartózkodás értékelésénél a következőket veszik figyelembe: 

 a kórkép és annak súlyossága,  

 a kórházi tartózkodás időtartama,  

 a bent tartózkodás során végzett vizsgálatok és gyógymódok. 
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Az új díjszabás gyakorlati megvalósítása progresszív módon történt, a tevékenységek-
hez kapcsolódó térítés az állami és a magánszektor finanszírozásának harmonizálására 
irányult.  

Egészségügyi szolgáltatások 

Járóbeteg-ellátást nagyobb részt praxisukban egyedül vagy csoportban tevékenykedő 
vállalkozó általános vagy szakorvosok biztosítanak. A csoportpraxisok nem osztják meg a 
betegek listáját, de segítséget jelentenek az ellátás folyamatosságának biztosításában és a 
költséges berendezések közös üzemeltetésében. A háziorvosi ellátásban a praxisok 54 
százaléka működött csoportban 2009-ben. 2008-tól az alapellátásban az integrált 
szervezetek (multidiszciplináris csoportpraxis, egészségügyi ellátási hálózat, egészségügyi 
ellátó központ) működését (koordináció, betegoktatás, az orvosok és ápolók közötti 
helyettesítés) kiegészítő finanszírozással támogatják. A 2005-ös reformlépések Franciaor-
szágban a háziorvosok kapuőri szerepkörét teremtették meg, és megerősítették az 

Fekvőbeteg ellátás: Franciaország fekvőbeteg-ellátását közkórházak (állami kórházak) 
és profit-orientált vagy non-profit magánkórházak biztosítják. 2011-ben a 956 állami 
kórházban, 1047 profit-orientált intézményben és 707 non- profit intézményben található 
ágyak megoszlása: 61 százalék, 25 százalék, 14 százalék. Az állami kórházak önállóan 
gazdálkodó autonóm egységek. Orvosaik fizetésben részesülő közalkalmazottak, de 
lehetőségük nyílik részidős magánpraxis folytatására is a kórházon belül. Tevékenységük 
és az általuk ellátott terület szerint lehetnek:  

 átfogó ellátást biztosító, egyetemi kórházközpontok,  

 regionális kórházközpontok magas fokú műszerezettséggel,  

 kórházközpontok,  

 szociális feladatokat is ellátó helyi kórházak,  

 nappali kórházak,   

 pszichiátriai kórházak. 

Rehabilitáció és hosszú távú ellátás: A rehabilitáció átmenetet képez az akut és a 
hosszú távú ellátás között. Az akut betegségen átesett beteg állapotától függ, hogy 
fekvőbeteg-ellátó intézménybe utalják-e, vagy a járóbeteg-ellátás keretében látják el. A 
folytonos aktív ellátást már nem igénylő beteget többségében egy általános follow up-ot 
és rehabilitációt folytató, vagy egy szakterület szerint specializálódott (pl. kardiológiai 
vagy ortopédiai) részlegbe utalják állapotának megfelelően. Rehabilitációval az állami 

kórházak erre kijelölt részlegei (SSR részlegek) vagy a magán kórházak foglalkoznak, és ellátják 

a beteget, amíg nem képes újra önálló életvitel folytatására. A hazabocsátott beteg további 

ambuláns ellátását a háziorvosa koordinálja egy fizioterapeuta bevonásával. Elsősorban a 

nonprofit magánszektor foglalkozik hagyományosan a betegek follow up-jával és rehabilitáció-

jával, és bár lépések történnek a follow up részlegek tevékenységének előmozdítására, a betegek 

ilyen jellegű ellátásában országosan továbbra is nagy eltérések mutatkoznak. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A Francia egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok száma 
3,3 fő volt. Az egy főre jutó orvos – beteg konzultációk száma 6,7 és az egy orvosra jutó 
orvos – beteg konzultációk becsült száma 2109 volt. Az 1000 főre jutó praktizáló ápolók 
száma 2012-ben 9,1 fő volt, egy orvosra átlagosan 2,74 fő ápoló jutott.  
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Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Franciaországban az 
ezer főre jutó korházi ágyak száma 2012-ben 6,3 volt, ebből 0,9 a pszichiátriai, 3,4 a 
gyógyító ellátásban és 2 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 8,7 MRI és 13,5 CT 
berendezés jutott. Ezer főre vetítve 82 MRI és 117,1 CT vizsgálatot végeztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 250,9 fő, az átlagos kórházban 
töltött idő pedig 9,2 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek száma is.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszerek 

Franciaországban a 2012-ben az egészségügyi kiadások 21%-át fordítják gyógyszerekre. A 
gyógyszer kiadások a GDP arányában 1,8%-ot értek el 2012-ben, ebből 1,2% volt a 
közkiadás és 0,6% a fogyasztók költségtérítése. 2000 és 2009 között évente átlagosan 
1,7%-kal emelkedtek a gyógyszerkiadások reálértéken. 2009 után a korábbi évek tenden-
ciáját megfordult és éves átlagban 1,3%-kal csökkentek a kiadások.   

Franciaországban a Magas szintű Egészségügyi Hatóság (HAS) Transzparencia Bi-
zottságának minden gyógyszert értékelnie kell a támogatott gyógyszereket tartal-
mazó pozitív listára való felvétel előtt. Két külön lista van a kórházi gyógyszertárak, 
ill. a közösségi gyógyszertárak esetében. A technológia-értékelés orvosi bizonyítéko-
kon alapul, és két típusa van: egyszerű vagy többszörös technológia-értékelés. 
Az egyszerű technológia-értékelést a támogatott listán szereplő gyógyszerek újbóli 

 

Franciaországban az ezer főre jutó kór-

házi elbocsájtások száma alacsonyabb a 

(17. az országok rangsorában), de az 

átlagos kórházban töltött idő az ötödik 

legalacsonyabb. A helyreállító beavatko-

zások száma a csípőprotézisek esetében 

a hatodik legmagasabb (száz ezer főre 

230,3) a több esetben az átlagkörül ala-

kultak 2012-ben.   

 

Ezen mutatók alapján a német egészség-

ügyi rendszer a legjobbak közé tartozik. Az 

ezer főre jutó kórházi ágyak itt a legmaga-

sabb, arányaiban itt végzik a legtöbb MRI 

és a második legtöbb CT vizsgálatot. 
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értékelésére alkalmazzák. A közösségi gyógyszertárak listája esetében ötévente érté-
kelik újra a gyógyszereket, a többi gyógyszer esetében bármikor, ha új információ áll 
rendelkezésre.  

A Szociális és Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Termékek Gazdasági Bizott-
sága dönt a gyógyszerek áráról, a támogatott listára való felvételről és a támogatás 
mértékéről. A támogatás, illetve az ár meghatározásánál a következő tényezőket 
veszik figyelembe: egészségügyi szükségesség (a betegség jellemzői/ súlyossága, 
gyakorisága/, más elérhető /komparátor/ gyógyszerek, hatásmennyiség), relatív ha-
tásosság (más elérhető gyógyszerhez vagy technológiához viszonyított hatásosság), 
eredményesség (a klinikai kísérletek eredményeitől a valós élethelyzetekig, a célpo-
puláció és az egészségügyi rendszer kontextusában). Azok a gyógyszerek, melyek 
nem helyettesíthetőek és nagyon drágák 100 százalékos, az egyes betegségek kezelé-
sében fontos szerepet játszó, illetve jelentős javulást előidéző gyógyszerek 65 száza-
lékos, a mérsékelten hatékony szerek (bizonyos magisztrális készítmények, valamint 
a homeopátiás szerek) 30 százalékos, a gyengének ítélt hatású szerek pedig 15 száza-
lékos támogatásban részesülnek. 

A támogatás mértékét vagy az eladási ár alapján (az eladási árat a szabályozási limit 
rögzíti), vagy a felelősségi átalánydíj (TFR) alapján számítják. A felelősségi átalánydíj 
jelenleg 2600 gyógyszer esetében képezi a támogatás alapját (a mintegy 14 ezer tá-
mogatott termék közül), és a gyógyszerek felelős szedését célozza. Az azonos haté-
konyságú gyógyszerekre (generikumok és márkatermékek) egyenlő felelősségi díj-
szabás érvényes. A TFR egyik egyszerű számítási módja az, hogy a legolcsóbb 
generikum ára alapján kalkulálják. A gyakorlatban a támogatás a következőképp 
történik: amennyiben a beteg elfogadja a generikumot, a támogatás a szokásos mó-
don történik. Amennyiben a beteg a generikumot visszautasítja, és helyette a már-
kanév gyógyszert kéri, a támogatás csak a TFR alapján történhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciaországban 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 518 meghatározott adag 
gyógyszert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek hasz-
nálata a legmagasabb, 266 adag naponta ezer főre vetítve.  

Franciaországban 1000 főre jutó napon-

kénti átlagos gyógyszer fogyasztás az 

EU-28 átlagától eltérő szerkezetet mu-

tat. Alacsonyabb a vérnyomáscsökkentő 

szerek (16. az országok rangsorában), a 

koleszterin csökkentők (14.), az antidep-

resszánsok (13.) használata. Ugyanakkor 

a 4. legmagasabb az összes antibiotikum 

fogyasztása, de ezek közül alacsony az 

összes felírt antibiotikumhoz képest a 

Cephalosporin és quinolone használata.  
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Spanyolország 
 

A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Spanyolország lakónépessége 1960-tól 2012-ig folyamatosan nőtt 30.455 ezer főről, 
46.773 ezer főre. 2010 után a népesség növekedésének üteme mérséklődött.  A 65 
éven felüli népesség aránya 1960-tól folyamatosan emelkedett, az 1960. évi 8,2%-ról 
2012. évi 17,4%-ra. Spanyol születési mutatói az európai trendekhez hasonló módon 
alakultak:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960-tól 2,86-
ról 2000-re 1,23-ra csökkent, majd 2010-ig 1,37 emelkedett ezt követően ezen a szin-
ten stagnált; 

 nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960: 21,7 – 2012: 9,7 volt, 
1960-ben a mutató értéke magasnak számított, 2012-ben a 7. legrosszabb volt. 

Spanyolországban 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 77,0 év volt, 2012-
re mutató értéke 82,5 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 79,5 
év, a nők esetében 85,5 év volt. A születéskor várható azon évek száma, amelyben az 
egészségi állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését 
(HLY) a nőknél 65,7, a férfiaknál 64,7 év volt. 65 éves korban az LE mutató értéke 
2012-ben a férfiaknál 17, a nőknél 21,3 év, a HLY értéke a férfiaknál 7,8 év, a nőknél 
6,3 év.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai az EU átlag alatt maradnak. A teljes halálozási arányszám 24,0%ponttal 
a szívbetegség 64,6%pontal, a stroke következményeként kialakult halálozási arány-
számok 49,6%ponttal alacsonyabbak az EU átlagánál. 

 

 

 

 

 

 

 

A születéskor várható élettartam Spanyolor-

szágban a legmagasabb a teljes népességben és 

a nők körében, a férfiaknál pedig a harmadik 

legmagasabb érték. Hasonlóan kedvező a szü-

letéskor várható azon évek száma, amelyben az 

egészségi állapot nem korlátozza a mindennapi 

tevékenységeket HLY, a nőknél az országok 

rangsorában az ötödik a férfiaknál a 6.  A 65 

éves korban a nők várható élettartama még az 

átlagnál jobb, a 8. legmagasabb érték, a többi 

mutató értéke mind a férfiaknál, mind a nők-

nél lényegesen rosszabb.  

Spanyolország halálozási mutatói az átlagnál kedve-

zőbbek: a 100 ezer főre jutó teljes halálozási szám 

tekintetében az országok sorrendjében a 2. a szív és 

érrendszeri megbetegedésekből valamint a stoke 

miatt bekövetkező halálozások száma az EU-28 or-

szágaival összehasonlítva a 4. legalacsonyabb érték.  

Hasonlóan alacsony az öngyilkosságból (16,9 - a rang-

sorban 5.) valamint a rákos megbetegedésekből 

(256,2 - a ragsorban 5.) bekövetkező 100 ezer főre jutó 

halálozások száma. Az országban kedvezőtlen a cse-

csemőhalandóság és a közlekedési balesetben elhuny-

tak száma. 
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Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Spanyolországban az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva kedvezőbben ítélik 
meg saját helyzetüket. A felmérések alapján 8,9%ponttal többen vélik úgy, hogy az 
egészségi állapotuk nagyon jó, és 2,9%ponttal kisebb arányban rossznak. Ugyanak-
kor alacsonyabb azok aránya is, akik saját megítélésük szerint krónikus megbetege-
désben szenvednek vagy tartós egészségügyi problémával küzdenek és magasabb 
azok aránya, akik szerint az egészségi állapotuk korlátozza őket a mindennapi, álta-
lános jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 23,9%-a napi rend-
szerességgel dohányzott 2012-ben. A rendszeresen dohányzók aránya 2002-höz vi-
szonyítva 7,8%ponttal csökkent. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek 
a különbségek, a férfiak 22,6%-a dohányzik, a nők 18,4%-a. A felnőtt korú népesség 
egy főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 9,8 liter volt. E területen is jelentős javu-
lás következett be, 1980-hoz viszonyítva 7,9 literrel csökkent az alkohol fogyasztás.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

A 2012-őt megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú 23,1 %-a használt valamilyen 
kábítószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, a vizs-
gált népesség 17 %-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. Napi rendszerességgel a fel-

 
Egészségügyi állapot  16 éven felüliek 
saját bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 
2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon 
rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás 
alapján: 1=nincs tartós betegsége, 3= 
tartós betegség vagy egészségügyi 
probléma; 
Korlátozottság általános tevékenysé-

gekben 16 éven felüliek saját bevallás 

alapján: 1=nincs, 2=korlátozott, 3= 

súlyosan korlátozott) 

 

Spanyolországban az egészségi állapo-
tot befolyásoló tényezők közül az egy 
főre jutó alkohol fogyasztás és a napi 
rendszeres gyümölcsfogyasztás muta-
tói kedvezőbbek az EU-28 átlagánál, 
mindkettő a 11. legkedvezőbb az or-
szágok rangsorában. A többi indikátor 
mutatóinak értéke rosszabb az EU-28 
országainak átlagánál: a kokain hasz-
nálók aránya a 2. a kannabisz haszná-
lók aránya a 3. az ecstasy használók 
aránya a 6. a napi rendszerességgel 
dohányzók aránya a 8. legmagasabb 
az országban. 
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nőtt lakosság 61,2%-a fogyasztott gyümölcsöt, zöldséget pedig 47,1%-a. E tekintet-
ben is nagyok a nemek közötti különbségek, a gyümölcs fogyasztó nők aránya 
8,2%ponttal, a zöldség fogyasztóké 10,1%ponttal haladja meg a férfiakét. A testtömeg 
index alapján számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 16,6% volt 2012-
ben, a mutató értéke 3,5%ponttal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.  

AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Spanyolországban az 1986-ban hozott Átfogó Egészségügyi Törvény jelölte ki a Spa-
nyol Egészségügyi Szolgálat (SNS) tevékenységének alapelveit. A biztosításon alapu-
ló egészségügyi rendszerből kialakított modell, melynek finanszírozása főként 
adókból történik, a spanyol lakosság számára átfogó fedezetet nyújt, és az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz szabad hozzáférést biztosít.  
A spanyol egészségügyi rendszer, mint adóalapú állami rendszer regionális struktú-
rákra tagolódik. Az egészségügyi szolgáltatásoknak 17 autonóm közösség hatásköré-
be való utalása 2002-ben, az egészségügyi irányítás modelljeinek sokszínűségét 
eredményezte. A 2003-ban hozott Kohéziós és Minőségügyi Törvény rendelkezett az 
SNS Minőségügyi Hivatalának, az Országos Egészségügyi Informatikai Intézetnek és 
az SNS Országos Kutatóközpontjának felállításáról, és kulcsfontosságú szereppel 
ruházta fel az 1986-os törvény által felállított koordinációs testületeket, így az SNS 
Térségközi Tanácsát (CISNS), mely az SNS legfőbb koordinációs testületévé vált. Az 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium hatáskörébe tartozik az SNS koordi-
nálása, az egészségpolitikai irányvonalak kialakítása, a fogyasztóvédelem, az egysé-
ges fejlesztés az infrastruktúra és az informatika vonatkozásában, valamint a nép-
egészségügyi stratégiák kialakítása és az elért eredmények kiértékelése.  
A Minisztérium országos hatóságként felügyeli az életvitelük ellátásához segítségre 
szoruló betegek ellátását, valamint a szociális szolgáltatásokat, és feladatkörébe tar-
tozik a szociális kohézióval és a család- és gyermekvédelemmel kapcsolatos stratégi-
ák kialakítása.  
A 17 autonóm közösség részt vállal az egészségügyi tervezésben, és saját területén 
megszervezi az egészségügyi szolgáltatásokat. Minden tartománynak van saját 
Egészségügyi Minisztériuma. Az SNS Térségközi Tanácsa, mely az autonóm tarto-
mányok és az állam képviselőiből áll, fogja át az országos és a regionális hatáskörű 
minisztériumokat, és az SNS legfőbb hatóságaként gondoskodik a rendszer kohézió-
járól. Az egészségügy decentralizációja a menedzsmenttel és az egészségpolitikai 
döntéshozatallal kapcsolatos hatásköröket többségében az autonóm közösségek 
irányítása alá helyezte. A minőségügyi és a pénzügyi minimum tervezését és az au-
tonóm közösségekben a standardoknak való megfelelést a CISNS, az SNS Minőség-
ügyi Hivatala, valamint a Kohézió, standardok átfogó a Magas szintű Felügyelet és a 
Szakmai Irányítás Vezérigazgatósága tekinti át, de ezek a testületek nem adhatnak 
utasításokat a regionális kormányoknak, kapcsolatuk együttműködésre épül. 
 

Egészségügyi kiadások 
 
Spanyolországban 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 
9,3%-át (az EU-28 országi közül a tizenegyedik legmagasabb szint), az összes kor-
mányzati kiadások 14%-át fordították. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások össze-
ge 2.243 euró volt. 2000-től 2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamato-
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san emelkedtek, évente átlagosan 4,0%-kal.  2010 – 2012 között az egészségügyi ki-
adások évente átlagosan 1,9%-kal csökkentek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 71,6%-át köz-, 28,4%-át magán finanszírozás-
ból biztosítják. 

Állami finanszírozás 

Spanyolországban az egészségügyi kiadások 67%-át (ez az arány az EU-28 országai 
közül a 6. legmagasabb szint) állami kiadásokból finanszírozzák. Jelenleg az összes 
állami egészségügyi kiadás fedezetét (kivéve a közalkalmazottak kölcsönösségi alap-
jait) általános adókból biztosítják, amely a társadalombiztosítási modellt váltotta föl. 
Az új finanszírozási modellt 2001-ben fogadták el azzal a céllal, hogy garantálják a 
pénzügyi fenntarthatóságot. Az autonóm közösségek két fő forrása az adók és a 
központi kormányzat juttatásai. 

Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás típusa szerin (%-ban) 

 

A nemzeti egészségügyi rendszer által lefedett szolgáltatások magukban foglalják az 
alapellátást, amely tartalmazza az orvosi és gyermekorvosi szolgáltatásokat, a pre-
venciót, az egészségfejlesztést és rehabilitációt, a specializált ellátást, járóbeteg és 
fekvőbeteg ellátás formájában, amelyek lefedik az összes orvosi és sebészeti akut 
szakellátást, gyógyszerészeti és kiegészítő juttatásokat, mint protézisek vagy orto-
pédiai segédeszközök. 

A mellékelt diagram az egészségügyi 

kiadások, szolgáltatások közötti meg-

oszlását ábrázolja %-ban. Spanyolor-

szágban az EU-28 átlagánál 

4,8%ponttal alacsonyabb arányban 

költenek a fekvőbeteg ellátásra, 

3,1%ponttal az egészségügy termékek-

re, főként gyógyszerekre és megelő-

zésre, adminisztrációra. A járóbeteg 

ellátás ráfordításai 7,2%ponttal meg-

haladják az EU átlagot 
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Magán finanszírozásban: 

Magán finanszírozásban (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor 
fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi 22,1%-ának a biz-
tosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 2,9%-át tették ki. A 
spanyol egészségügyi rendszerben hivatalosan nincs költségmegosztás, kivéve a 
gyógyszerek és a legtöbb protézis esetében. 

Magánbiztosítás:  

A különböző magánbiztosítások biztosítják az egészségügyi kiadások 5,8%-át. Az 
elsődleges magánbiztosításhoz tartoznak a közalkalmazottak, a lakosság 0,9%-a. A 
kölcsönösségi (mutual) alapjainak finanszírozását 70%-ban az állam, 30%-ban pedig 
a közalkalmazottak saját befizetéseiből biztosítják. A kiegészítő magánbiztosítások 
nem elterjedtek, a lakosság 12,5%-a veszi igénybe ezt a biztosítási formát. Ez a bizto-
sítási forma ugyanazokra a szolgáltatásokra nyújt fedezetet, mint az állami szektor, 
de a szolgáltatásokhoz gyorsabb hozzáférést és a betegek számára nagyobb választá-
si lehetőséget biztosít. 

Forrásallokáció 

Alap- és járóbeteg ellátás 

Spanyolország alapellátása állami finanszírozás alatt áll, és szolgáltatói többségük-
ben fizetésben részesülő közalkalmazottak. A zónákban működő alapellátó csopor-
tokban dolgozó háziorvosok fizetést kapnak, fejkvótával kiegészítve, ami a teljes 
fizetésük kb. 15%-át teszi ki. Az egyéni praxisban dolgozó háziorvosoknak fejkvóta 
alapon fizetnek Katalóniában az alapellátást magánszolgáltatók biztosítják. Az orvo-
sok kis pénzalapkezelő csoportjai számára a költségvetési allokációt bizonyos ténye-
zőkhöz (a lakosok kora, neme, földrajzi megoszlása, jövedelmi viszonyai) igazítják. 
A teljes költségvetés 5%-a bizonyos célkitűzések (egészségmegőrzés betegségmeg-
előzés) teljesülése esetén nyerhető el. 

A kórházak finanszírozása 

Jelenleg az állami kórházak finanszírozása többnyire a kórház és a regionális hatóság 
közötti szerződéskötések alapján, globális költségvetés szerint történik. A szerződé-
sekben foglalt célok teljesülését a vásárló szervezet a felek közötti megállapodások 
szerint rendszeresen ellenőrzi. Bár a szerződéses programok indikátorokon alapuló 
kiterjedt alkalmazása méltányosabb forrásallokációhoz vezet, a DRG-k általánossá 
válása még nem valósult meg. 
Néhány régió változtatott a finanszírozás technikáján. Az SNS-kórházak Katalóniá-
ban DRG-típusú finanszírozásra tértek át, helyenként ilyen alapon finanszírozzák a 
járóbeteg-ellátás keretében végzett jelentősebb sebészeti beavatkozásokat is, és 
szintén a DRG érvényes a nappali kórházi ellátásra, illetve a bonyolultabb kezelési és 
diagnosztikai eljárásokra. 

Egészségügyi szolgáltatások 

Járóbeteg-ellátás  

Spanyolország alapellátását, egy alapellátó (PHC) központokból és több-
szakterületet átfogó szakember-csoportokból álló rendszer képezi. 
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Az egészségügyi központok látják el többségükben az alapellátás szolgáltatásaival 
egy-egy alapvető egészségügyi zóna lakosságát. A központok általában több rende-
lőből állnak, és az ezekben dolgozó szakembercsoportok tagjai: háziorvosok, gyer-
mekorvosok, nővérek és szociális dolgozók. Vannak olyan egészségközpontok, ame-
lyekben fizioterápiát vagy fogászati ellátást nyújtó rendelés vagy alapvető laborató-
riumi és képalkotó diagnosztikai tevékenység is folyik. Ez a tevékenység azonban 
többnyire inkább a több központ betegeit átfogó centralizált ellátás keretében zajlik. 

Az alapellátás másik helyszíne a helyi orvosi rendelő (LMO), mely főként a kevésbé 
sűrűn lakott vidéki területeket látja el. Ezeken a területeken az egészségügy decent-
ralizált egységeiként több LMO is működik az alapellátás szolgáltatásait az idős la-
kosok számára is elérhetővé téve. A zóna nagyobb falvaiban található rendelőkben 
dolgozó háziorvosok és nővérek rendelési ideje bizonyos napokra vagy órákra korlá-
tozódik, és a szakemberek tevékenységüket rotációban folytatják a terület különbö-
ző lakosságcsoportjai részére. A rendelési időn kívül a sürgősségi ellátás centralizált 
formában érhető el a betegek számára. 

Az ország háziorvosai kapuőr-szerepet töltenek be, és ők jelentik az első kapcsoló-
dási pontot a lakosság számára az egészségügyi ellátáshoz. Ennek ellenére azonban - 
a beutalási rendszer hiányosságai miatt - sok beteg először a kórházak sürgősségi 
osztályait keresi fel. 

A járóbeteg szakellátás kórházakhoz integrált poliklinikákon történik, amelyekben 
az ellátást is többnyire a kórházi munkaerő biztosítja. 

Fekvőbeteg ellátás:  

A szakellátás a spanyol egészségügyi rendszer központi eleme. A speciális ellátás 
modelljei nagy eltéréseket mutatnak autonóm közösségek szerint. A kórházi kapaci-
tás többnyire - a népsűrűség figyelembevételével - ésszerűen oszlik meg a különbö-
ző autonóm közösségek között, így a legsűrűbben lakott vidékek rendelkeznek a 
legtöbb egészségügyi intézménnyel, központtal. A kórházak többsége állami tulaj-
donban van, a kórházi dolgozók közalkalmazottak. 
Az ellátottság fokát a privát szektor által (pl. Madridban vagy Katalóniában) felfede-
zett piaci lehetőségek is meghatározzák) 
A szektor legnagyobb problémái - bár történnek intézkedések az e-health fejlesztés-
re - az egészségügyi központokkal való együttműködés nehezítettsége, a betegek 
adatainak és diagnózisainak duplikációja, a kezelések késedelmessége, a hosszú vá-
rólisták és a sürgősségi felvételek nagy száma. Mindezzel együtt a lakosság megfele-
lőnek találja a fekvőbeteg-ellátás szolgáltatásait. 

Rehabilitáció és hosszú távú ellátás:  

Rehabilitációval az alapellátásban és a szakellátásban egyaránt foglalkoznak. Az 
alapellátó csoportok betegei főként központokba összpontosuló rehabilitációs szol-
gáltatásokat vehetnek igénybe.  
A hosszú távú ellátás szolgáltatáscsomagja a következőket tartalmazza: 

 a személyes autonómia előmozdítása és a segítségre szorulás megelőzése, 

 segítségnyújtás telemedicina révén, 

 otthoni segítségnyújtás, 
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 ápolási otthonok az életvitelükhöz segítségre szoruló idősek számára. 

 gondozóotthoni ellátás a fogyatékosság típusa szerint. 

Ezeket a szolgáltatásokat szociális központokból és szolgálatokból álló hálózat 
nyújtja a rászorulók számára. A hálózat részei állami intézmények, referenciaköz-
pontok, valamint akkreditációval rendelkező magán partnerközpontok. 
Az egészségügyben működő geriátriai és hosszú távú ellátást nyújtó ágyak száma 
2011-ben kb. 15 ezer, az ágyak kevéssel több, mint harmada volt állami tulajdonban. 
(MSSSI, 2012) Az autonóm tartományok szabadon rendelkezhetnek a hálózat terüle-
tükön való kialakításáról. A hálózaton kívüli, vagy családban nyújtott ellátás esetén 
biztosított pénzügyi juttatás is részét képezi a szolgáltatáscsomagnak. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A spanyol egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 3,8 fő volt. Az egy főre jutó orvos – beteg konzultációk 7,4 és az egy orvosra 
jutó orvos – beteg konzultációk becsült száma 1910 volt. Az 1000 főre jutó praktizáló 
ápolók száma 2012-ben 5,2 fő volt, egy orvosra 1,37 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Spanyolországban 
az ezer főre jutó kórházi ágyak száma 2012-ben 3 volt, ebből 0,4 a pszichiátriai, 2,3 a 
gyógyító ellátásban és 0,3 az egyéb ellátási formákban. Egymillió főre 14,8 MRI és 17,1 
CT berendezés jutott. Ezer főre vetítve 64,5 MRI és 75,7 CT vizsgálatot végeztek.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 250,9 fő, az átlagos kórház-
ban töltött idő pedig 9,2 nap volt. Magas az 100 000 főre jutó helyreállító műtétek 
száma is.   
 
 
 
 

 

 

 
Spanyolországban az ezer főre jutó kór-
házi ágyak a száma a legalacsonyabbak 
közé tartozik, ennek a mutatónak az 
értéke mindössze két országban alacso-
nyabb. Az egymillió lakosra jutó MRI 
berendezések száma és az ezer főre jutó 
MRI vizsgálatok száma a hetedik legma-
gasabb az EU-28 országai között, a CT 
berendezések száma a tizenhatodik, a 
CT vizsgálatok száma pedig a tizenhete-
dik.  
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Gyógyszerek 

Spanyolországban 2012-ben az egészségügyi kiadások 20%-át fordítják gyógyszerek-
re. A gyógyszer kiadások a GDP arányában 1,5%-ot értek el 2012-ben, ebből 1% volt a 
közkiadás és 0,5% a fogyasztók költségtérítése.  

A jogi szabályozást az Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium látja el, ugyan-
akkor a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Termékügyi Főigazgatóság határozza meg 
azt, hogy mely gyógyszerek részesülhetnek állami költségvetési támogatásban. Azok 
a gyógyszerek, amelyek nem bizonyulnak eléggé hatékonynak, negatív listára kerül-
nek. A főigazgatóság referenciaár rendszer alapján határozza meg a gyógyszerárakat 
a költség-hatékonyságot figyelembe véve. 2010-ig a referenciaár a gyógyszercsoport 
átlagárán alapult, azóta a csoportok legolcsóbb gyógyszerének árát veszik alapul. 

 2012 júniusában 456 gyógyszer került negatív listára, és a megszorító intézkedések 
értelmében a gyógyszerek árához jövedelemfüggő hozzájárulást vezettek be, egyben 
visszavonták a nyugdíjasok co-payment alóli mentességét. 

A jövedelemfüggő co-payment mértéke a következő: 

- a kiskereskedelmi ár 60 százaléka 100 000 euró/éves jövedelem felett, 
- 50 százaléka 18 000 és 100 000 euró közötti éves jövedelem esetén, 
- 40 százaléka 18 000 euró/év alatt, 
- 10 százalék nyugdíjasok számára 100 000 euró/év alatt. 

A kifizetésekre a következő küszöbértékek érvényesek: 

- a krónikus betegek számára kiszolgáltatott vény nélküli gyógyszerekre a kiskereske-
delmi ár maximum 10 százaléka számítható fel, 

- a nyugdíjasok havi kiadásaira visszatérítés jár 18 000 euró/év alatti járandóság esetén 
- 8,14 euró felett, 
- 18 000 és 100 000 euró/év esetén 18,32 euró felett, 
- 100 000 euró/év felett 61,08 euró felett. 

A co-payment alól mentesülnek a szociális segélyezettek, az adómentes nyugdíjban 
részesülők, a segélyben már nem részesülő munkanélküliek, a munkahelyi balesetet 
szenvedettek. Hasonló co-payment-értékek érvényesek az orthoprosthetikai és az 
étrend kiegészítő termékekre és a nem sürgősségi betegszállításra. 

 

Spanyolországban az ezer főre jutó kór-

házi elbocsájtások száma alacsonyabb a 

(17. az országok rangsorában), de az 

átlagos kórházban töltött idő az ötödik 

legalacsonyabb. A helyreállító beavatko-

zások száma a csípőprotézisek esetében 

a hatodik legmagasabb (száz ezer főre 

230,3) a több esetben az átlagkörül ala-

kultak 2012-ben.   
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A gyógyszerelés költség-hatékonyságát előmozdító intézkedések között szerepel a 
gyógyszerek kiszerelésének a szokásos adagoláshoz és a kezelések szokásos idejéhez 
való igazítása, az aktív hatóanyag alapján történő gyógyszerrendelés kötelezővé téte-
le, és az olcsóbb gyógyszerváltozatok kiszolgáltatásának előírása a kiskereskedők 
számára. 

Spanyolországban 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 513 meghatározott adag 
gyógyszert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek hasz-
nálata a legmagasabb, 270 adag naponta ezer főre vetítve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spanyolországban az ezer főre jutó 
meghatározott adag gyógyszerhasz-
nálat az EU-28 átlaga körül alakul. Az 
átlag alatt marad a Cephalosporin és 
quinolone aránya az összes felírt an-
tibiotikumhoz képest (a mutató érté-
ke 7), ennek használata csak egy or-
szágban alacsonyabb (Dániában) 
valamint a vérnyomáscsökkentő sze-
rek használata, ennek aránya 14 or-
szágban magasabb. Viszonylag maga-
sabb (a 6. legmagasabb) az antidep-
resszánsok használata.  
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Svédország 
 

A népesség egészségi állapotának bemutatása 

Svédország lakónépessége 1960-tól 2012-ig folyamatosan nőtt 7.485 ezer főről, 9.519 
ezer főre. 2010 után a népesség növekedésének üteme mérséklődött.  A 65 éven felüli 
népesség aránya 1960-tól folyamatosan emelkedett, az 1960. évi 11,7%-ról 2012. évi 
18,8%-ra. Svédország születési mutatói az európai trendektől eltérően alakultak:  

 a teljes termékenységi arányszám (reprodukciós együttható) értéke, 1960-tól 
2,2-ről 1980-ra 1,68-ra csökkent, majd 1990-re 2,14-re emelkedett, 2000-ig is-
mét lecsökkent 1,55-re. 2010-re 1,98-ra nőtt, ezt követően 1,9 feletti szinten 
stagnált 2012-ig; 

 a nyers élveszületési arányszám (ezer főre vetítve) értéke, 1960-ban 13,7 volt, 
2000-ben 10,2-re csökkent, majd ezt követőn 12 körüli értéken stagnált.  

Svédországban 1990-ben a születéskor várható élettartam (LE) 77,7 év volt, 2012-re 
mutató értéke 82,8 évre emelkedett. A férfiaknál a mutató értéke 2012-ben 79,7 év, a 
nők esetében 83,6 év volt. A a nőknél 70,7 év, a férfiaknál 70,9 év volt. 65 éves kor-
ban az LE mutató értéke 2012-ben a férfiaknál 14,6 a nőknél 18,5 év, a HLY értéke a 
férfiaknál 3,5 év, a nőknél 3,1 év.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország az összes és az egyes halálozási okok szerinti 100 ezer főre jutó halálozási 
arányszámai az EU átlag alatt maradnak. A teljes halálozási arányszám 27,4%ponttal 
a szívbetegség 33%pontal, a stroke következményeként kialakult halálozási arány-
számok 30,81%ponttal alacsonyabbak az EU átlagánál. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Svédországban a születéskor várható 

élettartam az EU-28 országai közül a 4. 

legmagasabb, a férfiak esetében a 2. a 

nőknél pedig a 8.  Ugyancsak magas a 

születéskor várható azon évek száma, 

amelyben az egészségi állapot tartósan 

nem korlátozza a mindennapi tevékeny-

ségek végzését (HLY) a férfiaknál és a 

nőknél egyaránt a vizsgált országok kö-

zül a legmagasabb. Ezzel ellentétben a 

mutatatók 65 éves korban várható értéke 

a legrosszabbak közé tartozik, az orszá-

gok között a 24 – 29. helyre sorolódik. 

 
 

 

Svédország halálozási mutatói az átlagnál 

kedvezőbbek. A 100 ezer főre jutó 965,7-

es teljes halálozási szám valamint a daga-

natos megbetegedésekből bekövetkező 

238 száz ezer főre jutó halálozások száma 

a negyedik legalacsonyabb a vizsgált 

országok közül. A szív és érrendszeri 

megbetegedésekből valamint a stoke 

miatt bekövetkező halálozások száma az 

EU-28 országaival összehasonlítva 10 

illetve a 14.   
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Az egészségügyi állapot szubjektív megítélése tekintetében, a felmérések alapján 
Svédországban az emberek az EU-28 átlagához viszonyítva kedvezőbben ítélik meg 
saját helyzetüket. A felmérések alapján 15,9%ponttal többen vélik úgy, hogy az 
egészségi állapotuk nagyon jó, és 6,7%ponttal kisebb arányban rossznak. Alacso-
nyabb azok aránya is, akik saját megítélésük szerint krónikus megbetegedésben 
szenvednek vagy tartós egészségügyi problémával küzdenek és magasabb azok ará-
nya, akik szerint az egészségi állapotuk nem korlátozza őket a mindennapi, általá-
nos jellegű tevékenységek végrehajtásában. 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD 
Egészségügyi pillanatképe 6 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait. A felnőttek (15 év felettiek) 23,2%-a napi rend-
szerességgel dohányzott 2012-ben. A rendszeresen dohányzók aránya 2002-höz vi-
szonyítva 4,4%-kal csökkent. A férfiak és nők dohányzási szokásaiban jelentősek a 
különbségek, a férfiak 27,9%-a dohányzik, a nők 20,2%-a. A felnőtt korú népesség 
egy főre jutó alkohol fogyasztása 2012-ben 7,3 liter volt. Az alkohol fogyasztás, 1980-
hoz viszonyítva 0,5 literrel emelkedett.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

A 2012-t megelőző 12 hónapban a 15 – 34 éves korú 9,1 %-a használt valamilyen kábí-
tószernek minősülő készítményt. Legelterjedtebb a kannabisz használat, a vizsgált 
népesség 6,9 %-a fogyasztotta a vizsgált időszakban. A testtömeg index alapján 

  
Egészségügyi állapot 16 éven felüliek 
saját bevallás szerint: 1=jó, nagyon jó, 
2=megfelelő, 3=rossz vagy nagyon rossz; 
Betegség 16 éven felüliek saját bevallás 
alapján: 1=nincs tartós betegsége, 3= 
tartós betegség vagy egészségügyi prob-
léma; 
Korlátozottság általános tevékenységek-

ben 16 éven felüliek saját bevallás alap-

ján: 1=nincs, 2=korlátozott, 3= súlyosan 

korlátozott) 

 

 
 

 

 Svédországban az amfetamin használat 
(a 15 éven felüli népesség 1,5%-a használ-
ta a megkérdezést megelőző 12 hónap-
ban, 21. legmagasabb a fogyasztása) kivé-
telével a vizsgált kockázati tényezők 
mutatóinak értéke az EU-28 átlaga alatt 
van. Az átlagot közelíti a kokain haszná-
lata (1,2% a rangsorban 16.). Az ország-
ban a legalacsonyabb a napi rendszeres-
séggel dohányzók aránya, a második 
legalacsonyabb az egy főre jutó alkohol 
fogyasztás, és a túlsúlyosak aránya a 
negyedik legalacsonyabb. 
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számított elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 11,8% volt 2012-ben, a mutató 
értéke 1,5%ponttal emelkedett a 2002. évhez viszonyítva.  

