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Mérlegelték a kórházakat
MUNKATÁRSUNKTÓL
2010.02.06. 09:22

Szeged - A betegek tájékozódásának megkönnyítése a célja az Egészségbiztosítási
Felügyelet (EBF) kórházakat és rendelıket összesítı adatbázisának. Deszki,
hódmezıvásárhelyi, szegedi és szentesi intézményeket teszteltünk.
Hírlevél feliratkozás
Akár 600 szempont szerint is hasonlítgathatjuk a
kórházakat, elkészíthetjük saját rangsorunkat. Az
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
Egészségbiztosítási Felügyelet honlapjáról
amelyben megerısítem a
(www.ebf.hu) elérhetı indikátorrendszerrıl az EBF
feliratkozást.
elnökhelyettese, Holchacker Péter elmondta: a
név
rendszer jelentısen megkönnyíti a betegek
tájékozódását az állam által finanszírozott
e-mail cím
szolgáltatókról. Példának az akadálymentesítést
OK
említette: ez a 14 egyetemi klinika közül 2 épületében
nem megoldott még. A hódmezıvásárhelyi kórház
Milyen a legutóbbi hírlevél?
szintén akadálymentesített, a deszki és szentesi
azonban nem. Ám ha az emlıdaganat-mőtétek száma
alapján hasonlítgatunk, akkor azt látjuk: az egyetemen egy év alatt 221 ilyen
beavatkozást végeztek. Ám a szakmai követelményekben szereplı évi 70 mőtétet
nem teljesítik Szentesen (48), illetve Hódmezıvásárhelyen (51).

Mielıtt dönt a család az új jövevény születési helyérıl, érdemes megnézni az
Egészségbiztosítási Felügyelet honlapját. 600 szempont alapján hasonlíthatjuk össze a
kórházakat.Illusztráció: Segesvári Csaba

Egyéni rangsorkészítı is mőködik a honlapon. Mondjuk a gyermekáldásra készülık 15
szempont alapján mérlegelhetnek, mely intézményben szeretnék, ha gyermekük
világra jönne. Beállíthatják, mennyire fontos számukra, az egyágyas szülıszoba, a
családi szoba léte, továbbá hogy lehet-e szülésznıt választani, vagy bababarát-e a
kórház. Ennek alapján Hódmezıvásárhely és Szentes kórháza hasonló: mindkét helyen

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2140206

NetSzemle archívum

Szeged - delmagyar.hu

2. oldal, összesen: 2

található egyágyas szülıszoba, és rendelkezésre áll labda, illetve bordásfal vagy kötél
a vajúdás könnyítésére. Adott a lehetıség a kismama elhelyezésére egy-, illetve
kétágyas szobában, ugyanakkor nincs családi szoba, ahol az anya, apa és újszülött
együtt lehet.
Az EBF dolga
Az Egészségbiztosítási Felügyelet 3 éve dolgozik a biztosítottak jogainak védelmében.
A panaszokat jelenleg csaknem 80 orvos, jogász, közgazdász és más szakember
vizsgálja, közigazgatási eljárás keretében: mindkét fél álláspontját meghallgatják,
dokumentumokat vizsgálnak, független szakértıket bíznak meg. A panaszok többsége
az elutasított vagy késedelmes ellátással, a nem megfelelı szakmai színvonallal vagy
bánásmóddal kapcsolatos. A vizsgálatok után nem egyszer kiderül, hogy az intézmény
nem tett meg mindent a betegért.
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