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A kiadásért felel a: Semmelweis Egyetem 

Terjedelem: 167 oldal 



A European Observetory on Health Systems and Policies  a tapasztalatalapú egészségügyi 

eljárásrend-kialakítást tűzte ki céljául – az európai egészségügyi rendszerek átfogó és szigorú 

elemzése segítségével. Számos szakértőt, elméleti és gyakorlati szakembert  gyűjtöttünk és 

fogtunk össze, hogy elemezzék az európai egészségügyi reform-trendeket, és felvázolják az 

európai tapasztalatokat, hogy megvilágosítsanak bizonyos témákat. 

A European Observatory on Health Systems and Policies az Egészségügyi Világszervezet 

Európai Regionális Irodája és a belga, finn, norvég, szlovén, spanyol és svéd kormány, az 

olaszországi Veneto-régió, az Európai Befektetési Bank, a Világbank, a Londoni 

Közgazdaság- és Politikatudományi Iskola és a Londoni Higiéniai és Trópusi Gyógyászati 

Iskola közti együttműködés eredményeképpen jött létre.  



A felhasznált ábrázolások és a felhasznált anyag bemutatása semmilyen formában nem 

tükrözi a European Observatory on Health Systems and Policies az egyes országok, régiók 

városok, illetve az ezeket kormányzó hatóságok legális státuszáról alkotott véleményét, illetve 

nem tükrözik az állam/régióhatárokról alkotott véleményét sem. A pöttyözött vonalak a 

térképeken közelítő határvonalakat jelentenek –ezek esetleg nem képezik teljes megegyezés 

tárgyát. 

Bizonyos gyártók, vagy cégek név szerinti említése nem jelenti azt, hogy a European 

Observatory on Health Systems and Policies ajánlja ezen gyártók termékeit más cégek 

hasonló termékeivel szemben. A hibák és kihagyások kivételével, törekedtünk rá, hogy az 

egyes termékek nevét kezdőbetűvel különböztessük meg. 

A European Observatory on Health Systems and Policies minden ésszerű óvintézkedést 

megtett annak érdekében, hogy utánajárjon jelen könyvben felhasznált információk 

igazságalapjának. Ennek ellenére a publikált anyagért semmiféle garanciát nem tudunk 

vállalni. Ezek alkalmazásáért a felelősség az olvasót terheli. A felhasználásból származó 

esetleges károkért a European Observatory on Health Systems and Policies semmiféle 

felelősséget nem tud vállalni. A szerzők, szerkesztők és szakértői csoportok véleménye nem 

áll szükségszerűen összhangban a European Observatory on Health Systems and Policies 

döntéseivel vagy eljárásrendjével.  
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Előszó 

 
Az European Observatory on Health Systems and Policies  átfogó és alapos elemzésekkel 

támogatja a bizonyítékokon alapuló egészségpolitikai fejlesztést. Együttműködő partnere 

ebben a két részből álló vizsgálatban (a European Health Property Network) olyan 

kormányzati szervezetek hálózata, amelyeknek feladata az  eszközök egészségügyben 

betöltött szerepének megismerése, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadás. Saját 

szervezetem (a Dutch Centre for Health Assets (a holland nemzeti kutatási és fejlesztési 

ügynökség, a TNO része) az European Centre for Health Assets and Architecture partnere, 

amely az European Health Property Network kutatási feladatait magára vállalta és részt vett  a 

jelen vizsgálat végrehajtásában.  

 

Amikor az európai egészségügyi ágazat döntéshozói tőkebefektetési kérdésekkel kerülnek 

szembe, kevés nemzetközi összehasonlító információforrás áll a rendelkezésükre. Ez az 

esettanulmányokból összeállított kötet, valamint a legfontosabb témákat és tárgyköröket 

elemző kísérő kötet (amelyet Rechel, Wright, Edwards, Dowdeswell és McKee szerkesztett és 

adott közre 2009-ben Investing in hospitals of the future címmel) e hiányosság felszámolására 

tesz kísérletet.. Éppúgy, mint a testvéreknél, e két könyv esetében is felfedezhetünk 

kihordásuk és felnövekedésük tekintetében bizonyos hasonlóságokat – mégis gyökeresen 

különböznek egymástól. Mindkettő annak a tudomásulvételéből indul ki, hogy mennyire 

fontos és bonyolult dolog a megfelelő egészségügyi befektetések kérdése. Ez a könyv  

működésben levő bizonyítékok példáit tekinti át, , míg a másik kötet az esettanulmányokból 

és egyéb bizonyítékokból próbál rendszeres és általánosítható következtetéseket levonni.  

Az ebben a kötetben bemutatott munka évekkel ezelőtt indult ugyan meg, megírása 

időszakában azonban a döntéshozóknak a korábbiaknál sokkal bonyolultabb környezettel kell 

szembenézniük. A jelenlegi gazdasági válság – minden bizonnyal a legmélyebb a második 

világháború óta – nem csupán a tőkéhez való hozzájutást nehezíti meg, hanem egyúttal 

nyomást is gyakorol az egészségügyi rendszerekre, arra késztetve őket, hogy kevesebb 

ráfordítással érjenek el nagyobb eredményeket, eközben ráadásul alapjában változtassák meg 

működési módjukat. Nem folytathatjuk az eddigi gyakorlatot, és – ahogy a kínai aforizma 

mondja a folyóról – holnap a kórház biztosan nem olyan lesz, mint ma. Esettanulmányokból 

összeállított kötetünk útjelzőkkel szolgál arra nézve, hogyan – illetve egyes esetekben hogyan 

ne – reagáljunk egy olyan gazdasági helyzetben, amelyben a megfelelő beruházás fontossága 

a korábbinál is nagyobbá válik, noha a megfelelőség megítélése nehezebb. 