 

AZ EGSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Svédország egészségügye kötelező adózási rendszeren alapul. Az egészségügyi rend-
szer három szinten szerveződik: országos, regionális (megyei) és helyi. Az egészség-
ügyi rendszer alapját a megyei tanácsokon, illetve regionális tanácsokon keresztül 
működő regionális szint képezi. Svédországban 17 megyei tanács és 4 regionális tes-
tület) - a továbbiakban: 21 megyei tanács -, és 290 helyi önkormányzat működik. 
(Gotland regionális testület és helyi önkormányzat is egyben.) Országosan az egész-
ségügy irányítása az Egészségügyi és Szociális Minisztérium feladata. A decentrali-
záció kulcsfontosságú tényező a svéd egészségügy szervezésében és irányításában. A 
megyei tanács és az önkormányzat számottevő autonómiát élvez a központi kor-
mányzattal szemben. A központi kormányzat feladata alapelvek és irányelvek kidol-
gozása az ellátásra vonatkozóan, valamint az egészségügyi ellátás politikai napirend-
jének kialakítása. A központi kormány törvényeket és rendeleteket alkot a Svéd He-
lyi Önkormányzatok és Régiók Szövetségével (SALAR) egyetértésben, amely a me-
gyei tanácsokat és helyi önkormányzatokat képviseli. 

Egészségügyi kiadások 

Svédországban 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 
9,6%-át (az EU-28 országi közül a hetedik legmagasabb szint), az összes kormányza-
ti kiadások 15%-át fordították. Az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege 3.083 
euró volt. 2000-től 2009-ig az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan 
emelkedtek, évente átlagosan 3,4%-kal, 2010 – 2012 között évente átlagosan 1,4%-kal.  

Forrásgyűjtés 

Az egészségügyi kiadások fedezetének 81,3%-át köz-, 18,7%-át magán finanszírozás-
ból biztosítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Állami finanszírozás: Az állami kiadások aránya 2011-ben az összes egészségügyi 
kiadás mintegy 82 százaléka volt. Az egészségügyi ellátás legnagyobb hányadát, 
mintegy 81,2 százalékát a megyei tanácsok adóbevételeikből finanszírozzák, a helyi 

 

 
 A mellékelt diagram az egészségügyi kiadá-
sok, szolgáltatások közötti megoszlását 
ábrázolja %-ban. Svédországban (Portugália 
után) a második legmagasabb a járóbeteg 
ellátásra fordított kiadások aránya, a fekvő-
beteg ellátás kiadásai az EU-28 átlaga körül 
alakultak 2012-ben. Az egészségügyi termé-
kekre (főként gyógyszerre) történő kiadások 
aránya 7,7%ponttal (a negyedik legalacso-
nyabb) kisebb az EU-28 átlagánál,     
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önkormányzat 8 százalékban, a kormány pedig 2 százalékban járult hozzá a kiadá-
sokhoz. 
 
Kötelező biztosítás: Svédországban a társadalombiztosítás azt a jövedelemveszte-
séget kompenzálja, amikor a személy képtelen munkából eltartani magát, például 
betegség vagy gyermekgondozás miatt. A társadalombiztosítást a Svéd Társadalom-
biztosítási Ügynökség adminisztrálja. Az Ügynökséget elsősorban a munkáltatók (ill. 
önfoglalkoztatottak) járulékaiból finanszírozzák. A társadalombiztosítási juttatások 
a következőket foglalják magukba: táppénz, szülői támogatás, alapvető öregségi 
nyugdíj, kiegészítő nyugdíj, gyermektámogatás, jövedelemtámogatás, lakhatási tá-
mogatás. 
 
A finanszírozás megoszlása a finanszírozás típusa szerint 

 

Magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevétele-
kor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az egészségügyi kiadások 
17,4%-ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a teljes háztartási kiadások 
3,3%-át tették ki. A hozzájárulások 10,3%-át gyógyászati segédeszközökre, 31,4%-át 
gyógyszerekre, 26,2%-át fogászati kezelésre és 31,6%-át kórházi kezelésre fizették ki 
2012-ben.  Svédországban a magán háztartások out-of-pocket kiadásokkal vesznek 
részt az egészségügy finanszírozásában. Minden megyei tanács maga határozza meg 
a készpénzfizetések rendjét a járóbeteg ellátásban, bár a parlament felső határt álla-
pított meg az állampolgárok éves kifizetéseire. A szolgáltatást igénybevevőknek 
hozzájárulást kell fizetnie: 

 Alap és járóbeteg-ellátásban 2013-ban az alapellátó orvossal való konzultáció 
díja 120-200 svéd korona, a szakorvosi konzultáció 200-350 svéd korona me-
gyei tanácstól függően. 

 A kórházi tartózkodási díja napi 80 svéd korona. 

 A 20 év alattiak majdnem minden megyei tanács esetében mentesülnek az 
egészségügyi díjak alól. Az idősek és rokkantsággal élők havonta maximum 
1780 svéd koronát fizetnek a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatá-
sokért. 

 A fogászati ellátás, valamint a gyógyszerek co-paymentjét országosan hatá-
rozzák meg. A 20 év alattiak számára az állami fogászati ellátás ingyenes. A 
20 év fölöttiek (korcsoporttól függően) 150-300 korona közötti fix összegű 
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éves támogatásban részesülnek a megelőző fogászati ellátásokra. A többi fo-
gászati ellátás esetében 12 hónapos perióduson belül a 20 év fölöttiek a szol-
gáltatások teljes költségét fizetik 3000 koronáig, 3000-15000 korona között a 
felét, 15000 korona fölött pedig a 15 százalékát. A kompenzáció szintjét a 
minden egyes fogászati eljárásra meghatározott referencia-árak alapján kal-
kulálják. A szolgáltatókat arra kötelezik, hogy árlistát biztosítsanak saját ára-
ikról és az államilag meghatározott referencia-árakról. A felírt gyógyszerek 
esetében éves szinten 1100 svéd koronáig a gyógyszerek teljes költségét kell 
fizetni, ami fölött a támogatás fokozatosan 100 százalékra emelkedik. 

 

Az egyéni költségeket költségplafon limitálja, melynek mértéke éves szinten 1100 
svéd korona az egészségügyi vizitekre. A felírt gyógyszerekre vonatkozó plafon fel-
nőttek számára éves szinten 2200 korona. Külön 2200 svéd korona összegű éves pla-
fon van érvényben az egy családhoz tartozó gyermekek gyógyszerköltségeire. Egyes 
vényköteles, illetve a vénymentes gyógyszerek esetében azonban a teljes árat kell 
fizetni. A fogászati ellátás díjaira vonatkozóan nincs plafon. 

Magánbiztosítás: Az önkéntes magánbiztosítás igen korlátozott, és elsősorban a 
foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, mivel az esetek 90 százalékában a 
munkaadók fizetik, hogy elkerüljék a hosszú idejű táppénz fizetését. 2012-ben a la-
kosság mintegy 4 százaléka (az összes foglalkoztatott kb. 10 százaléka) rendelkezett 
önkéntes magánbiztosítással. 

Forrásallokáció: 

Alap- és járóbeteg ellátás 

Az alapellátásban az állami és magán szolgáltatók egyaránt fejkvóta finanszírozás-
ban részesülnek. Ennek mértéke változó, a legtöbb megyei tanács esetében az alap-
ellátó szolgáltatók teljes költségvetésének 80 százalékát alkotja (de pl. Stockholm 
megyei tanácsban kb. 40 százalékot). A fennmaradó hányadot (általában kb. 20 szá-
zalék) a szolgáltatás alapú díjazás, ill. meghatározott célok (pl. betegelégedettség, 
országos regiszterekben való regisztráció, a megyei tanács gyógyszerészeti bizottsá-
ga ajánlásainak való megfelelés) teljesítése esetén a teljesítmény alapú díjazás teszi 
ki. 

A kórházak finanszírozása  

A kórházak finanszírozásában is érvényesül a megyék jelentős autonómiája. 1996-tól 
vezették be a fekvőbeteg ellátásban az esetalapú DRG-finanszírozást (NordDRG), 
amelyet ár- vagy költségplafonnal, illetve minőség elemekkel kombinálnak. 2004-
ben kezdetét vette az a projekt, melynek célja a DRG kiterjesztése a járóbeteg-
ellátásra (SK-OP projekt). Mivel a NordDRG bevezetése a megyei tanácsok számára 
önkéntes volt, jelentős különbségek vannak a DRG-finanszírozásban. Egyes kompli-
kált eseteknél, melyek költsége túllépi az egy esetre jutó átlagos költséget, a finan-
szírozást napok szerinti kifizetésekkel egészítik ki. A kifizetések – a kifizetés módjá-
tól függetlenül – teljes költségen alapulnak. Egyes megyei tanácsok minőség alapú 
díjazást is bevezettek az elmúlt években, melyek a kórházi kifizetések mintegy 4 
százalékát teszik ki. Célkitűzéseket határoztak meg, elsősorban a várakozá időkre, 
preventív ellátásra, betegbiztonságra, főbb betegségek klinikai indikátoraira vonat-



90 
 

kozóan, amelyek nem teljesítése esetén a kórházi kifizetések egy részét visszatartják. 
Összességében véve a fekvőbetegek mintegy 90 százaléka DRG-csoportosítás alá eső 
kezelésben részesül, és 65 százalék a DRG finanszírozás aránya. A járóbeteg-
ellátásban ezek az arányok: 80, illetve 30 százalék. 

 

Egészségügyi szolgáltatások 

Alap ellátás, járóbeteg-ellátást 

Svédországban az alapellátás gyógyító és megelőző szolgáltatásokat nyújt. A lakos-
ság alapellátását a megyei tanácsok tulajdonában lévő, vagy magántulajdonú körzeti 
egészségügyi központok, illetve vállalkozó magánorvosok biztosítják. Az egészség-
ügyi központokban általános orvosok, ápolónők, szülésznők, fizioterapeuták, pszi-
chológusok és bizonyos esetekben szakorvosok – gyermekorvosok és nőgyógyászok 
– látják el a betegeket. Minthogy a svéd egészségügy erősen decentralizált, így az 
alapellátás és az alapellátó központok szervezete is változhat megyéről megyére. Az 
alapellátás leggyakoribb formáját a 4-6 alapellátó orvosból és egyéb egészségügyi 
szakemberekből álló csoportpraxisok képezik. Az egy alapellátó orvosból álló ma-
gánpraxisok ritkán fordulnak elő. Egyre elterjedtebb, hogy a megyei tanácsok szol-
gáltatásokat vásárolnak a magán egészségügyi szolgáltatóktól. A megyei tanácsok 
által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások 10 százalékát magán ellátók nyújtják. 
Egyezmény garantálja, hogy ilyen esetekben a betegekre azonos szabályozások vo-
natkozzanak, és azonos díjakat fizessenek, mint az önkormányzati egészségügyi in-
tézményekben. Minden olyan állami vagy magán szolgáltató (egészségügyi köz-
pont), amely megfelel a megyei tanács követelményeinek, egyenlő feltételekkel jo-
gosult állami támogatásra a megyei tanácstól. Összesen mintegy 1100 alapellátó köz-
pont működik az országban, melyeknek kb. egyharmada magántulajdonban műkö-
dik. Az alapellátás Svédországban formálisan nem rendelkezik kapuőri funkcióval, 
és a betegek beutaló nélkül, közvetlenül fordulhatnak szakorvoshoz. A járóbeteg-
szakellátás a kórházak járóbeteg rendelőin keresztül történik. 

Fekvőbeteg ellátás:  

Svédországban a fekvőbeteg-ellátás több szintre oszlik. Az országban működő álla-
mi kórházak két nagy csoportra oszthatók: regionális kórházakra és megyei kórhá-
zakra. Összesen mintegy 70 megyei kórház működik Svédországban, melyek kb. 
kétharmada aktív kórház. Az aktív kórházak 24 órás ellátást kínálnak, és nagyobb 
számú klinikai kompetenciával rendelkeznek, mint a helyi kórházak. Mivel számos 
megyei tanács kicsi ellátási területtel rendelkezik, 6 egészségügyi régiót alakítottak 
ki a fejlettebb ellátás biztosítására. Az egyes régiók átlagosan több mint 1 millió fő 
számára biztosítanak szakellátást. 

Rehabilitáció és hosszú távú ellátás:  

Az idősek hosszú távú ellátásának, a rokkantsággal élők támogatásának, az otthon-
ápolási és rehabilitációs szolgáltatásoknak a megszervezése és finanszírozása a helyi 
önkormányzatok felelőssége. Ugyanakkor a megyei tanácsok felelősek e betegek 
egészségügyi ellátásáért. Ez okoz némi problémát az ellátás koordinációjában, 
melynek fejlesztése évek óta napirenden szerepel. Az ellátási tervek is a szolgáltatá-
sok koordinációjának fejlesztésére irányulnak. A kórházi ellátást követően a kezelő-
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orvos (szociális ellátókkal, egyéb járóbeteg szolgáltatókkal és a beteggel együtt) ellá-
tási tervet dolgoz ki a rehabilitációra. Az ellátási terv kidolgozását követően a beteg 
ellátásának felelőssége a helyi önkormányzatra hárul. Állami és magán ápolási ott-
honok, valamint otthoni ellátást biztosító szolgáltatók is működnek Svédországban. 
A magán ápolási otthonok száma fokozatosan növekedett, de számuk önkormány-
zatonként eltérő. A magán szolgáltatókat rendszerint szerződések alapján finanszí-
rozzák, közbeszerzési eljárást követően. Az állami, ill. magán ápolási otthonban tör-
ténő ellátásra való jogosultság szükségleten alapul, melyről az adott önkormányzat 
dönt. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

A svéd egészségügyi rendszerben 2012-ben, az 1000 főre jutó praktizáló orvosok 
száma 3,9 fő volt. Az egy főre jutó orvos – beteg konzultációk száma 3 és az egy or-
vosra jutó orvos – beteg konzultációk becsült száma 735 volt. Az 1000 főre jutó prak-
tizáló ápolók száma 2012-ben 11,1 fő volt, egy orvosra átlagosan 2,83 fő ápoló jutott.  

Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

Az OECD a tárgyi feltételek bemutatásához öt indikátort használ. Svédországban az 
ezer főre jutó korházi ágyak száma 2012-ben 2,6 volt, ebből 0,5 a pszichiátriai, 2,3 a 
gyógyító ellátásban és 0,2 a hosszútávú gondozásban. A többi mutatóra az OECD és 
az EUROSTAT nem közölt adatokat.  

 
Az egészségügyi rendszer fontosabb működési mutatói 

2012-ben az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások száma 162,5 fő, az átlagos kórházban 
töltött idő pedig 2,3 nap volt. Magas az 100000 főre jutó helyreállító műtétek száma 
is.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyógyszerek 

Svédországban a Gyógyászati Termékek Ügynöksége (Läkemedelsverket) felelős a 
gyógyszerek és gyógyászati termékek kifejlesztésének, gyártásának és értékesítésé-
nek szabályozásáért és felügyeletéért. A forgalomba hozatal előtt minden gyógyszert 
engedélyeztetni és regisztráltatni kell ennél a hatóságnál. Emellett az Ügynökség 
felelős a gyógyszerekről való tájékoztatásért, klinikai kísérletek engedélyezéséért, a 

Az ezer főre jutó kórházi elbocsájtások 

száma és az átlagos kórházban töltött idő 

Svédországban az EU-28 átlagánál lényege-

sen alacsonyabb, az országok sorrendjében 

a 18. illetve a 28. legalacsonyabb érték. A 

helyreállító műtétek száma az átlagot meg-

haladja: a szürkehályog műtétek százezer 

főre jutó száma 2012-ben 98 volt (a mutató 

értéke a 6. legmagasabb), a csípőprotézis 

beültetések száma 241,7 (a mutató értéke a 

3. legmagasabb), a térdprotézise beülteté-

sek száma 139,7 (a mutató értéke a 8. leg-

magasabb) volt. 
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természetes orvoslás engedélyezéséért és ellenőrzéséért. Az Országos 
Gyógyszertámogatási Keretbe tartozó gyógyszerek listáját 2002 óta a Fogászati és 
gyógyszerészeti Támogatási Ügynökség (TLV) határozza meg, amely a vényköteles 
és kórházi gyógyszerek technológia-értékelését is végzi. A vényköteles gyógyszerek-
re vonatkozóan értékalapú árazást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a gyógyszer 
árának a társadalmi hasznát/értékét kell tükröznie, nem a termelés határköltségét 
vagy a más országok által alkalmazott árakat. A fekvőbeteg gyógyszerek esetében a 
kórházak a kedvezményeket közvetlenül a szállítókkal tárgyalják meg. 
1970-től 2009-ig a gyógyszerek kiskereskedelmét az állam által irányított Apoteket 
AB nevű vállalat végezte. 2009. július 1-től azok, akik engedélyt kapnak a Gyógyásza-
ti Termékek Ügynökségétől, részt vehetnek a gyógyszerek és gyógyászati termékek 
kiskereskedelmében. A gyógyszertárakat arra kötelezték, hogy minden vényköteles 
gyógyszer elérhetőségét 24 órán belül biztosítaniuk kell. 2011-ben kb. 1200 gyógy-
szertár működött az országban, melyek vényköteles és vénymentes gyógyszereket 
forgalmaznak, és a gyógyszertárakat 13 cég működteti. Az Apoteket AB továbbra is a 
gyógyszerpiac egyik fő szereplője, a gyógyszertárak mintegy 30 százalékát működte-
ti. 
2002 óta kötelező az orvosi szempontból egyenértékű gyógyszerek generikus helyet-
tesítése (a Gyógyászati Termékek Ügynöksége dönt arról, mely termékek helyette-
síthetőek egymással). A gyógyszertárnak az elérhető legalacsonyabb áru generikus 
készítményt kell kiadnia, függetlenül a márkanévtől, amit az orvos a receptre felírt. 
Az orvosok ellenezhetik a helyettesítést orvosi okokból, de ez ritkán fordul elő. 
Amennyiben a beteg visszautasítja a generikus terméket, akkor ki kell fizetnie a ge-
nerikus termék és a drágább gyógyszer közti árkülönbözetet. 

Svédországban 1000 főre vetítve naponkénti átlagban 591 meghatározott adag 
gyógyszert fogyasztanak. A gyógyszerek közül a vérnyomáscsökkentő szerek hasz-
nálata a legmagasabb, 362 adag naponta ezer főre vetítve.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

Az országban az átlagnál magasabb az 

antidepresszánsok használata, 1000 

főre vetítve 81 adag naponta, ez a 

harmadik legmagasabb érték az EU-

28 országa közül. A vérnyomáscsök-

kentő szerek fogyasztása az átlag 

körüli, a 10. legmagasabb érték. Az 

összes többi gyógyszer esetében az 

1000 főre jutó napi adagszám lényeges 

az átlag alatt marad.  
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Magyarország 
 
Magyarország esetében azt a megoldást választottuk, hogy a bemutatott országokkal 
és az EU-28 átlagával hasonlítjuk össze az ország egészségi állapotára, kockázati té-
nyezőire, az egészségügyi rendszerre, szolgáltatásokra jellemző legfontosabb statisz-
tikai adatokat.  

Gazdasági, demográfiai háttér 

Magyarországon 2012-ben 16 996 euró volt, az EU-28 súlyozott átlagától 8 660 euró-
val alacsonyabb, annak 66,2%-a. EU-28 országai között az egy főre jut GDP-je a 24. a 
vizsgált országok között egyedül Romániát előzi meg. A bemutatott országok közül 
Ausztria (az EU-28 között a második legmagasabb), Svédország (az EU-28 között az 
ötödik legmagasabb) Németország (az EU-28 között a hetedik legmagasabb) és 
Franciaország (az EU-28 között a tízedik legmagasabb) egy főre jutó GDP-je haladja 
meg az EU átlagát. Ausztriához viszonyítva Magyarország egy főre jutó GDP-je an-
nak 51,3%-a, Németországnak 53%-a, Franciaországnak 61,3%-a, Svédországnak 
52,8%-a. 
Dinamikáját tekintve Magyarországon a GDP 2000-ben 6,6%-kal és 2011-ben 1,2% 
csökkent, a többi időszakban, kisebb mértékben (1,2-1,9% között) emelkedett. Ösz-
szességében azt mondhatjuk, hogy az ország GDP-je 2012-re sem érte el a 2007-es 
szintet, attól 1,6%-kal maradt el. A vizsgált 8 ország közül 2007-hez viszonyítva 2012-
re Franciaország GDP-je csökkent 1,1%-kal és Spanyolországé 8,8%-kal, a többi or-
szágé emelkedett. Közülük a később csatlakozóké sokkal dinamikusabban. 

2. ábra: Az egy főre jutó GDP euróban és a GDP változása 2012-re 2007-hez viszonyítva %-ban. 

 

A vizsgált országok lakónépességének száma jelentősen eltér egymástól, az összeha-
sonlítás során a lakosságszám változását és a 65. év feletti népesség arányát vizsgál-
tuk. Az EU-28-hoz tartozó országok teljes lakónépessége 2000-2012. év között 0,2%-
kal emelkedett.  Húsz országban különböző népességnövekedés nyolcban népesség-
csökkenés következett be.  
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3. ábra: a lakónépesség számának csökkenése 2010-2012 között %-ban, és a 65 év felettiek aránya a lakónépességből 
%-ban 

 

Az összehasonlításban bevont országok közül Spanyolországban nőtt legmagasabb 
mértékben a lakónépesség száma 16,2%-kal (a negyedik legmagasabb mértékben) és 
Romániában csökkent a legnagyobb mértékben 10,5%-kal (a mutató értéke a 25. az 
országok rangsorában. Magyarország lakónépessége 2012-ben 9 920 ezer fő volt, 
2000. év és 2012. év között 52 ezer fővel, 2,8%-kal mérséklődött, a mutató értéke a 21. 
legkedvezőtlenebb az országok rangsorában. 
A 65 év felettiek aránya Magyarországon 2012-ben 16,9%-volt, ez 0,1%ponttal alacso-
nyabb az EU-28 átlagánál. Ez az arány a tizenhetedik legmagasabb az EU-28 orszá-
gai között. Az összehasonlításba bevont országok közül Németországban a legmaga-
sabb a mutató értéke, 21% (az EU országai között is ez az érték a legmagasabb), a 
legkisebb Szlovákiában, 12,8% (Írország után a legalacsonyabb). 

A teljes termékenységi arányszám olyan hipotetikus mutató amely, azt fejezi ki, 
hogy egy szülőképes korú nő, az adott év születési arányszámait figyelembe véve 
élete során hány gyermeket szülne. A reprodukciós szint akkor maradna fenn, ha a 
mutató értéke eléri a 2,3-et. Ez alatt az adott területen a népesség száma csökken, ha 
a természetes fogyást a bevándorlási többlet nem ellensúlyozza.  Az EU-28-hoz tar-
tozó országainak teljes termékenységi arányszáma 1,56. Az összehasonlításban be-
vont országok közül a mutató értéke Franciaországban a legmagasabb (a mutató 
értéke 2,0 az országok sorrendjében csak Írország előzi meg), a legalacsonyabb Spa-
nyolországban (a mutató értéke 1,32 az országok sorrendjében a huszonhatodik 
Lengyelországot és Portugáliát megelőzve). Magyarországon a teljes termékenységi 
arányszám 1,34 (Szlovákiával megegyező) az országok sorrendjében a huszonnegye-
dik. 
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4. ábra: A teljes termékenységi (2012) és az ezer főre jutó születések valamint halálozások száma (2012) 

 

Az EU-28-hoz tartozó országaiba átlagosan az ezer főre jutó születések száma 10,5 az 
ezer főre jutó halálozások száma 9,5. Az összehasonlításba bevont országok közül 
Franciaországban a legmagasabb a születések és legalacsonyabb a halálozásoké (12, 
az országok sorrendjében a harmadik legmagasabb – Írországot és az Egyesült Ki-
rályságot megelőzve – illetve a halálozási arány értéke 8,7 az országok sorrendjében 
a legalacsonyabb). A születések száma a vizsgált és az EU-28 országai közül is Né-
metországban a legalacsonyabb (a mutató értéke 8,4), de az alacsony ezer főre jutó 
halálozási arány a természetes fogyást mérsékelni tudja. Magyarországon a születé-
sek száma a legalacsonyabbak közé tartozik (a mutató értéke 9,1 az országok sor-
rendjében a huszonegyedik legalacsonyabb) és a halálozások száma magas (a muta-
tó értékek 14,9 az országok sorrendében a huszonnegyedik legmagasabb. 

Az ország egészségi állapotát jelző indikátorok 

Várható élettartam és születéskor várható azon évek száma, amelyben az egészségi 
állapot tartósan nem korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését: 

Magyarországon 2012-ben a születéskor várható élettartam (LE) 75,3 év, a nők ese-
tében 78,7 a férfiak esetében 71,1 év volt. A mindhárom mutató értéke EU-28 orszá-
gok átlaga alatt marad (EU átlag=79,2 év) 3,8 évvel, a nők esetében (EU átlag=82,2 
év) 3,5 évvel, a férfiak esetében (EU átlag=75,9 év) 4,8 évvel. A teljes lakónépességre 
vonatkozó várható élettartam a vizsgált országok között a legalacsonyabb, az EU-28 
országai között a huszonegyedik a rangsorban. A mutató értéke mind az összeha-
sonlításban bevont mind az EU-28 országai között Spanyolországban a legmaga-
sabb.  
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5. ábra: Várható élettartam (LE) és azon évek száma, amelyben az egészségi állapot tartósan nem korlátozza a 
mindennapi tevékenységek végzését (HLY) 

 

A születéskor várható azon évek száma, amelyben az egészségi állapot tartósan nem 
korlátozza a mindennapi tevékenységek végzését Magyarországon a nőknél 60,5 év, 
a férfiaknál 59,2 év volt. A nők esetében ezzel az értékkel az összehasonlításban be-
vont országok közül Németországot (HLY nők= 57,9 év), Romániát (HLY nők= 57,8 
év), és Szlovákiát (HLY nők= 53,1 év) előzi meg, az EU-28 országok rangsorában pe-
dig a tizenkilencedik helyen áll. Magyarországon a legkisebb a vizsgálatban bevont 
országok közül a HLY férfiak és nők közötti különbsége (1,3 év) és a férfiak HLY ér-
téke egyedül Németországban magasabb a nőkénél. A férfiak HLY értéke a vizsgá-
latban bevont országok között Magyarországon az ötödik az EU-28 országai között a 
huszadik legmagasabb. 
65 éves korban az LE mutató értéke Magyarországon 2012-ben a férfiaknál 13,6, a 
nőknél 18,5 év, a férfiaknál 2,1 évvel, a nőknél 0,7 évvel alacsonyabb az EU átlagánál. 
Az összehasonlításban bevont országok között mindkét érték a legkisebb (a nők 
esetében Svédországgal megegyezik az LE értéke), az EU-28 országok sorendjében a 
nők LE értéke a huszonnegyedik a férfiaké a huszonnyolcadik.  A HLY értéke a férfi-
aknál 5,3 év, a nőknél 6,4 év. A nők esetében a HLY értéke 2,5 évvel, a férfiak eseté-
ben 3 évvel marad el az EU átlagától. A vizsgálatban bevont országok között a nők 
HLY értéke csak Lengyelországét (HLY=5,5 év) és Svédországét (HLY=3,1 év) előzi 
meg, az EU-28 országainak a sorrendjében huszonharmadik. A férfiaknál a HLY ér-
téke csak Svédországénál ((HLY=3,5 év) az EU-28 országainak sorrendjében pedig a 
huszonhetedik. 

100 000 ezer főre jutó halálozások száma a halálozások oka szerint, ezer élve születés-
re jutó csecsemőhalandóság, koraszülöttek aránya az összes élve születésből: 

 Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedésekből bekövetkező száz-
ezer főre jutó halálozások száma 2012-ben 403,2 volt, az EU átlag 189,2%-a. 
Az összehasonlításba bevont országok közül a mutató értéke csak Szlovákiá-
ba magasabb (434,6), és az EU-28 országai közül pedig a huszonötödik leg-
magasabb érték. A vizsgált és az EU-28 országai közül egyaránt Franciaor-
szágban a legalacsonyabb a mutató értéke (55,6).  
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 Magyarországon a stroke miatt bekövetkező százezer főre jutó halálozások 
száma 2012-ben 161,7 volt, az EU átlag 126,4%-a. Az összehasonlításba bevont 
országok közül a mutató értéke a legmagasabb, és az EU-28 országai közül 
pedig a huszonkettedik legmagasabb érték. A vizsgált és az EU-28 országai 
közül egyaránt Franciaországban a legalacsonyabb a mutató értéke (51,2).  

 Magyarországon a daganatos megbetegedésekből bekövetkező százezer főre 
jutó halálozások száma 2012-ben 357,2 volt, az EU átlag 129,6%-a. Az összeha-
sonlításba bevont és az EU-28 országai közül egyaránt a mutató értéke egy-
aránt a legmagasabb. A vizsgált országok között Svédországban a legalacso-
nyabb a mutató értéke (238) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében a ne-
gyedik.  

 Magyarországon a tüdőrákból bekövetkező százezer főre jutó halálozások 
száma 2012-ben 90,1 volt, az EU átlag 163,2%-a. Az összehasonlításba bevont 
és az EU-28 országai közül egyaránt a mutató értéke egyaránt a legmagasabb. 
A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a mutató értéke 
(40,1) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében a harmadik.  

6. ábra: 100 000 ezer főre jutó halálozások száma a halálozások oka szerint, ezer élve születésre jutó csecsemőha-
landóság, koraszülöttek aránya az összes élve születésből (%-ban) 

 

 Magyarországon a közlekedési balesetből bekövetkező százezer főre jutó ha-
lálozások száma 2012-ben 8,9 volt, az EU átlag 115,6%-a.  Az összehasonlításba 
bevont országok közül a mutató értéke Lengyelországban (mutató érté-
ke=12,6, az országok rangsorában=27.) és Romániában (mutató értéke=12,7, 
az országok rangsorában=28.) magasabb, az EU-28 országai között rangsor-
ban a 18.  A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a muta-
tó értéke (3,6) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében a második.  

 Magyarországon az öngyilkosságból bekövetkező százezer főre jutó halálozá-
sok száma 2012-ben 24,6 volt, az EU átlag 182,2%-a.  Az összehasonlításba be-
vont országok közül a mutató értéke itt a legmagasabb, az EU-28 országai 
között rangsorban a 18.  A vizsgált országok között Spanyolországban a leg-
alacsonyabb a mutató értéke (6,7) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében 
a második.  
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 Magyarországon az ezer élve születésre jutó csecsemőhalandóság 2012-ben 
4,9 volt, az EU átlag 122,5%-a.  Az összehasonlításba bevont országok közül a 
mutató értéke csak Szlovákiában magasabb (a mutató értéke=5,8, az orszá-
gok rangsorában=25), az EU-28 országai között rangsorban a huszonnegye-
dik.  A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a mutató ér-
téke (2,6) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében az ötödik.  

 Magyarországon az ezer élve születésre jutó csecsemőhalandóság 2012-ben 
4,9 volt, az EU átlag 122,5%-a.  Az összehasonlításba bevont országok közül a 
mutató értéke csak Szlovákiában magasabb (a mutató értéke=5,8, az orszá-
gok rangsorában=25), az EU-28 országai között rangsorban a huszonnegye-
dik.  A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a mutató ér-
téke (2,6) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében az ötödik.  

 Magyarországon a koraszülöttek aránya az összes élve születésből 8,6volt, az 
EU átlag 126,4%-a.  Az összehasonlításba bevont országok közül a mutató ér-
téke itt a legmagasabb, az EU-28 országai között rangsorban a huszonhato-
dik.  A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a mutató ér-
téke (4,2) ez az érték az EU-28 országai sorrendjében a második.  

 

Saját bevallás alapján az egészségi állapot értékelése 

Magyarországon saját bevallás szerint a lakosság 16,1% vélte úgy, hogy az egészségi 
állapota rossz vagy nagyon rossz, ez az arány az összehasonlításban bevont országok 
közül itt a legmagasabb. Legalacsonyabb ez az arány Svédországban a legalacso-
nyabb, 4,3%. 
 
7. ábra: Saját bevallás alapján a z egészségi állapot értékelése 

 
Megjegyzés: saját bevallás alapján egészségi állapot rossz, tartós betegséggel,; vagy egészségügyi problémával 
rendelkezik; egészségi állapota a korlátozza a mindennapi tevékenységek végrehajtásában.  

Tartós betegséggel vagy egészségügyi problémával a magyar lakosság 36% rendelke-
zett, ez közül csak Franciaországban (36,6%) és Németországban magasabb (37%). 
Legalacsonyabb ez az arány Romániában a legalacsonyabb, 19,8%. 
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Egészségi állapota Magyarországon a lakosság 25,4%-át korlátozza a mindennapi 
tevékenységek elvégzésében ez az arány közül az ötödik legmagasabb. Legmagasabb 
Németországban (34,1%) és a legalacsonyabb Svédországban (15,6%). 

 

Az összehasonlításban bevont országok, korábbiakban ismertetett indikátorok sze-
rinti rangsora alapján egy ordinális rendezettségű indexet alakítottunk ki, amely 
komplex módon jellemzi az ország egészségi állapotát. Minél kisebb a mutató érté-
ke, annál kedvezőbbek az egészségi állapotot jellemző statisztikai adatok.  

8. ábra: Egészségi állapotot jelző indikátorok összevont mutatója 

 

 

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező befolyásolja. Az OECD 
Egészségügyi pillanatképe 9 szempont alapján vizsgálja és hasonlítja össze az egyes 
országok egészségügyi kockázatait: 

 Magyarországon a napi rendszerességgel dohányzók aránya 2012-ben 26,5% 
volt, az érték az EU átlagot mindössze 0,3%ponttal haladta meg.  Az összeha-
sonlításba bevont országok közül a mutató értéke itt a legmagasabb, az EU-
28 országai között rangsorban a huszonötödik legmagasabb.  A vizsgált or-
szágok között és az EU-28 országai között is Svédországban a legalacsonyabb 
a mutató értéke (13,1%). 

 Magyarországon az egy főre jutó alkoholfogyasztás 2012-ben 11,4 liter volt, ez 
az érték az EU átlag alatt 0,4 literrel.  Az összehasonlításba bevont országok 
közül a mutató értéke Ausztria (12,2liter) és Franciaország (11,8liter) után a 
harmadik legmagasabb, az EU-28 országai között rangsorban pedig a hu-
szonharmadik.  A vizsgált országok között Svédországban a legalacsonyabb a 
mutató értéke (7,3 liter) az EU-28 országai között a második.  

 Magyarországon a 15 év feletti népesség között az adatfelvételt megelőző 12 
hónapban a kannabiszt használók aránya 2012-ben 5,7% volt, az EU átlagánál 
3,8%ponttal alacsonyabb.  Az összehasonlításba bevont országok közül a mu-
tató értéke Románia (0,6%) után a második legalacsonyabb, az EU-28 orszá-
gai közötti rangsorban pedig a hatodik legalacsonyabb.  A vizsgált országok 
között Ausztriában a legmagasabb a mutató értéke 12,2% ez az érték az EU-
28 országai között a nyolcadik.  
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 Magyarországon a 15 év feletti népesség között az adatfelvételt megelőző 12 
hónapban a kokaint fogyasztók aránya 2012-ben 0,4% volt, az EU átlagánál 
0,8%ponttal alacsonyabb.  Az összehasonlításba bevont országok közül a mu-
tató értéke Lengyelország (0,3%) és Románia (0,2%) után a harmadik legala-
csonyabb, az EU-28 országai között rangsorban pedig a hetedik legalacso-
nyabb.  A vizsgált országok között Spanyolországban a legmagasabb a mutató 
értéke 3,6% ez az érték az EU-28 országai között a huszonhetedik.  

 Magyarországon a 15 év feletti népesség között 15 év feletti népesség között az 
adatfelvételt megelőző 12 hónapban az amfetamint fogyasztók aránya 2012-
ben 1,2% volt, az EU átlagánál 0,3%ponttal magasabb.  Az összehasonlításba 
bevont országok közül a mutató értéke Németország (1,8%), Svédország 
(1,5%) és Lengyelország (1,45) után a negyedik legmagasabb, az EU-28 orszá-
gai között rangsorban pedig a tizenhetedik legmagasabb.  A vizsgált és az 
EU-28 országok között Romániában a legalacsonyabb a mutató értéke, itt 
ennek a szernek a használatát nem mutatták ki. 

 Magyarországon a 15 év feletti népesség között 15 év feletti népesség között az 
adatfelvételt megelőző 12 hónapban az ecstasyt fogyasztók aránya 2012-ben 
1% az EU átlaggal megegyező érték volt.  Az összehasonlításba bevont orszá-
gok közül a mutató értéke Spanyolország (1,4%), után a második legmaga-
sabb, az EU-28 országai között rangsorban pedig a tizenkilencedik legmaga-
sabb.  A vizsgált és az EU-28 országok között Svédországban a legalacso-
nyabb a mutató értéke (0,2%), az EU-országok rangsorában a második leg-
kedvezőbb. 
 

