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Megoldások: vagy pénzt kap az ágazat, vagy szőkítik a gyógyítási 
alapcsomagot 

Éhezni is készek az orvosok  
 
 

Elfogadhatatlannak tartják az egészségügy szakmai szervezetei a szaktárca által készített, 

s a tervek szerint októberben bevezetendı új finanszírozási koncepciót. E szerint ugyanis az 

év utolsó három hónapjában az eddigi összegek 80 százalékát utalná csak számukra az 

egészségpénztár. A sok kérés után ezért döntöttek egy fokozatosan súlyosbodó 

lépéssorozatról, amelytıl többletforrást remélnek az ágazat számára.  

A rendelkezésre álló pénz a jelenlegi struktúrában mőködı, és a jelenlegi ellátást megkívánó 

egészségügyi rendszerben lehetetlen – mondta lapunknak Varga Ferenc, a Magyar 

Kórházszövetség elnöke. Megértik, hogy a válság miatt meg kell húzni a nadrágszíjat, de a 

lakosság egészségügyi ellátását az államnak válság idején is biztosítani kell. Ezért kérték a 

múlt héten Bajnai Gordont, hogy szabadítsa föl a gyógyító-megelızı kasszában zárolt 13,5 

milliárd forintot. Ezt további 12 milliárddal kellene megtoldani ahhoz, hogy az év végéig 

valahogy kihúzzák a kórházak.  

Elvéreztek az intézmények, ez nem véletlen, hiszen a múlt évinél az idén 67,6 milliárddal 

kevesebb, csupán 714, 1 milliárd jut a gyógyítóknak – állítja Rácz Jenı, a veszprémi kórház 

fıigazgatója, volt egészségügyi miniszter. A kényszerhelyzet szülte lépéssorozatot 

támogatja, s maga is kész az éhségsztrájkra, hogy felhívja a figyelmet: már nincs mit 

megtakarítani ebben az egészségügyi szerkezetben. Föl kell végre vállalni annak 

meghatározását, hogy a közpénzekbıl milyen szolgáltatások finanszírozhatók. Gazdasági 

társaságként mőködı kórházára érvényes az a törvény, hogy a menedzsment nem viheti a 

biztos csıdhelyzetbe az intézményt. Ha ezt teszi, akár nyolcévi börtönbüntetést is kaphat. 

Csúsznak a beszállítói számlák kifizetésével, s félı, egyszer csak leállnak a partnerek, 

hiszen nem az ı dolguk az ágazat hitelezése – tette hozzá. 

A szakrendelık az új finanszírozással a korábbi pénz 76 százalékát kapják, holott náluk a 

bérhányad 80-90 százalék – egészíti ki a gondok sorozatát Varga Imre, a Medicina 2000 

elnöke. Nyilvánvaló, hogy ha a bérre sem elég a tb-apanázs, nem juthat belıle dologi 

kiadásokra.  

A miskolci megyei kórház fıigazgatója is csatlakozik az éhségsztrájkhoz. Csiba Gábor 

egyben a súlyponti kórházak szövetségének vezetıje is. Megtudtuk tıle, hogy már az elsı 

napon negyven kórház mondott igent az érdekvédık tervére. Ugyanis nem lehet technikai 

kérdésként, azaz finanszírozásváltozással kezelni a bajt. A megoldás az lehet, hogy bıvül az 

Egészségbiztosítási Alap, vagy változtatnak a struktúrán – jelentette ki. Repa Imre, a 

kaposvári kórház fıigazgatója egyenesen úgy fogalmazott: megtakarítási tartalék csupán 

munkaerıvonalon van. Tízezer embert kellene elküldeni ahhoz, hogy a rendszer talpon 

maradjon, ám a létszámhiánnyal küzdı ágazat akkor végképp mőködésképtelenné válna. 

Becslések szerint 1500-2000 orvos és hat-hétezer szakdolgozó hiányzik a rendszerbıl. 

Finanszírozásváltozás. Értetlenül fogadta a szervezetek állásfoglalását a szaktárca, hiszen 

még nem végleges az új finanszírozási koncepció. Egyébként ma tárgyalnak az ágazat 

szakmai szervezeteinek képviselıivel a gyógyítás finanszírozásának új rendszerérıl. Eddig a 

gyógyítási teljesítmények 70 százalékáért betegesetenként 150 ezer forint járt, a 

fönnmaradó hányad díja a betegszámtól függıen változott, legutóbb alig haladta meg az 50 
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ezret. A kiszámíthatatlanságot váltanák föl a fix finanszírozással, ám ettıl önmagában még 

nem jutna több pénz az intézményeknek. A minisztérium közleményben tudatta: amikor a 

gazdasági növekedés 6,7 százalékkal csökken, nem várható el, hogy többletforrás kerüljön 

az ágazatba. A válság miatti 13,5 milliárd zárolását az év elején tudomásul vette a szakma, 

s a kormány a csökkenı tb-járulék-bevételek ellenére nem von ki több pénzt az ágazatból. 

 

 

Vélemény

Dózsa Csaba. Az OEP volt fıigazgató-helyettese, egészségügyi közgazdás. 
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Nógrádi Tóth Erzsébet

 

 

 
x bezár 

„Jogilag az egészségbiztosítóval kötött szerzıdés alapján nem korlátozható a 
betegek ellátása. Ám októbertıl olyan kevés pénzt kapnak a kórházak a tb-tıl, 
hogy az automatikusan korlátozza azt. Az intézmények 80 százaléka válik 
fizetésképtelenné, ugyanis a mőködésre szánt összeg legfeljebb a bérek és 
járulékok kifizetésére elegendı. Ezenkívül az októbertıl tervezett 
finanszírozásváltozás olyan hirtelen szakadt az intézmények nyakába, hogy nincs 
idejük az alkalmazkodásra.” 
Erıs András. A váci Jávorszky Ödön Kórház fıigazgatója. „Vannak jogszabályok, 
amelyeknek a betartása öngyilkosságba kergetné a kórházakat. Nem öncél 
csupán, hanem a betegellátás érdekeit is szolgálja a szakmai szervezetek 
elégedetlenségi mozgalma. Ám még most is remélem, hogy a kormány bölcs 
döntést hoz, és sürgısen 25 milliárdos injekciót nyújt az intézményeknek. 
Ellenkezı esetben kórházunk csatlakozik a szakmai szervezetek ajánlásához. A 
múlt évi költségvetéshez képest ugyanis az idei 60 milliárddal lett kevesebb.” 
Kismarton Judit. Orvos, ügyvéd. „Az egészségügyi törvény szerint a betegnek 
joga van a teljes körő egészségügyi ellátáshoz, ám a kórházak jogait kevéssé 
firtatják. Nincs pénzük a gyógyításhoz szükséges eszközök és szolgáltatások 
megvásárlására, mégis ellenük és az orvosok ellen fordul a népharag. Ma is sokan 
kibújnak a járulékfizetés alól, de teljes körő ellátást követelnek. Rendet kellene 
tenni végre a közterhek és az egészségügyi ágazat szerkezetében, s 
meghatározni a járulékért járó alapcsomagot.”
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