  

Mind az European Observatory mind pedig az European Health Property Network a 

valóságból merített példákra kíván támaszkodni, ebben az esetben az egészségügyi 

létesítményekben – elsősorban, de nem mindig, a „kórházakban” – végrehajtandó megfelelő 

beruházásokra. Ennek egyik módja esettanulmányok készítése. Az esettanulmányok 

meglehetősen sokszínűek – hét egyedi projekt, két egészségügyi rendszer, egy nagyvállalati 

befektető és egy finanszírozási megközelítési mód. Eseteink kilenc különböző európai 

országra vonatkoznak. Az esettanulmány, mint megközelítési mód természetesen maga is 

vizsgálat tárgya lehet. Függetlenül attól, milyen területet vizsgálunk, soha nincsenek „átlagos” 

esetek – mindegyiket valamiképpen aktívan választjuk ki, mint példát, ha ugyan nem mint 

mintapéldát. Az esettanulmányok elemzése azonban a tudás felhalmozása szempontjából 

bizonyosan hasznos, és valóban, számos meglepő felismerésre jutottunk, még ha csak a 

hangsúlyokat illetően is. Ezeket a meglepő felismeréseket – valamint a várt eredmények 

megerősítését, ahol ilyenekre bukkantunk – felhasználtuk a tematikus könyvben, és ezért 

szélesebb összefüggésbe állíthatjuk őket. 

 



Munkánk fő megállapításai közé tartozik a rendszerbe szervezett ellátási folyamatok kritikus 

természete; az „emberi tényező” jelentősége (a szakemberek bevonása a döntéshozatalba, és 

az elhivatott vezető szerepe); a „piacosítás” egyre erősödő szerepe az egészségügyi ellátásban 

(ideértve az állami-magán partnerségeket is); az a feszültség, amely az ellátás helyes 

megszervezésére vonatkozó döntés és a „rendszer-egész” szempontok figyelembe vételének 

szükségessége között jön létre. 

  

Churchill nevezetes megjegyzése szerint „Mi alakítjuk ki épületeinket, attól kezdve az 

épületek alakítanak minket. Abban a reményben ajánlom ezt a könyvet az Olvasónak, hogy az 

alakítás (mindkét fél részéről) végül is sikeresebb lesz. 

 Marinus Verweij  

Igazgató, Dutch Centre for Health Assets  

(a TNO, a holland nemzeti kutatási és fejlesztési ügynökség része); 

Elnök, European Centre for Health Assets and Architecture 
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1. fejezet 

Bevezetés 
Barrie Dowdeswell, Bernd Rechel, Stephen Wright, Jonathan Erskine, Martin McKee 

Fenntartható egészségügyi beruházás  

A jelen kötet 11 esettanulmányt tartalmaz Európa különböző országaiból, bemutatva a 

befektetések különböző aspektusait. Gyakorlati szemléltetést ad politikai döntéshozóknak, 

tervezőknek, pénzügyi szakembereknek és menedzsereknek arról, hogyan lehet az 

egészségügyi ellátást tőkebefektetési megoldásokra „lefordítani”. Ez a kötet az egészségügyi 

beruházások és tervezés kulcsfontosságú kérdéseivel foglalkozó elemzést kíséri, amely külön 

kötetben jelent meg Investing in hospitals of the future címmel (Rechel és mtsai, 2009). 

  

Noha a tanulmányok számos különböző európai országból származnak és – első pillantásra – 

különbözőknek tűnhetnek terjedelmüket és léptékeiket tekintve, a változások belső hajtóerejét 

és a projektek vezérelveit illetően azonban figyelemre méltóan egybehangzók. 

Az egészségügyi szektor kulcsszereplői előtt Európa-szerte jórészt ugyanazok a kihívások és 

lehetőségek állnak a befektetések vonatkozásában: a népesség elöregedésével együtt járó 

demográfiai és epidemiológiai változás, az egészségügyi technológia és a gyógyszerek 

fejlődése, a közvélemény növekvő elvárásai, a tartósan fennálló egészség egyenlőtlenségek és 

– könyvünk megírásának idején – a gyorsan romló gazdasági kilátások. 

  

Ahogy egyre erősödik az a követelés, hogy az egészségügyre fordított kiadások növekedjenek 

a “.. a bruttó hazai termék (GDP) százalékában kifejezett egyre növekvő egészségügyi 

kiadások miatt, egyre inkább terjed, egyre inkább terjed az a felismerés, hogy szükséges az 

egészségügyi rendszerek hatékonyságának és eredményességének a javítása (OECD 2008a). 

A feladat nehézsége az egészségügyi szükségletek, a lakossági és szakmai elvárások, másrészt 

a rendelkezésre álló erőforrások összeegyeztetésében áll. Ezen a téren a tőkének döntő 

szerepe van, mivel nagymértékben ez határozza meg – az ellátás prioritásainak, rendszereinek 

és struktúrájának alakítása útján – mire fordítják egészségügyi ellátás erőforrásait. 