9. ábra: Egészségügyi kockázati tényezők 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 Magyarországon a napi rendszerességgel gyümölcsöt fogyasztók aránya 2012-
ben 68,3% volt, az érték az EU átlagát 7,5%ponttal haladta meg.  Az összeha-
sonlításba bevont országok közül a mutató értéke itt a legmagasabb, az EU-
28 országai között rangsorban pedig az ötödik.  A vizsgált országok között 
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Romániában (45,6%) a legalacsonyabb a mutató értéke (13,1%) és az EU-28 
országai között pedig a huszonötödik. 

 Magyarországon a napi rendszerességgel zöldséget fogyasztók aránya 2012-
ben 49% volt, ez az érték az EU átlagánál 9,1%ponttal alacsonyabb.  Az ösz-
szehasonlításba bevont országok közül a mutató értéke Spanyolország 
(47,1%) és Németország (40,6%) után a harmadik legalacsonyabb, az EU-28 
országai között rangsorban pedig a tizenhetedik.  A vizsgált országok között 
Lengyelországban (62,7%) a legmagasabb, a mutató értéke az EU-28 országai 
között pedig a nyolcadik. 

 Magyarországon a testtömeg index alapján számított elhízottak aránya 2012-
ben 28,5% volt, ez az érték az EU átlagánál 12,3%ponttal magasabb. Ez az ér-
ték a vizsgálatban bevont országok között a legmagasabb, az EU-28 országai 
között pedig a huszonhetedik.  A vizsgált és az EU-28 országai között Romá-
niában (7,9%) a legalacsonyabb a mutató értéke. 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER JELLEMZŐI 

Egészségügyi kiadások 

Magyarországon 2012-ben az egészségügyi ellátó rendszer működtetésére a GDP 
8%-át (az EU-28 országi közül a tizenegyedik legalacsonyabb szint), az összes kor-
mányzati kiadások 10%-át (az EU-28 országi közül a huszonhatodik, ez az arány 
csak Lettországban 9% és Cipruson 8% alacsonyabb), fordították. Az egy főre jutó 
egészségügyi kiadások összege 1.354 euró volt, az EU átlag 61,7%-a. 2000-től 2012-ig 
az egészségügyi kiadások reálértéken folyamatosan emelkedtek, 2000-2009 között 
évente átlagosan 3,1%-kal, 2010 – 2012 között évente átlagosan 1,6%-kal.  

 

 

A vizsgálatba bevont országok közül a GDP arányában, Franciaországban (11,6% az 
EU-28 országainak sorrendjében a második legmagasabb szint) fordították a legma-
gasabb összeget az egészségügyre, a legkevesebbet Romániában (5,6% az EU-28 or-
szágai közt is a legalacsonyabb szint). A vizsgálatba bevont országok közül a teljes 
kormányzati kiadások arányában, Németországban (19,3% az EU-28 országainak 
sorrendjében a második legmagasabb szint) fordították a legmagasabb összeget az 
egészségügyre, a legkevesebbet Magyarországon.  
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Forrásgyűjtés: 

 Magyarországon 2012-ben az egészségügyi kiadások 8,1%-át az államháztartás 
finanszírozta. A vizsgálatba bevont országok közül ez az arány Ausztriában a 
legmagasabb 32,6%, a legalacsonyabb Franciaországban 3,9%. 

  A kiadások fedezetének 53,8%-át a társadalombiztosítás adta Magyarorszá-
gon. Ez az arány a vizsgálatba bevont országok közül Németországban a leg-
magasabb 70,4%. Svédország és Spanyolország egészségügye kötelező adózá-
si rendszeren alapul ezért Svédországban nincs kötelező társadalombiztosí-
tás, Spanyolországban csak a közalkalmazottakra terjed ki a hatálya ezért az 
egészségügyi kiadások csupán 4,7%-át biztosítják ebből a forrásból.  

 Magyarországon magán finanszírozásban, (különböző egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételekor fizetett önrész „out of pocket kifizetés”) történik az 
egészségügyi kiadások 29,1%-ának a biztosítása. Ezek a kifizetések 2002-ben a 
teljes háztartási kiadások 4,2%-át tették ki. Ez az arány a vizsgálatba bevont 
országok közül Magyarországon a legmagasabb, az EU-28 országai közül pe-
dig a huszonegyedik. 

 Az önkéntes magánbiztosítás igénybevétel igen korlátozott Magyarországon, 
az egészségügyi kiadások finanszírozásából 2,7%-os arányban részesedik. Ez 
az arány az összehasonlításba bevont országok közül Franciaországban a 
legmagasabb (13,8%) és Svédországban a legalacsonyabb (0,3%). 

10. ábra: Az egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozás forrása szerint és az egészségügy ágazatai között 
%-ban 

 

Az egészségügyi kiadások ágazatok közötti megoszlása: 

 Magyarországon az egészségügyi kiadások 27%-át fordították a fekvőbeteg el-
látásra. Az összehasonlításba bevont és az EU-28 országok közül is ez a har-
madik legalacsonyabb érték (Spanyolországot 26%, Szlovákia 23%. Ez az 
arány összehasonlításba bevont és az EU-28 országok közül Franciaországban 
a legmagasabb. 38%. 

 Magyarországon az egészségügyi kiadások 28%-át fordították a járóbeteg el-
látásra. Az összehasonlításba bevont országok közül ez a harmadik (Francia-
ország 22%, Románia14%) az EU-28 országai közül pedig a hetedik legalacso-
nyabb érték. Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Spa-
nyolországban a legmagasabb, 38%. 
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 Magyarországon az egészségügyi kiadások 4%-át fordították a hosszútávú el-
látásra. Az összehasonlításba bevont országok közül ez legalacsonyabb érték. 
Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Ausztriában a leg-
magasabb, 38%. 

 Az egészségügyi termékekre, főként gyógyszerekre fordított kiadások aránya 
2012-ben Magyarországon 35%-volt. Ez az arány az összehasonlításba bevont 
és az EU-28 országok közül is Szlovákia után ((36%) a második legmagasabb 
érték. Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Svédországban 
a legalacsonyabb, 38%. 

Egészségügyi rendszer személyi feltételei 

Magyarországon az ezer főre jutó orvosok száma 2012-ben 3,1 fő volt. Ez az arány az 
összehasonlításba bevont országok közül Románia (2,5 fő) és Lengyelország (2,2 fő) 
után a harmadik legalacsonyabb, az EU-28 országok közül pedig a tizenkilencedik. 
Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Ausztriában a legmagasabb 
4,9 fő. A mutató értéke Görögország (4,3 fő) után a második legmagasabb. 

11. ábra: Ezer főre jutó orvosok száma, egy főre jutó orvos-beteg találkozások száma, ápolók aránya az orvo-
sokhoz viszonyítva, egy orvosra jutó orvos-beteg találkozások száma 

 

Magyarországon az egy főre jutó orvos-beteg találkozások száma 2012-ben 7,2 volt. 
Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Ausztria (6,8) és Románia 
(3) után a harmadik legalacsonyabb, az EU-28 országok közül pedig a tizennyolca-
dik. Ez az arány az összehasonlításba bevont országok közül Németországban a 
legmagasabb 11,8, a mutató értéke az EU-28 országok közül a tizenötödik legmaga-
sabb. 
Magyarországon az egy orvosra jutó orvos-beteg találkozások becsült száma 2012-
ben 3820 volt. Ez az arány az összehasonlításba bevont országok és az EU-28 orszá-
gok közül is a legmagasabb. Ez az arány az összehasonlításba bevont országok és az 
EU-28 országok közül is Svédországban a legalacsonyabb, 765. 
Magyarországon az egy orvosra jutó ápolók száma 2012-ben 2,1 fő volt. Ez az arány 
az összehasonlításba bevont országok közül harmadik, az EU-28 országok közül 
pedig a tizennegyedik legalacsonyabb. Ez az arány az összehasonlításba bevont or-
szágok Németországban a legmagasabb, 3 fő. 
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Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei20 

Magyarországon az egy millió főre jutó MRI berendezések száma 2,8, a CT szkenne-
rek száma pedig 7,7 volt 2013-ban. Mindkét mutató értéke az EU-28 országai közül a 
legalacsonyabb. Az ezer főre jutó MRI vizsgálatok száma pedig 34,1 a CT-
vizsgálatoké 71,3 volt. A két mutató értéke EU-28 országai közül tizenhatodik, illetve 
a tizennyolcadik legalacsonyabb. Az összehasonlításba bevont országok közül a 
vizsgált berendezések szám Ausztriában, az elvégzett vizsgálatok száma pedig Né-
metországban volt a legmagasabb. 

 

12. ábra: Az egészségügyi rendszer tárgyi feltételei 

 

 

Magyarországon az ezer főre jutó kórházi ágyak száma 2012-ben 7 volt, az EU átlag 
1,34%-a. Az ezer főre jutó kórházi ágyak száma az összehasonlításba bevont orszá-
gok és az EU-28 országok közül Németországban volt a legmagasabb (8,3), a legala-
csonyabb pedig Svédországban (2,6). 

 

 

                                                 
20

 Svédországra az EUROSTAT-ban nem voltak adatok 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK 

- JÓ GYAKORLATOK – 

A határon átnyúló együttműködési programok jó gyakorlatait mutatjuk be a követ-

kezőkben. Ezek a módszerek és tevékenységek, olyan újszerű, építőjellegű megköze-

lítések és technikák, amelyek bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárulnak 

az egészségügyi intézényrendszer és szolgálató struktúra minőségi színvonalának 

emeléséhez. Továbbá az egyes megvalósult vagy megvalósuló gyakorlatok, 

célracionális és területspecifikus perspektívát adhatnak más országok intézményei 

számára a jövőbeli kollektív strukturális vagy lokális fejlesztésekhez. A jó gyakorlat 

tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai, szer-

vezetfejlesztési gyakorlat, amely az intézmény szakmai és menedzsmentet érintő 

fejlesztőmunkáját az egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja. Az átvett inno-

váció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működ-

ni, keresésének és implementációjának lényege tehát a sikeres adaptáció, a saját in-

tézményi, szerkezeti stukrúrába való beépítése. 

A különböző kezdeményezések keretében megvalósuló jó gyakorlatokat elkülönítet-

tük magyar vonatkozású és más európai együttműködések szerint. A magyar érde-

keltségű együttműködések során figyelembe vettük, hogy az együttműködő orszá-

gok európai uniós tagországok legyenek, így megvizsgáltuk a román-magyar 

(http://www.huro-cbc.eu/hu/), az osztrák-magyar (http://www.at-hu.net/at-

hu/hu/index.php) és szlovák-magyar (http://www.husk-cbc.eu/) határon átnyúló 

egészségügyi együttműködéseket. A többi európai együttműködéshez „A határon 

átnyúló tevékenységek egy jobb egészségügyért - Egymástól való tanulás” c. prog-

ramban (http://www.euregio.nrw.de/portal-start.html) megvalósult együttműködé-

seket vizsgáltuk meg. A programhoz több mint 100 megvalósult akció tartozik, ezek 

közül közel 40 darabot választottak ki a program vezetői, melyeket a „Határon át-

nyúló tevékenységek jó gyakorlatai a jobb egészségért” c. workshopon mutattak be, 

ezeknek az együttműködéseknek a leírása ebben a szövegben is megtalálható. 

 

Magyar érdekeltségű együttműködési programok 
 

1. Román-magyar együttműködési programok 

 

1.1. Határokon átnyúló gyógyítás a Körös-Maros régióban - közös alapokon 

nyugvó orvosi ellátás Arad és Békés megyében 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

GYULA-ARAD MED 

http://www.huro-cbc.eu/hu/
http://www.at-hu.net/at-hu/hu/index.php
http://www.at-hu.net/at-hu/hu/index.php
http://www.husk-cbc.eu/
http://www.euregio.nrw.de/portal-start.html
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A projekt általános célja a határmenti területen élő lakosság megfelelő időben törté-

nő egészségügyi ellátása az otthonához legközelebb eső kórházban. A specifikus 

célhoz kapcsolódik a lefedett területek bővítése a közös orvosi ellátás által támoga-

tott betegeken keresztül, - kivéve a párhuzamos analízist - növelve ezzel költségha-

tékonyságot. Közös adatbázis létrehozása fejleszteni fogja mindkét sürgősségi be-

tegellátás minőségét és az egészségügyi szolgáltatásokat. Ez hozzá fog járulni a tár-

sadalmi és gazdasági problémák és hiányosságok csökkentéséhez, a program terüle-

tén jobb egészségügyi szolgáltatásokat fog eredményezni. A projekt fő tevékenysége 

egy intézményi információs rendszer, valamint intézmények közötti információs 

rendszer kifejlesztése és elindítása Gyulán és Aradon. A projekt célcsoportja a két 

ország határmenti lakossága. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/861 

 

Partnerek: 

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház  
Magyarország, Békés, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 
http://www.pandy.hu/ 
 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 
Romania, Arad, Arad, Str. Andrenyi Károly nr 2-4. 
http://www.scjarad.ro/ 
 

1.2. Járóbeteg- és sürgősségi egészségügyi ellátás határok nélkül - Egész-

ségügyi ellátás és attitűdfejlesztés a Lugos és Makó régióban 

Pályázati felhívás: HURO/0802 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  
Az infrastruktúra fejlesztése a közös egészségügyért és 
kockázat megelőzésért 

Regisztrációs szám: HURO/0802/021_AF 

Projekt teljes költségveté-
se: 

1 968 600,00 € 

Megítélt ERFA támogatás: 1 673 310,00 € 

Projekt kezdete: 2011.04.01. Projekt befejezése: 2013.06.30. 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

HUROSPITAL 

Pályázati felhívás: HURO/1101 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  
Az infrastruktúra fejlesztése a közös egészségügyért és 
kockázat megelőzésért 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/861
http://www.pandy.hu/
http://www.scjarad.ro/
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A projekt célja, hogy a sürgősségi osztályt elköltöztessék és az épület földszintjét 

felújítsák, továbbá a Lugos Városi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztályán is 

elvégezzenek néhány felújítást. Berendezéseket, teleradiológiai és videó konferencia 

rendszert vásároltak ezeknek az osztályoknak. A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel 

Kórház-Rendelőintézet számára is tervben vannak felújítások és orvosi felszerelések 

vásárlása. 

A tréningek a program részét képezik, ahogy a tudatosság növelését fokozó tevé-

kenységek és különböző szűrővizsgálatok. A projekt általános célja, az egészségügy 

fejlesztése a projekt területén. Specifikus célja, hogy a továbbiakban is biztosított 

legyen az együttműködés az infrastruktúra fejlesztésében. A projekt közvetlen ked-

vezményezettei a partner intézmények betegei (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-

Rendelőintézet - 55.000 ember ezen a területen és Lugos Városi Kórház - 85.000 

ember ezen a területen). A másik jelentős célcsoport az egészségügyi szakemberek, 

akik javíthatják a munkájuk minőségét a fejlesztések eredményei által (orvosok, 

ápolók), hiszen a hatékonyabb orvosi eszközök, a kibővített szakmai tudás és a 

megújult munkakörnyezet lehetővé teszi ezt nekik. Az egészségügyi szakemberek 

száma Makóban 176, Lugosban pedig 220.  

A „heart to heart” alprogram eredményei a szív és érrendszeri betegségben szenve-

dőkre vonatkozik, mint például cukorbetegség, elhívás, dohányzás és végül, de nem 

utolsó sorban a magas vérnyommással vagy magas koleszterinszinttel rendelkezők-

nél. Ma a román lakosságból 5-7 millió embernél diagnosztizálták a magasa vér-

nyomás egyes típusát. A projekt eredményei, nem csak a betegre vonatkozik, hanem 

közvetett módon a családtagjaira és a gondozókra is, melynek következtében javul 

az egész társadalom egészségügyi állapota. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1540 

 

Partnerek: 

SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 
Romania, Timiş, 36, Str. Gh. Doja, Lugoj, Timis 
http://www.smlugoj.ro/ 
 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó 
Magyarország, Csongrád, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. 
http://www.csmekhm.hu/hodmezovasarhely/ 

Regisztrációs szám: HURO/1101/010/2.4.1 

Projekt teljes költségveté-
se: 

1 190 006  € 

Megítélt ERFA támogatás: 1 011 505,10 € 

Projekt kezdete: 2013.01.01 Projekt befejezése: 2014.06.30. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1540
http://www.smlugoj.ro/
http://www.csmekhm.hu/hodmezovasarhely/
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1.3. Hozzájárulás a Bihar megyei egészségügyi ellátórendszer működésé-

hez 

 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

BIHARMED 

Pályázati felhívás: HURO/0802 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  
Az infrastruktúra fejlesztése a közös egészségügyért és 
kockázat megelőzésért 

Regisztrációs szám: HURO/0802/082_AF 

Projekt teljes költségveté-
se: 

2 133 261,32 € 

Megítélt ERFA támogatás: 1 640 288,96 € 

Projekt kezdete: 2011. 03. 01. Projekt befejezése: 2013. 07.30. 

 

A projekt fő célja, hogy növelje az egészségügyi szolgáltatási potenciált a két ország 

határán, az és a szakértelem és a tudás, illetve az erőforrások ésszerű cseréjével. A 

kölcsönös betegellátás: a kórmeghatározás, műtét, rehabilitáció. A cél az, hogy hosz-

szú távú együttműködés alakuljon ki a partnerek között határon átnyúló közös 

Telemedicina rendszer, regionális osteoporosis központ és rehabilitációs rendszer 

létrehozásával. A célcsoportot a projektbe bevont partnerek és társult partnerek al-

kotják: Egészségügyi Járó-beteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., Kenézy Kórház 

Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Bihar Megyei Tanács, 

Nagyváradi Megyei Sürgősségi Klinikai és Klinikai Kórház, Rehabilitációs Kórház 

Felix. A projekt közvetett kedvezményezettei a fent megnevezett intézmények 

egészségügyi szakdolgozói és azok a betegek, akik ezekben az intézményekben ve-

szik igénybe a szolgáltatásokat. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/888 

 

Partnerek: 

Consiliul Judeţean Bihor 
Romania, Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 5 
http://www.cjbihor.ro/ 
 
Egészségügyi Járóbeteg Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Magyarország, Hajdú-Bihar, 4026 Debrecen, Bethlen utca 11-17. 
http://www.kenezykorhaz.hu/kezdolap 
 
Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Magyarország, Hajdú-Bihar, 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/888
http://www.cjbihor.ro/
http://www.kenezykorhaz.hu/kezdolap
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http://www.kenezykorhaz.hu/kezdolap 
 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 
Romania, Bihor, Oradea, Str. Republicii no. 33. 
http://www.spitaljudetean-oradea.ro/?page_id=319 
 
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Baile Felix 
Romania, Bihor, Sanmartin Statiunea Baile Felix 
http://www.spitalfelix.ro/ 
 

1.4. Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nagykárolyban és Fehér-

gyarmaton 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

DEHECAFE 

Pályázati felhívás: HURO/1101 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  
Az infrastruktúra fejlesztése a közös egészségügyért és 
kockázat megelőzésért 

Regisztrációs szám: HURO/1101/032/2.4.1 

Projekt teljes költségveté-
se: 

565 591,32 € 

Megítélt ERFA támogatás: 472 834,02 € 

Projekt kezdete: 2013. 02. 04. Projekt befejezése: 2014. 03.31. 

 
A projekt célja a határos átnyúló együttműködés az orvosi területen és az egészség-
ügyi asszisztencia szintjeinek javítása. 
 
A projekt tevékenységei a következők: eszközök beszerzése mindkét kórháznak, a 
Nagykárolyban működő kórház felújítása és bővítése (felújítása: 28,4 négyzetméter, 
bővítése: 210 négyzetméter). Rendszeres tréningek és workshop-ok szervezése, 
amely a közös intézményi protokollok fejlesztését vezetheti.  
Közvetlen kedvezményezettek: Az olyan betegek, akik, a szív, az agy és más keringé-
si, mozgásszervi betegségek miatt rehabilitációs ellátásra szorulnak, balestek áldoza-
tai, illetve akik ízületi és reumatikus tünetekkel rendelkeznek. (Kb. 22000 ember 
Nagykárolyban és Fehérgyarmaton, mintegy 27400 beteg). Szakemberek is részt 
vesznek a programokban (15-15 fő). 
A közvetett célcsoport a határ menti régiókban élő lakosság, akik a projektbe bevont 
intézmények körzetébe tartoznak. A hazai közvetett célcsoport száma megegyezik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Gyógyfürdő körzetéhez tartozó lakosok 
számával (mintegy 90.000 ember). Romániában a közvetett célcsoportba tartozik az 
a mintegy 70.000 lakos, aki a Nagykárolyi Egészségügyi Központ és Kórház kerüle-
téhez tartozik. 
 
A projekt eredményeihez tartozik:  

 238,4 m2 felújított belterület 

http://www.kenezykorhaz.hu/kezdolap
http://www.spitaljudetean-oradea.ro/?page_id=319
http://www.spitalfelix.ro/
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 160.000 embert foglalkoztat a közös infrastruktúra 

 10 közös képzés 

 4 közös workshop és konferencia 

 2 figyelemfelkeltő esemény megszervezése 
 
http://www.huro-
cbc.eu/en/project_info/1567?month=12&year=2014&month=1&year=2015 
 
Partnerek: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
http://www.szalkakorhaz.hu/kapcsolatok.php  
http://www.szszbmk.hu/ 
 
Municipiul Carei 
Romania, Satu Mare, 17, Str. 1 Decembrie 1918. Carei, Satu Mare 
http://www.municipiulcarei.ro/hu/ 
 

 

1.5. Általános betegségek bejelentési rendszerének és adatbázisának fej-
lesztése és ennek kiterjesztése a magyar-román határmenti terültekre - Kö-
zös egészségügyi hálózat 
 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

JOHN 

Pályázati felhívás: HURO/0901 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  Közös intézményfejlesztés, koordináció és képzés 

Regisztrációs szám: HURO/0901/200/2.4.2 

Projekt teljes költségveté-
se: 

181 517,00 € 

Megítélt ERFA támogatás: 154 289,45 € 

Projekt kezdete: 2011.02.01. Projekt befejezése: 2012.02.29. 
 

A projekt célja, hogy a monitoring-ot és a jelentési rendszert gyakorlatba átültesse, 

tekintettel a régió járványügyi kérdéseire. A célcsoportot mindkét ország egészség-

ügyi intézményeinek szakemberei képviselik. A közvetett célcsoport, pedig a két 

ország határ menti lakossága. A projekt fő eredménye, egy speciális szoftver telepí-

tése és üzemeltetése, amely képes összegyűjteni és elemezni a járványügyi helyzetre 

utaló adatokat illetve képes a két ország közötti valós adatok cseréjére, azzal a céllal, 

hogy csökkentsék az enyhítő intézkedések végrehajtásának idejét a területen, ide-

értve az érintett terület elkülönítését. Specifikus célkitűzések a következők: 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1567?month=12&year=2014&month=1&year=2015
http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1567?month=12&year=2014&month=1&year=2015
http://www.szalkakorhaz.hu/kapcsolatok.php
http://www.szszbmk.hu/
http://www.municipiulcarei.ro/hu/
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 Egy online rendszer kifejlesztése, amelyen keresztül jelenteni tudják a különböző 

fertőzéséket, ami kompatibilis az EFRIR és INEPIR rendszerekkel. 

 További területi terjeszkedés és a korábbi határon átnyúló együttműködési projekt-

ben kidolgozott INEPIR rendszer továbbfejlesztése. 

 Az intézményi, infrastrukturális és szakmai háttér létrehozása által egy jól működő 

rendszer fejlesztésének biztosítása 

 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/610 

 

Partnerek: 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Magyarország, Békés, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 
 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad 
Romania, Arad, Arad, Str. P-ţa Spitalului Nr. 2-4 
http://www.asparad.ro/ 
 
Direcţia de Sănătate Publică Bihor 
Romania, Bihor, Oradea, Str. Republicii nr. 33 
http://www.dspbihor.ro/ 
 
Direcţia de Sănătate Publică Timiş 
Romania, Timiş, 300029 Timisoara, Str. Lenau nr. 10. 
http://www.dsptimis.ro/ 
 

1.6. Közös fellépés az egészségért - A határon átnyúló együttműködés tá-
mogatása a magas minőségű egészségügyi szolgáltatásokért 

 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

J.A.H. 

Pályázati felhívás: HURO/1001 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  Közös intézményfejlesztés, koordináció és képzés 

Regisztrációs szám: HURO/1001/207/2.4.2 

Projekt teljes költségveté-
se: 

126 345 € 

Megítélt ERFA támogatás: 107 393,25 € 

Projekt kezdete: 2012.01.01 Projekt befejezése: 2012.12.31 

 
A projekt célja, hogy tájékoztasson a jó gyakorlatokról és javaslatokat tegyen a hát-
áron átnyúló egészségügyi rendszer különbségeinek, az eltérő kommunikációs tech-

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/610
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.asparad.ro/
http://www.dspbihor.ro/
http://www.dsptimis.ro/
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nológiáknak és jogszabályi környezetnek a leküzdésére annak érdekében, hogy javít-
sák az egészségügyi ellátást a román-magyar határokon átnyúló régiókban.  
Figyelembe véve a demográfiai változások hatásait, az egészségügyi rendszer haté-
konyságát növelni kell határon átnyúló szemléletmódban is. Szükség van közös kép-
zési sémákra, szakmai kapcsolattartásra és a hasznos bevált jó gyakorlatok vezetői és 
szakmai szempontból történő megosztására. Fennáll a lehetősége annak, hogy a kö-
zös projekt elősegítheti a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások fejlődését. A 
projekt célja, hogy megismertesse az egészségügyi szakemberekkel a határon átnyú-
ló európai uniós gazdasági és szociokulturális teret, annak érdekében, hogy jobban 
megértsék a betegeket és egészségügyi igényeket. Ez 8 orvosi konferencia - aminek 
Élesd (Románia) és Berettyóújfalu (Magyarország) ad otthon -, 2 workshop (állami 
kórházak vezetői és a helyi szereplők, beleértve a partnerkórházak menedzsment-
jét), 2 nyelvtanfolyam és egészségfejlesztési tevékenység (kézikönyv a határon át-
nyúló egészségügyre és orvosi agenda) keretében történik. 
A projekt általános célja, hogy javítsa a határon átnyúló együttműködést a román-
magyar határ menti területeken, hogy megoldja a lakosság egészségügyi ellátással 
kapcsolatos igényeit, tekintettel az EU egészségügyi követelményeinek; Az egyik 
oldalról az élesdi kórházhoz tartozó közvetlen kedvezményezettek; 200 alkalmazott, 
a polgármesteri hivatal és ezeknek a kórházaknak az alkalmazottai és vezetése (20 fő 
10-10 városházánként beleértve Élesd és Berettyóújfalu polgármesterét). 80 lektorral 
kötöttek szerződést a prezentációk megtartására; külső orvosi alkalmazottak a határ 
menti térségekből, akik részt vesznek a konferenciákon. A másik oldalról az egyéb 
közvetlen kedvezményezettek a két határ menti település lakossága, akik igénybe 
vehetik a magas színvonalú ellátást; Élesden 10.415 lakos, Berettyóújfaluban 16.000 
lakos. 
 
http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1278 
 
Partnerek: 
 
Spitalul Orasenesc Alesd 
Romania, Bihor, 3, Str. 1 Decembrie, Aleşd 
http://www.spitalalesd.ro/ 
 
Gróf Tisza István Kórház 
Magyarország, Hajdú-Bihar, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1 
http://www.berettyokorhaz.hu/ww7/ 
 
 
  

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/1278
http://www.spitalalesd.ro/
http://www.berettyokorhaz.hu/ww7/
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1.7. Telediagnosztikai hálózat javítása a Csongrád-Arad régióban 
 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

T.F.Cs.A. 

Pályázati felhívás: HURO/0802 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  Közös intézményfejlesztés, koordináció és képzés 

Regisztrációs szám: HURO/0802/013_AF 

Projekt teljes költségveté-
se: 

1 736 902,70 € 

Megítélt ERFA támogatás: 1 451 984,90 € 

Projekt kezdete: 2011.07.01 Projekt befejezése: 2012.12.31 

 

A projekt témája a tele-diagnosztikai rendszer fejlesztése Arad és Csongrád megyé-
ben. A tele-diagnosztikai rendszer több egészségügyi szolgáltatót hoz össze a határ 
mindkét oldalról, hogy növelje az egészségügyi ellátás minőségét a határ menti tér-
ségben, ami segít a főbb halálos megbetegedések megelőzésében. A projekt egyik fő 
előnye a párhuzamos vizsgálatok számának csökkentése, ezáltal az orvosi vizsgála-
tok megbízhatóbbá válnak.  
 
Hála a speciális berendezésekbe fektetett beruházásoknak, lehetőség nyílik ad hoc 
online konzultációkra a szakemberek között.  
 
Célcsoportok: A projektbe bevont egészségügyi intézmények betegei, valamint a 
határ menti régiók lakossága.  
 
A projekt főbb tevékenységei: informatikai rendszer telepítése, a tele-diagnosztikai 
rendszer protokolljának fejlesztése; orvosi berendezések vásárlása, tele-
diagnosztikai tanfolyam és képzések. 
 
Partnerek: 
 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet 
Magyarország, Csongrád, 6900 Makó, Kórház u. 2. 
http://www.csmekhm.hu/ 
 
Spitalul Clinic Municipal Arad 
Romania, Arad, Arad, P-ta Mihai Viteazul 7-8. 
http://www.scjarad.ro/ 
 
Móra-Vital Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Köz-
hasznú Kft. 
Magyarország, Csongrád, 6921 Mórahalom, Szent László park 3. 
http://www.moravital.morahalom.hu/bemutatkozas.html 
 

http://www.csmekhm.hu/
http://www.scjarad.ro/
http://www.moravital.morahalom.hu/bemutatkozas.html
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Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
Magyarország, Csongrád, 6760 Kistelek, Kossuth Lajos utca 19. 
http://www.kistelekmed.hu/hu/nonprofit-kft/egeszsegugyi-kozpont/kisteleki-
egeszsegugyi-kozpont-nonprofit-kft 
 
Vasútegészségügyi Szogáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 
Hungary, Budapest, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. em. 
http://www.vasuteu.hu/vasuteu/vasuteu.main.page 
 
Csanádpalota Város Önkormányzata, Hungary, Csongrád, 6913 Csanádpalota, Kele-
men tér 10. http://www.csanadpalota.hu/ 
 

 

1.8. Határon átnyúló együttműködés az akut betegellátásért és a rehabili-

tációért  
 

Támogatási program azo-
nosító: 

HAR/TAR 

Pályázati felhívás: HURO/0802 

Prioritás:  2 

Tevékenységi terület:  
Az infrastruktúra fejlesztése a közös egészségügyért és 
kockázat megelőzésért 

Regisztrációs szám: HURO/0802/034_AF 

Projekt teljes költségveté-
se: 

1 142 495,00 € 

Megítélt ERFA támogatás: 971 120,75 € 

Projekt kezdete: 2011.03.11 2011.03.11 2011.03.11 
 

A projekt általános célja, hogy növelje az egészségügyi szolgáltatások szintjét a határ 

menti területeken különböző tréningekkel és konferenciákkal, felújítási munkála-

tokkal és a berendezések adományozásával mindkét kórház számára. A közös szol-

gálat koncepciója fontos az orvosi ellátás lehetőségeinek kiegyenlítésére a határ 

mindkét oldalán élő lakosság számára. A közös betegellátást segíti egy on-line kap-

csolat a korházak között és a radiológia képek cseréje. A célcsoport a Dr. Bugyi Ist-

ván Kórház és a zsombolyai Dr. Karl Diel Kórház ortopédia-traumatológiai osztályá-

nak betegei, valamint azok a személyek, akik a két kórház körzetébe, Csongrád és 

Temes megye és a DKMT régióba tartoznak. 

http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/867 

 

Partnerek: Dr. Bugyi István Kórház, Magyarország, Csongrád, 6600 Szentes, Sima 

Ferenc u. 44-58. http://www.szentesi-korhaz.hu/ 

http://www.kistelekmed.hu/hu/nonprofit-kft/egeszsegugyi-kozpont/kisteleki-egeszsegugyi-kozpont-nonprofit-kft
http://www.kistelekmed.hu/hu/nonprofit-kft/egeszsegugyi-kozpont/kisteleki-egeszsegugyi-kozpont-nonprofit-kft
http://www.vasuteu.hu/vasuteu/vasuteu.main.page
http://www.csanadpalota.hu/
http://www.huro-cbc.eu/en/project_info/867
http://www.szentesi-korhaz.hu/
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Spital Dr. Karl Diel, Jimbolia 

Romania, Timiş, Jimbolia, Str. Contele Csekonics nr. 4. 

http://www.spitaljimbolia.ro/ 

 

2.  Osztrák-magyar együttműködési programok 

 
2.1. Országhatárokon átnyúló információs csomópont – energia- és 

erőforráshatékonyság az egészségügyben 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

HEALTH 

Pályázati felhívás:  

Prioritás:   

Tevékenységi terület:  
A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minősé-
gének javítása 

Regisztrációs szám:  

Projekt teljes költségveté-
se: 

2.377.964 € 

Megítélt ERFA támogatás: 2.021.269 € 

Projekt kezdete: 2009.03 Projekt befejezése: 2012.09 

 
A betegek és a munkavállalók egyre növekvő határon átnyúló mobilitásának ellenére 
nincs a kórházak között határon átnyúló együttműködés, és az egészségügyi dolgo-
zók határon átnyúló képzését és továbbképzését biztosító lehetőség sem adott. Ezen 
kívül valamennyi egészségügyi intézményben nagy az energiafelhasználás és magas 
a keletkező hulladék aránya – ezért a tervek szerint az intézmények a tapasztalat-
cserének, tudásmenedzsmentnek és az együttműködésnek köszönhetően ezeken a 
területeken hatékonyabban működnek majd és energiát takarítanak meg. 
 
A HEALTH célja, hogy a kompetenciafejlesztés támogatásával és a szereplők tapasz-
talatcserén, tudásátadáson, tréningen és benchlearningen alapuló együttműködésé-
vel megfeleljen a betegorientált és költséghatékony egészségügy követelményeinek. 
A tényleges előrelépés érdekében az illetékesek elsősorban három területre összpon-
tosítanak: a tudás- és minőségmenedzsmentre a személyzeti ügyek vonatkozásában, 
az energia- és erőforrásmenedzsmentre, valamint a hulladékgazdálkodásra. 
 
A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra: 
- Tudás- és minőségmenedzsment: összehasonlító tanulmány az ajánlatokról, közös 
szakirányú továbbképzés és tandemprogramok kidolgozása, „Minőségmenedzsment 
az egészségügyben“ c. kísérleti jellegű mesterprogram: 
- Energiamenedzsment: az energiafelhasználás elemzése, tanulmány az 
energiamegtakarítási potenciálokról, 3-6 gyakorlatban bevált példa 

http://www.spitaljimbolia.ro/
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- Erőforrás-menedzsment: a hulladékgazdálkodás jelenlegi állapotának elemzése, 
input-output elemzés, a hulladékgazdálkodási megvalósítási intézkedések és kon-
cepciók katalógusa. 
 
Partnerek: 
 
KRAGES – Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H. 
 Josef Hyrtl-Platz 4, 7000, Eisentadt Austria, 
 www.krages.at 
Ressourcen Management Agentur (RMA) 
Argentinierstraße 48/2, 1040 Wien 
www.rma.at  
 
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency (AEA) 
Mariahilfer straße 136. 1150 Wien 
www.energyagency.at 
 
KAGes Steiermärkische Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H. 
Stiftingtalstraße 4, 8010 Graz 
http://www.kages.at/ 
 
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 
9400 Sopron, Győri út 15. 
www.sopronkorhaz.hu 
 
Vas Megyei Markusovszky Kórhaz Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5 
http://www.markusovszky.hu/hu/index  
 
Zala Megyei Kórház 
8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1 
http://www.zmkorhaz.hu/viewer.php?docid=100&menu=NORMAL  
 

 

2.2. NARCISZ - Hospice gondozási modellprogram a határ mentén 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

NARCISZ 

Pályázati felhívás:  

Prioritás:   

Tevékenységi terület:  
A szociális infrastruktúra és közszolgáltatások minősé-
gének javítása 

Regisztrációs szám: L00172 

Projekt teljes költségveté-
se: 

614.853 € 

http://www.krages.at/
http://www.rma.at/
http://www.energyagency.at/
http://www.kages.at/
http://www.sopronkorhaz.hu/
http://www.markusovszky.hu/hu/index
http://www.zmkorhaz.hu/viewer.php?docid=100&menu=NORMAL
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Megítélt ERFA támogatás: 522.625 € 

Projekt kezdete: 2013.03 Projekt befejezése: 2014.08 
 

A betegségek időskori lezajlása az utóbbi években jelentősen megváltozott. Sok idős 

ember egyre rosszabb állapotban kerül gondozásba. A gondozottak több olyan kró-

nikus, gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek, amely a gondozás első napjától kezdve 

palliációt igényel gyógyászati, ápolási, terápiás és a spirituális kísérés szintjén. A 

munkatársak részére ez olyan kihívást jelent, melynek a hospice gondozással és a 

palliatív ápolással kapcsolatos új ismeretek elsajátítása nélkül nem tudnak megfelel-

ni. Az integráció folyamata a teljes szervezet, illetve valamennyi belső és külső mun-

katárs bevonásával kezdődik. A koncepció rendkívülisége abban áll, hogy az inter-

diszciplináris továbbképzésben résztvevő munkatársak olyan struktúrákba térnek 

vissza, melyek elősegítik a hospice szemlélet és a palliatív ápolás megteremtését. 