 

Melyek a sikeres beruházási projektek jellemzői? Az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága 

öt kritériumot fogalmazott meg a fejlesztéstámogatás értékelése szempontjából: relevancia, 

hatékonyság, eredményesség,hatás, fenntarthatóság. 

Ezt az öt értékelési kritériumot alkalmazza minden jelentős fejlesztési ügynökség, és ezeket az 

alábbiakban részletesebben kifejtjük (OECD, 2008b). 

 Relevancia: Annak mértéke, hogy a segélyezési tevékenység mennyire felel meg a 

támogatott és a donor célcsoport prioritásainak és gyakorlatának. 

 Hatékonyság: a eredményterméket méri – minőségi és mennyiségi értelemben – a 

ráfordításokhoz viszonyítva. 

 Eredményesség: annak mérőszáma, hogy a segélyezési tevékenység mennyire éri el 

céljait. 

 Hatás: valamely fejlesztési beavatkozás által közvetlenül vagy közvetve, szándékosan 

vagy szándék nélkül okozott pozitív vagy negatív változások. 

 Fenntarthatóság: annak mérésére irányul, hogy mekkora valószínűséggel maradnak 

meg valamely tevékenységből származó hasznos hatások az után is, hogy a donor már 

beszüntette a finanszírozást. A projekteknek mind környezetvédelmi mind pedig 

pénzügyi értelemben fenntarthatóknak kell lenniük. 

 



Ugyanez az öt kritérium alkalmazható a fejlesztési támogatástól különböző, egyéb területekre 

is, például az egészségügyi ágazatban végrehajtott befektetési projektek értékelésére is. A 

fenti kritériumoknak megvan az a kedvező hatásuk, hogy a beruházási program hatásai közül 

elsősorban a hosszú távú társadalmi hozamokra irányítják a figyelmet. Túlságosan is gyakori, 

hogy a projektek sikerességét a rövid távú taktikai kimenetelek szempontjából mérik – 

például, hogy határidőn és költségkereteken belül valósult-e meg az új egészségügyi 

létesítmény. Egyes esetekben, mint amilyen a „magánfinanszírozási kezdeményezés” az 

Egyesült Királyságban, ezek a rövid távú szempontok váltak az alkalmazott közbeszerzési 

modell fő szempontjává. Ha azonban felismerjük, hogy egy kórház induló tőkeköltsége 

mindössze 2-3 évi működési költséget fedez, nyilvánvalóvá válik, hogy az egészségügyi 

létesítmény működése – annak egész élettartama során – sokkal több figyelmet érdemel. 

Ebből már következik annak szükségessége, hogy az egészségügyi létesítmények képesek 

legyenek megfelelni a változó egészségügyi ellátási szükségleteknek és az egészségügyi 

technológia fejlődésének, márpedig ezek olyan tényezők, amelyekre már a tervezés korai 

szakaszában is tekintettel kell lennünk.  

 

A kórházaknak – sőt valójában minden nagyléptékű beruházási projektnek – a hosszú távú 

fenntarthatóságot szem előtt tartó tervezése során a legnagyobb nehézséget a tervezés, 

finanszírozás, megépítés és működtetés időszakainak hosszúsága okozza. Egy nagyobb 

kórház koncepciójának kialakítása és a megrendelés között 5-10 év telhet el, és még a 

kivitelezéshez is szükség van néhány évre. Ez azt jelenti, hogy sok kórház , mire megkezdi 

működését, már nem felel meg az ellátandó lakosság akkori (vagy jövőbeli) egészségügyi 

szükségleteinek. 

 

Ezenfelül az egészségügyi ellátás, - amelyet a technológiai fejlődés, a betegek növekvő 

elvárásai és innovatív ellátási modellek formálnak -, sokkal gyorsabban változik, mint maguk 

az ellátó intézmények. Gyakran a beruházási projektek továbbra is csupán bővítés-jellegűek, 

olyan mérőszámokra téve a hangsúlyt, mint az ágyszám vagy a kórházi teljesítmény, és 

halogatják vagy visszatartják az innovációt. Az ebből eredő aszimmetria – ti.  az optimális 

ellátáshoz szükséges gyors változások illetve az ellátást nyújtó intézmények csekély 

bővítgetései között – nehéz problémává teszi a kórházak hosszú távú fenntarthatóságát és 

eredményességét. 

A módszerek és az esetek megválasztása 

Az ebben a kötetben szereplő esettanulmányok az egészségügyi befektetésekkel foglalkozó 

nagyobb vizsgálatnak a részei, amelyet az a European Observatory valamint az 

EuHNP/ECHAA végez. 

 

A vizsgálat két fő részből állt: az itt bemutatott esettanulmányok sorozatából, valamint az 

egészségügyi beruházás és tervezés fő problémáinak elmélyült elemzéséből, amelyet a kísérő 

kötet (Rechel és mtsai, 2009) tartalmaz. 

 

Az esettanulmányok kiválasztása a kórháztervezéssel és építéssel foglalkozó tudományos-

szakmai irodalom áttekintésével kezdődött. eEzt egészítette ki a fő szakértőkkel és szakmai 

szervezetekkel folytatott konzultáció továbbá az Interneten végzett keresés. Két alapelv 

vezérelte az esettanulmányok végső kiválasztását.  

Először is szükségesnek tartottuk, hogy az esetek az egészségügyben végrehajtott 

befektetések innovatív megközelítési módjaira adjanak példákat, mint amilyen a rugalmas 

tervezés, az állami-magán partnerség, a betegutak fontosságának kiemelése, integrált 

regionális tervezés, az ellátási modellek figyelembe vétele a tervezés során. Ezt a célt szem 



előtt tartva, több olyan esetet vontunk be a vizsgálatba, amelyet az európai szakemberek 

mérföldkő-szerű fejlesztésnek tekintenek.  

Az esettanulmányok kiválasztásának második elve az volt, hogy tükrözzék az európai 

egészségügyi rendszerek sokszínűségét, nem pusztán a finanszírozási megoldások 

szempontjából, hanem a decentralizálás különböző szintjeinek és az általános gazdasági 

fejlettségnek tekintetében is. Az esettanulmányok a következő kilenc európai országból 

származnak: Finnország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, 

Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság (lásd 1.1 táblázat). 

 
1.1 táblázat: Esettanulmányok  

 
Esettanulmány Ország 

Orbis Medical PaRhön Klinikum  és Martini Teaching Hospital 

Groningen  

Hollandia 

Trondheim University Hospital  Norvégia 

Karolinska Hospital  Svédország 

Coxa Hospital  Finnország 

Rhön-Klinikum Group  Németország 

II. János-Pál kórház Lengyelország 

Alzira model, Hospital de la Ribera  Spanyolország 

Regionális tervezés, Toscana  Olaszország 

Regionális tervezés, Észak-Írország és PFI, Anglia  Egyesült 

Királyság 

 

Tapasztalatok Európából  

Az esettanulmányok sokféle nézőpontot kínálnak az egészségügyi beruházásokkal 

kapcsolatos jelenlegi kihívásokra és azokra a próbálkozásokra, amelyekkel az érintettek a 

jelenben és a jövőben meg kívánnak felelni ezeknek. Észak-Írország és Toscana példa a 

regionális beruházás-tervezésre. Az egészségügyi ellátás azoknak a területeknek az egyike, 

amelyeket az Egyesült Királyság kormánya átengedett az észak-írországi adminisztrációnak. 

Észak-Írország nagylélegzetű beruházási programba kezdett, amely várhatóan körülbelül 4,5 

milliárd fontot (5 milliárd euró) ér el. Az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (NHS) 

szemben, amely kizárólag a magánfinanszírozási kezdeményezésekre (PFI) támaszkodik az új 

kórházi projektek finanszírozása tekintetében, Észak-Írországban az állami-magán 

partnerségnek ezt a formáját kizárólag a beruházási programok bizonyos elemeinek 

kiegészítőjeként alkalmazzák. Egy másik sajátosság is megkülönbözteti Észak-Írországot 

Angliától: az ír egészségügyi, szociális és belbiztonsági minisztérium (DHSSPS) felelős mind 

az egészségügyi mind pedig a szociális szolgáltatások szervezéséért és nyújtásáért, míg 

Angliában az egészségügyi minisztérium csak az egészségügyért felelős, hiszen a szociális 

ellátást a helyi önkormányzatok nyújtják. Toscana Olaszország 19 régiójának egyike, 

amelyekre az egészségügyi ellátás szervezését, finanszírozását és nyújtását fokozatosan bízták 

a decentralizálási folyamat egymást követő lépéseiben. Három „nagytérséget” hoztak létre a 

régión belül – mindegyikhez több önkormányzat tartozik – az egészségügyi ellátás és a 

beruházások tervezése céljából. Mind Észak-Írország, mind Toscana áttért a regionális 

tervezés kórház-központú formájáról egy olyan formára, amely integrálja az alapellátást és a 

közösségi egészségügyi szolgáltatásokat, továbbá átfogja az egészségügyi ellátás 

szolgáltatásainak teljes spektrumát (Észak-Írországban a szociális ellátással együtt). 

 



A trondheimi (Norvégia) St Olav’s kórház és a krakkói II. János-Pál kórház a némiképpen 

hagyományosnak nevezhető kórházak példái. Mindkét kórház létrejötte az állami 

tőkejuttatásért való „sorban állás” eredménye, tehát nem a beruházások tervezésének olyan 

integrált rendszeréből alakult ki, amely felölelné az egészségügyi ellátás valamennyi szintjét. 

A II. János-Pál kórház annak a néhány kórháznak az egyike az újonnan csatlakozott közép- és 

kelet-európai (CEE) EU-tagállamokból, amelyeknek már 2008-ra sikerült igénybe venniük az 

európai strukturális alapok segítségét jelentős beruházások támogatására.  

 

A trondheimi St Olav’s kórházat pedig a központi kormány finanszírozta. A tőkét mindkét 

esetben lényegében „ingyenes jószágként” kezelték, felhasználását nem kellett szigorú üzleti 

számításokkal indokolni. Noha ez talán felvet bizonyos kérdéseket az említett kórházak 

hosszú távú gazdasági életképességével kapcsolatban, mindkét kórház fel tud mutatni érdekes 

innovatív elemeket is. A II. János-Pál kórház különös hangsúlyt helyezett a modern 

technológiára és az e-medicinára, a St Olav’s kórház pedig kiterjedt konzultációk nyomán az 

emberi léptékű tervezésben jeleskedik (az építészeti megoldás szem előtt tartja az emberek 

szükségleteit és korlátait), ami a betegekre és a személyzetre összpontosítja a figyelmet, és 

amit a nemzeti kulturális normák nagymértékben befolyásoltak. 