Jelenleg nem megoldott a betegek elhelyezése otthonokban, magyar részen teljes a 

hiány. A halál, haldoklás "tabutéma", ehhez kell kampány. 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra: 

 A térség hiányosságait feltáró szükségletfelmérés elkészítése 

 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

 A zalaegerszegi kistérségben hospice ház engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítése 

 Multiplikátor-tanfolyam 

 Szervezetfejlesztés 

 „Nárcisz – kampány az elfogadásért”  oktatási-nevelési  intézményekben 

Partnerek: 

Berufsförderungsinstitut Burgenland 
 http://www.bfi-burgenland.at/ 
  
Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
8900, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u 45-49. 
http://www.zegterseg.hu/  
 
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 
http://www.zegterseg.hu/kistersegert_kft.htm  
 
Berufsförderungsinstitut 
Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien, Ausztria, 
http://www.bfi-wien.at/  

http://www.bfi-burgenland.at/
http://www.zegterseg.hu/
http://www.zegterseg.hu/kistersegert_kft.htm
http://www.bfi-wien.at/
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Hospiz Österreich - Dachverband von Palliativ- und Hospizeinrichtungen 
1040 Wien, Argentinierstraße 2/3  
http://www.hospiz.at/ 
 

2.3. Regionális Ionterápias Kooperáció 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

RegIonCo 

Pályázati felhívás:  

Prioritás:   

Tevékenységi terület:  A gazadási együttműködés támogatása 

Regisztrációs szám: L00052/05 

Projekt teljes költségveté-
se: 

1.921.699 € 

Megítélt ERFA támogatás: 1.436.928 € 

Projekt kezdete: 2008.07. Projekt befejezése: 2012.03. 
 

Az osztrák-magyar határ közelében, Bécsújhelyen valósul meg a MedAustron ionsu-
gár-terápiás és rákkutató központ, mely egyrészt daganatos betegek kezelését szol-
gálja majd, másrészt kutatóközpontként helyet ad klinikai és nem-klinikai kutatá-
soknak is. Annak érdekében, hogy a csúcstechnológiájú beruházás pozitív regionális 
hatásai minél hatékonyabban érvényesülhessenek, a RegIonCo projekt keretében az 
Ausztria és Magyarország közötti együttműködés intenzívebbé tételére és elmélyíté-
sére kerül sor. 
 
A határon átnyúló együttműködés elmélyítésének érdekében a RegIonCo projekt 
egyik fő célkitűzése egy jól megalapozott és működő hálózat kialakítása, amely 
hosszú távon is működőképes marad. Mind Ausztria, mind Magyarország részéről 
öt-öt partnerintézet vesz részt a közös projektben. 
 
A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra: 
 
- Tudományos-kutatási együttműködések feltérképezése, információ nyújtása a po-
tenciális felhasználók számára. 
- Transznacionális kép- és besugárzási adatmenedzsment rendszer kialakítása a 
hozzá tartozó infrastruktúrával, lehetővé téve az egyes magyarországi és ausztriai 
terápiás  centrumok elektronikus összekapcsolását. 
- A betegszállítás logisztikai feltételeinek megteremtése a határ mindkét oldalán.  
- A régióban működő vállalkozások és a nyilvánosság tájékoztatása 
 
Partnerek: 

EBG MedAustron GmbH 
Marie Curie-Straße 5, 2700 Wiener Neustadt, Ausztria 
www.medaustron.at 

http://www.hospiz.at/
http://www.medaustron.at/
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EBG MedAustron Hungary Kft. 

H-9400 Sopron Deák tér 14. 

http://www.ebgmedaustron.hu/ 

 
Fotec – Forschungs- und Technologietransfer GmbH 
Viktor Kaplan-Straße 2 | A-2700 Wiener Neustadt 
www.fotec.at 
 
PEG MedAustron Gesellschaft m.b.H. 
Marie Curie-Straße 5, 2700 Wiener Neustadt, Ausztria 
www.medaustron.at 
 
Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement / REVI-PM 
 
Austrian Institute of Technology AIT GmbH 
Donau-City-Straße 1  |  1220 Vienna  |  Austria 
http://www.ait.ac.at/ 
 
Vas Megyei Markusovszky Kórhaz Nonprofit Zrt. 
9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. 
http://www.markusovszky.hu/ 
 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Budapest, Pihenő út 1, 1122 
www.koranyi.hu/ 
 
Országos Onkológiai Intézet 
Budapest, Ráth György u. 7-9, 1122 
www.oncol.hu  
 
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 
9400 Sopron, Győri út 15 
http://www.sopronkorhaz.hu/ 
 

 

2.4. A Kneipp összeköt – Határon átnyúló egészség- és turizmusfejlesztés a 

klasszikus Kneipp természetgyógyászat jegyében 

Ausztriában a Mittleres Feistritztalban sikerrel hoztak létre egy 13 települést átfogó 

Kneipp Aktív Parkot. A jelen projekt célja, hogy Magyarországon Vasvár térségében 

hasonló ötletet valósítsanak meg, és így terjeszteni lehessen a Kneipp-filozófiát és 

módszereket, a régió közös egészségügyi és turisztikai impulzust kapjon, valamint 

célirányos tevékenységekkel a Mittleres Feistritztal-i Kneipp Aktiv Park továbbfej-

lesztésére is sor kerüljön. 

http://www.ebgmedaustron.hu/
http://www.fotec.at/
http://www.medaustron.at/
http://www.ait.ac.at/
http://www.markusovszky.hu/
http://www.koranyi.hu/
http://www.oncol.hu/
http://www.sopronkorhaz.hu/
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A magyar Kneipp Aktív Park létrehozásában az osztrák tapasztalatokra alapoznak. 

Ennek során, fontos szerepet játszik az, hogy a lakosság azonosuljon a témával.  

Ezért a projekt egyik súlypontját azok az intézkedések alkotják, amelyek tájékoztat-

ják és fogékonnyá teszik a lakosságot a témával kapcsolatban, de az oktatási és kép-

zési intézkedések is hasonló hangsúlyt kapnak. Az aktív egészségösztönzés mellett a 

téma turisztikai megközelítése is fontos fejlesztési lehetőségnek számít. A két régió 

stratégiai jövőkép kidolgozásával, az abból származtatott idegenforgalmi ajánlatok-

kal és azok aktív piaci értékesítésével határon átnyúló Kneipp-úticélként szeretné 

pozícionálni magát.  

Általános célok: A projekt a határon átnyúló turizmus élénkítését célozza, egy 

osztrák-magyar együttműködési platform kialakításával, közös szolgáltatásfejlesz-

téssel, közös kínálat létrehozásával. Cél a határon átnyúló együttműködés erősítése, 

a vidéki térségek természeti-, épített és kulturális örökségére alapozó, innovatív 

egészség-turisztikai fejlesztések megvalósításával. Ezáltal a vidéken élők jövedelem-

hez jutásának segítése a lakossági- egészség-megőrzés támogatása. 

Közvetlen célok: A klasszikus KNEIPP természetgyógyászatra épülő határon átíve-

lő egészségturisztikai együttműködés az ausztriai Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegy-

hát területén. Ennek keretében: A szakmai együttműködés megerősítése és kiter-

jesztése, közös tudásbázis, módszertani háttér és képzési háttér megteremtésével, az 

osztrák tapasztalatok átvételével; Közös kínálat- és szolgáltatásfejlesztés megvalósí-

tása, egységes minőségi követelmények szerint; Széleskörű tudatformálás és marke-

ting (szakmai és lakossági egyaránt) 

Célcsoportok: A fejlesztésekben közvetlenül érintett önkormányzatok, civil szerve-

zetek, vállalkozások és magánszemélyek, a Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegyhát te-

rületén (magyar oldalon a KNEIPP objektumok területének tulajdonosai – 18 szerve-

zet), Osztrák és magyar orvosok, ápolók a határrégió teljes területéről (főként a kép-

zések által elérni kívánt szereplők); Egészségügyi és turisztikai szakemberek (part-

nerség építés, módszertani kutatások); Tudatformálást segítő intézmények (iskolák, 

művelődési házak, civil szervezetek) 

Kedvezményezettek: A KNEIPP szolgáltatásokba potenciálisan bekapcsolódó vál-

lalkozások és magánszemélyek; Az eredmények iránt érdeklődő önkormányzatok, 

kistérségi társulások; A határrégióban élő emberek elsősorban az érintett osztrák- és 

magyar kistérség lakossága; vidéki turizmusban résztvevő szereplők beleértve a tu-

ristákat; A vidéki térségek természeti- épített és kulturális örökségének megőrzésé-

ért dolgozó civil szervezetek, magánszemélyek 

 

A projekt keretében a következő feladatok kerülnek megvalósításra: 

- Kneipp-objektumok elhelyezése 13 magyar településen 

- Kneipp témájú előadások, rendezvények és a Kneipp témakör iránti fogé-

konnyá tétel mindkét régióban  
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- Képzési intézkedések orvosok és egészségügyi szakemberek számára 

- Szakmai anyag és kézikönyv készítése 

- Mindkét oldalon stratégiai jövőkép kidolgozása a Kneipp módszer szerinti 

egészségösztönző intézkedések kifejlesztésére 

- Turisztikai kínálatfejlesztés és marketing- intézkedések 

- Az egészséggel kapcsolatos szemléletformálás a lakosság köreiben 

 

Partnerek: 

 

Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás 

9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. 

http://www.vasmegye.hu/terkep/4809  

 

Österreichischer Kneippbund Landesverband Steiermark 

Magyarországi Kneipp Szövetség 

http://www.hegyhatikneippterseg.hu/  

 

2.5. Szociális hálózatfejlesztés a határ mentén 

Minden család kerülhet abba a nehéz helyzetbe, hogy döntenie kell, hogy egy idős 

vagy beteg családtagját otthon ápolja vagy egy szociális intézményben helyezi el. A 

gondozásra szoruló családtagokról való gondoskodás sokakat túlterhel, mivel a gon-

doskodás legtöbbször a megszokott életvitel megváltozásával jár, sok időt igényel és 

költséges.  Emiatt a házi segítségnyújtás és a vidéki önsegítő csoportok iránt hatal-

mas igény mutatkozik. 

Mind az oberwarti járásra, mind a zalaegerszegi és őrségi kistérségre jellemző az 

elöregedő lakosság. Nagy igény van időskorú, beteg emberek mind fizikai, mind 

mentális és lelki segítésére.  A hozzátartozóknak nagy lelki terhet jelent az időskorú, 

beteg hozzátartó elhelyezése, dilemma, hogy otthon ápolják-e őket, így feladva meg-

lévő életvitelüket, munkahelyüket, vagy szociális intézménybe adják őket. Felerősö-

dött az otthonápolás a három térségben, nagy igény mutatkozik a házi gondozói, 

illetve a vidéki önsegítő csoportok nyújtotta szolgáltatások iránt. A két magyar tér-

ségben hiányszakma a szociális gondozó, a gyakorló ápoló, és hiányzik a hospice 

jellegű tevékenység. Az osztrák területen hiány a szociális gondozó és ápoló. Hely-

zetképre van szükség, fel kell tárni a működő struktúrákat, lehetőségeket, majd kép-

zésekkel, hálózatfejlesztéssel javítani a helyzeten mindkét oldalon.  

Tevékenységek: 

 40 fő osztrák hospice szakember szociális gondozói képzése, 40 fő magyar 

szociális gondozó hospice képzése 

 Gyakorló ápoló képzés 

 Jelnyelv képzés 

http://www.vasmegye.hu/terkep/4809
http://www.hegyhatikneippterseg.hu/
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 Motivációs tréning és szupervízió 

 Tananyagfejlesztés, tankönyvek készítése 

 Összehasonlító tanulmány készítése, jó gyakorlatok gyűjtése Magyarországon 

és Ausztriában 

 

Partnerek: 

 

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 

http://www.zegterseg.hu/ 

 

Berufsförderungsinstitut Wien 

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien, Ausztria 

www.bfi-wien.at 

 

Berufsförderungsinstitut Burgenland 

Grazerstraße 86, 7400 Oberwart, Ausztria 

http://www.bfi-burgenland.at/ 

 

 

3. Szlovák-magyar együttműködési programok 

 
3.1. „Sürgősségi egészségügyi ellátás fejlesztése A „Hármas Duna-Vidék” 

Eurorégióban A Győr-Dunaszerdahely Tengely Mentén” 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

Sürgősségi egészségügyi ellátás fejlesztése A „Hármas 
Duna-Vidék” Eurorégióban 

Pályázati felhívás: HUSK/0901 

Prioritás:  1 

Tevékenységi terület:  Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés 

Regisztrációs szám: HUSK/0901/1.4.1/0016 

Projekt teljes költségveté-
se: 

402 780 € 

Megítélt ERFA támogatás: 342 363 € 

Projekt kezdete: 2011.01.01. Projekt befejezése: 2011.12.31. 

 
Az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Prog-

ramjának (2007-2013) keretében 2009. szeptemberében a Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórház és a Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. (Dunaszerdahelyi Kórház 

és Rendelőintézet Rt.) közös pályázatot nyújtott be „Sürgősségi egészségügyi ellátás 

fejlesztése A „Hármas Duna-Vidék” Eurorégióban A Győr-Dunaszerdahely Tengely 

Mentén” címen. 

http://www.zegterseg.hu/
http://www.bfi-wien.at/
http://www.bfi-burgenland.at/
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A projekt az alábbi tevékenységek sikeres elvégzését tették lehetővé: 

1. Elkészült egy Tanulmány, mely bemutatja azon jogi, pénzügyi és szakmai feltétel-

rendszert, amely ma jellemzi a két ország egészségügyi ellátását, az ellátórendszerek 

működését. Feltárja Magyarország és Szlovákia határmenti lakosságának kölcsönös 

egészségügyi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A kutatás áttekinti a két 

ország egészségügyet szabályozó jogi környezetét, megvizsgálja a határon átnyúló 

egészségügyi szolgáltatásnyújtás szakmai lehetőségét. Bemutatja a nemzeti egész-

ségbiztosítási szabályokat, az egészségbiztosítók közötti elszámolási lehetőségeket, 

az Unió ezzel kapcsolatos szabályozását és gyakorlatát, az uniós polgár számára biz-

tosított lehetőségeket, valamint a két ország közötti nemzetközi egyezményeket. 

2. 2011. június 17-én Konferencia került megrendezésre, a „Különböző jogrendi kör-

nyezeti egészségbiztosítási szabályok modellszerű áttekintése a Hármas Duna vidék 

Eurorégió lakosságának ellátása érdekében” témakörben. A rendezvény kapcsán a 

neves előadók és szakértők részvételével igazi műhelymunka alakult ki a témakör-

ben. 

3. A projekt további elemeként elkészült Egészségterv hosszú távú célja a Hármas 

Duna Vidék Eurorégió lakossága egészségi állapotának javulását biztosító feltétel-

rendszer kialakítása, közös preventív és operatív programok kidolgozása, megvalósí-

tása a régió lakosságának morbiditási és mortalitási mutatóinak javítása érdekében. 

A tanulmány bemutatja a lakosság demográfiai helyzetképét, értékeli a morbiditási 

és mortalitási mutatókat, különös tekintettel az elkerülhető és megelőzhető vezető 

halálokokra. Az értékelés kitér más uniós tagországok egészségi mutatóival történő 

összehasonlításra, elemzi az eltérések lehetséges okait. 

4. A projekt egyik eleme egy súlyos közlekedési buszbalesetből adódó összetett 

életmentési, műszaki-mentési, valamint vegyi kárelhárítási feladatok, továbbá sérül-

tekkel és áldozatokkal való tevékenységek gyakoroltatását foglalja magában „Ka-

tasztrófavédelmi szimuláció” keretében. A gyakorlat a raritásként előforduló helyzet 

(buszbaleset tömeges súlyos sérültekkel) készség szintű, gyors, szakszerű és az ellá-

tási szintek kompetenciájának megfelelő betegirányítást, betegszállítás elsajátítását 

segíti elő, felkészülve ezzel az éles valóságban előforduló helyzetre. A gyakorlat cél-

ja, a résztvevő, elsődleges beavatkozó szervezetek kárelhárításban történő együtt-

működésének gyakoroltatása, a munkamódszerek, az egymás közti kommunikáció 

erősítése, speciális szituációban, tömeges mértékű baleset esetén. Felkészíteni, az 

elsődleges beavatkozó szervezetek állományát a tömegbalesetek kezelése során vég-

rehajtandó speciális feladataikra. A katasztrófavédelmi szimuláció sikeres lebonyolí-

tása eredményeképpen a széleskörű lakossági tájékoztatás, disszemináció, növeli az 

állampolgárok biztonságérzetét. 

5. A projektben résztvevő partnerek korábban nem rendelkeztek olyan speciális fel-

adatok ellátására alkalmas, korszerű, jól felszerelt mentőautóval, melyek segítségé-

vel katasztrófahelyzetben a szakmai munkamegosztás érdekében a betegek szállítá-



124 
 

sát el tudná végezni. A probléma megoldásához, a projekt keretében partnerenként 

két darab mentőautó, valamint egy inkubátor beszerzése vált lehetővé. 

6. A HUSK/0901/1.4.1/0016 számú projekt keretében legvégül, a Petz Aladár Megyei 

Oktató Kórházban, 2011. december 12-13-án került megrendezésre a két napos okta-

tás. Ennek keretében elemezésre kerültek a magyar és szlovák egészségügyi rend-

szerek működésével kapcsolatos szakmai, jogi, pénzügyi kérdések. A képzésen érté-

kelték az elkészült tanulmányokat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavéde-

lemi Igazgatóság munkatársaival közösen megvitatták a 2011. szeptember 22–én tar-

tott nagysikerű katasztrófavédelmi gyakorlat tapasztalatait. 

 

Partnerek: 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. 
http://www.petz.gyor.hu/ 
 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda 
http://www.nemocnicads.sk/ 
 

 

3.2. Képalkotó diagnosztikai ellátások 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

 

Pályázati felhívás: HUSK/0901 

Prioritás:  1 

Tevékenységi terület:  Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés 

Regisztrációs szám: HUSK 09/01/1.4.1/0002 

Projekt teljes költségveté-
se: 

470 553 € 

Megítélt ERFA támogatás: 399 970,05 € 

Projekt kezdete: 2011.01.01 Projekt befejezése: 2012.02.29 

 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Strada-val 
közösen sikeres pályázatot készített el „Képalkotó diagnosztikai ellátások” címmel.  
A résztvevő egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztést folytatnak a pá-
lyázati összegből a jobb képalkotó diagnosztikai és speciális ellátás érdekében. A 
pályázat tömör célja a röntgen képalkotó berendezések digitalizálása és működteté-
se a mostani eszközpark igényhez igazítva. A fejlesztés során figyelembe veszik a 
határtérség mindkét oldalán felmerülő igényeket, valamint biztosítani kívánják az 
egyenlő hozzáférés lehetőségét a lakosok számára. 

http://www.petz.gyor.hu/
http://www.nemocnicads.sk/
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A projekt megvalósulásának helye Magyarországon az Észak-magyarországi Régió, 
Szlovákiában pedig a Kassai körzet. A javuló diagnosztikai ellátás a térség lakosainak 
jobb hozzáférhetőségét eredményezi a határ mindkét oldalán. A partnerek a végre-
hajtás során különös figyelemmel lesznek arra, hogy a határ két oldalán élő lakosok 
a képalkotó diagnosztikai ellátás területén hasonló minőségű és a szakmai megala-
pozottságú szolgáltatáshoz juthassanak, így biztosítva az ellátáshoz való hozzáféré-
sükben az esélyegyenlőséget.  
A szellemi-szaktudásbeli erőforrások közös fejlesztése a partnerek közös pályázatá-
nak elkészítéséhez közvetlenül vezető ok. A projekt során leletezési és működésbeli 
gyakorlat összehangolása érdekében közös szellemi tevékenység keretében konzul-
tációkat szerveznek a partnerek. 
Közös együttműködési megállapodás aláírása történt annak érdekében, hogy az el-
kezdett közös gondolkodás, közös fejlesztések a továbbiakban is megmaradjanak, a 
kapcsolat ne bomoljon fel. 
 
Partnerek: 
 
Mátrai Gyógyintézet 
3233 Mátraháza 
http://magy.eu/matrahaza/matrahaza.main.page 
 
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Špitálska 1, 048 01 Rožňava 
http://rv.svetzdravia.com/ 
 

 

3.3. Lakossági állapotfelméréshez vizsgálati jármű üzembeállítása 
 

Támogatási program azo-
nosító: 

 

Pályázati felhívás: HUSK/0901 

Prioritás:  1 

Tevékenységi terület:  Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés 

Regisztrációs szám: HUSK 09/01/1.4.1/0013 

Projekt teljes költségveté-
se: 

470 211 € 

Megítélt ERFA támogatás: 399 679,35 € 

Projekt kezdete: 2011.01.01 Projekt befejezése: 2012.02.29 
 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda-val 
közösen sikeres pályázatot készített el „Lakossági állapotfelméréshez vizsgálati jár-
mű üzembeállítása” címmel.  
A fő cél lakossági szűrővizsgálatok végzéséhez szűrőbusz megvásárlása, eszközökkel 
való felszerelése és az ezzel kapcsolatos feladatellátás. Beszerzésre kerül a járművön 
kívül ÉKG, vizsgáló asztal, vizsgáló lámpa, érdoppler, testpletizmográf, mobil UH 

http://magy.eu/matrahaza/matrahaza.main.page
http://rv.svetzdravia.com/
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készülék, pulzoximéter, spirográf, légzésfunkciós eszközök, digitális testsúly és ma-
gasságmérő, laptop, laboratóriumi eszközök, kiegészítők, reagensek. 
A partnerek a mobil állapotfelmérő használatától azt várják, hogy a lakosok egészsé-
gi állapotát a jelenlegi szintnél jobban megismerjék. Szolgáltatásukkal el kívánnak 
jutni a rendszerben nem jelenlevőkhöz is 
A projekt megvalósulásának helye Magyarországon az Észak-magyarországi Régió, 
Szlovákiában pedig a Kassai körzet.  
Az országok területi és demográfia eltérésének figyelembevételével a partnerek ha-
tékony vizsgálati menetrendet dolgoznak ki, és meghatározzák vizsgálati és ismételt 
vizsgálati periodusokat.  
A partnerek a végrehajtás során különös figyelemmel lesznek arra, hogy a határ elté-
rő oldalán élő lakosok a fejleszteni kívánt tevékenységek tekintetében hasonló mi-
nőségű szolgáltatáshoz juthassanak, biztosítva így az ellátáshoz való hozzáférésben 
az esélyegyenlőségüket.   
Jelen projekt keretében megvalósított fejlesztéseket, beszerzett eszközöket és a jár-
művet a partnerek a fenntartási időszakban is, és azon túl is fenn kívánják tartani. A 
prevenciós vizsgálatok elvégzését a területen az intézmények a fenntartási időszak-
ban a területen levő települések vezetésével közösen kívánják működtetni, ami azt 
jelenti, hogy az adott falu, vagy város hozzájárul helyiséggel, szervezési feladatok 
ellátásával és a szakemberek napi bérének biztosításával járul hozzá a helyben el-
végzett lakossági állapotfelméréshez. 
 
Partnerek: 
 
Mátrai Gyógyintézet 
3233 Mátraháza 
http://magy.eu/matrahaza/matrahaza.main.page 
 
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Špitálska 1, 048 01 Rožňava, Szlovákia 
http://rv.svetzdravia.com/ 
 

3.4. Mobil vizsgálati eszközök beszerzése szervezett lakossági állapotfel-

méréshez 

 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

 

Pályázati felhívás: HUSK/0901 

Prioritás:  1 

Tevékenységi terület:  Beavatkozás: egészségügy és kockázat megelőzés 

Regisztrációs szám: HU-SK 09/01/1.4.1/0014 

Projekt teljes költségveté-
se: 

469 313 € 

Megítélt ERFA támogatás: 398 916,05 € 

Projekt kezdete: 2011.05.01 Projekt befejezése: 2012.06.30 
 

http://magy.eu/matrahaza/matrahaza.main.page
http://rv.svetzdravia.com/
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A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében a Mátrai Gyógyintézet a Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda-val 

közösen sikeres pályázatot készített el „Mobil vizsgálati eszközök beszerzése szerve-

zett lakossági állapotfelméréshez” címmel. 

Az elnyert pályázat szorosan összefügg a HU-SK 09/01/1.4.1/0013 - Lakossági állapot-

felméréshez vizsgálati jármű üzembeállítása című projekttel, az abban beszerzésre 

kerülő szűrőjármű mobil eszközeinek beszerzése a cél, amelyek a következők: 

• Defibrillátor 

• Tároló,-és szállító edények 

• Mobil kamerával ellátott fiberbronchoscope 

• Laryngoskop egyenes lapoc (fényforrás) 

• Videolaringoscope, merev 

• Digitális tüdőszűrő 

• Sürgősségi táska 

• Kórtermi ágyak + éjjeli szekrények 

• Laptop 

 

Partnerek: 
 
Mátrai Gyógyintézet 

3233 Mátraháza 

www.magy.eu/matrahaza 

 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

Jilemnického, 075 01 Trebišov, Szlovákia 

http://tv.svetzdravia.com/  

 

 

3.5. Teleradiológiaiai és Telekonzultációs Rendszer Kialakítása Miskolc és 

Kassa Térségében 

 

 

Támogatási program azo-
nosító: 

 

Pályázati felhívás: HUSK/0901 

Prioritás:  1 

Tevékenységi terület:  Beavatkozás: egészségügy és kockázat megelőzés 

Regisztrációs szám: HUSK/0901/1.4.1/0154 

Projekt teljes költségveté-
se: 

457 840 € 

Megítélt ERFA támogatás: 388 104,47 € 

Projekt kezdete: 2011.06.01 Projekt befejezése: 2013.01.31 

http://www.magy.eu/matrahaza
http://tv.svetzdravia.com/
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A teljes rendszer célja volt, hogy lehetővé tegye az egyszerű adat- és információ-
megosztást a földrajzi határok átlépésével. A rendszer kiterjeszti a helyi folyamato-
kat és olyan új lehetőséget biztosít, amellyel a képi és szöveges egészségügyi adatok 
megoszthatóvá válnak, valamint ezt kiegészíti a valós idejű, nagyfelbontású videó 
konzultáció lehetőségének megteremtésével. 
A projektbe bevont orvosok a projektből megvásárolt videokonferencia rendszere-
ken keresztül több szereplős konferenciákat szerveznek, ahol érdekes esetek kerül-
nek megvitatásra. A projekt megvalósítása a külföldi partnerek szoros orvosszakmai 
és informatikai együttműködésében történt. A Vezető Partner és a Határon Túli 
Partner a kialakítandó teleradiológiai és telekonzultációs rendszer magyar, illetve 
szlovák központja. 
Az Erzsébet Kórházra eső költségvetés 25.380 EUR, ebből eszköz- és rendszerfejlesz-
tésre 11.650 EUR jut. 
 

Partnerek: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  

Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76, 3526 

https://www.bazmkorhaz.hu/  

 

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice  

Havlíčkova 1740/18, 040 01 Košice 

www.unlp.sk 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach 

Šrobárova 2 041 80 Košice 

http://www.upjs.sk/ 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9, 3980 

www.ujhelykorhaz.hu 

 

Almási Balogh Pál Kórház Non-profit Kft. 

Ózd, Béke utca 1-3, 3600 

www.hosp.ozd.hu 

  

https://www.bazmkorhaz.hu/
http://www.unlp.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.ujhelykorhaz.hu/
http://www.hosp.ozd.hu/
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EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

- JÓ GYAKORLATOK – 

Az európai egészségügyi együttműködések jó gyakorlatait „A határon átnyúló tevé-

kenységek egy jobb egészségügyért - Egymástól való tanulás” c. programban 

(http://www.euregio.nrw.de/portal-start.html) megvalósult együttműködések kere-

tében kerül bemutatásra. A programban megvalósuló akciók a következő 

bevatkozási katerógiákra oszthatóak fel: 

 Az egészségügyi szolgáltatások egyszerűsített elérése vagy használata más or-

szágban / beteg mobilitás. 

 Kórházak együttműködése, egészségügyi ellátás 

 Telemedicina rendszer 

 Mentés/Katasztrófa menedzsment 

 Képzés és további oktatás 

 Kutatási projektek 

 Drogpevenció/Addiktológiai kezelés 

 Gyermek és ifjúság/ Megelőzés gyermek- és serdülőkorban 

 Krónikus betegségek 

 Fertőző betegségek 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások egyszerűsített elérése vagy 
használata más országban / beteg mobilitás 

 

(Integráció) Zorg op Maat - (I)ZOM 

Azonosító:  

ID 47 

 

Cím: (Integráció) Zorg op Maat - (I)ZOM 

 

Weblap:  

www.EuregioGesundheitsportal.de 

www.EuregioGezondheidsPortaal.nl 

 

Időtartam: 01/1997 –  

 

Régió: 

Belgium, Németország és Hollandia határmenti vidékei: Euregio Rhein-Waal; 

Euregio rhein-maas-nord; Euregio Maas-Rhein 

 

http://www.euregio.nrw.de/portal-start.html
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Vezető partnerek/partnerek:  

Academisch Ziekenhuis, Maastricht, Alysis Zorggroep Rijnstate, Arnhem, AOK 

Rheinland, Düsseldorf, Apothekerkammer Nordrhein, Düsseldorf, 

Apothekerverband Nordrhein e.V., Düsseldorf, Arbeitsgemeinschaft der 

Krankenhäuser in Krefeld und im Kreis Viersen, Kempen, Ärztekammer Nordrhein, 

Düsseldorf, BKK Landesverband NRW, Essen, BKK futur, Krefeld, Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, Centre Hospitalier Universitaire, Liège, 

Christelijke Mutualiteit CM Limburg, Hasselt, CZ Actief in Gezondheid, Tilburg, 

IKK Nordrhein, Bergisch Gladbach, Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Düs-

seldorf, Klinikum Duisburg/Wedau Kliniken, Duisburg, Krankenhausverband 

Mittlerer Niederrhein e.V., Mönchengladbach, Laurentius Ziekenhuis, Roermond, 

Maasziekenhuis, Boxmeer, Marien Hospital, Wesel, Marienhospital gGmbH, 

Kevelaer, Nationaal Verbond des Socialistische Mutualiteiten, Brüssel, Rheinische 

Kliniken, Bedburg-Hau, RHV Regionale Huisartsen, Elst, Rijnstate Ziekenhuis, 

Arnhem, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, Stiftung Krankenhaus Bethanien für die 

Grafschaft Moers, St. AntoniusHospital gGmbH, Kleve, St. Bernhard Hospital, 

Kamp-Lintfort, St. Nikolaus Hospital, Eupen, St. Nikolaus Hospital, Kalkar, St. 

WillibrordSpital, Emmerich, Universitätsklinikum, Aachen, UMC St Radboud, 

Nijmegen, VdAK/AEV-Landesvertretung NRW, Düsseldorf, VieCure Medisch Cent-

rum voor Noord-Limburg, Venlo, Wilhelm-Anton-Hospital gGmbH, Goch, 

Ziekenhuis Oost Limburg, Genk. 

 

Háttér: 

Az 1990-es évek közepén, Belgium, Németország és Hollandia határmenti régióiban 

probléma merült fel a helyi és/vagy sürgősorvosi egészségügyi ellátásban. Várólisták 

alakultak ki bizonyos kezelésekre és terápiákra, a létesítmények sem voltak elegen-

dőek , vagy nem is álltak rendelkezésre. A határon túli orvosi kezelésekre vonatkozó 

európai szabályozásokat mérsékelték. Az egészségügyi biztosítók teljes mértékben 

ismerik az ügyfeleik problémiáit. Együtt dolgoztak a szolgáltatókkal a közös megol-

dáson. 

 

Célok: 

Megteremteni a lehetőséget az egészségügyi szolgáltatások szabad hozzáféréséhez a 

határon keresztül, helyileg és regionálisan, beleértve: 

 fekvő- és járóbeteg ellátást 

 gyógyszerellátást 

 gyógyászati segédeszközös kínálatát, további engedélyekkel 

 

Célcsoportok: 

 A határmenti régiókban élő betegek, akik a projektben résztvevő biztosítók 

szolgáltatásait veszik igénybe. 

 Személyek minden korcsoportból 

 Nem nemspecifikus 
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Leírás/módszerek: 

Az (I)ZOM aktív a 3 Európai régióban: Euregio Maas-Rhein 

(BE-DE-NL), rhein-maas-nord és Rhein-Waal (DE-NL). Szolgáltatást és információt 

nyújtanak a határon keresztül, speciális szolgáltatási pontokon, képzett alkalmazot-

takkal. Például a német AOK szervezet hivatala és a holland CZ szervezet Vaalsban, 

Hollandiában. (közel Aachenhez, Németország). Együttműködési megállapodások 

és szerződesek kötése az érintett felek között és gyakorlat specifikus folyamatok 

meghatározása (pl. információ csere a kezelési szervezetek között, Patient Pass kár-

tyával) 

 

Eredmények: 

A szoros és megbízható együttműködésnek köszönhetően, egészségügyi biztosítók 

lehetőséget biztosítanak, amelyek által a szolgáltatásukat igénybe vevők a határon 

túl (a szomszédos országban) is részesülhetnek egészségügyi ellátásban. Ezt az 

eredményt akkor érték el, amikor Európában, az egészségügyi szektorban, a határon 

átnyúló egészségügyi ellátás meglehetősen korlátozva volt. 10.000 lakó élt ezzel a 

szolgáltatással; ezek a számok nem mutatják a betegek áramlásának fontosságát, de 

ez könnyíti határmenti régiókban élő lakosok életét. 

 

Kapcsolat: 

AOK Rheinland – Die Gesundheitskasse Mr. Hans-Willi Schemken Kasernenstrasse 

61 40213 Düsseldorf Germany phone: +49 / (0)211 / 8791-1155 fax: +49 / (0)211 / 9791- 

1232 e-mail: Hans-Willi.Schemken@rla.aok.de  

 

CZ Actief in Gezondheid Mrs. Sonja Drenovec Wilhelminastraat 39 6131 KM Sittard 

The Netherlands phone: +31 46 4595037 fax: +31 46 525772 e-mail: 

sonja.drenovec@cz.nl  

 

Christelijke Mutualiteit Limburg – CML Mr. Patrik Carnotensis Prins Bischopssingel 

75 3500 Hasselt Belgium phone: +32 11 280528 fax: +32 11 283559 e-mail: 

patrick.carnotensis@cm.be  

 

 

Eurégió Egészségügyi Portál 

 

Azonosító: 

ID 048 

  

Cím: Eurégió Egészségügyi Portál 

  

Weblap: 

www.EuregioGesundheitsPortal.de ; www.EuregioGezondheidsPortaal.nl 

  

mailto:Hans-Willi.Schemken@rla.aok.de
mailto:sonja.drenovec@cz.nl
mailto:patrick.carnotensis@cm.be
http://www.euregiogesundheitsportal.de/
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Időtartam: 

01/2002 – 12/2005 

 

Régió: 

Euregio Maas-Rhein, euregio rhein-maas-nord, Euregio Rhein-Waal 

(Belgium, Németország és Hollandia) 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Academisch Ziekenhuis, Maastricht * Alysis Zorggroep Rijnstate, Arnhem * AOK 

Rheinland, Düsseldorf * Apothekerkammer Nordrhein, Düsseldorf * 

Apothekerverband Nordrhein e.V., Düsseldorf * Arbeitsgemeinschaft der 

Krankenhäuser in Krefeld und im Kreis Viersen, Kempen * Ärztekammer Nordrhein, 

Düsseldorf * BKK Landesverband NRW, Essen * BKK futur, Krefeld * Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen * Centre Hospitalier Universitaire, Liège * 

Christelijke Mutualiteit CM Limburg, Hasselt * CZ Actief in Gezondheid, Tilburg * 

IKK Nordrhein, Bergisch Gladbach * Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, Düs-

seldorf * Klinikum Duisburg/Wedau Kliniken, Duisburg * Krankenhausverband 

Mittlerer Niederrhein e.V., Mönchengladbach * Laurentius Ziekenhuis, Roermond * 

Maasziekenhuis, Boxmeer * Marien Hospital, Wesel * Marienhospital gGmbH, 

Kevelaer * Nationaal Verbond des Socialistische Mutualiteiten, Brüssel * Rheinische 

Kliniken, BedburgHau * RHV Regionale Huisartsen, Elst * Rijnstate Ziekenhuis, 

Arnhem * Sint Maartenskliniek, Nijmegen * Stiftung Krankenhaus Bethanien für die 

Grafschaft Moers * St. Antonius-Hospital gGmbH, Kleve * St. Bernhard Hospital, 

Kamp-Lintfort * St. Nikolaus Hospital, Eupen * St. Nikolaus Hospital, Kalkar * St. 

Willibrord-Spital, Emmerich * Universitätsklinikum, Aachen * UMC St Radboud, 

Nijmegen * VdAK/AEV-Landesvertretung NRW, Düsseldorf * VieCure Medisch 

Centrum voor Noord-Limburg, Venlo * Wilhelm-Anton-Hospital gGmbH, Goch * 

Ziekenhuis Oost Limburg, Genk 

 

Háttér: 

A központi témája minden Európai regionális projektnek és tevékenységnek a tájé-

koztatás és átláthatóság az egészségügyben, különösen a szomszédos országokban 

volt. A lakók többet akartak tudni a szomszédos ország lehetőségeiről és rendszeré-

ről: 

 Milyen határon átnyúló rendszert használhatok? 

 Hogyan tehetek szert orvosi ellátásra a határon túlról? 

 Milyen kapcsolatot hozhatok létre? 

 Milyen projektek érdekesek számomra a régióban? 

 

Az internet hasznos információ platformmá alakult. 
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Célok: 

A cél egy olyan platform létrehozása, amely biztosítja az állampolgároknak az egy-

szerű és gyors hozzáférését az információhoz a szomszédos ország egészségügyi el-

látásáról. 

 

Célcsoportok: 

 A régió lakossága, egészségügyi szakemberek 

 Személyek minden korcsoportból 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Az egészségügyi partnerek a Maas-Rhein, Rhein-maasnord és Rhein-Waal európai 

régiókban kialakítottak  technikai és tartalom alapú struktúrákat. 2005 júniusában 

egy kisérleti verzió indult. A betegek, a biztosítottak, a orvosok és a korházak növel-

hetik majd a hozzáférésüket a fontos és érdekes egészségügyi információkhoz itthon 

és külföldön. 