 

A Rhön Klinikum  (Németország) és a Coxa Kórház (Finnország) jó példák arra, hogyan 

vonható be a magánszektor a kórház-fejlesztésbe. A Rhön Klinikum nyilvánosan bejegyzett 

társaság. A Coxa Kórházban a magán és az állami szektor is tulajdonos, ily módon az állami-

magán partnerség bizonyos jellemzőit mutatja. Noha mindkét társaság az állami szektor 

szabályozása alatt áll, és kiterjedt kapcsolatokat tart fenn ezzel a szektorral, mindkettő 

kiaknázta a kórházi ellátás európai piacára való belépésben rejlő lehetőségeket is. Érdekes 

módon mindkét társaság az ellátás rendszermodelljeit és az egészségügyi szakdolgozók 

döntéshozásba való kiterjedt bevonását hangsúlyozza. 

 

A hollandiai Orbis és Groningen kórházak azt szemléltetik, hogyan próbálnak a kórházak 

alkalmazkodni az egyre kiélezettebb versenypiaci helyzethez. A piaci versengés a holland 

egészségügyi szektor egyik sajátosságává lett, úgyhogy a holland kórházak egyre nagyobb 

mértékben a kórházi szervezetek és a biztosítók közötti tárgyalások útján kialakított versengő 

díjszabások szerint kapják finanszírozásukat. Groningen különös hangsúlyt fektet az épület 

jövőbeli alkalmazkodóképességére, rugalmas építészeti megoldásokra támaszkodva. Az Orbis 

a munkaerő hatékonyságának javítására törekszik “jobban kialakított egészségügyi 

szolgáltatások útján, kapcsolódva a folyamatok rendszerbe szervezéséhez és 

szegmentálásához. . Mindkét intézmény arra számít, hogy egyes szolgáltatások a 

kórházaktól átkerülnek közösségi környezetbe.  

 

A spanyolországi Valencia régióban működő Alzira-modell teljesen egyedi annyiban, hogy 

kezdetben egy állami-magán franchise-szerződés alapján megépítendő, akut ellátást nyújtó 

kórház zöldmezős fejlesztéseként indult, de később átalakult olyan modellé, amely minden 

ellátási szinten nyújt szolgáltatást a területén élő lakosságnak, és amelyet (nagyjából az 

Egyesült Államok-beli Health Management Organization-rendszernek megfelelő) fejkvótás 

modell útján finanszíroznak. A kórház tevékenységének megindulása után hamar 

nyilvánvalóvá vált, hogy a kórháznak együtt kell működnie az alapellátással. Olyan modell 

létrehozásával, amelyben mind az alap- mind pedig a kórházi ellátást magánkorzorcium 

irányítja, az Alzira elkerülte állami-magán partnerség keretében létrejött kórházak első 

generációjának (Ausztráliában, az 1990-es évek elején) sorsát, amelyek nem tudtak 

nyereségesen működni, részben azért, mert hiányzott a kórházi illetve alapellátási 

szolgáltatások közötti forrás-újraelosztás lehetősége.  



 

A stockholmi (Svédország) Új Karolinska Solna kórház mérföldkő lehet az egészségügyi 

projektek fejlődésének útján. 1,4 milliárd eurót meghaladó költségével az európai 

egészségügy egyik legnagyobb beruházása. A projekt része a szélesebb körű városfejlesztési 

programnak. Célja a szakorvosi ellátás, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolatok erősítése, 

és beágyazódik a Stockholm megyében folyó szélesebb körű kórházreformba. Minthogy az új 

kórház megnyitását csak 2015-re tervezik, korai lenne még megítélni, képes lesz-e 

megvalósítani céljait. Néhány innovatív jellemző azonban máris nyilvánvaló, mint például a 

környezeti fenntarthatóságra fektetett hangsúly, ami abban a törekvésben nyilvánul meg, hogy 

a tervezési koncepciót a lehető leghosszabb ideig lezáratlanul tartják, az előzetes illetve a 

végleges tervezési versenypályázat időbeli széthúzásával.  

 

Végül az Egyesült Királyságban folyó két PFI-finanszírozású kórházprojekt elemzése (amely 

az Egyesült Királyságban illetve Ausztráliában PFI-finaszírozással épített kórházak átfogó 

elemzésének része) jól szemlélteti, hogyan működik ez a finanszírozási instrumentum a 

gyakorlatban a kockázatok megosztása és az újonnan épített kórházak rugalmasságának 

befolyásolása szempontjából. Az Egyesült Királyság a PFI útján finanszírozott kórházépítési 

programja a legnagyobb volt Európában, ugyanis a kormány 1997-ben azt a célt tűzte ki, hogy 

2010-re 100 új kórház épüljön. Úgy tűnik, hogy PFI kritikus tényező volt ennek az építési 

programnak a kezdeményezésében, és az Egyesült Királyság kormánya – például a 

„Partnerships UK” ügynökség révén – úgy propagálta az állami-magán partnerségnek ezt a 

formáját, mint más országokban is alkalmazható modellt. A PFI azonban erősen vitatottá vált, 

nem kizárólag gazdasági megfontolások alapján (Gaffney és mtsai, 1999), hanem azzal 

kapcsolatban is, hogy valóban olyan kórházak létrejöttét eredményezi-e, amelyek képesek 

rugalmasan megfelelni a változó követelményeknek (McKee, Edwards és Atun, 2006). 

Közös témák 

Mint korábban említettük, a kötetünkben szereplő esettanulmányok látszólagos sokfélesége 

ellenére van több figyelemre méltóan egybehangzó téma is. Ami az egészségügyi ellátás iránti 

keresletet illeti, az elöregedő népesség ellátási szükségletei, az ellátási modellek módosítása a 

krónikus betegségek jobb kezelése céljából, valamint az orvosi technológiák fejlődése felfelé 

irányuló nyomást gyakorolhat az egészségügyi ellátás kiadásaira, miközben tartós 

egyenlőtlenségek tapasztalhatók az egészségi állapot és az ellátáshoz való hozzáférés terén, 

amelyek megoldást igényelnek. Néhány európai kormány annak a meggyőződésnek vált 

hívévé, amely szerint a piaci verseny egészségügyi ellátásba való bevezetése meghozhatja az 

ellátásban szükséges innovációt és fejlesztéseket. Más kormányok az állami vezetésű 

megközelítési módot választják, és megváltoztatják eddigi prioritásaikat, struktúráikat és 

rendszereiket, arra törekedve, hogy egészségügyi rendszerük a kórház-centrikus felfogáson 

túllépve, a teljes rendszerre kiterjedő, integrált egészségügyi ellátás irányába fejlődjön. 

Esettanulmányainkat mindkét csoporthoz tartozó országokból vettük. 

Ami az egészségügyi ellátás kínálatát illeti, egyre inkább a rendszerbe szervezett betegutakat 

használják az egészségügyi ellátás jellemzésére, beleértve a beruházásokhoz való kötődésüket 

és integrációjukat. A betegutak célja, hogy leírja a meghatározott betegség-szindrómákra 

nézve specifikus szolgáltatásokat, és – ideális esetben – mérhető ráfordításokat és 

kimeneteleket is meghatároz. A betegutak alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a demográfiai és 

epidemiológiai irányzatokat olyan koncepciókká fordítsuk le, amelyek felhasználhatók az 

egészségügyi beruházások tervezésére. Továbbá eszközt kínálnak arra, hogy bevonják a 

klinikusokat  és egyidejűleg fogódzókat kínáljanak a gazdasági ellenőrzés számára. A 

betegutaknak valószínűleg akkor van leginkább hatásuk a az egészségügyi beruházások 

tekintetében, ha valamennyi ellátási környezetre – nem pedig kizárólag a kórházakra – 



alkalmazzák, és az erőforrás-allokáció alkalmas rendszereivel támogatják őket (Hindle, 

Dowdeswell és Yasbeck, 2004). 

 

Egyes esettanulmányok – mint például a Coxa és az Orbis kórházak – különös figyelmet 

szentelnek a betegutaknak. Nem lehet puszta véletlen, hogy ezek a kórházak vannak 

leginkább kitéve a tágabb piac kockázatainak. Úgy tűnik, ez arra készteti őket, hogy több 

figyelmet szenteljenek a hosszú távú fenntarthatóságnak és eredményességnek, továbbá hogy 

keressék a lehetőségeket olyan létesítmények kialakítására, amelyekkel hosszú távra 

maximalizálható a kórházi teljesítmény, még akkor is, ha ez magasabb induló költségeket 

jelent. Ez a két kórház ezen felül hangsúlyozza a gyógyító személyzet bevonását is, ami 

megkönnyítette a szükséges menedzseri és kulturális változást. Túlságosan korai lenne 

azonban következtetéseket levonni arra nézve, hogy az olyan szakpolitikák,- mint 

amilyeneket Hollandiában követnek, és amelyek megszüntetik a tőkebefektetést igénylő 

kórházak körül az állami biztonsági hálót, hosszú távon sikeresek lesznek-e. Az sem világos, 

hogy átültethető-e mindez más országok kórházi rendszereire. 

 

Egyes piaci modellek maguk mondanak le a teljes rendszer koordinálásával megszerezhető 

előnyökről. Az angliai magánfinanszírozási kezdeményezés (PFI) jó példa erre. Az állami-

magán partnerségnek ezt a formáját eredetileg arra a célra alakították ki, hogy tőkét vonzzon 

egyes infrastrukturális projektekhez, például utak és hidak építéséhez, amelyeknél a kereslet 

alakulása viszonylag egyszerű és biztonságosan előre jelezhető, továbbá amelyek 

működéséhez behatárolt mértékű  karbantartás szükséges. Az egészségügyi ellátás azonban 

sokkal bonyolultabb, gyors változások, magas visszatérő költségek, megjósolhatatlan 

távolabbi kilátások és folyamatos újra-beruházási szükséglet jellemzik. Mindezek ellenére az 

Egyesült Királyság kormánya úgy döntött, hogy ezt a finanszírozási mechanizmust 

alkalmazza kórházépítési programjának megindítására, elsősorban az elszámolási 

könnyebbség miatt, mivel az így felhalmozott adósságnak nem kellett az államháztartási 

mérlegben szerepelnie (tehát nem szerepelt az államadósság részeként), legalábbis a rendszer 

kialakításának idején (Atun és McKee, 2005). Az ilyen fejlemények – a piaci mechanizmusok 

ellátásra gyakorolt növekvő hangsúlyával együtt – akadályozhatják az együttműködést az 

adott lakosságnak komplementer szolgáltatásokat nyújtó intézmények között, ami 

szétforgácsolódáshoz és párhuzamosságok kialakulásához vezet. Általánosabban is felvethető 

a kérdés: vajon a kórházi ellátás tarifák – mint például a HBCs-k  – alapján történő 

finanszírozása ösztönzi vagy inkább akadályozza az intézmények határait átszelő betegutak 

kialakítását? 