 

Eredmények: 

A következő honlapon tájékozódhat az egészségügyi ellátásról a közeli határmenti 

régiókban Belgiumban, Németországban és Hollandiában: 

 

www.euregiogesundhetisportal.de 

www.euregiogezondheidsportaal.nl 

 

Kapcsolat: 

AOK Rheinland – Die Gesundheitskasse 

Mr. Hans-Willi Schemken 

Kasernenstrasse 61 

D-40213 Düsseldorf 

Germany 

phone: +49 / (0) 211 / 8791-1155 

fax: +49 / (0)211 / 8791-1232 

e-mail: Hans-Willi.Schemken@rla.aok.de 

 

CZ Actief in Gezondheid 

Mr. John Stevens 

Wilhelminastraat 39 

6131 KM Sittard 

The Netherlands 

phone: +31 / 46 4595662 

e-mail: john.stevens@cz.nl 

 

Christelijke Mutualiteit Limburg – CML 

Mr. Patrik Carnotensis 

http://www.euregiogesundhetisportal.de/
http://www.euregiogezondheidsportaal.nl/
mailto:Hans-Willi.Schemken@rla.aok.de
mailto:john.stevens@cz.nl
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Prins Bischopssingel 75 

3500 Hasselt 

Belgium 

phone: +32 / 11 280528 

fax: +32 / 11 283559 

e-mail: patrick.carnotensis@cm.be 

 

 

Átláthatóság a határokon átnyúlú ellátási struktúrákban 

 

Azonosító:  

ID 160 

  

Cím: 

Átláthatóság a határokon átnyúló ellátási struktúrákban 

  

Weblap: 

www.EuregioGesundheitsPortal.de 

  

Időtartam: 

01/2002 – 12/2005 

 

Régió: 

Euregio Maas-Rhine 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Belgium: 

1.) CM Limburg;  

2.) COC  

Hollandia: 

1.) CZ; 2.) NgZ 

Németország: 

1.) AOK Rheinland;  

2.) Saint Gobain BKK;  

3.) IKK Nordrhein;  

4.) VdAK, Düsseldorf;  

5.) BKK Landesverband NRW, Essen 

 

Háttér: 

A biztosítottak anélkül hassználják a szomszédos ország gyógyszereit, hogy ismer-

nék a megfelelő ellátási struktúrákat, a minőséget és a saját pénzügyi 

http://www.euregiogesundheitsportal.de/
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kötelezettségüget. Az orvosok felírják a szomszédos ország gyógyszereit anélkül, 

hogy ismernék a tényleges piaci feltételeket. Finanszírozzák a határon átnyúló 

egészségügyi szolgáltatásokat anélkül, hogy ismernék a tényleges piaci feltételeket. 

Így a piaci szegmens nagyon átláthatatlan lesz a heterogén struktúrák és a termékek 

széles körű választéka miatt, ami gazdaságtalan a túl- és alulkínálat miatt. 

 

Célok: 

 A meglévő struktórák minőségének és határon átnyúló gyógyszer elletás ára-

inak összehasoníltása. 

 Átláthatóság a mibilitás optimalizálása érdekében 

 Ajánlások kidolgozása 

 

Célcsoportok: 

 Döntéshozók a gyógyszer ellátás területés 

 Egészségügyi szakemberek 

 

Leírás/módszerek: 

A határon átnyúló egészségügy alapja az információ és átláthatóság a résztvevők 

számára. A projekt egy általános gyógyszer ellátás vizsgálattal kezdődött - figyelem-

be véve a rendszer nemzeti specifikációit - amely feljegyezte a legfontosabb hason-

lóságokat és különbségeket. A következő lépésben azok a gyógyszerek lettek kivá-

lasztva, amelyek nemzeti szempontból különös jelentősséggel bírnak költség és 

mennyiségi aspektusban. 

3 termékvonalat választottak ki: gyomor kezelés, inkontinencia termékek és az or-

topéd kültéri cipők az Euroregionális összehasonlításhoz. Az elemzéseket a termék-

specifikus mutatók alapján végzik el, különösen azok alapján, amikor a biztosított 

jogosult valamilyen kedvezményre, felírták neki a terméket, valamint minden 

önálláló résztvevő és  vizitdíj. 

 

Eredmények: 

A projekt befejeztével a résztvevőknek világos és átlátható információjuk lesz a kivá-

lasztott gyógyszerre vonatkozó jogszabályokról, a termék kínálatáról,a javadalma-

zásról, vizitdíjról, minőségről és garanciáról. A projekt partnerei objektív képet kap-

tak a határon átnyúló gyógyászati segédeszközöt hasznosításáról a teszt eredményei 

alapján, amelyek az eurorégiós használatot mutatják. Ezen túlmenően, ezekkel az 

összehasonlító vizsgálatokkal bepillantást nyerhettünk a politikai intézményekkel 

kapcsolatos európai mobilitásba, amelyre az Európai Unió Bizottsága fókuszál. 

 

Kapcsolat: 

Ms Barbara Hofmann 

BKK Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Kronprinzenstrasse 6. 

45128 Essen 

Deutschland 
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Telefon: +49/(0)201/1791575 

email: b.hofmann@bkk-nrw.de 

 

 

Egészségrégió 
 

Azonosító:  

ID 317 

  

Cím: 

Egészségrégió 

  

Weblap: 

www.healthregio.net 

  

Időtartam: 

07/2004 – 12/2006 

 

Régió: 

 Ausztria: Burgenland (Mittel-, Nord- und Südburgenland), Vienna (Stadt Wien, 

Wiener-Umland-Süd, Wiener Umland Nord), Niederösterreich (Regionen 

Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, St. Pölten, Niederösterreich-Süd).  

 Csehország: Ceske Budejovice, Jihlava und Brno, die südböhmischen und 

südmährischen Bezirke Brachatice, Cesky Krumlow, Ceske Budejovice, 

Jindrichuv Hradec, Jihlava, Znojmo, Trebic, Brno mesto, Brno venkov, Breclav 

and Hodonin 

 Szlovákia: Kreise Bratislava (mit den Stadtbezirken I-V und den Bezirken 

Malacky, Rezinok und Senec), region Trnava. 

 Magyarország: Komitate Györ-Moson-Sopron, Vas, Zala 

 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Magyarország: 

1.) Nyugat-Magyarországi Egyetem - University of West Hungary, Sopron, Hungary 

Szlovákia: 

1.) Úrad Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky, Public Health Authority of 

the Slovak Republic, Slovakia 

Csehország: 

1.) The Regional Authority of South Bohemia, Social Affairs and Health Care 

Department; 2.) University of South Bohemia, Budweis, Czech Republic 

Ausztria: 

1.) Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Wien; 2.) Magistrat der Stadt 

Wien, Wien; 3.) Niederösterreichische Landesakademie, St. Pölten; 4.) NÖ 
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Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS), St.Pölten; 5.) VAMED AG, A 1232 Wien; 6.) 

SOLVE Consulting, Wien; 7.) KRAGES – Burgenländische Krankenanstalten 

Gesellschaft m.b.H., Eisenstadt; 8.) Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), Wien; 

9.) Gesundheitsmanagement OEG, Wien 

 

Háttér: 

Az egészségügyi szektor jelentős gazdasági tényező Közép-Európában. Kevés ilyen 

van más európai régióban, ahol ennyire fontosak az egészségügyi hagyományok, 

ilyen sok orvosi kompetencia központ van és ilyen nagy mobilitása van a határokon 

keresztül az egészségügyi szakembereknek és betegeknek. Az Európai Únió megna-

gyobbodása nagy hatással van az egészségügyi rendszerekre, különösen a 

határmenti régiókban, jogszabályi változások a magasabb mobilitás érdekében és új 

kihívások. 

 

Célok: 

Az "egészségrégió" célja, hogy optimalizálja az egészségügyi ellátás struktúráját, így 

Közép-Európába régióiban hosszú távon magasabb színvonalú egészségügyi ellátás 

jön létre. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korosztályból; 

 Egészségügyi dolgozók: Orvosok, ápolók; Mentő szolgálatok, katasztrófavé-

delem, döntéshozók politikai területen  

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Egy megbízható adat alapú, koncepciók és stratégiák előkészítése, amelyek lehetővé 

teszik Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország határmenti régióiban az 

egészségügyi szektor optimalizálását. Az "egészségrégió" nagy politikai 

jelentősséggel bír: Ez az első alkalom, hogy európai szinten vizsgálva van ennek a 

régiónak az egészségügyi ágazata és ez modellként szolgálhat a következő EU bőví-

tésnél. 

Az "egészségrégió" összeállít egy multidiszciplináris csapatot Közép-Európa vezető 

szakértőiből, politikai döntéshozóiból és gazdasági dontéshozóiból. Két éven belül a 

különböző állami és magánszektorból a szervezetek képviselői, tudósok és szakértők 

stratégiákat és koncepciókat dolgoznak ki, hogy támogassák a határmenti régiók 

egészségügyi szektorának fejlődését. 

Az "egészségrégió" megmutatja az egészségügyi rendszer különbségeit, erőforrásait 

és potenciáit, annak érdekében, hogy újra szervezzék az egészségügyi szektort 

együttesen, pl.: határon átnyúló infrastruktúrák hasznosítása, könyebb hozzáférés 

az egészségügyi rendszerekhez és határon átnyúló információ csere. 

Prioritások: 

 Jogszabályi változások és felhívások a nemzeti rendszerekben 

 Összehasonlítható statisztikai adatok a régióban 
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 Betegek és egészségügyi szakemberek mobilitása 

 Oktatés és képzés az egészségügyi szakemberek számára 

 

A projekt felépítése 3 szakaszból áll: 

1. szakasz: A projekt kiindulópontja egy átfogó szektor analízis, annak érdeké-

ben hogy meghatározzák a demográfiai, társadalmi-gazdasági és egészséggel 

kapcsolatos jellemzőit a határ menti régiónak, valamit tanulmányok készítése 

speciális munkacsomagokra. 

2. szakasz: Az aznalízis alapjaként egy szakértői csoport alakul és ajánlásokat 

tesz közzé gazdasági és egészségügyi irányelvek változására. 

3. szakasz: Az első 2 szakaszban kapott eredmények megvalósítása. 

 

Eredmények: 

Az "egészségrégió" a politikai és gazdasági döntéshozók számára egy szilárd alapot 

biztosít, hogy sikeresen megbírkózzanak ebben a fáziban a radikális változásokkal. 

Közös tevékenységek biztosítása az egészségügyi szektor fejlesztéséhez hosszú tá-

von. 

Sokféle új határon átnyúló projekt és együttműködés van már, amelyek az 

"egészségégióból" alakultak ki. 

 

Kapcsolat: 

Gesundheitsmanagement 

Martin Wieland 

Straussengasse 14 

1050 Vienna 

Austria 

Phone: +43/ (0)1/ 585 76 21 

Fax: +43/ (0)1/ 585 08 21 

e-mail: wieland@gesundheitsmanagement.at 

  

mailto:wieland@gesundheitsmanagement.at
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Nemzetközi Egészségügyi Kártya (GCI) 
 

Azonosító:  

ID 325 

  

Cím: 

Nemzetközi Egészségügyi Kártya (GCI) 

  

Weblap: 

www.euregiogesundheitsportal.de 

  

Időtartam: 

07/2000 –  

 

Régió: 

Euregio Maas-Rhein, Euregio rhein-maas-nord, Euregio Rhein-Waal 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország  

1.) Physicians and hospitals in the Region  

2.) Kassenärztliche Vereinigung 

Nordrhein (D), Apothekerverband, 

 3.) AOK Rheinland – Die 

Gesundheitskasse (D) 

 

Hollandia  

1.) Physicians and hospitals in the region,  

2.) CZ Actief in Gezondheid 

  

Háttér: 

Hollandia és Németország bizonyos határmenti területeim, annak ellenére, hogy 

összességében jó az orvosi ellátás, problémák merültek fel a sürgősségi, helyi orvosi 

ellátásban. Számos projekt, beleértve az (I)ZOM projektet, vizsgálta a határon túli 

orvosi kezeléseknek a lehetőségét. Annak ellenére, hogy javulást értek el ezen a te-

rületen, sok beteg és biztosított panaszkodott a bonyolult eljárásokra (pl.: hosszú 

távú kezelések engedélyének a megszerzése). 

 

Célok: 

A GCI( Nemzetközi Egészségügyi Kártya) megoldást kínált egy chipkártyás rend-

szerrel külföldön, amellyel ugyan olyan egyszerűen működik, mint egy TB kártya 

belföldön. Ez egy egyszeri és egyedülálló projekt Európán belül bárhol. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból, 

http://www.euregiogesundheitsportal.de/
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 Egészségügyi dolgozók: orvosok, kórházak; Betegek akik tagjai a C-nek és az 

AOK-nak, Németország és Hollandia határmenti régiójában élnek; Egyéb: po-

tenciális tagok; 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt 2000 júliusában indult a Maas-Rhine eurégióban. Kérésre az AOK 

Rheinland - Die Gesundhetikasse és a CZ Actief in Gezondheit egészségbiztoítás 

tagjai bevezették 2 éves időtartamra a saját Nemzetközi Egészségügyi Kártyájukat, 

gyorsan és komplikációk nélkül. 2002 közepén ezt a modellt bővítették a Rhine-

Maas-North és a RheinWaal európai régiókra és a projekt időtartamát is meghosz-

szabbították. A kártya használatával az egész régión belül, függetlenül attól, hogy a 

határ melyik oldalán van a beteg, könnyítette a hozzáférésüket: 

 Minden szakorvosi ellátáshoz, 

 Gyógyszerek beszerzéséhez és 

 minden kórházi kezlésben a kapcsolatot a szakorvossal 

 

Például egy CZ biztosított, a Nemzetközi Egészségügyi Kártyájával, az általa válasz-

tott, Németország szomszédos országaiban megtalálható szakemberek vagy klinikák 

szolgáltatásait veheti igénybe. Az új chipkártyát ugyan úgy kell alkalmazni, mintha a 

saját országában lenne a beteg. A betegnek nem szükséges előre fizetnie. Ezen felül, 

köszönhetően a határon átnyúló orvosi szolgáltatást igénybevevő beteg jelentésé-

nek, lehetővé tették, hogy az új orvos Hollandiában képes folyamatos és célzott ke-

zelést nyújtani. 

Ugyanez fordítva vonatkozik a német AOK biztoítottakra: a GCI-vel, problémamen-

tesen igénybeveheti a biztosított személy a Holland határmenti vidéken az egész-

ségügyi szolgáltatást. 

Szoros együttműködésben az orvosok és a klinikák, gyógyszerészek és kórházak, 

AOK-Rheinland - Die Gesundheitkasse és a CZ Actief in Gezondheit biztosítják eze-

ket a jogosultságokat és gond nélkül legyőzték a problémát az azonnali fizetéssel. 

 

Eredmények: 

A legnagyobb eredmény fontos az összes érintettnek. De ez még nem minden, mert 

ez a program közvetlenül átülteti a gyakorlatba az európai ideólógiát, a projekt szá-

mos díjat kapott. Ez bizonyítja, hogy ez tényleg fontos minden érintett számára. 

 

A betegek: 

 országhatárra tekintet nélkül kaphatnak egészségügyi ellátást, saját igényeik-

nek a legmegfelelőbbet, közel az otthonukhoz 

 költségcsapták és bürokratikus akadályok nélkül 

 

A kezelő orvos számára fontos a rendszer: 

 mert a hosszú várólisták, pl: a háziorvos gondoskodhat a betege számára a 

korai szakorvosi ellátásárol külföldön, akár hosszú távú kezelés esetén is 
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 mert a szakorvosok komplett terápiás programaikkal sikért igérhetnek a kül-

földi betegeiknek anélkül, hogy adminisztrációs nehézségekbe ütköznének 

 mert a határon-átnyúló orvosi kezelést igénybevevő betegek jelentésének kö-

szönhetően a külföldi betegek számára, a kezelő szakorvos több információt 

tud adni a korábbi orvosi vizsgálatairól, kezeléseiről és szabályokról.  

 

Ezen kívül ez a projekt  az egészségügyi biztosítóknak is fontos: 

 Egyrészt, a biztosított számára igény alapú kiváló szolgáltatást tudnak nyúj-

tani 

 de ugyanakkor ők is csökkentik a bürökratikus nehézségeket, amit a külföldi 

kezelések engedélyezése okozna. Költségmegtakarítást érhetnek el, amik 

kedveznek a biztosítottnak. 

 

A kibocsátott GCi kártyák száma 2000 óta: 21.000 CZ biztosított és 4.100 AOK bizto-

sított. Összesen 4,000 CZ biztosított és 800 AOK biztosított élt már a határon túli 

egészségügyi szolgáltatással Németországban. 

 

Kapcsolat: 

AOK Rheinland – Die Gesundheitskasse 

Herrn Hans-Willi Schemken 

Kasernenstrasse 61 

40213 Düsseldorf 

Germany 

Phone: +49 / (0)211 / 8791-1155 

Fax: +49 / (0)211 / 8791-1232 

e-mail: Hans-Willi.Schemken@rla.aok.de 

CZ Actief in Gezondheid 

Herrn John Stevens 

Wilhelminastraat 39 

6131 KM Sittard 

The Netherlands 

Phone: +31 / (0)46 / 4595662 

e-mail: john.stevens@cz.nl 

mailto:john.stevens@cz.nl
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Határon átnyúló fogaszáti kezelés 

 

Azonosító:  

ID 302 

  

Cím: 

Határon átnyúló fogászati kezelés 

  

Weblap: 

www.nll.se/hg2.aspx?id=8181 

  

Időtartam: 

12/2002 – 12/2004 

 

Régió: 

Karesuvanto és Kilpisjärvi Finnországban és Karesuando Svédországban 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Svédország 

1.) Norrbotten, Luleå; 

Finnország 

1.) Muonio és Enontekiön, Muonio; 

 

Háttér: 

Svédország és Finnország megosztott egy problémát a legészakibb határán: 

Messze vannak a fogorvosok 

Kevés fogorvos 

A határ mindkét oldalán kevés betegű 

 

Ezen a területen Svédországban mintegy 1200 ember, Finnországban mintegy 400 

ember él, akikhez a legközelebbi fogorvos 80-200 km távolságban van. 

Karesuandoban van egy fogászati klinika, de fogorvos nincs. 

 

Célok: 

Jó fogászati ellátás nyújtása a területen élőknek. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból 

 Fogászathoz kapcsolódó betegek 

 Nem nemspecifikus 
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Leírás/módszerek: 

Mi történt a projekt során? 

 Fogorvosokat vettek fel 

 Tájékoztatták Svédország és Finnország lakosságát az új közös fogászati kli-

nikáról 

 Svéd személyek dolgoznak a Finn klinikán 

 Megvizsgálták, milyen nemzeti jogszabályk és rendeletek befolyásolják a két 

nemzetben a munkát. 

 

A projekt 110,000 € támogatást kapott az Interreg III A Nord-tól (2.2 határokon át-

nyúló regionális és helyi erőforrások mozgosítása). A projekt 60%-át az EU finanszí-

rozta, 30%-át Svédország, 10%-át Finnország. A két ország finanszírozásának mérté-

két a betegek arányában szabták meg. 

Svédországban a betegek száma kb. 1,200 fő, ebből 400 gyerek, Finnországban 400 

beteg, ebből 90 gyerek. 

 

Eredmények: 

Megnyílt egy közös fogászati klinika Karesuandoban, ahol mind svéd és finn betege-

ket is kezelnek. 

A beteg és a fogorvos közötti távolság jelentősen csökkent. Például a finn gyerekek-

nek most csak át kell kelniük a hídon, hogy a fogorvoshoz érjenek. Korábban a leg-

közelebbi klinika 80 km távolságra volt. Svédországban a legközelebbi klinika 180 

km távolságra volt. Most a szolgáltatás helyben van. A lakosság élvezi az életminő-

ség javulását, amióta a biztonságos fogászati ellátás helyben van. A fogászati egész-

ség is javult. 

 

Kapcsolat: 

Ms Anna Marakatt 

Folktandvården Karesuando 

980 16 Karesuando 

Sweden 

Phone: +46 / (0)981 / 200 15 

Fax: +46 / (0)981 / 200 15 

e-mail: Anna.Marakatt@nll.se 

  



144 
 

Szerződéses belga egészségügyi ellátás 
 

Azonosító:  

ID 334 

  

Cím: 

Szerződéses belga egészségügyi ellátás  

 

Weblap:  

Nincs saját weblapja, információk itt: 

 www.euregiogezondheidsportaal.nl  

www.euregiogesundheitsportal.de  

 

Időtartam: 

2000 – 2004 

 

Régió: 

A holland – belga határ régiója 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Hollandia: 

CZ Actief in Gezondheid (CZ) 

Belgium: 

Christelijke Mutualiteit Limburg (CM) 

 

Háttér: 

A hollandoknak, akik a holland/belga határmenti régiójában élnek nemtetközi kilá-

tásuk van. Belgium és Németország sokkal közelebb van, mint Amszterdam vagy 

Hága. A hollandok, akik közel élnek a határhoz, Belgiumba járnak vásárolni és szó-

rakozni, sőt még ott is dolgoznak, vagy meglátogatják a Meuse folyó másik oldalán 

élő családjukat. 

Ráadásul sokuk számára a szomszédos kórház is külföldön van. 

 

1. Az állami határok akadályozzák a könnyű hozzáférést a külföldi egészségügyi 

ellátáshoz 

2. A határon átnyúló egészségügyi ellátás sok papírmunkával, fizetési akadá-

lyokkal és összehasonlíthatatlan jogusoltságokkal jár. 

3. Hollandiában várólisták vannak az orvosi szakellátáshoz(kevés kapacitás 

(NL), Belgiumban pedig többletkapacitás van) 

4. A külföldi egészségügyi ellátás, orvosi protokollok, az egészségügyi rendszer, 

az egészségügyi rendszerek finanszírozásának átláthatóságának hiánya. 

5. A potenciális résztvevők tudásának és tapasztalatának hiánya 

6. A helyzet, hogy ez nem illik a modern (euregionális) közösségbe és a régió 

történelmi  háttare: A határ mentén lakók külföldre mennek meglátogatni a 

http://www.euregiogezondheidsportaal.nl/
http://www.euregiogesundheitsportal.de/
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családjukat, vásárolni, szórakozni, de az egészségügyi ellátást nem veszik ott 

igénybe, pedig a szomszédos kórházban, vagy az orvosnak sok külföldi bete-

ge van. 

7. Egy meglévő együttműködés az egészségügyi biztosítók között: CZ (NL), CM 

(Belgium) 

 

Célok: 

1. A CZ partnereinek igényei és követelményei (különösen a htármenti régió-

ban) 

2. Kiszolgálni és megkönnyíteni a CZ partnereinek gyors hozzáférését a magas 

szintű egészségügyi ellátáshoz (belföldön és külföldön) 

3. A várólisták megoldása Hollandiában 

4. Strukturális megoldások ajánlása a határon átnyúló egészségügyre 

5. Tapasztolatok szerzése a határon átnyúló egészségügyi ellátásban 

6. Az egészségügyi rendszerek (külföldön és belföldön) erejét keigyenlíteni. 

7. Felszólítani a kormányzati szervezeteket a határon átnyúló szűkösségek 

megoldásában (nem bürökratikus módon) 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból 

 Betegek, akiknek a határmenti régiókban van szükségük a járó- és fekvőbeteg 

ellátásra 

 Betegek, akiket zavarnak a várólisták 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A korai kilencvenes évek óta célja a ChristelijkeMutualiteit (Belgium) és CZ Actief in 

Gezondheid (Netherlands) biztosítóknak, hogy legyőzzék a határok akadályait és így 

megkönnyítség a határon átnyúló egészségügyi ellátást.  Több euregionális projekt, 

mint pl. a Zorg op Maat és IZOM elindították az adminisztratív és pénzügyi folya-

matok egyszerűsítését és foglalkoztak a nemzetközi jogszabályokkal. 

Hollandiában a várólistákat a szakorvosokhoz a 2000-es évek eleje óta sürgette a CZ, 

nem csak azért, hogy megkönnyítse a határon átnyúló egészségügyi ellátást, hanem 

azért is, hogy ösztönözze a partnereiket a határon túli egészségügyi ellátás igénybe-

vételére, ahol elfogadható időn belül ellátást kapnak. 

A belga egészségügyi szolgáltatók (és kisebb mértékben németek) kézenfekvő lehe-

tőséget kínáltak a holland kapacitási problémákra. 

Köszönhetően a korábbi közös projekteknek, az egészségbiztosítók és az 

euregionális hálózat közötti meglévő együttműködés, gyors hozzáférést biztosított a 

holland betegek számára a belga egészségügyi szolgáltatókhoz. 

A két ország hatósága jóváhagyásával és a CM támogatásával belga kórházak lettek 

kiválasztva, az egészségügyi ellátás feltételeit, minőségét és a tarifáit megtárgyalták. 

Ennek eredményeként szerződések jöttek létre a belga kórházak, a CZ és a CM kö-

zött. 
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Ráadásul az adminisztratív logisztika és a pénzügy a CZ és a CM által szervezett 

összhangban a belga eljárásokkal. 

Dedikált IT alkalmazások támogatták a kivitelezést. 

 

Eredmények: 

A projekt a CZ partnereinek gyors hozzáférést biztosít hét szerződött belga kórház 

választható egészségügyi ellátásához, a szokásos holland feltételekkel. 

Évente kb. 10.000 CZ partner használja a "belga utat" és a 2005-ös felmérés a bete-

gekről azt mutatja, hogy nagyra értékelik ezt a lehetőséget és nagyon elégedettek a 

belga egészségügyi eljárással. 

A várólisták a holland határ mentén visszaálltak a normálisra. Ezen kívül a projekt 

egy "egészségügyi" versenyt teremtett a belga és a holland egészségügyi szolgáltatók 

között és a CZ kiegyenlíti az erőviszonyokat a holland egészségügyi ellátásban. 

A szerződéses egészségügyi ellátás nem szokványos Belgiumban. Ez a fajta kereslet 

által vezérelt egészségügyi ellátás új nézetet kínál a belgáknak a kapcsolatukra a 

kormánnyal, az egészségügyi ellátókkal és az egészségbiztosítokkal. 

A két ország hatósága szembesül a problémák kreatív és nem bürokratikus megol-

dásával a nemzetközi egészségügyi ellátási rendszer miatt. 

 

Kapcsolat: 

Mr John Stevens (CZ Actief in Gezondheid) 

PO Box 55 

6130 MA Sittard 

The Netherlands 

Phone: +31 / (0)46 / 4595662 

Fax: +31 / (0)46 / 4528634 

e-mail: john.stevens@cz.nl 
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Kórházak együttműködése, egészségügyi ellátás 

 

Fájdalom kultúrák, módszerek a fájdalom megelőzésére és csök-

kentésére az Északi Régióban 

 

Azonosító:  

ID 207 

  

Cím: 

Fájdalom kultúrák, módszerek a fájdalom megelőzésére és csökkentésére az Északi 

Régióban 

  

Weblap: 

Nincs információ 

  

Időtartam: 

02/1999 – 03/2001 

 

Régió: 

A Barents régió (Finnország, Norvégia, Oroszország) 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Finnország 

1.) Rovaniemi Polytecnic, Rovaniemi 

Svédország 

1.) Luleå tecnical university, nursing faculty, Boden 

Norvégia 

1.) Finnmark University College, Hammerfest 

 

Háttér: 

A Lappföldön élő emberek közös földrajzi, éghajlati és kultúrális háttérben osztoz-

nak. Ez hatással van az északon élő emberek életére és viselkedésére. Rovaniemi 

Egyetem egy projekt keretében egy fájdalom oktatás tanterv tartalmát határozta 

meg, amely kihangsúlyozza a fájdalom különleges formáinak jelentősségét az északi 

területen. 

 

Célok: 

 Hálózat létrehozása a partnerek és a fájdalom menedzsmentben jártas szak-

értők között. 
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 Adatgyűjtési módszereket tervezni és szervezni, írásos, videós anyagokat az 

északi régió fájdalom kúltúráiról, a fájdalom csillapítására szolgáló házi prak-

tikákról és hivatalos kezelési módszerekről készíteni 

 Megismertetni a betegekkel Norvégiában, Finnországban és Oroszországban 

a fájdalom kezelési módszereket. 

 A kapott eredményekkel összhangban megtervezni és összeállítani 5-8 ta-

nulmányi modult a Roveniemi Egyetem fájdalommal küző betegek segítése 

tanulmányi program részeként. 

 

Célcsoportok: 

Egészségügyi szakemberek, fájdalommal küzködő betegek Lappföldről. 

 

Leírás/módszerek: 

Egy minőségi tanulmány készítése, 65 ember bevonásával megvizsgálni, hogy az 

különböző etnikai hátterű lappföldi emberek milyen fájdalmakat tapasztalnak. En-

nek eredménye alapján a tanulmányi modult kifejlesztése. 

 

Eredmények: 

Az embelek illusztrációja/kifejezése a fájdalomról Finnország, Norvégia és Oroszor-

szág északi részén 

A fájdalom kezelésére használt tradícionális módszereket fajtái a Barents-tenger 

térségében 

Painwork szemináriumok, hogy információt szerezzenek a fájdalomcsillapításról és 

a fájdalom kezeléséről 

Tanulmányok a fájdalomcsillapításról Finnország, Norvégia és Oroszország között 

Minőségi kézikönyv kidolgozása a fájdalomcsillapításról 

Fájdalomcsillapítási hálózat kiépítése a Barents régióban és Nagy-Britanniában 

 

Kapcsolat: 

Rovaniemi Polytecnic 

Ms Paula Poikela 

Porokatu 3596500 Rovaniemi 

Finland 

phone: +358 40 7784798 

fax: +358 16 3313499 

e-mail: Paula.poikela@ramk.fi 
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Egy Határon Átnyúló Speciális Információs Rendszer a Folyama-

tos Dialízís Minőségének Fejlesztéséért 
 

Azonosító:  

ID 63 

  

Cím: 

Egy Határon Átnyúló Speciális Információs Rendszer a Folyamatos Dialízís Minősé-

gének Fejlesztéséért 

  

Weblap: 

http://www.cawt.com/subgroups/index.cfm/page/projects.details/ProjectID/72/Sub

G roupID/43 

  

Időtartam: 

09/2005 – 08/2007 

 

Régió: 

Írország határmenti régiója 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Egyesült Királyság 

1.) Southern Health Board (NI), Armagh; 2.) Western Health Board (NI), Derry; 3.) 

Newry and Mourne Trust, Newry; 4.) Sperrin Lakeland Trust, Omagh/Enniskillen; 

5.) Altnagelvin Hospitals Trust, Derry; 

 

Írország 

1.) HSE Dublin North East, Kells, Co Meath; 2.) HSE West, Manorhamilton, Co 

Leitrim; 3.) Cavan General Hospital, Cavan; 4.) Sligo General Hospital, Sligo; 5.) 

Letterkenny General Hospital, Letterkenny, Co Donegal. 

 

Háttér: 

Gyéren elosztott, gazdaságilag hiányos, politikailag megosztott lakosság irányítása a 

regionális/nemzeti központokból. 

 

Célok: 

Javulás az azonosított minőségi előírásokban, együttműködési stratégiák fejlesztése 

az azonosítási eljárások címzéséért, egészség javítása a közösségen belül, keretrend-

szer kifejlesztése a klinikai hálózathoz. 

 

Célcsoportok: 

 Fiatalok, 14-18 évesek, felnőttek, 18-65 évekes, idősek, 65 éven felüliek 

 Nefrológiai gondozásra járó betegek; Nem nemspecifikus 
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Leírás/módszerek: 

Projekt bizottság kinevezése, speciális információs adatbázis létrehozása, könyv-

vizsgálói kritériumok meghatározása, könyvvizsgálói segítők kinevezése, guruló 

multiközpont, jövőbeni együttműködési stratégiák meghatározása. 

 

Eredmények: 

Javulás az egészségügy minőségében, együttműködési stratégiák végrehajtása, mint 

pl. a keretrendszer a klinikai hálózathoz. 

 

Kapcsolat: 

Sperrin Lakeland Trust 

Dr PJ Garrett 

Renal Unit, Tyrone County Hospital 

BT79 0AP Omagh 

Northern Ireland 

phone: +44 / 28 / 82833520 

fax: 

pgarrett@slt.n-i.nhs.uk 

 

 

 

Közös Határon Átnyúló Kórház Cerdanya és Capcir 

 

Azonosító:  

ID 102 

  

Cím: 

Közös Határon Átnyúló Kórház Cerdanya és Capcir 

  

Weblap: 

http://www10.gencat.net/catsalut/cerdanya 

 

  

Időtartam: 

2005 – 2009 

 

Régió: 

Cerdanya - Catalunya (Spanyolország) Cerdagne et Capcir (Pyrinés Orientales - 

Franciaország) 
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Vezető partnerek/partnerek:  

Franciaország; Spanyolország 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. CatSalut 

Ministère de la Santé et des Solidarités-Agence Régionale de 

l’Hospitalisation Languedoc-Rousillon 

Ministerio de Sanidad y Consumo (Gobierno Español) 

Ajuntament de Puigcerdà 

 

Háttér: 

Igény van a lakosság orvosi ellátásának és a turisták biztosítására ezel a vidéken. 

 

Célok: 

1. Létrehozni egy határon átnyúló szervezetet, annak érdekében, hogy létrehoz-

zanak és irányítsanak egy általános kórházi kezelést Cerdanya és Capcir la-

kossága számára. 

2. Létrehozni mindkét rendszer számára egy új, előnyös kultúrát. 

3. Egy közös kórház építése, ami egy egészségügyi csomópont hálózat lesz. En-

nek a hálózatnak válaszolnia kell a polgárok jogaira és kötelezettségeire. 

4. Egyedi és participatív fórum, egyedi menedzsment. 

5. Kórház két kórházi hálóval 

6. A Földközi-Pireneusi eurégióba integrálva 

 

Célcsoportok: 

A régió lakossága 

 

Leírás/módszerek: 

Működési terv 

 Lakosság, szakemberek és megválasztott önkormányzatok részvételének nö-

velése a projektben. Kommunikáció, tájékoztatás és képzés. 

 A kórház építési folyamat elkezdése a különböző közigazgatási szervek rész-

vételével. 

 A közös határon átnyúló intézmény létrehozása: Konzorcium. 

 Eszközök készítése, amiket a közös kórház használ: Klinikai jelentésel, klini-

kai irányelvek, protokollok... 

 Közös szakmai képzési program. Nyelvek.. 

 Puigcerdai kórház szolgáltatásainak fejlesztése, ami a jövőben a közös kórház 

csomópontja lesz. 

 

Eredmények: 

 Politikai megállapodás. 2005 október 17, Barcelona 

 CTH konzorcium kialakítása - 18 hónap 

 Creación de una Fundacions transitoria para la gestion comun del 

 proyecto (Julio 2006) 
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 Építészek kiválasztása 

 A feladatok 2006 végén kezdődnek 

 Várható határidő 2008 vége 

 Puigcerdai kórház szolgáltatásainak fejlesztése, ami a jövőben a közös kórház 

csomópontja lesz. 

 

 

Kapcsolat: 

Xavier Conill 

CatSalut 

Travessera de les Corts, 139-151 (Edifici Olímpia) 

08028 Barcelona 

Spain 

phone: +34 / 93 403 85 85 

fax: +34 / 93 403 89 22 

e-mail: xconill@catsalut.net 

 

 

Kórházak Minőség Köre a Meuse - Rhine eurégióban 

 
Azonosító:  

ID 157 

  

Cím: 

Kórházak Minőség Köre a Meuse - Rhine eurégióban 

  

Weblap: 

Nincs adat 

  

Időtartam: 

01/2003 – 12/2005 

 

Régió: 

Eurégió Meuse – Rhine (D, NL. B) 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Belgium 

1.) Sankt Nikolaus Hospital, Eupen; 2.) Klinik St.Josef, St. Vith; 3.) ZOL, 

Genk; 4.) Virga Jesse Ziekenhuis, Hasselt; 5.) AZ Vesalius, Tongeren; 

6.) CHC, Liège-Verviers; 7.) CHU, Liège; 8.) CHPLT, Verviers 

Hollandia 

1.) azM, Maastricht 2.) Maaslandziekehuis, Sittard (NL), 

mailto:xconill@catsalut.net
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Németország 

1.) Luisenhospital, Aachen 2.) Marienhospital, Aachen; 3.) Malteser St. 

Elisabeth gGmbH, Simmerath-Jülich 

 

Háttér: 

Az euregionális betegek mobilitását megkönnyíti: 

Földrajzi közelség; 

Határokon keresztül ingázók és a szakemberek mozgása egyik országból a másikba; 

Szabadon választható egészségügyi szolgáltató a biztosítótársaságok megállapodása 

miatt; 

Egészségügyileg jól felszerelt régiók, amikben több, mint 50 kórház és 3 Egyetemi 

Kórház van.ú 

 

Ezért van szükség a tapasztalatok és információk cseréjére a határokon keresztül, 

hogy biztosítsuk a magas színvonalú ellátást a kórházakban. 

 

 

Célok: 

A Meuse - Rhine eurégióban lévő kórházak magas színvonalú ellátásának biztosítá-

sa. 

 

Célcsoportok: 

A kórházak minőségügyi vezetői, egészségügyi szakemberek 

 

Leírás/módszerek: 

Az Euregionális Minőség Kör a Meuse - Rhine Eurégió 5 partner régiójában található 

11 kórház csoportjából jött létre.  

Választ kerestünk számos kérdésre euregionális kontextuson belül: 

 Versenyszellem (tisztességtelen): növelni a betegek számát, vagy "elveszíteni" 

őket? 

 Az európai valóság: fenyegetés vagy kihívás? 

A válaszunk: 

 Első lépésként minőség-ellenőrzés elvégzése a további euregionális együtt-

működések érdekében. 

 Együttműködés lehetőségeként az egészségügyi ellátást minősége és a CQI 

kölcsönös jövőképének a megosztása 

 

Első lépésként, a résztvevő kórházak megosztották a minőség projektjüket, rendel-

kezéseiket és a nemzeti egészségügyi programjuk linkjeit (Belgium, Hollandia, Né-

metország). Ezután a minőség és a biztonsági tárgyak összehasonlítása történt. mint 

az utak a patológiákhoz és az elesések elleni megelőzés;  

Az első leltár jelentős különbségeket és hiányosságokat mutatott a korházak és a 

régik között. 
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Eredmények: 

Éves Euregionális Minőség Konferencia a tapasztalatok, eredmények megosztására 

és hasznos információk cseréjére. 