Az esettanulmányok továbbá rámutatnak a kapacitástervezés átfogó rendszereinek és a 

kórházi kapacitás új mérőszámai alkalmazásának szükségességére. Egyes országokban még 

mindig az ágyszám elavult mutatóját alkalmazzák a kórháztervezés alapjául, mások azonban a 

rendszerbe szervezett betegutakból levezetett mérőszámokat használják, vagy legalábbis 

olyanokat, amelyek szorosabban kapcsolódnak a tényleges kapacitáshoz, mint az ágyszám. 

Három esetben – a Coxa, a Rhön Klinikum  és az Orbis példájánál – a kórház kialakítása a 

betegutak köré szerveződött, különös tekintettel a munkafolyamatok rendszerbe szervezésére, 

ami lehetővé teszi, hogy a betegek zavarmentesen áramoljanak keresztül a rendszeren. Ez a 

módszertan azonban még gyermekcipőben jár, és további kutatásokra van szükség ahhoz, 

hogy a kórházi kapacitás olyan megbízható és robusztus jellemzését találjuk meg, amely nem 

az ágyszámon alapul. 

 

Végül az esettanulmányok világosan mutatják, mennyire szükséges a kórházak működésének 

rugalmas finanszírozási módszerekkel való összekapcsolása. Az orvosi technológiák és 

épületek megújítási ciklusai egyre rövidebbekké válnak, ezért egyre fontosabb tényezővé 



válik a kórházak életciklusra vetített eredményessége és fenntarthatósága. Azok a kórházi 

projektek, amelyek alkalmazkodásra képesebb épületek és szolgáltatások szervezésére 

törekedtek, rendszerint alkalmazkodásra képesebb beruházás-finanszírozási modellekké is 

váltak, mint például a rugalmas banki hitel-termékek. Az Alzira esetében például a 

szolgáltatás akut kórházi ellátáson alapuló modelljéről a lakosság-alapú modellre való áttérés 

együtt járt a finanszírozási megoldás módosításával. Egyz ilyen változás talán sokkal 

nehezebbnek bizonyult volna más finanszírozási rendszerben, akár állami bázison, akár PFI-

ügylet keretében működnek, esetleg 40 éves haszonbérleti idővel. 

Az előttünk álló kihívások 

Óvatosnak kell azonban lennünk, amikor következtetéseket vonunk le a kötetünkben szereplő 

esettanulmányokból. A vizsgálatba bevont projektek mintája szükségképpen kicsiny. Ez azt 

jelenti, hogy nehéz általánosítani a tapasztalatokat, és átültetni őket az Európában vagy másutt 

folyó egyéb kórházi projektekre. Az is lehetséges, hogy figyelmen kívül hagytunk olyan 

innovatív projekteket, amelyek említésre érdemesek lettek volna. Ahelyett, hogy átfogó 

áttekintésre törekednénk, továbbra is azt reméljük, hogy az itt bemutatott jelzéserejű 

megállapítások és tapasztalatok segítik azokat, akik más kórházi projektekben vesznek részt. 

Az olvasó figyelmét azonban felhívjuk a társkötetre, amely számos további példát tartalmaz a 

kórháztervezés és -dizájn egyes aspektusairól a világ minden tájáról (Rechel és mtsai, 2009). 

 

Óvatosan kell kezelnünk azokat az adatokat is, amelyeken az esettanulmányok alapulnak. 

Több esettanulmányt a projektben résztvevő, sőt abban esetleg vezető funkciót betöltő 

szakemberek dolgoztak ki. Másokat maguktól a kórházaktól származó vagy publikus 

információkból vettünk át. Noha a fejezeteket gondosan áttekintettük és részletesen 

megvitattuk a szerzőkkel, előfordulhat azonban, hogy különböző megfigyelők eltérő 

következtetésekre jutnak. Úgy éreztük azonban, hogy a projektek aktív résztvevőinek 

mélyebb bepillantása bőven ellensúlyozza a torzítás kockázatát. Meg kell eközben azt is 

jegyeznünk, hogy a szerzőknek nem állt módjukban a kórháztervezés eredményességére 

vonatkozó adatok megfelelő tömegére támaszkodni. Ezt a területet a kutatás-finanszírozó 

szervezeteknek mindenképpen prioritásként kell kezelniük.. 

 

Az esettanulmányok összeállítása során a legfontosabb kihívás az volt, hogy legtöbbjük 

esetében még mindig túlságosan korai lenne a sikert vagy a kudarcot megítélni. Ez a hátrány 

elkerülhetetlen velejárója annak, ha innovatív projekteket keresünk a kortárs fejlemények 

élvonalában. Egyes projektek még csak a tervezés első fázisaiban vannak, míg mások nem 

működtek még elegendő ideig ahhoz, hogy bármiféle következtetést lehessen levonni hosszú 

távú hatékonyságukra és eredményességükre nézve. Sok projekt még mindig abban a 

szakaszban van, amelyet „taktikainak” mondhatunk, és a jelen fejezet elején felsorolt öt 

kritériummal mért teljesítményük csak később válik értékelhetővé. Az ez idáig levonható 

következtetések tehát ideiglenesek, amelyeket a jövőben felül kell vizsgálnunk.  
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2. fejezet 