Euregionális Minőség Szerződés a résztvevő kórházaknak: A betegellátás színvonal-

ára fókuszálás, különösen a kínált egészségügyi szolgáltatások a Meuse - Rhine 

eurégióban. A Minőség Szerződést a Minsőgék Körbe 2005 decemberében belépett 

kórházak igazgatói írták alá. 

A Minőség Szerződés céljait, szándékait és perspektíváját figyelembe véve az 

Euregionális Minőség Kör folytatódik a következő 3 évben is (2006-2009). 

 

Kapcsolat: 

Ms Marie-Anne Wolfs 

Sankt Nikolaus Hospital 

Hufengasse 4-8, 

4700 Eupen 

Belgium 

phone: +32 / (0)87 / 599288 

fax: +32 / (0)87 / 599298 

e-mail: m.wolfs@hospital-eupen.be 

 

 

Határtalan segítség tüdőasztma esetén az önsegélyben, gyermek- 

és serdülőkorban 

 

Azonosító:  

ID 291 

  

Cím: 

Határtalan segítség tüdőasztma esetén az önsegélyben, gyermek- és serdülőkorban 

  

Weblap: 

Nincs külön weblap, információk: www.interreg.org 

  

Időtartam: 

04/2004 – 04/2008 

 

Régió: 

Alpes - Rajna / Bodeni-tó / Felső Rajna régió 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Ausztria 

1.) Regional Hospital of Bregenz – Department for Paediatrics; 2.) State 

mailto:m.wolfs@hospital-eupen.be
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of Vorarlberg, Bregenz 

Németország 

1.) Asthma Academy of Baden-Württemberg (Asthmaakademie BadenWürttemberg 

e.V.), Germany 2.) Working Group on Asthma Training 

during Childhood and Adolescence (Arbeitsgemeinschaft 

Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter 3.) Regional District Offices 

of the Lake Constance District and Ravensburg – Health Section 

(Landratsämter Bodenseekreis und Ravensburg - Fachbereiche 

Gesundheit) 4.) The Local Health Insurance Company of AllgäuOberschwaben 

(AOK – Die Gesundheitskasse – Allgäu-Oberschwaben), 

5.) Specialist Hospitals of Wangen (Fachkliniken Wangen – WaldburgZeil-Kliniken), 

Wangen/Allg. 

  

Háttér: 

A Betegség Kezelés Programok bevezetésére vonatkozó törvények miatt Németor-

szágban 2004 december 22-től egy asztma képzési programot kell indítani, ami érté-

kelt, célcsport-specifikus, struktúrált és publikált. Az “Arbeitsgemeinschaft 

Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter e.V.”  képzési program meg tudja való-

sítani ezeket a kritériumokat egész Dél-Németországban az "asztma-képzési csapa-

tok" és a régió gyermekorvosai segítségével. Nincs összehasonlítható szerkezet az 

osztrák Vorarlberg tartományban. 

 

Célok: 

A kisérleti projekt célkitűzései: 

 Rövid távon a gyermek- és serdülőkori asztma képzésen dolgozó munkacso-

port minősgébiztositási rendszerének egy fenntarthatóbb végrehajtásának el-

érése. 

 Középtávon lendületet adni a határon átnyúló együttműködéseknek az okta-

tás, továbbképzés és az egészségügyi ágazaton belül a megelőzés területén. 

 Hosszú távon javulás elérése az asztma sújtotta gyerekek,fiatalok és családjuk 

általános orvosi és pszicho-szolciális ellátásában interdiszciplináris és holisz-

tikus alapon a régiókban és össze kell kapcsolni őket más prevenciós prog-

rammal (pl. elhízás, neuradermatitis) 

 

A "Határtalan segítség tüdőasztma esetén az önsegélyben, gyermek- és serdülőkor-

ban" projekt segítségével egy struktúrált és minőségbiztosított asztma képzési kur-

zust kell végrehajtani mind a württembergi,mind a badeni régiókban, amelyek 

résztvesznek a projektben és Vorarlbergben. 

 

Célcsoportok: 

 Gyermekek és fiatalok 18 éves korig 

 Orvosi személyzet: gyermekorvosok; Betegek: asztmás gyerekek, fiatalok és a 

családjaik; 

 Nem nemspecifikus 
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Leírás/módszerek: 

A nemzetközi tudástranszfer révén egy asztma képzési hálózat telepítése Dél-

Németország és Ausztria résztvevő régióiban. A struktúrált asztma képzési program 

hatékonysága egy magas szintű tanulmány modell szerint lesz értékelve. 

A kérdőívek segtségével a következő paraméterek lesznek kiértékelve: 

 Antropometriai adatok (életkor, nem, ország, iskola, a szülők jellemzői, is-

mert atópiás megbetegedések, allergének, szociodemográfiai tényezők, do-

hányzás) 

 Rosier-pont a funkcionális súlyosságok megtalálásához 

 Schöttke-pont a tünetek felfogásához, az önsegítő képesség bizonyításához és 

a pszicho-szociális következmények értékeléséhez 

 KINDL-kérdőív az egészséggel kapcsoaltos életminőség kiértékelésére 

 

Tárgyilakos orvosi paraméterek: 

VCin, FEV1, MEF25/50/75, Raw 

PEF elektorinkus Peak-Flow-Mérő útján 

Kábítószer fogyasztás 

 

Eredmények: 

Számszerű eredmények: 

 4 nemzetközi asztma-képzési csapat létrehozása 

 8 akkreditált "asztma oktató" betanítása 

 36 asztma önsegítő tanfolyam kb. 216 résztvevővel, 3 különböző korcsoport-

ból 

 

Várható eredmények értékelése: 

A struktúrált asztma képzési program hatékonysága 

 tárgyilagos orvosi paraméterek 

 önsegítés 

a gyerekek és a családjuk életminőségének javításával. 

 

Kapcsolat: 

Dr. Thomas Spindler 

Fachkliniken Wangen 

Am Vogelherd 14 

88239 Wangen 

Germany 

Phone: +49 / (0)7522 / 799 1211 

Fax: +49 / (0)7522 / 797 1118 

e-mail: tspindler@wz-kliniken.de 
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A legkorszerűbb orvostudomány Európa határai mentén 

 

Azonosító:  

ID 332 

  

Cím: 

A legkorszerűbb orvostudomány Európa határai mentén 

  

Weblap: 

Készítés alatt 

  

Időtartam: 

06/2004 - 

 

Régió: 

Németország, Hollandia: 

Eurégió Meuse-Rhine 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország 

1.) University Hospital of Aachen (Universitätsklinikum Aachen (UKA) 

Hollandia 

1.) academish ziekenhuis Maastricht (azM), Maastricht 

  

Háttér: 

Az egészségügy és ezzel együtt az egészségügyi intézmények is állandóan változnak. 

Az University Hospital of Aachen (UKA) és az University Hospital of Maastricht 

(azM) új stratégiákat terveznek, hogy azokat később alkalmazni tudják az egészség-

ügyi fejlesztésekben. Az együttműködés más egészségügyi szervezetekkel rendkívül 

fontos kérdés. Ennek következtében stratégia szövetségeket alakítanak ki szerveze-

tek között: Ezeknek a struktúráknak a célja a piaci és stratégiai elhelyezkedés és a 

versenyképes előnyök biztosítása. 

Ugyanakkor, az egészségügyi rendszerek és politikák az Európai Unióban minden 

eddiginél jobban összekapcsolódnak. Ezt nem csak a betegek és a szakemberek 

megnövekedett ingázása a határokon keresztül könnyítette meg, de az Európai Bíró-

ság szabályzása is. Kötelező az európai egészségügyi szektoron belüli szabad mozgás 

biztosítása. Továbbá, az Európai Bizottság megszabott egy irányelvet, ami szerint 

referencia központokat kell létrehozni a legjobb egészségügyi ellátásoknak európai 

szinten. 
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Célok: 

 Növelni a közös használtatát mindkét egyetemi kórház drága 

infrastruktúrjának, kapacitásának és szakembereinek, a betegek ellátásához, 

képzéshez és kutatáshoz. (pl. gamma-kés, MRI) 

 Kötelező érvényű szerződések készítése és aláírása minden együttműködő 

karnak 

 Kezelésre/műtétre érvényes holland várólisták csökkentése Aachenben 

 Minőség javítása minden központban 

 Végül, mindkét egyetemi kórház tervezi a legkorszerűbb kórház létrehozását 

az egész Meuse-Rhine réiógban egy referencia központtal a legkülönbözőbb 

egészségügyi területekkel pl. érsebészet, égési sérültek kezelése, genetika, 

nőgyógyászati onkológia. 

 A két terület kombinálásával biztosítani kell az egészségügyi ellátásokat, a 

betegek és az esetek száma rendelkezésre áll tanulmányokhoz és új diagnosz-

tikai és terápiás eljárások fejlesztéséhez 

 A liège-i egyetemi klinika később partner lett 

 Polgároknak, egészségügyi szolgáltatóknak, a költséghatékony intézmények-

nek és az államnak is hasznára válik ez az együttműködés. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból 

 Nincs specifikus célcsoport 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Több éves laza együttműködés után, 2004 júniusában az UKA és az azM aláírt egy 

együttműködési szerződést. A két orvosi központ célja az volt, hogy szorosabban 

együttműködjenek struktúrált módon. Az UKA és az azM hasonló földrajzi pozíció-

ban van. Mindkét kórház excentriukusan helyezkedik el a saját országukban, közel a 

Holland-Német határhoz, és a Meuse-Rhine eurégió részei. A két partner közötti 

távolság mindössze csupán 30 kilométer.Mind az UKA, mind pedig az azM új straté-

giákat dolgozott ki a jövőbeni egészségügyi ellátásra. Bárhol alkalmazható, a két 

klinika stratégiája szinkronizálva lesz. Az UKA és az azM kűzd a kiegészítő egész-

ségügyi ellátásért, referenciaközpont létrehozásáért mind az eurégió, mind európai 

szinten, az alkalmazottak cseréjéért és a közös kutatási projektekért. Továbbá a 

gyógyászati részlegek vezetői kettős személyiségi felelősséggel rendelkeznének az 

azM-ért és az UKA-ért. 

 

Eredmények: 

Érsebészet: Michael Jacobs professzor, az azM általános sebészeti tanszékvezetője, 

elindított egy érsebészeti klinikát az UKA-ban, 2005 októberében 

Transzplantáció: Betegellátással és kutatással együttműködés, transzplantációs köz-

pont kialakulása 



159 
 

IT-Rendszerek integrációja: Betegek adatainak elektronikus tárolása kétirányú hoz-

záféréssel és videó konferencia rendszer a két kórház között 

Más projektek: nefrológia, sugárkezelés 

 

Kapcsolat: 

Mr Piet Daemen, 

P. Debyelaan 25, 

postbus 5800, 

6202 AZ Maastricht, The Netherlands 

Phone: +31 / (0)43 / 387 62 34, 

Fax: + 31 / (0)43 / 387 59 95, 

Email: pdae@arvb.azm.nl 

 

Ms Silke Theisen, 

Pauwelsstr. 30, 

52074 Aachen, 

Germany 

Phone: +49 / (0)241 / 80 89 065, 

Fax: +49 / (0)241 / 80 33 89 065, 

Email: stheisen@ukaachen.de 

 

 

Telemedicina rendszer 

 

Közös Tele-Neurológia: TéNeCi 

 

Azonosító:  

ID 147 

  

Cím: 

Közös Tele-Neurológia: TéNeCi 

  

 

Weblap: 

www.teneci.net 

  

Időtartam: 

02/2003 – 12/2005 

 

Régió: Franciaország, Svájc 
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Vezető partnerek/partnerek: 

Franciaország 

1.) LIFC Université de Franche-Comté, Besançon 2.) University Hospital 

of Besançon, Besançon 3.) Department of Computer Science, University 

of Franche-Comté, Besançon 

Svájc 

1.) Vaudois University Hospital-Lausanne, Lausanne 2.) Swiss Federal 

Institute of Technology Lausanne 

  

Háttér: 

Mivel a VCD(Agyi Érrendszeri Megbetegedés) a fogyatékosság fő oka, és a 3. leggya-

koribb haláleset (az éves stroke incidensek kb 550,000 eset), a Besancon Egyetemi 

Kórház (Franciaország) és a Vaudois Egyemeti Kórhz-Lausanne (Svájc) létrehozott 

egy TéNeCi nevezetű projektet annak érdekében, hogy egy hatékony eszközt nyújt-

sanak az orvosoknak, amivel közös diagnózist tudnak felállítni. 

 

Célok: 

 szakértői megoldást nyújtani és segítséget adni a döntéshozatalban a neuro-

lógia területén, általános és vészhelyzetek esetén 

 javítani a sürgősségi neurológiai betegségek diagnosztikáját és terepiás keze-

lését, mint pl. stroke, agyi trauma és agydaganatok 

 

Célcsoportok: 

Egészségügyi szakemberek a neurológia területén 

 

Leírás/módszerek: 

 Ez a projekt lehetővé teszi: 

 az orvosi kezelések jobb megszervezését 

 lehetővé teszi az orvosok számára a valós idejű releváns információkhoz való 

hozzáférést 

 az alkalmazás együttműködési természetének köszönhetően segítséget nyújt 

a döntéshozatalban, a neurológiai szakterületen használatos munkaeszközö-

ket integrálva 

 a csoportokban történő valós idejű munkát előnybe helyezi az aszinkronban 

történő munkával szemben 

 

Eredmények: 

Annak értekében, hogy a fent említett pontokat megvalósítsák, egy TéNeCi nevű 

szoftver platformot készítettek, amiben: 

 egy együttműködési mag a koherencia és az adatok hozzájárulásárának keze-

lésére 

 egy virtuális vizsgálati helység 
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 videókonferencia a távol lévő beteg és az orvos között 

 különböző neurológiai eszközök, amelyek lehetővé teszik a képalkotó (MRI, 

PET és SPECT) és a fiziolóhiai jelek (EEG) tanulmányozását 

 egy modul a képarchiváló és kommunikációs rendszer (PACS) eléréséhez. 

Ez a platform lehetővé teszi mind a szinkronban, mind az aszinkronban történő 

munkát. Ez azt jelenti, hogy az orvos valós időben készítheti el a neurológiai diag-

nosztikát vagy segítséget kérhet speciális neurológiai esetekben. 

 

Kapcsolat: 

Mr Hervé Guyennet 

LIFC – Université de Franche-Comté 

16 route de gray 

25030 Besançon Cedex 

France 

phone: +33 / (0)3 81 66 64 57Fax: +33 / (0)3 81 66 64 50 

e-mail: guyennet@lifc.univ-fcomte.fr 

 

 

Határon átnyúló telematikai laboratóriumi gyógyászat a " Boden-

tavi eurégió" 

 

Azonosító:  

ID 188 

  

Cím: 

Határon átnyúló telematikai laboratóriumi gyógyászat a " Boden-tavi eurégió" 

 

  

Weblap: 

http://telemedizin.myteam.ch 

  

Időtartam: 

1/2004 – 6/2006 

 

Régió: 

Svájc, Németország, Ausztria, Lichtenstein: Boden tó területe 

(Kanton St. Gallen, Seeufer Baden-Württemberg, Vorarlberg, Liechtenstein) 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Svájc 

1.) Spital Linth, Uznach; 2.) Labor Riseh, Spitallabor, Schaan; 3.) 
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Institute for Clinical Chemistry and Haematology, St. Gallen 

Liechtenstein 

Laboratorium Dr. Risch, Schaan 

Ausztria 

1.) Landeskrankenhaus Feldkirch, Spitallabor, Feldkirch; 2.) Labor Dr. 

Stangassinger, Dornbirn 

Németország 

1.) Klinikum Singen, Spitallabor, Singen; 2.) Klinikum Konstanz, 

Spitallabor, Konstanz; 3.) Labor Dr. Brunner, Privatlabor, Konstanz 

 

Háttér: 

A kantoni Kémiai Klinika és Menatológia St Gallenben a fő központja a laboratóri-

umi gyógyászatnak a Boden tavi területen. A szolgáltatásait magáné és közcélú labo-

ratóriumok is igénybe veszik Svájcból, Németországból, Ausztriából és 

Lichtensteinből is, részben együttműködés részeként. A határon átnyúló együttmű-

ködések nehézségei csökkenhetők a különböző erőforrások közös használatával a 

telematika révén. 

 

Célok: 

A projekt célja egy kisérleti hálózat létrehozása a határokon átnyúló laboratóriumi 

diagnosztikákhoz; pontosabban, a projekt célja kezdetben egy együttműködés létre-

hozása a citomorfológiában. 

 

Célcsoportok: 

Felnőttek 18-65 éves korig 

Egészségügyi dolgozók: nincs előírás; döntéshozók az egészségügyi tervezés, egész-

ségügyi politika terén 

 

Leírás/módszerek: 

Kezdetben a projetkbe állami és privát klinikai laboratóriumok kis csoportja volt 

bevonva; minden állami laboratórium egy kórházi környezet része. 

Ez a projekt érdekesnek tűnhet a kis laboratóriumoknak, különösen azoknak, akik 

nem tudnak morfológiai szolgáltatásokat nyújtani. Ők közvetlenül profitálhatnak 

ebből a projektből. A fő feledat a projekt keretén belül, hogy értékeli és dokumentál-

ja a határon átnyúló telematikus laboratóriumi diagnosztikát. Ezen kívül az ezzel a 

megközelítéssel szerzett tapasztolatokat értékelni kell. Remélhetőleg ezek elvezet-

nek a következő kérdések megválaszolásához: 

 hogyan kell hozzáállni egy ilyen projekthez; 

 hogyan kell elvégezni egy határon űtnyúló laboratóriumi diagnosztikát kü-

lönböző laboratóriumokon keresztül; és 

 annak értékelése, hogy az eljárások értékelése megvalósítható-e egy közös in-

ternetes felületen. 
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Eredmények: 

A projekt még folyamatban van. Már találkoztunk néhány technikai nehézséggel, 

telepíteni, használni és karbantartani a műszaki infrastruktúrát. Viszont a standard 

eljárások meghatározása minden résztvevő számára elfogadható és a motiváció 

fenntartása még fontosabb probléma, amire figyelni kell. Eddig feltelepítettük, vagy 

éppen telepítjük az azonos infrastruktúrát 7 résztvevőnek a 8-ból, amely lehetővé 

teszi a közös SOP-ot. Létrehoztunk egy weboldalt, amelyet most egy fórum admi-

nisztrátor tart fent és meghatároztunk egy egységes eljárást, amivel a benyújtott 

információ megvitatható. E-mail értesítést küldünk, amint egy ügyet benyújtottak, 

így a szakértői véleményt nagyon gyorsan be lehet szerezni munka közben anékül, 

hogy a beteget (vagy a beteg anyagát) át kellene helyezni. Ezt a szolgáltatását a 

rendszernek már rendszeresen használják. 

 

Kapcsolat: 

Institut für Klinische Chemie und Hämatologie des Kantons St. Gallen 

Dr. Wolfgang Korte 

Kantonsspital, 9007 St. Gallen 

Switzerland 

Phone: +41 / (0)71 / 494 39 04 

Fax: +41 / (0)71 / 494 39 00 

e-mail: wolfgang.korte@ikch.ch 

 

 

Távgyógyítás Északnyugat-Oroszországban 

 

Azonosító:  

ID 205 

  

Cím: 

Távgyógyítás Északnyugat-Oroszországban 

  

Weblap: 

www.telemed.no 

  

Időtartam: 

01/1997 – 12/2001 

 

Régió: 

A Barents Euro-Arctic régió részei:  Arhangelszk megye Oroszország,  

Troms megye Észak-Norvégiában 
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Vezető partnerek/partnerek:  

Oroszország 

1.) The Health Department of Arkhangelsk Regional Administration, 

Arkhangelsk; 2.) The Regional Hospital of Arkhangelsk (RHA), 

Arkhangelsk; 3.) The Regional Children's Hospital, Arkhangelsk; 4.) 

Hospital in Kotlas city; 5.) The Central Hospital in Velsk; 6.) Hospital in 

Korjazma; 7.) The Children Hospital in Severodvinsk; 8.) The Central 

Hospital, Onega; 9.) Northern State Medical University, Arkhangelsk 

Norvégia 

1.) Norwegian Centre for Telemedicine (NST)/ WHO Collaborating 

centre, University Hospital of North Norway (UNN), Tromsoe; 2) 

University in Tromsoe 

 

Háttér: 

A kezdeti megbeszélések a Norvégia és Arhangelsk közötti távgyógyítási együttmű-

ködésről 1992-93 körül kezdődtek. A Barents régió támogatta az együttműködést 

számos területen, és az egészségügy volt az egyik legfontosabb terület. Ennek során 

számos baráti és ismerkedési utazás jött létre oroszországba, az egészségügyi dolgo-

zók egyetértettek abban, hogy a távgyógyászatat legyen az a terület, amiben szeret-

nének együttműködni. Számos közös projekt kezdedőtt el az Észak-Norvégiai Egye-

temi Kórház és az arkhangelski intézmények között. 1997-ben a Távgyógyászati 

Nemzeti Központ kapta meg az első finanszírozást a "Távgyógyászat Északnyugat 

Oroszországban" projektből. 

 

Célok: 

A projekt fő célja az volt, hogy megvizsgálja és javítsa a kommunikációt és a kölcsö-

nös információcserét a norvég és orosz egészségügyi szakemberek között és az 

Arkhangelski területen javítsa a távoli kerületekben élők egészségügyi ellátásának 

hozzáférését.; a régióban található egészségügyi intézmények kommunikáció javítá-

sával az egészségügyi dolgozók hatékonysága és készségei is javulnak; és az 

Arkhangelski terület és Észak-Norvégia egészségügyi dolgozói közötti kompetencia 

és tudás megosztása. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból 

 Az egyetemek tanárai, Orvosi karon tanulók; Egészségügyi Főiskolák: orvo-

sok, ápolók, szülésznők, biomérnökök; mentési szolgáltatások, 

katasztrofavédelmi szakemberek; döntéshozók az egészségügy területén; be-

tegek; Más: orvostanhallgatók; 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt a mátrix elv szerint szerveződött: az NST-nél más területen dolgozó embe-

reket bevonták a projektbe, mint szakértőket vagy felügyelőket a saját szakterület-



165 
 

ükön. Az Észek-Norvégiai Egyetemi Kórház (UNN) széles körű egészségügyi 

semélyzete -ápolók, biomérnökök, terapeuták, orvosok, gyógyszerészek- aktív sze-

repet tölt be a projektben, elsősorban a távoktatási programban. A Tromsøi Egyetem 

lektorai és a Tromsø Főiskola is hozzájárult a távoktatási programhoz, úgy  mint a 

Tromsøi Önkormányzat egészségügyi személyzete is. A projekt a két ország közös 

vállalkozásaként került megrendezésre és a felelősséget és a hatóköröket világosan 

elosztották. Részletes megállapodások születtek a projekt egyes kulcsfontosságú 

szempontjairól, mint példálul a berendezések elhelyezése és a megállapodásra vo-

natkozó eljárások értékelése. A felelősségek és hatáskörök megosztása a partnerek 

közötti meetingeken lett megállíptva. Egy időskálát határoztak meg a projekt meg-

valósításához. Részletes menetrend lett leírva a feladatokhoz.  A projekt során a 

menetrendet folyamatosan felülvizsgálták Oroszország helyzete és egyből külső té-

nyezők miatt. A projekt ütemezésben történt változásokat rendszeresen jelentették 

a finanszírozó hatásógáoknak. 

 

Eredmények: 

 A regionális távgyógyászati hálózat használata Arkhangelskben mindenna-

pos. 

 A távgyógyászati konzultációk száma Arkhangelskben növekszik. 

 A jelentés az Arkhangelskben használt távgyógyítás pénzügyi következmé-

nyeiről megörtént. 

 A felhasználói visszajelzések jelentése az Arkhangelskben használt álló-kép 

rendszerről megtörtént. 

 A videókonferencia kommunikációs rendszer használatban van. 

 A mobil távgyógyászati eszközök a rossz infrastruktúrával rendelkező régi-

ókban fel lettek véve. 

 A projekt hatására nőtt az orvosi és műszaki szakértelem mind Norvégiaban, 

mind Oroszországban. 

 A hatékony kommunikáció Észak-Norvégia és Oroszország között nőtt és 

erősödött. 

 A norvég store-and-forward távgyógyászat lokaláziált verziója, a DORIS 

szoftver ki lett fejlesztve, tesztelve lett és bevezetésre került. 

 

Ez a projekt azt mutatja, hogy a távgyógyászat pozitív hatású, amely túlmutat a pro-

jekt konkrét tevékenységén. A projekt nagy jelentősséggel bír a határon átnyúló 

kommunikációban és együttműködésben az egészségügyi személyzet között. Az 

egészségügyi dolgozóknak (a határ mindkét oldalán) nőtt a szakértelmük az ICT-

ben. 

A távgyógyítási hálózat speciális területeken használható, mint például TB control, 

és a kommunikációs kapcsolatot lehet használni képzésekre is, tervezésre és projek-

tek nyomon követésére, nem csak az egészségügyi szektorban. A videókonferencia 

kapcsolat fontos szolgátatás mindenki számára, aki valamilyen együttműködésben 

részt vesz a Barents régióban, akár üzleti, oktatása, kutatási vagy egészségügyi. 
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Kapcsolat: 

Norwegian Centre for Telemedicine, University Hospital of North Norway 

Mrs Svetlana M. Bye 

Pb. 35 

9038 Tromsø 

Norway 

phone: +47 / 905 18326 

fax: +47 / 777 54099 

e-mail: svetlana.manankova.bye@telemed.no 

 

 

Telemedicina rendszer a daganatos megbetegedések gondozás-
ban Pomeránia területén (Németország-Lengyelország) 
 

Azonosító:  

ID 170 
 
Cím: 
Telemedicina rendszer a daganatos megbetegedések gondozásban Pomeránia terü-
letén (Németország-Lengyelország) 
 

Weblap: 

-- 

  

Időtartam: 

2002.07. – 2006.07 

 

Régió: 

Pomeránia Eurorégió 
 
Vezető partnerek/partnerek: 
Tumorzentrum Vorpommern e. V., Greifswald (Tumour Centre of Vorpommern), 

(DE) 

Fachhochschule Stralsund (University of Applied Sciences of Stralsund) (DE) 

Universitätsklinikum Greifswald (University Hospital of Greifswald) (DE) 

Hanse-Klinikum Stralsund GmbH (Hanse-Hospital of Stralsund) (DE) 

Sana-Krankenhaus Rügen GmbH (Sana-Hospital of Rügen) (DE) 

Asklepios Klinik Pasewalk (Asklepios Hospital of Pasewalk) (DE) 

mailto:svetlana.manankova.bye@telemed.no
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AMEOS Diakonie-Klinikum Vorpommern – Ueckermünde (AMEOS Diaconal 

Hospital of Vorpommern – Ueckermünde) (DE) 

AMEOS Diakonie-Klinikum Vorpommern – Anklam (AMEOS Diaconal Hospital of 

Vorpommern – Anklam) (DE) 

Klinikum Karlsburg (Hospital of Karlsburg) (DE) 

DRK-Krankenhaus Grimmen GmbH (German Red Cross Hospital of Grimmen) (DE) 

Kreiskrankenhaus Wolgast (District Hospital of Wolgast) (DE) 

Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznan (PL) 

Pomerania Academy of Medicine, Szczecin (PL) 

Regional Oncology Hospital, Szczecin (PL) 

 
A projekt céljai: 

 Egy nyílt határon átnyúló hálózat létrehozása, egy nagy és ritkán lakott régi-

óban, annak érdekében, hogy a lakosok számára javuljon az egészségügyi el-

látás (daganatos megbetegedések gondozásban) 

 Telemedicina alapú mellrákszűrési rendszer bevezetése és a határokon át-

nyúló gyakorlati tapasztalatok felhasználása a klinikai munkában 

 Optimalizált betegellátást nyújtani a sürgős esetekben, különösen stroke 

vagy neurológiai vészhelyzetek és infarktus esetében 

 Meglévő struktúrákat alkalmazni különböző kórházakon keresztül 

 Költségmegtakarításokat elérni az egészségügyi rendszer egészéért 
 

Fejlesztések: 

 Telepatológia 

 Teleradiológia 

 Telekonferencia 
 

Eredmények: 

Hardver és szoftver alapú hálózatokat vezettek be, hogy felváltsa a betegek és/vagy a 

szövettani anyagminták szállítását, ezáltal felgyorsítja és előmozdítja a vidéki terüle-

teken a daganatdiagnosztikát. Továbbá ez költségmegtakarítást is eredményezhet, 

azért mert így nem kell minden kórházba patológus, mivel a szövettani anyagmin-

tákat elektronikus úton el lehet küldeni a specialistáknak. Ezáltal többé nincs szük-

ség a szövettani anyagok és a betegek drága és időigényes szállítására. A projekt 

eredményeként javult a daganatos megbetegedések ellátása a régióban lakók számá-

ra. 
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A projekt három típusú telemedicina funkciót tartalmaz (patológiai, radiológiai és 

konferencia lebonyolítás). A különböző adatok anonimizáltak és a szerveren tárol-

tak, így a konferenciák összes résztvevője hozzáfér az adatokhoz.  

A projekt fő kihívása az volt, hogy meggyőzze a kórházi személyzetet a projektről, 

különösen azért, mert az idősebb munkatársak szkeptikusak voltak a technológiát 

illetően. Macklenburg-Vorpemmen tartományában 2006 májusa óta használják a 

Telemedicina rendszert digitális mammográfia szűrésekre. A regisztrált radiológu-

sok a röntgenfelvételeket továbbítják a greifswald-i mellrák központba, ezután kö-

zös konferenciát tartanak a hálózaton keresztül. 

Forrás: http://www.euregio.nrw.de/project-descriptions/details/id-170-

telemedicine_network_pomerania_details.pdf 

 

 

Patológia a Rajnán keresztül 
 

 
Azonosító:  

ID 227 

  

Cím: 

Patológia a Rajnán keresztül 

  

Weblap: 

http://ipath.ch 

https://www.pathoweb.ch (nem publikus) 

  

Időtartam: 

03/2003 -  

 

Régió: 

Németország, Svájc:  basiliensis régió: Kantons Basel-Stadt - 

Landkreis Lörrach 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Németország 

1.) Lörrach, Lörrach körzetébe tartozó kórházak; 

Svájc 

1.) University Hospital Basel patológiai osztálya, Basel 

  

http://www.euregio.nrw.de/project-descriptions/details/id-170-telemedicine_network_pomerania_details.pdf
http://www.euregio.nrw.de/project-descriptions/details/id-170-telemedicine_network_pomerania_details.pdf
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Háttér: 

A Lörrach kerületébe tartozó kórházakat -a potológiai-anatómiai diagnózisokat- a 

Baseli Egyetemi Kórház patológiai osztálya szolgálja ki. 3 évvel ezelőtt, a kórház igé-

nyelte, hogy elektronikus formában kapja meg a jelentéseket. 

Továbbá, a patológiai osztály támogatja, hogy kéthetnete megrendezésre kerülő 

kórházak közötti "tumor fórumot". 

 

Célok: 

Online adat transzfer: a Lörrachi Kórházból a Baseli Egyetemi Kórház patológiai 

osztályának, és fordítva. 

 

Célcsoportok: 

 Személyek minden korcsoportból, 

 Egészségügyi dolgozók; Döntéshozók a Lörrachi Kórház (Klinik des 

Landkreises Lörrach GmbH) és a Baseli Egyetemi Kórház (Universitätsspital 

Basel) managmentje területén. 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt két részből állt: (1) a sebészeti patológia jelentéseinek és kérelmeinek, va-

lamint gazdasági adatok cseréje a két partner között; (2) részvétel a Lörrachi Kerüle-

ti Kórház Onkológiai Központjánaj "tumor fórumán", a telemedicina segítségével. 

 

Csere a sebészeti patológiában: 

Két alkalmazás biztiosítja a szolgáltatást a sebészeti patológián: PathoWin és a 

PathoWeb. A PathoWeb a www-alapú alkalmazása a PathoWinnek. A PathoWIn 

egy virtuális privát hálózat Lörrach és Basel között. A projekt tevezése 2003 márciu-

sában kezdődött és 2004 júniusának végére operacionalizálták. 

A kérelmeket továbbtja a lörrachi szerver a baseli szervernek; a kérelmek nyomta-

tott verziióját, ami tartalmaz egy vonalkódot, egy fuvarozó szállítja Baselbe. A vo-

nalkódot leolvassák, ennek során, minden adat (a beteg adatai, klinikai adatok, gaz-

dasági adatok) bekerül a PathoWinbe. 

A jelentéseket a baseli szerver továbbítja a lörrachi szerverre a vonalkód leolvasásá-

val. A a jelentést tárolták Lörrachban, a felelős orvosok, egy e-mail segítségével érte-

sítik a munkaállomásokat, ami tájokaztatja őket a Baselből kapott jelentésről. 

 

Tumor fórum: 

Az adatok megbeszélése a tumor fórumon az iPath (http://ipath.ch) telemedicina 

rendszer segítségével történik. Az iPath lehetővé teszi a kulcsfontosságú adatok ösz-

szegyűjtését mindenhonnan a régióból (vagy a világból) és bemutatását a fórumon. 

A rendszer 4 éve áll rendelkezésre és a Baseli Patológiai Osztályon fejlesztették ki. 
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Eredmények: 

A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatás a sebészeti patológiában nagyon jol 

működik - minden szinten (a PathoWinnel vagy a PathoWebbel) és az iPath-tel. A 

PathoWin segítségével, miután Baselben végeztek, minden jelentés haladéktalanul 

elérhető lesz a Lörrach körzetéhez tartozó osszes kórház számára. 

A kollégák, akik csatlakoztak a hálózathoz, megtekinthetik a betegeik jelentéseit a 

PathoWebbel (https://www.pathoweb.ch). 

Az iPath telemedicina rendszer értékesnek bizonyult a tumor fórumokon vagy a 

klinikai-patológiai konferenciákon, főleg, mert űrlapokat is tud kezelni. Az űrlapok 

tartalmát minden alkalommal le lehet tölteni és elemezni lehet őket. 

 

Kapcsolat: 

Institut für Pathologie des Universitätsspitals Basel 

Martin Oberholzer 

Department of Pathology of the University Hospital 

Schönbeinstrasse 40 

CH-4031 Basel, Switzerland 

Phone: +41 / (0)61 / 265 25 25 

Fax: +41 / (0)61 / 265 31 94 

e-mail: moberholzer@uhbs.ch 

 

 

Mentés/Katasztrófa menedzsment 

 

EUMED: Határon átnyúló sürgősségi orvosi ellátás a Maas-Rajna 
Eurorégióban 
(BE / DE / NL) 
 
Azonosító:  

ID326 

 

Cím: 

EUMED: Határon átnyúló sürgősségi orvosi ellátás a Maas-Rajna Eurorégióban 
(BE / DE / NL) 
 
Weblap: 

- 

Időtartam: 

2005.01 – 2007.12 

  

mailto:moberholzer@uhbs.ch
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Régió: 

Maas-Rajna Eurorégió: Provinz Lüttich (B), Provincie Limburg (B), Kreis Aachen 

(D), Stadt Aachen (D), Kreis Heinsberg (D), Kreis Düren (D), Kreis Euskirchen (D), 

Kreis Heinsberg (D), Zuid-Limburg (NL), 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország: 1.) Stadt Aachen, 2.) Kreis Aachen, 3.) Kreis Heinsberg, 4.) Kreis 

Düren, 5.) Kreis Euskirchen, 6.) Klinikum Aachen 

Belgium: 1.) Province de Liège, 2.) Centre hospitalier Universitaire de Liège, 3.) Cent-

re hospitalier regional La Citadelle Liège, 4.) Ziekenhuis OostLimburg Genk 

Hollandia: 1.) GGD Zuid-Limburg, 2.) Traumacentrum Limburg, Academisch 

Ziekenhuis Maastricht 

 

Háttér: 

Maas-Rajna Eurorégió: 
A régióba három oszág, három nyelv, három kultúra és három gyorssegély rendszer 
Erősen iparosodott régió sok magas kockázatú területtel és főbb közlekedési útvo-
nalakkal 
Magas a régió lakónépessége (3 700 000 lakos) 
A területen az emberek a határok figyelembe vétele nélkül élnek 
Magas az orvosi ellátás színvonala (3 egyetemi kórház) 
A vészhelyzetek és súlyos balesetek esetén a határokon átnyúló együttműködés el-
engedhetetlen. 
 
Célok: 

Vészhelyzetek esetén zökkenőmentes együttműködés a mentési folyamatban 

Célcsoportok: 

 Minden korcsoportban 

 Nincs konkrét célcsoport 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A megállapodásokban foglalt vészhelyzeti kivitelezéért a szolgálatások a felelősek: 

 Rendelkezésre álló baleseti és sürgősségi kapacitás, segítség hívás kritériumai 

és módszerei a szomszédos régiókból 

 A segítség legmegfelelőbb módja a szomszédos régiókból 

 Kitelepülési segítségnyújtás a szomszédos régiókból 

 Az áldozatok kórházba szállítása 

 Hozzáférés a kórházakhoz  

 A vészhelyzetek után a betegek pszichológiai és szociális utógondozása 

 Kommunikációs eszközök 

 Kapcsolattartás a médiával 

 Adminisztráció növelése 

 Koordionáció a vészhelyzetekben a helyszínen 
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 Felismerhető tisztségviselők 

 Közös értékelés 

 Specializációk 

 

Eredmények: 

 Eurorégiós mentőszolgálati segítségnyújtási terv 

 Eurorégiós sérültelosztó terv 

 Eurorégiós képzés. Ez a képzés elengedhetetlen közötti mentőszolgálatok kü-

lönbségei miatt. 

 

Kapcsolatok: 

GGD Zuid-Limburg 
Ms Marian Ramakers 
Postbus 2022 
6160 HA Geleen 
Hollandia 
Phone: +31 / (0)46/ 4787422 
Fax: +31 / (0)46/ 4787399 
E-mail: ramakerm@ggdozl.nl 
 

 

Katasztrófa Menedzsment - EUBeds - SAGEC 
Azonosító:  
ID 10 
 
Cím: 
Katasztrófa Menedzsment - EUBeds – SAGEC 
 
Weblap: 
http://sagec67.chru-strasbourg.fr (official-restricted use) 
http://jeanclaude.bartier.free.fr/SAGEC67/ (test) 
 
Időtartam: 
2006.06 – 
 
Régió: 
Elzász, Franciországgal határos területek, a metz-i és lyoni kórházak környező terü-
letei 
 
Vezető partnerek/partnerek: 
Németország: 1.) DRK Freiburg, Freiburg; 2.) DRK Lörrach, Lörrach 
Svájc: 1.) IES Projekt 
Franciaország: 1.) University Hospital of Strasbourg, France 
  

http://sagec67.chru-strasbourg.fr/
http://jeanclaude.bartier.free.fr/SAGEC67/
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Háttér: 
Több közelmúltban történt katasztrófa rávilágított az európai egészségügyi rendszer 
gyengeségei krízishelyzetekben. A Geissenben (Belgium) történt katasztrófa, 
megmuttata, hogy a határon átnyúló vészhelyzetek kezelése nehézkes, 
különsképpen a specializált szakellátást igénylő égési sérültek megfelelő elhelyezése 
és ellátása.  Ezeken túl az idősödő betegek növekedése és a velük kapcsolatos akut 
megbetegedések kezelése is problematikus, mert az érvényesülő gazdasági nyomás 
hatásra csökkentik a kórházi ágyak számát, ami egyre növekvő nehézségeket okoz, 
az ilyen betegek elhelyezésében. A határon átnyúló együttműködés hatékony lehet a 
probléma megoldásában.  Nehézséget okozhat, egyrészt a két különböző nyelv, 
másrészt a határon átnyúló egészségügyi ellátosok ismeretének hiánya. A 2002-ben 
az Európai Bizottság által szervezett európai gyakorolat, az EURATOX, rámutatott 
arra, hogy a megfelelő szakápolási helyek felkutatása az európai kórházak között 
rendkívül időigényes és nehéz feladat (példál nincs európai lista az égési sérülteket 
kezelő központokról) 
 
Célok: 
Feláálítani a rendelkezésre álló kórházi ágyak megoszlása alapján egy területi orvosi 
call centert. A terület több országot is lefedhet.  
 
Célcsoportok: 
Az egészségügyi dolgozók 
 
Leírás/módszerek: 
Kifejlesztettek egy többnyelvű szoftvert (angol, német, francia), amely lehetővé te-
szi, hogy létrehozhassanak egy segélyhívó központ hálózatot. Az Alsace-ban 
(France) és Baden-Württemberg-ben (Germany) működő kórházaknak lehetővé 
tették ezáltal, hogy időben kommunikálhassak és cserélhessék a rendelkezésre álló 
ágyakat és az emberi és a technikai forrásokat. A szofter lehetővé teszi, hogy napi 
szinten kereshessék meg a szakellátást igénylő betegek számára a szabad kórházi 
ágyakat a területen. Az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a megfelelő 
hatóságokhoz, hogy átvegyék a szituáció kezelését. A privát jegyzettömbök. A privát 
jegyzettömb lehetővé teszi a gyors információcsrét és a szabályok naplóját. A kórhá-
zaknak, kórtermeknek, call centereknek, a tűzoltóságnak és az orvosknak saját pri-
vát hozzáférésük van a szoftverhez és információkat tudnak megosztani az irányító 
központtal. 
 
Eredmények: 
A SAGEC szoftver. A szoftver GPL lincensz alatt működik. Windows, linux és 
macOS alatt működik. Elengendő szimpla internet kapcsolat, hogy hozzáférjünk a 
rendszerhez Európában. A SAGEC tud adatokat cserélni más rendszerekkel. Ekkor 
XML-RPC protokollt támogatja. A küülönböző partnerekkel való adatcseresorán 
általános XML-sémát használ. 
 
Kapcsolatok: 
Dr. Jean-Claude Bartier 
University Hospital of Strasbourg 
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1 place de l’hospital 
67091 Strasbourg 
Franciaország 
phone: +33388116901 
f a x : + 33388116905 
e-mail: jcb-bartier@wanadoo.fr 

 

 

Képzés és további oktatás 

 

 

Rheumatológiai és Rheumaortopédiai szakemberek hálózata 

 

 
Azonosító: 

ID225  

 

Cím: 

Rheumatológiai és Rheumaortopédiai szakemberek hálózata 

 

Weblap 

www.reuma.fi 

 

Időtartam: 

2004.01 – 2005.12. 

 

 

Régió: 

Finn-észt tengerparti régió 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Finnország: Rheuma Kórház Alapítvány, Heinola 

Észtország: Kelet-tallini Központi Kórház, Tallin 

 

Háttér: 

A rheumatológia és a rheumaortopédia, nagyban függ a kézügyességen, a kéz kész-

ségein. Ezeknek a készségeknek a megszerzése gyakorlati tapasztalatok elsajátításá-

val lehetséges. Ahhoz, hogy mesterré váljon az ember, legalább tíz év kell. A tapasz-

talt mesterek száma csökken. A probléma az, hogy a régi mesterek és a fiatal tanulók 

nem feltétlenül tartják a kapcsolatot. A projekt célja, hogy létrehozzanak egy tanulói 

hálózatot, hogy átadják a szaktudást az idősebb és fiatalabb genreációk között a 

szakmában. 

http://www.reuma.fi/
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Célok: 

A rheutológiai készségek átadása a szakma fiatalabb generációi számára határokon 

keresztül az Európai Unióban. A finn projekt pozitív tapasztalatainak átadása más 

országoknak. 

 

Célcsoportok: 

 Minden korcsoport 

 Azok az egészségügyi dolgozók akik, a rheumás betegekkel foglalkoznak, és 

azok a betegek, akik a rheumatológián kezelnek.  

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt négy téma köré épült: 

 A jövő csillagainak megtalálása: 

A fiatal és tehetséges orvostanhallgatók felismerése Finnországban és Észtor-

szágban., akiket érdekel a klinikai kutatás és a gyakorlat. A program platfor-

mot és hálózatot biztosít számkra, hogy kiépíthessék rheumatológiai és a 

rheumaortopédiai karrierjüket. 

 Új ötletek megalkotása 
A régi mesterek a rutinmunkájukat kiadták, hogy új innovatív ötleteket hoz-

hassanak létre. Továbbá ők a tanítói és értekélői a fiatal pályakezdőknek. 

 Tudományos együttműködési projektek 

Összehozták a fiatal finn és észt tudósokat, hogy közöen együtt írhassák dok-

tori disszertációikat, klinikai anyagokat felhaszáva mindkét országból. 

 

 Nemzetközi Rheumatológiai Nővérképző Program 

Felvázolták a rheumás betegek kezelésének rendszerét az észteknek. Nem-

zetközi szemináriumokat szerveztek, hogy segítsék a finn model bemutatá-

sát, az észt rheumatológiai nővérképző programban. 

 

Eredmények: 

 A projekt során öt szemináriumot szerveztek ötven szakembernek 

 60 hónapon keresztül biztosítottak tanulási lehetőségeket 

 4 fiatal észt orvost foglalkoztattak a a finn szakemberekkel 

 8 doktori értekezést indítottak 

 

Kapcsolatok: 

Rheumatism Foundation Hospital 
Mikko Nenonen and Jaana Pollari 
Pikijärventie 1 
18120 Heinola 
Finnország 
Phone: +358 / 3 84911 
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e-mail: mikko.nenonen@reuma.fi / jaana.pollari@reuma.fi 
 

Chronos: Oktatás a krónikus pszichiátriában 
 

Azonosító: 

ID244 

 

Cím: 

Chronos: Oktatás a krónikus pszichiátriában 

 

Weblap: 

- 

 

Időtartam: 

2004.07 – 2007.07 

 

Régió: 

Hollandia, Belgium, Németország, Maas-Rajna Eurorégió (Maastricht körül) 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország: 1.) Alexianer Krankenhaus Aachen, Aachen 
Hollandia: 1.) Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal, Maastricht 
Belgium: 1.) Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis, Rekem; 2.) Medisch Centrum Sint-
Jozef, Bilzen 
 
Háttér: 

Nagyon kevés az érdeklődés a pszichiátriai betegek iránt. A gyógyszerezésen kívül 

alig van lehetőség a kezelésre.  Ezért fontos, hogy a szakemberek, akik ezekkel a sé-

rülékeny csoporttal dolgoznak, rehabilitációs szemléletűek legyenek. 

A Chronos oktatási program segítségével a szakdolgozók életvezetési trénerekké 

válhatnak, amellyel segíteni tudják ezeket a betegeket.  Számukra a legneheebb kér-

dés: Hogyan lehet megbirkózni a krónikus pszichiátriai betegekkel és a családjuk-

kal? A kindulópont a másokról való fenntartások nélküli gondoldás. Ez rengeteg 

időt, energiát, türelemet és empátiát vesz igénybe. 

 

Célok: 

 a szakemberek oktatása, hogy életvezetési trénerekké válhassanak 

 a célcsoport életminőségének javítása 

 a kommunikáció megteremtése, helyreállítása a beteg és családja illtve a 

szakemberek között 

 az Eurorégió tudásának és tapasztalatainak egyesítése 

 

Célcsoportok: 

 Felnőttek, 18-65 év közöttiek, Idős emberek, 65 év felett 
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 Kórházi dolgozók, a krónikus pszichiátrián dolgozók (ápolók, pszichiáterek, 

szociális munkások), pszichiátriai betegek és családjuk 

 nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Négy pszichiátriai kórház vesz részt, három országból a Maas-Rajna Eurorágióból a 

Chronos programban. A program indulása előtt is már az intézmények már évek óta 

együttműködtek. A program kezdeményezője Dr. Pety pszichiáter Maastrichtból. 

A projekt fő összegét az Interreg finanszírozta, de a helyi önkormányzatok és az 

intzémények is részt vállaltak belőle. A Chronos oktatási program segítségével a 

szakdolgozók életvezetési trénerekké válhatnak, amellyel segíteni tudják ezeket a 

betegeket. A pszichiátriai és orvosi problémák mellett a program figyelmet fordít a 

társadalmi és kulturális szempontokra és a betegek családjának szerepére is. 

Nélkülözhetetlen a programban az alapvető rehabilitáció. A különböző szereplők 

együttműködését (betegek és családjuk illetve a szakemberek) a múltban keresik. A 

személyes idő és tér keresése hozzájárul, hogy megérthessük pszichózisban szenve-

dők időben és térbeli változásait. Ez egy hosszú utazás ami elvezet a rehabilitáció-

hoz. Egy évben négy hét alatt órákon tanulhatják a folyamatot a diákok. Kétszer egy 

évben más intézményekben dolgozhatnak három hétig. Négyszer egy évben közös 

konzultációt tartanak a betegekről a programban résztvevő más-más intézmények-

ben. 

 

Eredmények: 

Az oktatási program segítségével a szakdolgozók életvezetési trénerekké válhatnak, 

amellyel segíteni tudják ezeket a betegeket: 

 A krónikus pszichiátriai betegek életminőségének javítása klinikán belül és 

kívül 

 Háromoldalú kapcsolat megteremtése, helyreállíása a betegek és családjuk il-

letve a szakemberek között 

 Az Eurorégió tudásának és tapasztalatainak összekapcsolása 

 A többi intézmény részvételének támogatása az oktatási programban 2007 

júliusa után. 

 

Kapcsolatok: 

Bele Güldner 
ISA:AC 
Bismarckstrasse 179 a 
52066 Aachen 
Németország 
phone: +49 / (0)177 / 8952360 
email: Isaac@euregio.net 
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Határon átnyúló együttműködés az ápolóképzésben Bajország-

Csehország 
 

Azonosító: 

ID 261 

 

Cím: 
Határon átnyúló együttműködés az ápolóképzésben Bajország-Csehország 

 

Weblap: 
http://www.bfz.de/wwwpubroot/Standorte/bfz_Weiden/Fachschulen/wen_altenpfl
ege.rs (Website of bfz, German language) 
http://www.szs.cheb.indos.cz (Website of the Czech Health Care Schoolin Cheb, 
Czech language) 
 
Időtartam: 

2005.01 – 2007.12 

 

Régió: 

Németország: Erbendorf, Weiden, Waldsassen, Tirschenreuth 
Csehország: Cheb, Franzensbad 
 
Vezető partnerek/partnerek: 

Németország: 

1.) Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe (Ál-

lamilag elismert ápolóképző szakiskola az idősellátásért), bfz Weiden, Erbendorf 

(Németország, Bajország) 

Csehország: 

1.) Strední zdravotnická skola (Egészségügyi Iskola), Cheb (Csehország) 

 

Háttér: 

Néhány éve már Németország további oktatási és képzési programok  fejlesztésén 
dolgozik az ápoló szektorban A fő probléma, hogy alkalmazkodni kell az alábbi kö-
vetelményeknek ápolási ellátásban: 

 A demográfiai fejlődés 

 Tudományos és technológiai fejlődés 

 Közegészségügyben történő változások 

 Új eredmények, felfedezések a geriátria területén 
 
Az új képzési spektrum kialakítása abból a tényből fakad, hogy Európa  közösen 
együtt növekszik. A Német Szövetségi Köztársaságban eltérések mutatkoznak az 
ápoló képzésben, az általános ápolás, az idősápolás és a gyermekgyógyászati ápolás 
között. Ezért csak az ápolóvá válás elismert EU-s szinten. A geriátriai ellátás képzé-
sének fő ápolási szemőpontjai, nem felelnek meg az európai szabványnak, főképp az 
orvosi követelmények miatt. Az összestöbbi EU 24 országban, a geriátriai képzés 

http://www.bfz.de/wwwpubroot/Standorte/bfz_Weiden/Fachschulen/wen_altenpflege.rs
http://www.bfz.de/wwwpubroot/Standorte/bfz_Weiden/Fachschulen/wen_altenpflege.rs
http://www.szs.cheb.indos.cz/


179 
 

megfelel az általános ápolóképzéssel vagy megfelelő kiegészítő képzést nyújt. Cseh-
országban például 4 éves a képzés, ezután a hallgatók szakmai főiskolai végzettséget 
szereznek. 
 
Célok: 

Az ápolis szakmák továbbfejlesztése, az új oktatási és képzési modellek kipróbálása 

Hosszú távú cél: közös határon átnyúló oktatási és képzési sémák bevezetése a szak-

ellátások európai szintre elemlése. 

 

Célcsoportok: 

 Felnőttek, 18-65 év közöttiek 

 Egyészségügyi személyzet:ápoló személyzet 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A határon átnyúló együttműködés a a Chebben működő együszségügyi iskola és az 

Erbendorfban működő idősgondozó szakiskola között, amely alapot ad egy trendte-

remtő hosszútávú együködésnek az ápolási gondolkodás terülén Bajoroszág és 

Csehország között. 

A két képzési rendszer tananyaga tartalmazza - eltekintve a különböző szakirányok-

tól - a megfelelő ápolási, szociális és egészségügyi tartalmakat. A bajor-cseh diákcse-

re segít fokozatosan és szisztematikussan megközelíteni a közös képzési modulok 

fejlesztését. A közös határon átnyúló programok segítségével, európai szintű képzési 

jövőképet alakítanak ki. 

Emellett találkozókat szervznek hallgatók és oktatók között, ami elősegíti a haté-

kony kultúra érzékeny tanulási folyamatot. Az aktív tapasztalatok az ápolási gyakor-

lattal együtt szakmatudatosságot eredményez a hallgatók körében, ami előnyös az 

ellátórendszer számára és növeli a rendszerek együttműködésének hatékonyságát. 

 

Eredmények: 

2007 decemberéig a fő hangsúly a következő feladatokon volt: 

 A bajor és cseh diákok közösen vegyenek részt a képzési kurzusokon 

Chebben és Erbendorfban 

 A bajor és cseh tanárok kölcsönösen tartsanak órákat mindnkét országban 

 Tananyagfejlesztés a cseh nyelvtanfolyamok számára, a geriátria és ápoláshoz 

kapcsolódó munka és technikai kérdésekekre alapozva, az eredmények al-

kalmazása a német nyelvórákon Csehorszában 

 Kéttannyelvű  képzési anyagok segítségével a német-cseh tanterv fejlesztése 

 Ápolástannal kapcsolatos témákban konferenicák és workshop-ok szervezése 

 

Kapcsolatok: 

Projekt menedzsment a német oldalon:: 
Ms Cornelia Rother, szociológus (M.A.) 
bfz gGmbH Bereichsleitung Nord 
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Schleizer Str. 5-7 
95028 Hof 
Németország 
Phone: +49 (0) 92 81 / 71 77 – 10 
Fax: +49 (0) 92 81 / 34 06 
E-Mail: rother.cornelia@bln.bfz.de 
 
Projekt mendzsment a cseh oldalon: 
Mgr. Zdenek Hrkal, igazgató, 
Stední zdravotnická škola, 
Hradební 2, 
350 38 Cheb 
Csehország 
Phone: +42 354 422 877 
Fax: 0042 354 422 089 
E-Mail: szs.cheb@worldonline.cz 
 

 

Kutatási projektek 

 

 

A lyme-kór és a kullancs által terjesztett encephalitis (TBE) térbeli 

kockázatértékelése a határon átnyúló területeken Olaszország és 

Szlovénia között 
 

Azonosító: ID099 

 

Cím: 
A lyme-kór és a kullancs által terjesztett encephalitis (TBE) térbeli kockázatértéke-

lése a határon átnyúló területeken Olaszország és Szlovénia között 

 

Weblap: - 
 
Időtartam: 2005.01 – 2007.06 

 

Régió: 

Friuli-Venezia Giulia olasz régiója és a szlovén nyugati határ menti területek 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Olaszország: 
1.) Trieszti Egyetem - Orvosbiológia tanszék, Biológiai Tanszék 
Szlovénia: 
2.) Ljubljanai Orvosi Egyetem - Fertőző betegségek Tanszék 

mailto:rother.cornelia@bln.bfz.de
mailto:szs.cheb@worldonline.cz
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Háttér: 

Az ixodes ricinus kullancs a fő bacillusgazdája a lyme-kórnak és a kullancs által ter-

jesztett encephalitisnek (TBE). A fertőzöttségi ráta 1980 óta jelentősen megnőtt, kü-

lönösen magas Friuli Venezia Giulia régióban és a határon átnyúló területeken 

Szlovániában is. A nagy fertőzési kockázattal rendelkező területek felismerése, haté-

kony lehet a megelőzésben a helyi hatóságok számára. Az Interreg III A által finan-

szírozott projekt fő célja, hogy a kidolgozzanak egy potenciális kockázati térképet, a 

lyme-kór és a kullancs által terjesztett encephalitis fertőzésnek. Itt jelenleg az első 

év előzetes eredményeit mutatjuk be, illetve a  következő évek kutatási tervét. 

 

Célok: 

Kiadni Friuli Venezia Giulia régió kockázati térképkét, a ixodes ricinus által fertő-

zött terültekről. (Lyme-kór, TBE vírus és anaplasma phagocytophilum) 

 

Célcsoportok: 

 minden korosztály, teljes lakosság 

 

Leírás/módszerek: 

A vizsgált terület magában foglalja Friuli-Venezia Giulia olasz régióját és a szlovén 

nyugati határ menti területeket. A terülten összes 15 mintavételi helyet határoztak 

meg a kullancsgyűjtésre. A területek kiválasztásánál a következő kritériumoknak 

kellett teljesülniük: 

 Lyme-kór és/vagy TBE jelen volt a területen 

 A helyszínen jellemző volt a homogén növényi környezet.  

 A mintvétel három alkalommal történt 2005 tavaszán, nyarán és őszén.  

A kullancsokat takaró húzó módszerrel gyűjtötték be, 100 m2-ről mitavételi helyen-

ként. Azonosították és csoportosították a kullancsokat a fejlődési szakaszaik szerint: 

lárva, nimfa stádium, kifejlett egyed. A környet különböző tulajdonságait is össze-

gyűjtötték: relatív páratartalom, lombkorona adatok. 

 

Eredmények: 

(1) Kullancs előfordulás: 

Az első évben összesen 2443 kullancsot gyűjtöttek: 1049-et tavasszal, 1045-öt nyáron, 
350-et ősszel. Összeségében 1236 db (50%) volt a lárva, 852 db (35%) volt a nimfa 
stádimú, 355 db (15%) a kifejlett példány 
A minták szezonális változásában tavasszal a nimfa stádiumú és kifejlett egyedek 

száma tavasszal jelentősen magas volt, amit egy progresszív csökkenés követett nyá-

ron és ősszel. A lávák magas száma nyáron volt jelentős, azonban mivel minden idő-

szakban a felvett lárvák száma változkony volt, így világos szezonális rendszer nem 

volt felismerhető. 

(2) Borrelia burgdorferi fertőzések aránya 

A gyűjtött kullancsok átalgos száma mintavételi helyenként összevetve a fertőzött 
kullancsok számával megmutatta, hogy nyáron magasabb a fertőzött egyedek szá-
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ma. A fertőzött egyedek aránya az összes gyűjtött kullancshoz képest alacsonyabb 
nyáron vagy ősszel.  
Összehasonlították a fertőzött egyedek számát az összes gyűjtött kullanccsal minta-
vételi helyenként. Előfordulási helyek alapján négy csoportot képeztek (alpesi hegy-
vidéki, alpesi dombos, erdei és karsztos tájak). A gyűjtött kullancsok között a fertő-
zöttségi arány a karsztos tájakon volt a legmagasabb, 34%, míg a többi terülteken ez 
az arány 15-20% között mozgott. 
 
(3) Borrelia burgdorferi fertőzési kockázat 
A fertőzési kockázat kiszámításánál figyelembe vették a kulluncsok előfordulásának 
gyakoriságát illetve a fertőzöttségi arányukat a különböző helyeken. Az ábra meg-
mutatja, hogy Borrelia burgdorferi fertőzési kockázat nagyon magas négyből három 
helyen a karsztos területeken belül, de fokozatos csökkenést mutat az alpesi hegyvi-
déki terültek irányába. 
 

Kapcsolat: 
Ms Professor Cinco Marina 
Trieszti Egyetem 
Orvosbiológiai Tanszék 
Via Giorgieri, 7 
34127 Trieszt 
Olaszország 
phone: 
fax: 
e-mail: cinco@dsbmail.units.it 
 
 

Drogpevenció/Addiktológiai kezelés 

 
Határon átnyúló hálózat létrehozása a kábítószer függőség elsőd-

leges megelőzéséért Pomeránia Eurorégióban 

 
Azonosító: 

ID089 

 

Cím: 
Határon átnyúló hálózat létrehozása a kábítószer függőség elsődleges megelőzéséért 

Pomeránia Eurorégióban 

 

Weblap: 
www.rsk.greifswald.de  
 
Időtartam: 

2002.02 – 2003.12. 

mailto:cinco@dsbmail.units.it
http://www.rsk.greifswald.de/
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Régió: 

Pomeránia régió: Hansestadt Greifswald, Landkreis Ostvorpommern (Németor-

szág), Stadt Szczecin (Lengyelország) 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország: 
1.) Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung (Kábítószer függő-
ség megelőző és konfliktuskezelési regionális központ) 
2.) Greifswaldi Egyetem 
 
Lengyelország: 
1.) Stettini Egyetem 
 

Háttér: 

A társadalmi problémák növekedése miatt, Greifswald városa, Ostvorpommern me-

gyéje és Szczecin régiója kezdményezte, hogy a kábítószer függőség megelőző és 

konfliktuskezelési regionális központ illetve a greifwaldi és szczecini egyetem 

együttműködjön és határon átnyúló hálózatot építsen ki, hogy fejlesszék a kábító-

szer függőség elsődleges prevencióját. Mivel jelentősen befolyásolás van a gyerme-

ken és fiatalokon, ezért mind a szülőnek mind a tanároknak nagy hangsúlyt kell 

fekteni a projektben a képzésben, hogy aktívan tudjanak dolgozni a kábítószer-

függőség megelőzésén. 

 

Célok: 

A projekt célja, hogy a határon átnyúló régióban erősítsék a fiatalokat, az összes ve-

lük kapcsolatban lévő emberek erőfeszítéseinek összehangolásával és kombinálásá-

val. A szülőket a tanárokat és a diákokat bevezetik a kábítószer-függőség prevenció-

jának kurzusaiba. A másik fő projektcél, hogy bevonják az egyetemeket az elsődle-

ges kábítószer-függőség prevenciójának folyamatába, és feljogosítsák az egyetemi 

hallgatókat, hogy szereplővá válhassanak a  kábítószer-függőség prevencióban. 

 

Célcsoportok: 

Gyermekek/serdülők 14 éves korig 

 

Leírás/módszerek: 

Ahhoz, hogy a fent említett célokat elérjék, terveket határoztak meg az oktatási és 

kommunikációs kompetenciák fejlesztésére a drogprevenciós módszerekben. Ezek 

közé tartoztak az alapvető és haladó kurzusok, valamint az elsajátított kézségek 

tesztjei az egy éves gyakorlati képzés időtartama alatt.  

Az oktatási időszak 2002 áprilisa és júniusa között zajlott, kétnapos szemináriu-

mokkal, heti 30 órában. Összesen 30 diák vett részt a programban, 15-15 fő a 

grefwaldi és szczecini egyetemekről. 

A szemináriumok a következőket tartalmazták: 
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 A drogprevenció teoritikus alapjait továbbadni, kommunikálni 

 A módszertani eszközök tekintetében egy általános képet adni a módszerek 

alkalmazásának lehetőségeiről a drogprevencióban 

 A személyes gyakorlati kompetenciák megszerzéséért munka és gyakorlat. Az 

oktatási program résztvevői, a képzés alatt megkapták a lehetőséget, hogy 

teszteljék a megszerzett képességiket a diákokon, szülőkön, tanárokon men-

torok felügyelete és segítsége mellett hat iskolában megyénként. 

 

Eredmények: 

A német és lengyel diákok sikeres, közös oktatása. Közös együttműködés alapján 

létrehozták a tantervet, amely tudományos alapokon  és a preventív munka közpon-

ti kompetenciáin alapszik: 

 A ötödik és hatodik osztályosok körében, célzott preventív intézkedések, 

melynek eredményeként stabilizáció/változás történt a mentális attitűdök-

ben. 

 A szülők képzése sikeresen valósult meg, ami növelte a prevenciós képessé-

güket. A szülőkkel való őszinte együttműködés fejlődött/megerősödött. 

 A pedagógiai kompetenciák fejlődése következtében a gyerekekel való 

együttműködés erősödésött, A bevont iskolák tanárai és oktatói képesség vál-

tak a konstruktív együttműködésre. 

 Átláthatóbbá váltak a problémák a szülői munkában, a szülők aktív részvéte-

le a prevenciós munkában. 

 

Kapcsolat: 
Ms K. Böhme 
Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung 
Anklamer Straße 15/16 
17489 Greifswald 
Németország 
phone: +49 / (0)3834 /510356 
e-mail: rsk-greifswald@t-online.de  
 
 

A fiatalkori terhesség prevenció az oktatáson és egészségügyön 
keresztül 
 

Azonosító: 

ID104 

 

Cím: 
A fiatalkori terhesség prevenció az oktatáson és egészségügyön keresztül 
 
Weblap: 
http://www.observatoire-social-de-picardie.org/  
 

mailto:rsk-greifswald@t-online.de
http://www.observatoire-social-de-picardie.org/


185 
 

Időtartam: 

2003.11 – 2007.03 

 

Régió: 

A Somme-i régió Franciorszában és Kent az Egyesült Királyságban 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Franciaország 

1.) Conseil Général de la Somme, Amiens; 2.) Inspection Académique de la Somme, 

Amiens; 3.) Comité Régional d'Education à la Santé de Picardie, Amiens; 4.) Interreg 

III A, Rouen; 

Egyesült Királyság 

1.) Kent County Council, Maidstone ME14 1XQ; 2.) University of Kent, Canterbury; 

 

Háttér: 

Az Egyesült Királyságban a legmagasabb a fiatalkori terhességek aránya Európában. 

Kentben magasabb ez az arány mint az országos átlag. Somme-ban kétszer több 18. 

év alatti anya van, mint Franciaország többi részén és a fiatalkorúak abortusza 6,5%-

át teszi ki az összes abortusznak, ami kétszer magasabb a francia átlagnál. 

 

Célok: 

A projekt általános célja, egy olyan megközelítés kidolgozása, amely csökkenti a fia-

talkori terhességet, amely inkább értékalapú mintsem fogamzásgátláson vagy  abor-

tuszon alapszik. A program közvetlenül együttműködik a fiatalokkal Kelet-Kentben 

és Somme-ban, hogy megvizsgálja és összehasonlítsa a szexel és terhességgel kap-

csolatos értékeket és attitűdöket. A program továbbá vizsgálja a fiatalokkal dolgozó 

szakemberek attitűdjeit is. 

 

Célcsoportok: 

 Gyermekek 14 éves korig, fiatalok 14-18 éves kor között, felnőttek 18-65 éves 

kor között 

 Résztvevők: tanárok, szociális munkások, utcai szociális mnkások, ifjúsági ta-

nácsadók, munkanélküliségi tanácsadók. Orvosi szereplők: orvosok, nő-

gyógyászok, szülésznők, gondozók. Döntészhozói szereplők: politikusok, 

Egyéb szereplők: egészségügyi menedzserek 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt fiatalokkal és szakemberekkel működik együtt a projekt területen keresz-

tül, ahol a fiatalkori terhességi ráta magasabb a nemzeti átlagnál. Az értékalapú 

megközelítés megismerése csökkenti a fiatalkori terhességi rátákat, a fogamzásgát-

lásra támaszkodás alternatívája. A projekt fejleszti a közös tudást és megérti a fiatal-

kori terhességet és a különböző faktorok amelyek a megszerzett tudás használatá-
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hoz vezetnek fejleszti és elterjeszti az értékalapú beavatkozási módszereket és kép-

zési csomagokat. 

 

Eredmények: 

A projekt keretében vállaltak egy tanulmány elkészítését a 18 év alatti fiatalok cél-

csoportjával Somme-ban és Kentben. A tanulmány várható eredményei vezetik a 

különböző beavatkozások kivitelezését, hogy csökkentsék a fiatalkori terhességet: 

életvezetési kézségek oktatása, korai beavatkozás, szakemberek hálózatának fejlesz-

tése, akik a fiatalokkal és problémáikkal kérdéseikkel foglalkoznak. 

 

Kapcsolat: 
Conseil Général de la Somme/Direction de la vie familiale et sociale PMI 
Mr GABRIEL DAUBE 
rue de la République BP 2615 43 
80026 Amiens cedex 1 
Franciaország 
phone:+33/322718102 
d.barot@cg80.f 
 
 

„The class moves!” 

 
Azonosító: 

ID125 

 

Cím: 
„The class moves!” 

 

Weblap: 
www.beweeg.nl   
 
Időtartam: 

2000.09 – 2003.07 

 

 

Régió: 

Eurorégió Maas-Rajna, Németország, Belgium (Hollandia, Skócia, Wales) 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország 
1.) Kreis Heinsberg, Gesundheitsamt, 52525 Heinsberg; 2.) Opus, Flensburg; 
Belgium 
1.) Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Eupen; 
2.) Vrije Gesubsidierde Basisschooö Lentekind, Beerse.Vlimmeren; 
Hollandia 

mailto:d.barot@cg80.f
http://www.beweeg.nl/
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1.) Fysio Educatief, 1011 Amsterdam; 
Egyesült Királyság 
1.) Health Education Board, Edinburgh; 2.) Health Promotion Divisions, Cardiff 
 
Háttér: 

Az iskolai felvételi vizsga Kreis Heinsbergben rámutatott a motorikus képességek 

hiányára. Ebből következően a  "class moves" program eldítása mellett döntöttek, 

amit egy holland gyógytornász Elise Sejthoff dolgozott ki. Az első lépés volt egy kö-

zös projekt Belgium német nyelvű részén, ahol az anyagokat lefordították németre 

és a program pedagógiai és mozgásszervi hatásait értékelték. Ebben az időben a 

"Class moves!" programot már használták és kiértékelték Skóciában, Walesben, 

Flandriában és Hollandiában. 

 

Célok: 

"The Class Moves!" program célja, hogy ösztönözze a gyermekeket, hogy naponta 

többféle típusú testgyakorlatot végezzenek. Ez többféle játékos, vidám, mozgó és 

relexációs gyakorlatot tartarmaz óvodás és általános iskolás gyermekek számára. 

A projekt konkrét céljai: 

 javítani a mozgó képességeket 

 javítani a tanulási kapacitást: 

o fejlettebb koncentráció 

o jobb hangulat az osztályban 

o magasabb motiváció az osztályban 

 jobb motorikus képességek 

 

Célcsoportok: 

 4-6 éves gyermekek, 9-10 éves korig 

 

Leírás/módszerek: 

A feladatokat téma szerint csoportosították és listázták egy falra szerelt naptárban, 

amely tartalmazza a fejlesztési tervet. A német nyelvű anyagok 4-6 éves kortól 9-10 

éves korig terjednek. Minden korévnek külön naptárja van.  Minden évben van egy 

adott motívum, például a harmadik év a "cirkusz" éve. A havi témák minden iskola-

évben ugyanazok, például a szeptember a "kifejező érzelmek" vagy a "stabilitás" feb-

ruárban. Vannak gyakorlatok a mozgásra, relexációra, testi érzelmekre minden hó-

napban. Megható illusztrációk ösztönzik a diákokat és a tanárokat, hogy mozogja-

nak vagy relaxáljanak az osztályban, amikor a helyzet úgy kívánja. A diákok a székek 

és asztalok alatt, között, mellett mozognak. 

A gyakorlatokkal a gyerekek egyéni mozgási képességeinek különbségei jelentek 

meg. A gyerekek és tanárok közötti interakció növelte ezeknek a külöbségek miatt 

játék élvezetét, és megtanította tisztelni őket. A kézkönyvek háttérinformációval 

szolgálhatnak a tanároknak. Ezek tartalmazták az egyes célgyakorlatok leírását, óra-

javaslatokat tesznek és leírják a szenzomotoros fejlődést. 
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Eredmények: 

Mozgásszervi értékelés: 

A 2000/2001-es tanévben az első osztályos tanulókat vizsgálták. 268-an tartoztak a 

naptári csoportba és 260-an a kontrollcsoportba. 5 elem tartozott a feladtok közé: 

egylábon állás és ugrálás, sarkon járás hátrafelé, diadochokinesia (egymással ellenté-

tes mozgások sorozatos végzése), különböző ujjgyakorlatok. Ezeket tesztelték a 

program előtt és hat hónappal a program után. A naptári csoport mozgásszervi ké-

pességei jobban fejlődtek, de ez statisztikailag nem volt releváns. 

Pedagógiai értékelés: 

A pedagógiai értékelés az igazgatók, tanárok, szülők és gyerekek megkérdezésén 

alapszik. Összfoglalva a programot jól fogadták az érintettek. Könnyen integrálni 

tudták a tantervben, a gyakorlatok pozitívan befolyásolta az órákat és megfelő mód-

szerek előremozdították az napi mobilitást az iskolában. 

Kapcsolat: 
Ms Marita Stawinoga 
Kreis Heinsberg 
Gesundheitsamt 
52523 Heinsberg 
Németország 
Phone: +49 / (0)2452 / 13 53 65 
Fax: +49 / (0)2452 / 13 53 95 
e-mail: Marita.Stawinoga@kreis-heinsberg.de 
 
 

Egészség és aktivitás az iskolákban 
 
Azonosító: 

ID150 

 

Cím: 
Egészség és aktivitás az iskolákban 
 
Weblap: 
www.gesundheitsamt.luebeck.de  
Időtartam: 

2003.08 – 2006.11 

 

Régió: 

Német oldalon: Lübeck, dán oldalon: Storstøms Amt 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország 1.) Hansestadt Lübeck 

Dánia 1.) Storstrøms Amt 

 

mailto:Marita.Stawinoga@kreis-heinsberg.de
http://www.gesundheitsamt.luebeck.de/
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Háttér: 

A szociálisan hátányos helyzetben élő tanulók számára szükséges az egészségfejlesz-

tés, főképp a nem megfelelő állapotban lévő 12 -16 éves gyermekeknél. 

 

Célok: 

A program célja, elsősorban a határon átnyúló jó gyakrolati modellek fejelsztése, 

másodsorban a túlsúlynak, a derékfájásnak, a testmozgás hiányának, a stressznek és 

az erőszaknak a megelőzése. 

 

Célcsoportok: 

12-16 éves gyermekek 

 
Leírás/módszerek: 
Lübeck, Németország: 
Résztvevők: 
Tanulók az 5. osztályból: 

 Két kibővített általános iskola és egy speciális iskola 

 Minden iskola felkínál 2 kurust másfél órában egy héten délutánonként 
Kivitelezés: 

 Szakértőket vontak be a dietetika/gyakorlatok/relaxiós gyakorlatok területére 

 Minőségi standardok betartása az összes egészségügyi biztosítóval 
megállapova a §20 SGB V alapján 

 Workshopokat tartottak szakértőkkel, iskolavezetőkkel, tanárokkal és a né-
met-dán irányító bizottság tagjaival 

 Határokon átnyúló diákcsere 

 Az értékelést az Institute for Social Medicine of the University, Schleswig-
Holstein, Campus Lübeck végezte 

 Hálózatépítés (Dietetikai hálózat, Egészsgéges Városok Hálózata) 
 
Storstrøm, Dánia: 
Résztvevők: 
2003/2004-es tanévben: 60 fiatal, 5 önkormányzat 
2004/2005-ös tanév: Ezeken kívül még 7 önkormányzat 
2005/2006-os tanév: Ezeken kívül még 12 önkormányzat 
A teljes projekt időszakban 2003 - 2006 között: 24 önkormányzat és 240 tanuló 
 
Kivitelezés: 
Gyakorlati kurzosok a dán sportklubbok irányításával 
Minden diáknak hat motivációs beszélgetés az iskolai ápolókkal 
Workshopok a sportklubok szakembereivel, iskolai ápolókkal és a német-dán irányí-
tó bizottság tagjaival 
Határokon átnyúló diákcsere 
Hálózatépítés a Dán Sportegyesülettel DGI, Egészséges Városok Hálózata 
 
A dán részről a projekt a Motiváció és az elhízás csökkentése egészségügyi program 
része Storstrøms Amtban. 
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Eredmények: 

 Intenzív határon átnyúló együttműködés az Eurorégióban (szakemberek, 

gyermekek és adminisztráció) 

 Határon átnyúló jó gyakorlatok fejlesztése és az elhízás, (valamint egészség-

ügyi következményeinek) a mozgáshiány és az erőszak megelőzése 

 A projekt eredményeinek érvényesítése tudományos felületen keresztül 

 
Kapcsolat: 
Dr. Michael Hamschmidt 
Gesundheitsamt der Hansestadt Lübeck 
Sophienstraße 2 – 8 
23560 Lübeck 
Németország 
phone: +49 / (0)451 / 1225300 
fax: +49 / (0)451 / 1225390 
e-mail: gesundheitsamt@luebeck.de 
 
 

A gyermekek pszichoszociális jóléte a sarkkörön 
 
Azonosító: 

ID284 

 

Cím: 
A gyermekek pszichoszociális jóléte a sarkkörön 
 
Weblap: 
www.arctichildren.net  
 

Időtartam: 

2003.12 – 2006.11 

 

Régió: 

Az ArctiChildren projektet a Barents-tengeri régió iskolálaiban valósították meg. 

(Lappföldön Finnországban, Norrbottenben Svédországban, Finnmarkban Norvégi-

ában és a murmanszki régióban Oroszországban). 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Finnország: 
1.) University of Lapland, Pedagógiai Kar (vezető partner) 
2.) Rovaniemi Polytechnic, School of Health and Social Services 
Norvégia: 
1.) Høgskolen i Finnmark, Pedagógiai és Bölcsészettudományi Kar 
Oroszország: 

mailto:gesundheitsamt@luebeck.de
http://www.arctichildren.net/
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Murmanszki Állami Egyetem, Szociális Munka és Szociálpedagógia Tanszék 
Svédország: 
1.) Luleå University of Technology, Egészségügyi Tudományok Tanszék, Pedagógiai 
Kar 
 

Háttér: 

A kutatási és fejlesztési munka a sarkkörön élő  gyermekek pszichoszociális jólétével 

kapcsolatban 2001-ben kezdődött a Lappföldi Egyetemen. A Finn Sarkköri Tanács 

volt az egyik tényező, ami befolyásolta a munkát. A Lappföldi Egyetem együttmű-

ködött  a Sarkköri Tanáccsal a Sarkköri fiatalok jövője programban, indikátorok és 

jógyakorlatok előállításával. (http://www.sdwg.org)  

A kutatási eredmények által megvalósultak a fejlesztések az ArctiChildren program 

I-ben 2003-2006 között a Barents-tengeri régióban. Célszerűnek tartották az ezután 

következő években is folyatatni a határon átnyúló együttműködést, hogy létrehoz-

hassanak egy új fajta határon átnyúló képzési programot, az iskolai oktatás támoga-

tására és a iskolás gyermekek pszichoszociális jólétére. (ArticChildren II a hátorkon 

átnyúló képzési program megvalósításáért VIII/2006 - V/2008) 

A probléma a gyermekekkel a Barents tengerparti régióban országoktól függően kü-

lönböző.  Például Oroszországban fontos, hogy több egészségjavító intézkedést ve-

zessenek be, hogy csökkentség az iskolás korúak körében a szerhasználatot.  Továb-

bi beavatkozást igényel a zaklatás és az erőszak elleni fellépés különösen Oroszor-

szágban. Finnországban a zaklatásnak és pszichoszomatikus tünteinek a legaggasz-

tóbbak az eredményeik. A finn tanlók fáradságára is figyelemet kell fordítani. Svéd-

országban a pszichoszomatikus tüneteknek és a magány érzetnek kell figyelmet for-

dítani. Minden országban úgy tűnik a lányonak több ilyen tünete van, mint a fiúk-

nak. 

 

Célok: 

Az ArctiChildren I projekt célja: 
Megerősíteni a határon átnyúló együttműködést az egyetemenk, intézmények, isko-

lák és a fiatalokkal gyermekekkel foglalkozó emberek között. 

Az ArctiChildren I projekt konkrét célja: 

Egy szupranacionális hálózatot kiépíteni a pszichoszociális jólétért, a biztonságos 

társadalmi környezetért az iskolás korú gyerekek számára a Barents tengerparti ré-

gióban. A modell lehetővé teszi, hogy a gyakorlatokát átvigyék egyik országból a 

másikba. 

A ArctiChildren I projekt fő küldetése: 

Beavatkozások kidolgozása és megvalósítása, a gyermekek pszichiszociális jólétének 

elősegítése érdekében a résztvevő iskolaközösségekben. A fejlesztési munka alapel-

vei a pártbeszéd és a megosztott tanulás a fejlesztők, gyakorlati szakemberek és or-

szágok között. 

  

http://www.sdwg.org/
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Célcsoportok: 

 15-16 éves gyerekek: 

 iskolások 

 nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Az egyetemek támogatása által: 

 Felismerhetőek a fejlesztési igények (WHO HBSC - felmérések) az iskolákban 

és a mulitprofesszionális munkacsoportokban 

 Megtervezni és megvalósítani a megfelelő bevatkozásokat az iskolákban. 

 Felállítani és értékelni az új gyakorlatokat és modelleket amelyek, hozzájá-

rulnak a Barents-tengeri régióban élő fiatalok pszichoszociális jólétéhez 

 

Eredmények: 

 A Barents-tengeri régióban élő fiatalok pszichoszociális jólétének 

szupranacionális hálózata 

 Új gyakorlatok és funkcionális modellek összekapcsolva a régió iskoláinak 

pszichoszociális jólétével. 

 Képzési szemináriumok a programmal kapcsolatban 

 Szemináriumok és konferenciák a) Disszeminációs konferencia 2004 tava-

szán "Iskolások a Barents-tengrei régióban" címmel b) Disszeminációs konfe-

rencia 2005 tavaszán "Bevált jógyakorlatok megosztása" címel c) 

Disszeminációs konferencia 2006 őszén "ArctiChildren Konferencia" címmel 

 Kutatási és projekt jelentések ArctiChildren projektel kapcsolatban 

 
Kapcsolat: 
University of Lapland, Faculty of Education 
Eiri Sohlman, Project Manager 
P.O. Box 122 
96101 Rovaniemi 
Finnország 
Phone: +358 / 16 341 2491, mob.+358 40 7039520 
Fax: +358 / 16 341 2401 
e-mail: Eiri.Sohlman@ulapland.fi  
 

  

mailto:Eiri.Sohlman@ulapland.fi
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A drog útjától a terápiás láncig 
 

Azonosító: 

ID210 

 
Cím: 
A drog útjától a terápiás láncig 
 
Weblap: 
http://www.huumereitiltahoitoketjuun.fi/  
 

Időtartam: 

2002.09 – 2005.12 

 

Régió: 

Karél Köztársaság, Kostamus, Kalevala, Segezha, Petroskoi 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Finnország: 1.) Kajaani University of Applied Sciences, Kajaani, 2.) Kainuu területi 

önkormányzatok, 3.) Egészségügyi Központ Kajaani 

Oroszország: 1.) Kostamusi Központi Kórház és Önkormányzat 2.) Kalevalai terüle-

tek 3.) Segezhai területek 

 

Háttér: 

Új helyzet alakult ki Finnországban és Oroszországban. Különösen a határ közelé-

ben kábítószer és más egyéb visszaélések illetve a szexális úton terjedő betegségek 

száma fenyegetően megnövekedett. Az ápolóknak és más szakembereknek nem volt 

meg a megfelelő tudásuk és képességek arra, hogy az iskolás korú gyerekeket és má-

sokat megismertessék a kábítószer és más káros szokások veszélyeivel. Szükség  volt 

a szakemberekre, a szülőkre és a célcsoportra, hogy új módszereket, anyagokat  és 

együttműködési modelleket dolgozzanak ki, mind Finnországban, mind a Karél 

Köztársaságban. 

 

Célok: 

A projekt fő célja: 

 Támogatni a tudást és készségeket, hogy minimalizálni tudják a kábítószer és 

más káros tényezők hatását a határ mentén 

 Az együttműködés és a hálózat támogatása és az új modellek irányítása 

 A visszaélésekkel kapcsolatos helyi stratégiák támogatása 

 Megtervezni és elkészteni az új szakmai anyagokat a visszaélésekkel és a sze-

xuális úton történő betegségekkel kapcsolatban 

  

http://www.huumereitiltahoitoketjuun.fi/


194 
 

Célcsoportok: 

 13-18 éves fiatalok 

 Résztvevők: tanárok, ifjúsági munkások, rendőrök, orvosi személyek: ápolók, 

orvosok, egészségügyben tanulók 

 

Leírás/módszerek: 

Három együttműködési modell indult el az Interreg projektek között, szabályok, 
munkaegosztás: 

 adatgyűjtés, az orosz és finn helyekkel kezdve 

 nevelési terv, tanterv, anyagok, modellek 

 marketing projekt a diákoknak, kutatási lehetőségek 

 intézkedések: szemináriumok, anyagok előkészítése (tesztelés, fejlesztés, ter-
jesztés) 

 modell módosítás 

 folyamatos informálódás a projektről 
 
Eredmények: 

Az új intervenciós modellek hoztk létre drog és más visszaélések illetve különböző 
betegségek elleni prenvenciós munkában. Egészségügyi oktatást és képzés a  taná-
roknak, ápolóknak és más embereknek, akik érdeklődnek a fiatalok iránt. A kutatá-
sok az iskolás gyerkekek szokásait és tudását vizsgálta a kábítószerekről és  külön-
böző betegségekről, mind Finnországban, mind a Karél Köztársaságban és Mur-
manszkban. 
Elkészített anyagok Finnországban, Oroszországban: füzetek kézikönyvek a taná-
roknak 
Internet - összefoglaló lapok más Interreg projektekről. 
Lehetőséget biztosítottak a diákoknak, hogy gyakorohassanak és megírhassák a 
zárópapírokat a projektben. 
Sok új és hatékony együttműködési partnerség mind Finnországban mind Oroszor-
szágban. 
 
Kapcsolat: 
Kajaani 
Ms Principal Lecturer Maija-Liisa Laitinen 
PL 52 
87101 Kajaani 
Finnország 
phone: +358 8 61899642, GSM +358 44 2847629 
fax: +358 8 61899252 
e-mail: maija-liisa.laitinen@kajak.fi  
 
  

mailto:maija-liisa.laitinen@kajak.fi
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A szenvedélybetegek számára német-holland segítő szövetség 
 

Azonosító: 

ID219 

 

Cím: 
A szenvedélybetegek számára német-holland segítő szövetség 
 
Weblap: 
- 
 

Időtartam: 

2003.06 – 2006.06  

 

Régió: 

Oost Gelderland and Overijssel (Hollandia); Alsó-Szászország (Németország), külö-

nösen az emslandi területek, Bentheim megye, az osnabrücki kerület és Észak-Raja-

Vesztfália 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Németország: 

1.) A német Caritas osnabrücki egyházmegyéje (Caritasverband für die Diözese 

Osnabrück e.V.); 2.) Pszichoszociális tanácsadási és kezelési központ szenvedélybe-

tegeknek és drogfüggőknek, Osnabrück (psychosoziale Beratungs- und 

Behandlungsstelle für Suchtkranke und Drogenabhängige Osnabrück; 3.) A kerület 

kábítószertanácsadási központja (Drob Drogenberatungsstelle des Landkreises); 4.) 

Kreuzbund Nordhorn; 5.) Kreuzbund Osnabrück, Melle; 6.) Theresien-Haus 

Glandorf; 7.) A német Caritas emslandi kerülete (Caritasverband für den Landkreis 

Emsland;) 8.) Nettenali Klinika (Fachklinik Nettetal); 9.) Emslandi Klinika  

(Fachklinik Emsland); 10.) A német Caritas szenvedélybeteg tanácsadó központja, 

Nordhorn (Caritas Suchtberatungsstelle Nordhorn);  11.) Kreuzbund Osnabrück 

Hollandia: 

1.) Tanácsadó irodák Enschedeben, Almeloban, Zuthpenben, Deventerben. 2.) IMC 

Zutphen (hospital); 3.) HHK Zutphen (NL); 4.) IMC Enschede 5.) Diagnosztika és 

Detoxikáló Enschede, 6.) Részidős kezelés Enschede 7.) JWH Rekken 

 

Háttér: 

Az egymástól való tanulás és az egymással való tanulás a projekt központi kérdése. 

Minden résztvevő partner rögzítette saját céljait, melyeket megpróbálják egymástól 

eltanulni. Továbbá minden partner segíti a többi partnert a saját céljaik kivitelezés-

ében. 

Európa közösen gyarakpodik. A kábítószer függőség problémájára létrejött segély-

szervezetek, azt szeretnék, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz és hosszú távon 

használják a határon átnyúló erőforrásokat és tanuljanak jó gyakorlatokatokból. A 
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három partner különböző kezelési koncepciója és és tapasztalata, megcélozza a 

szenvedélybeteg személyek megsegítését a hozzjuk tartozó régióban. 

 

Célok: 

 A német Caritas céljai: Léterehozni egy nem szubsztancia alapú kezelést, az 

ambulanciában és terápiában. 

 a Tactus célja Hollandiában: Önsegítő csoportok felállítása a Kreuzbund 

model alapján 

 a Kreuzbund célja Németországban: nem szubsztancia alapú önsegítő cso-

portok felállítása 

 

Célcsoportok: 

A kábítószer-függőkkel foglakozó tanácsadók és terapeuták, az önsegítő csoport 

csoportvezetői, függő betegek, más olyan személyek akik kockázatos fogyásztási 

mintákkal rendelkeznek, az önsegítő csoportok résztvevői. 

 

Leírás/módszerek: 

1. The Kreuzbund és a német Caritas önsegítő és segítő szövetség szeretne tanulni a 

Tactustól (holland partnerüktől), hogyan működhet az átnyúló drogprevenció a 

szakmai és önsegítő területek összekapcsolásával. A Kruezbund kifejleszt egy önse-

gítő stratégiát, ami a szubsztanszív oreientációjú csoportok mellett az összes többi 

függőségekre is csoportokat szervez. Az intézményekben, a német Caritas párhuza-

mosan fejleszti a már meglévő szolgáltatásokat, új szakmai szolgáltatásokkal, ame-

lyek nem kötődnek egy bizonyos addiktív anyaghoz. Az új önsegítő szolgáltatások és 

a szakmai segítség  egymással összekötött. A meglévő együttműködés a Kreuzbund 

és német Caritas között terjedni fog, beleértve az új szolgáltatásokat is. Mindkét 

segítő rendszer kiegészíti egymást. A  kölcsönös elismerés és támogatás növeli az 

erejüket. Kreuzbund emelni kívánja a szolgáltásokban résztvevő fiatalok. Három év 

után az eredmények más régiókra is átruházhatók. 

2. A Tactus megszeretné tanulni a Kreuzbund önsegítő koncepcióját, amelynek 

megvalósítása a Caritassal szorosan együttműködve történik, illetve segítségül hív-

hatják őket az önsegítő kezdeményezések felállítása során.  A legfontosabb elemei a 

következők: 1. Az önsegítő szolgáltatások kapcsolódnak a kábítószer függőséget ke-

zelő szakmai rendszerhez 2. Az önsegítő szolgáltatások célcsoportjához hozzátar-

toznak a családtagok is. 3. A szakmai segítő szolgáltatások kísérik és támogatják az 

önsegítő csoportok vezetőit, akik önkéntes alapon dolgoznak. Az önsegítő 

kezdményezés és a TACTUS terápiás szövetséget állított fel. Mindkét segítő rend-

szer kiegészíti egymást. A  kölcsönös elismerés és támogatás növeli az erejüket. Há-

rom év után az eredmények más régiókra is átruházhatók. 

 

Eredmények: 

Tactus (Hollandia): 

 Önsegítés a függőknekés a hozzátarozóiknak 

 Képzési programok a szakembereknek és az önkéntes segítőknek 



197 
 

Caritas (Németország): 

 önkontroll-tréning 

 nem szubsztanszív alapú önsegítés 
Kreuzbund (Németország): 

 nem szubsztanszív alapú önsegítés 

 könnyű hozzáférés a fiatalok számára 
 
 
Kapcsolat: 
Hans Keizer 
PO-box 154 
7400AD Deventer 
Hollandia 
Phone: +31/ (0)570 / 500100 
Fax: +31 / (0)570 / 500115 
e-mail: h.keizer@tactus.nl  
 
Conrad Tönsing 
Johannisstrasse 91 
49074 Osnabrück 
Németország 
Phone: +49 / (0)541 / 341-0 
Fax: +49 / (0)541 / 34180 
e-mail: CToensing@caritas-os.de  

  

mailto:h.keizer@tactus.nl
mailto:CToensing@caritas-os.de
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Gyermek és ifjúság/ Megelőzés gyermek- és serdülőkorban 

 
Az alkoholizmus megelőzése és kezelése 
 
Azonosító: 

ID267 

 
Cím: 
Az alkoholizmus megelőzése és kezelése 
 
Weblap: 
www.jcyl.es/crd  
 

Időtartam: 

2003.01 – 2005.12 

 

Régió: 

Spanyolországban és Portugáliában: Zamora province in Castilla y León Region and 

Alto Trás-os-montes y Douro in Portugal 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Spanyolországban: 

1.) Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Junta de Castilla y León; 

Valladolid 

Portugáliában: 

1.) Adminstraçao Regional de Saude do Norte, Oporto 

 

 

Háttér: 

A fent említett határon átnyúló régióban jelentősen szétszórt vidéki lakosság él. Az 

uralkodó földrajzi viszonyok miatt, a kommunikációs utak bonyolultak -  az egész-

ségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézkes. A gazdasági aktivitás alacsony. 

Mindkét régióban az alkoholfogyasztási minták megváltoztak. A Földközi fogyasztá-

si szokások megváltoztak, az alkoholbevitel megnőtt. Az alkoholfogyasztás 

prevelanciája Portugáliában és Spanyolországban az egyik legmagasabb Európában. 

(Castilla y Leónban: ártalmas ivók prevelanciája 2,6, Bragança kerültben: 21,800 fő). 

 

Célok: 

 Növelni a koordinációt és együttműködést Észak-Portugália és Castilla y Le-

ón között az alkoholizmus elleni harc szándékával. 

 Koordinációs terültek: Elsődleges megelőzés, kezelés és szociális integráció. 

 Javítani a tapasztalatok cseréjét az alkohol problémákkal kapcsolatban. 

 Korai diagnózist, kezelést, speciális kezelést nyúltani az alkohol problémval 

küzdőknek a határon átnyúló régióban 

http://www.jcyl.es/crd


199 
 

 A prevenciós programot kivitelezni és értékelni 

 Fejleszteni a tájékoztatást és a megelőzési kampányokat az alkoholizmusról a 

teljes lakosságban 

 

Célcsoportok: 

Minden korosztály beleértve a gyerekeket is 14 éves korig. Specifikus célcsoport: 

Egészségügyi dolgozók, kockázati ivók, alkoholfüggők és alkoholproblémákkal küz-

dő családok. 

 

Leírás/módszerek: 

Tevékenységek: 

 Kérdőíves felmérés az alkoholfogyasztással kapcsolatban braçanzai körzetben 

és az egészségügyi ellátásban az alkoholisták speciális jellemzőiről 

 Adatgyűjtés az alkoholfogyasztásról az iskolai kérdőívvel Castilla y Leónban 

 Szakmai stáb az elsődleges ellátásban, hogy fejlesszék a szolgáltásokat a ve-

szélyesen ivók számára 

 Útmutató kiadása az egészségügyi szakembereknek a veszélyes ivókkal való 

rövid beavatkozáskoról. A beavatkozási protokol megvalósítása az egészség-

ügyi ellátásban. 

 Figyelemfelkelő kapmány az alkoholfogyasztásról és a vezetésről (betegtájé-

koztató, plakátok) 

 A program megvalósítása, az alkoholizmus prevenciója a családokban. Uni-

verzális programok, szelektív programok. 

 Helyi speciális kezelés és rehabilitáció az alkoholistáknak Zamorában. 

 Szemináriumok fejlesztése az együttműködő partnerek között. 

 

Eredmények: 

Szakmai stáb: 

 57 szakember a családokban elterjedő alkoholizmus megelőzéséért, Moneo és 
Dédalo programok (Castilla y León). 

 11 szakember az Alfil programban (Castilla y León). 

 45 elsődleges szakember az egészségügyi ellátásban (Bragança). 

 76 elsődleges szakember az egészségügyi ellátásban (Castilla y León). 
 
Megelőzés és figyelemfelkeltés: 

 384.000 plakát és szóróanyag (Portugália) 

 Alkoholprevenciós programok kidolgozása (Moneo, Dédalo,  az the Alfil 
Program adaptációja) 

o Mondeo: 2004-ben: 182 család 
o Dedalo: 2003-ban: 7 család, 2004-ben 50 család 

Kezelés: 

 Rövid beavakozások a kockázati ivókkal Zamorában 2003-ban 1275 beteg, 
2004-ben 1137 beteg 
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 CRA: 2003-ban 136 beteg, 2004-ben 107 beteg, 2005-ben 98 beteg részvételé-
vel 

 
Infrastruktúra: 

 A Zamora CRA telepítése 
 
Reintegráció 

 Foglalkozási képzés workshop (100 órás) 2004-ben 30 beteg 
 
Kutatás: 

 Kutatás az alkoholbevitelről az egész lakosságban Bragançaban, Trás-os-
Montes y Alto douro University (UTAD) 

 Az ellátás jellemzői az alkoholporblémákkal küzdő betegeknél Bragança y Vi-
la Real-ban. 

 
Tevékenységek, amelyek tovább folytatódnak: 

 Univerzális családi program (Mondeo), szelektív családi prevenciós progra-
mok (Alfil, Dedalo) 

 Az alkoholfogyasztás kockázatának figyelése az egészségügyi ellátásban 

 Az alkohol betegek helyi kezelése a határon átnyúló terülteken 
 
Kapcsolat: 
Ms Susana Redondo Martín 
Comisionado Regional para la Droga 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunides 
Junta de Castillla y León. Valladolid 47007 
Spanyolország 
Phone: +34 / 983412317 
Fax: +34 / 983412429 
e-mail: redmarsu@jcyl.es 
 

 

Határon átnyúló együttműködése a Maas-Raja Eurorégióban, 

hogy csökkentsék a kockázati viselkedéseket serdülőkorban 
 

 

Azonosító: 

ID153 

 
Cím: 
Határon átnyúló együttműködése a Maas-Raja Eurorégióban, hogy csökkentsék a 
kockázati viselkedéseket serdülőkorban 
 
Weblap: - 
 

Időtartam: 2001.10 – 2005.12 

mailto:redmarsu@jcyl.es
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Régió: 

Maas-Rajna Eurorégió 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Hollandia: 
GGD Noord en Midden Limburg (közegészség), Venlo; 2.) GGD Westelijke 
Mijnstreek (közegészség), Geleen; 3.) GGD Oostelijk Zuid Limburg (közegészség), 
Heerlen; 4.) GGD Zuidelijk Zuid Limburg (közegészség), Maastricht; 
 
Németország: 
1.) Aachen város közegészségügyi szervezete 2.) Aachen kerület közegészségügyi 
szervezete 3.) Dueren kerület közegészségügyi szervezete 4.) Euskrichen kerültet 
közegészségügyi szervezete 5.) Heisenberg kerület közegészségügyi szervezete 
 
Belgium: 
1.) Német nyelvű közösség Minisztériuma/ ASL, Eupen 2.) Limburg tartomány (köz-

egészségügyi osztály) 

 

Háttér: 

A projekt hipotézise, hogy a kockázati magatartás és a kábítószer fogyasztás a helyi 

szabályozásokhoz kötehetőek, a meglévő sturktúrákhoz tekintettel a megelőzésre, 

politikai prioritásokra és a társadalmi elfogadásra. 

 

Célok: 

A projekt célja, hogy határon átnyúlva dolgozzanak együtt, hogy harmonizálják a  

serdülőkori kockázati viselés "közegészségügyi jó gyakorlatok" prevenciót a Maas-

Rajna Eurorégióban. 

 

Célcsoportok: 

 Serdülőkorúak 

 Résztvevők: a prevenció területén dolgozók, tanárok, Döntéshozók közül: he-

lyi politika, Mások: fiatalok 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Első fázis: Felmérés és kutatás (epidemiológiai diagnózis): 
A, Kvantitatív vizsgálat (Youth Survey 2001/2002) 
B, Kvalitatív vizsgálat (2003/2004) 

 szabályozás és toleráns politika 

 határon átnyúló hatás 

 helyi prevenciós tvékenyésgek 

 a megelőző programok feltételező szempontjai és lehetőségei 
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Második fázis: Fejlesztés és megvalósítás (2004-2005): 

 A tanulmány eredményeinek értékése 

 Közegészségügyi jógyakorlatok 

 Határon átnyúló prevenciós tevékenységek fejlesztése és kivitelezése 

 Strukturális határon átnyúló együttműködés 

 Ajánlások a politika és prevenció szintjén 

 Értékelés 
 
Youth Survey (2001/2002): 

 A kockázatos viselkedések és feltételező szempontok prevelanciájának moni-
torozása 

 célcsoport: a 14-16 éves középiskolai diákok a régió projekt partnereinél 

 46.000 serdülő 269 iskolából 

 Strukturált kérdőíveket töltöttek ki iskolaidőben 

 A kérdőív témái: iskola (eredmények, iskolakerülés, csúfolódás), egészséges-
ség, gyógyszer használat, kábítószer és alkoholfogyasztás, dohányzási szoká-
sok, szabadidős tevékenység, szerencsejáték, kisebb bűncselekmények, sprot, 
biztonságos szex, étkezési szokások (reggeli, zöldségek, gyümölcsök), száj hi-
giénia 

 a holland kérdőívet lefordították németre 
 
Jelentés: 
"Fiatalok kockázati viselkedése - eredmények a kérdőíves kutatásról a Maas-Rajna 
Eurorégióban 2001-2002" ISBN 3-88139-123-1 
 
Kvalitatív vizsgálat (2003/2004) 
A tanulmány célja: 
A régióhoz kapcsolódó tényezők elemzése: a szabályozás hasonlóságai és különbsé-
gei, politikai tényezők, prevnciós struktúrák, politikai és szervezeti prioritások, a 
stimulánsok társadami elfogadottsága, határon átnyúló hatás 
A gyakorlatban működő és további lehetséges tevékenységek összeállítása 
Közegészségügyi jó gyakorlatok 
 
Módszertan: 
A szakirodalom és a helyi dokumentumok áttekintése 
A helyi egészségügyi szervezetek és intézmények szakértőivel interjút készítettek 
(N=175) 
A preventív programok és tevékenységek leltára  (n=128) 
Az adatok egyeztetése a Youth Survey és a statisztikai elemzéssel 
 
Jelentés: 
Serdülőkori kockázati viselkedés euregionális szempontból 
 
Eredmények: 

 Módszertan a népegészségügyi jó gyakorlatokra 

 Számos strukturális határon átnyúló hálózat 
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 Különböző jelentések 

 A megelőző intézkedések átruházhatóságának kritériumainak listája 

 Módszertan a hasoló euroregionális egészségügyi jelentési rendszer létreho-

zására, amit a partnerek használni tudnak 

 Különböző határon átnyúló megelőző tevékenységek 

 5 kormányzó megelőző nyilatkozata, a politikai felelősségvállalás elfogadása a 

további fejlesztésekért 

 Megállapodás az euroregionális Youth Survey megismétlésére (öt évvel a fel-

mérés után) 

 Megállapodás a tevékenységek folytatásáról (két euroregionális esemény 

évente, egy-két konferencia a megelőző tevékenységekről) 

 
Kapcsolat: 
Mr Houben and Ms van der Zanden 
GGD Noord- en Midden-Limburg 
Postbus 1150 
5900 BD Venlo 
Hollandia 
phone: 0031 (0)6 22433310 
e-mail: awhouben@gmail.com  
 

 

 

Krónikus betegségek 

 

 

 Három egészségügyi hálózat szakértői véleményeinek megosztá-

sa a rákos betegek érdekében 
 

Azonosító: 

ID103 

 
Cím: 
Három egészségügyi hálózat szakértői véleményeinek megosztása a rákos betegek 
érdekében 
 
Weblap: - 
 

Időtartam: 

2004.09 – 2006.09 

 

Régió: 

Franciország: Haute-Normandie; Egyesült Királyság: Kent, Medway, Sussex 

mailto:awhouben@gmail.com
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Vezető partnerek/partnerek: 

Egyesült Királyság: 1.)Kenti és Medwayi Rákellenes Hálózat, 2.) Sussexi Rákellenes 

Hálózat 

Franciaország: 1.) Reseau Onco-Normand 

 

Háttér: 

Mindkét országot közös kihívások jellemzik a rák betegség ellátásával és 

megszervzésével kapcsolatban. Mindkét ország egy-egy rákellenes tervet valósított 

meg, de mindkét országnak sok tanulnia valója van a másiktól. Ezért közös projektet 

állítotak fel Franciaország és az Egyesült Királyság között az európai Unió támogatá-

sával. Három rákellenes hálózat vett részt a projektben: Kenti és Medwayi Rák Há-

lózat, a Sussexi Rákellenes Hálózat és a Reseau Onco-Normand. 

 

Célok: 

A projekt céljai: 

1.) Növelni az ellátottak számát akiknek előnyük származik: 

 a végleges ellátási útvonalból 

 multidiszciplináris csapat találkozókból 
2.) A kommunikáció fejlesztése: A betegek, a szakemberek között 
3.) Individualizált páciens-ellenőrzés fejlesztése 
4.) A találkozók tervezése és a gyógyítási terv megvalósításának biztosítása 
 

Célcsoportok: 

Orvosok, ápolók, egészségügyi asszisztensek, rákos betegek 

 

Leírás/módszerek: 

A gyakorlatok három hálózaton átívelő alapértékelése a négy célon keresztül: Kom-

munikációs eszközök: betegeknek és egészségügyi szakembereknek, közös 

muntidiszciplináris talákozók tapasztalatai, szakértő csoportok kölcsönös látogatása 

 

Eredmények: 

 A multidiszciplináris munka terén jó gyakorlatok (Egyesült Királyság) 

 Az akkreditációs politika kollegiális lektorálása (Egyesült Királyság) 

 a rák utak és a követési protokollok összehangolása (Franciaország, Egyesült 

Királyság) 

 az elsődleges ellátás beleértve rák betegek nyomon követését, bizonyítéko-

kon alapuló francia projekt (Franciaország) 

 A rák diagnózisok szállítása, "Rossz hírek talákozó" az Egyesült Királyságban 

(Peter Kaye módszer) 

 A betegek részvétele a döntéshozatalban (Franciaország, Egyesült Királyság) 

 Jó gyakorlatok a  sugárterápiás ellátás szállításában 
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Kapcsolat: 
Mr Arnaud SENN 
Kent & Medway Cancer Network 
Preston Hall, London Road, Aylesford, Kent 
ME 20 7 NJ 
Egyesült Királyság 
phone: +44 / 1622 711 281 
fax: +44 / 1622 713 051 
e-mail: asenn@nhs.net  arnaud.senn@hotmail.com  

 

 

Fertőző betegségek 

 

Egészség védelem – Egy új kihívás 

 

 
Azonosító:  

ID 071 

  

Cím: 

Egészség védelem – Egy új kihívás 

  

Weblap: www.cawt.com 

  

Időtartam: 09/2004 – 09/2006 

 

Régió: 

A szárazföldi határokat körülvevő egészségügyi ellátás téreületei (Észak-Írország, Ír 

Köztársaság) 

 

Vezető partnerek/partnerek: 

Ír Köztársaság 

1.) Health Service Executive – North East 2.) Health Service Executive – 

North West 3.) Environmental Health Services in Republic of Ireland 

Észak-Írország 

1.) Western Health and Social Services Board (Northern Ireland), 2.) 

Southern Health and Social Services Board (Northern Ireland), 3.) 

Western and Southern Environmental health Committees in Northern 

Ireland 

  

mailto:asenn@nhs.net
mailto:arnaud.senn@hotmail.com
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Háttér: 

1992 júliusában, az észak-keleti és észak nyugati egészségügyi hatóság az Ír Köztár-

saságban és a déli és északi bizottság Észal-Írországban kötött egy hivatalos megál-

lapodást, ami Ballyconnell Megállapodás néven ismert, hogy együttműködve javít-

sák az egészségügyet és a társadalmi jólétet. Az együttműködés és a közös munka 

(CAWT) óta a kezdeményezések jelentős mértékben megnőttek és számos projektet 

dolgoztak ki, amelynek ez a projekt az egyike. 

 

Célok: 

A projekt célja határon átnyúló célkitűzéseket és kezelési terveket alkottak a fertőző 

betegségek megelőzéséhez és ellenőrzéséhez és egyéb egészségvédelmi intézkedése-

ket. A mikroorganizmusok nem ismerik a határokat. Amikor egy ilyen incidens be-

következik, a koordináét válasz az érintett szakemberek bevonásával a határ mind-

két oldaláról szükséges. 

 

Célcsoportok: 

Egészségügyi szakemberek a környezetvédelmi orvostudományban / környezetvé-

delmi egészségügy 

 

Leírás/módszerek: 

A projekt 2004 szeptemberében kezdődött. Kezdetben fontos volt az összeköttetés 

teremtése a különböző észak-ír és ír kormányzati szervek között. A kiemelt kérdé-

seket ezután azonosították.  Ezek közé tartozott egy határon átnyúló élelmiszer út-

ján terjedő betegség elleni terv publikálása és egy két napos konferencia szervezése 

ahol felhívják a figyelmet a legionella egészségügyi kockázatának, és ennek ellenőr-

zésére vonatkozó jogalkotási követelmények és struktúra beli különbségek megérte-

tésére Észak-Írország és az Ír Köztársaság között. Ennek eredményeként a konferen-

cián kapott visszajelzések alapján egy határon átnyúló terv kidolgozása a 

legionnellában szenvedő betegek vizsgálatára és kezelésére.  

A határon átnyúló víz elosztó hálózatok feltérképezése és az olyan kérdések, mint 

például a madárinfluenza és a fertőzés kontroll is prioritást élvezett. 

A következő kérdés, amit meg kell vizsgálni, a zoonózis fertősek ellenőrzése a 

határmenti régióban. 

 

Eredmények: 

A projekt főbb eredményei különböző tervek és célpolitikák, mint például az étel-

mérgezés, vízszennyezés, legionellában szenvedők stb. A projekt képzéseket és gya-

korlatokat biztost az érintett szakemberek számára, hogy tisztában legyenek a ter-

vekkel és célpolitikákkal. 

 

Kapcsolat: 

Mrs Joan McCaffrey; Lisnamallard House, Old Mountfilled Road; Omagh, Co Tyrone 

Northertn Ireland; BT 79 7EGf. phone: +44 / 82 25202, fax: +44 / 82 248086 
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A HIV, HVC, HVB és más fertőző betegségben szenvedők kezelé-

sének szabványosítása 

 

 
Azonosító:  

ID 028 

  

Cím: 

A HIV, HVC, HVB és más fertőző betegségben szenvedők kezelésének szabványosí-

tása 

  

Weblap: Nincs 

  

Időtartam: 09/2004 – 09/2006 

 

Régió: 

Liguria és a francia Riviéra( Imperia és Nice tartományok) nyugati területe, Olaszor-

szág és Franciaország 

 

Vezető partnerek/partnerek:  

Olaszország 

1.) Hospital San Remo - Department of Infectiology, San Remo 

Franciaország 

1.) University hospital of Nice Archet - Department of Infectiology, Nice 

 

Háttér: 

Történelmileg Nizza és San Remo két osztálya már kezel közös HIV fertőzötteket, 

amely lehetővé teszi számukra hogy részt vegyenek kutatásokban, amik nem állnak 

rendelkezésre Olaszországban. Új feltörekvő járványok, mint például a SARS és a 

madárinfluenza gyors kezelési beavatkozást igényelnek. A telemedicina használatá-

val küldött minták csökkenti a szennyeződés kockázatát és gyorsítja a kezelést 

mindkét részleg kiahsználásával. 
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Célok: 

Szabványosított protokollok orvosok és ápolók számára; orvosok és ápolók cseréje; 

orosi kutatások; klinikai esetek megvitatása; izolációs szobák SARS és más súlyos 

járványok számára 

 

Célcsoportok: 

 Felnőttek, 18-65 évesek 

 Egészségügyi szakemberel, HIV/HVC/HVB vagy más fertőző betegségben 

szenvedők 

 Nem nemspecifikus 

 

Leírás/módszerek: 

Három összetevő: 

1. Csoport csereprogram (egy csoport számára csereprogram a határon keresztül, 

ami 2 hétig tart, kórházi munkával, esettanulmányokkal, beszélgetésekkel) 

2. Video - és telemedicina rendszer kiépítése 

3. Tudományos projektek kidolgozása 

 

Eredmények: 

Egyidejű közös kezelése a nehéz diagnosztikával rendelkező betegeknek, vagy utazó 

betegeknek járvány esetén: SARS vagy madárinfluenza 

 

1. A csoport csereprogramja lehetővé teszi: 

 különbségek kimutatása 

 tapasztalat csere és 

 más inter-regionális osztályok különböző kezelési lehetőségeinek kihasználá-

sa 

2. A tele-kommunikáció lehetővé teszi: 

 nevtelen laboratóriumi adatok küldése 

 röntgen felvételek megtekintése 

 szövettani eredmények közös megtekintése 

 kezelések megbeszélése 

 anonim adatbázis létrehozása 

 

3. A közös klinikai kutatási protokollok lehetővé teszik 

 a diagnosztikai eljárából származó előnyök, ha még nem állnak rendelkezésre 

 2 különböző egészségügyi ellátás kiértékelése, kezelési és gazdasági szem-

pontból 

 

Kapcsolat: 

Ms Dr. Rosa Guttmann 

13, avenue Chateaubriand, 06100 Nice, France 

phone: +33 / 6 80 66 85 18; Fax: +33 / 4 93 98 12 97; e-mail: rg18@wanadoo.fr 