Az Alzira modell:  kórházRibera, 

Valencia, Spanyolország 
Carlos Trescoli Serrano, Manuel Marin Ferrer, Alberto de Rosa Torner 

 

Országspecifikus jellemzők 

A spanyol nemzeti egészségügyi rendszerben az ellátásért viselt elsődleges felelősség az 

utóbbi években az ország 17 régiójához vagy Autonóm Közösségéhez (Comunidades 

Autónomas, lásd 2.1 ábra) került. A főleg adóbevételből származó egészségügyi bevételek 

felhasználásával (ezeknek megállapítása bonyolult folyamat, amelyben a helyi adók egy 

részének – forrás szerint differenciált – visszatartása vegyül az országos adóbevételekből és a 

régióközi kiegyenlítésből befolyó összegekkel) minden autonóm közösségnek gondoskodnia 

kell arról, hogy rendelkezésére álljon a lakosság megfelelő ellátásához szükséges kapacitás. 

Ezt az egész országra érvényes törvények, valamint a madridi székhelyű Egészségügyi és 

Szociálpolitikai Minisztérium által kidolgozott politikák keretei között teszik, amelyek a 

2003. évi Kohéziós és Minőségbiztosítási törvény értelmében megállapítják a garantált 

szolgáltatáscsomagot és meghatározzák az egészségügyi kiadások minimális szintjét. Az 

Autonóm Közösségeknek van bizonyos szabadságuk – országosan meghatározott 

küszöbértékek között – arra, hogy további regionális adóbevételre tegyenek szert. Az 

Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium felelős a nemzetközi ügyekért, a 

gyógyszerpolitikáért, valamint az orvosképzésért.. 

A minisztériumnak felügyeleti szerepe is van, összehasonlító jelentéseket tesz közzé, amelyek 

egybevetik a régiók teljesítményét, és rávilágítanak a legjobb gyakorlatokra. 

Az Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) Régióközi Tanácsa (CISNS) – amely az Autonóm 

Közösségek és a központi kormányzat képviselőiből áll –az egész rendszer kohéziójának 

biztosítására törekszik (Durán, Lara és van Waveren 2006). 

 

2.1 ábra: Spanyolország Autonóm Közösségei: 

 

 
 

Spanyolország egészségügyi kiadásai a legalacsonyabbak közé tartoznak Nyugat-Európában. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint Spanyolország 2005-ben összesen 

egy főre számítva 2 242 US$-t költött egészségügyi ellátásra (vásárlóerő-paritáson számítva), 



míg a 2004. májusa előtt az EU-hoz tartozó tagállamokban (EU15) ez az érték átlag 2 882 

US$ volt (WHO  Regional Office for Europe, 2009). 

Az összes egészségügyi kiadás ugyanebben az évben a bruttó hazai termék (GDP) 8,2%-ára 

becsülhető (míg az EU15 átlaga 9,6%). A közkiadás is viszonylag alacsony volt, az összes 

egészségügyi ráfordítás 71,4 %-ára becsülik, míg az EU15 átlaga 76,8% (WHO EURO 

Regional Office for Europe). 

A régiók szerepe 

Minden Autonóm Közösség egészségügyi területekre és övezetekre oszlik, a régióknak pedig 

előírják, hogy tervezési feladataik részeként részletes „egészségügyi térképeket” állítsanak 

össze, amelyek feltüntetik a saját területükön nyújtandó szolgáltatásokat.  

Az egészségügyi területeknek, amelyek feladata a területükön belüli intézmények, 

szolgáltatások és egészségügyi ellátások irányítása, legalább 200 000, de legfeljebb 250 000 

lakosuk kell, hogy legyen. Az egészségügyi övezeteket – vagyis a legkisebb szervezeti 

egységeket – rendszerint egy-egy alapellátási csoport (Equipo de Atención Primaria, EAP) 

köré szervezik. 

 

A legtöbb orvos közalkalmazott és fix fizetést kap, továbbá az egészségügyi szakszemélyzet 

legnagyobb része is a közalkalmazottakéhoz hasonló helyzetben van. Az utóbbi években 

orvoshiányról szóló beszámolók jelentek meg, amely különösen néhány kórházi szakágazatot 

érint. Ez egybeesett az orvosoknak Spanyolországból más európai országokba, különösen 

Angliába, Svédországba, Portugáliába való folyamatos elvándorlásával, ahol a bérek 

magasabbak. A közszférában alkalmazott orvosok alapfizetését a központi kormány 

szabályozza, noha a régióknak módjukban áll módosítani egyes összetevőkön, ennek nyomán 

számottevő regionális eltérések keletkeztek (López-Valcárcel, Quintana és Socorro, 2006). 

 

A lakosság lefedettsége mostanra majdnem általános, 2007-ben majdnem elérte a 99,8%-ot 

(az 1978. évi 81,7%-hoz képest). A szociális ellátás is a régiók feladatkörébe tartozik, míg az 

otthoni ellátást helyi (települési önkormányzati) szinten irányítják. 

A hosszútávú betegápolásSpanyolországban gyengén fejlett, ami azt a hagyományos felfogást 

tükrözi, hogy az ilyen ellátás az egyes családok feladata. 

Az egészségügyi ellátás és a reformok 

Az Általános Egészségügyi Ellátásról szóló 1986. évi törvény kiemelten kezelte az alapellátás 

fejlesztését. A beteg és az egészségügyi rendszer közötti első kapcsolatfelvétel helye az 

alapellátó orvos, aki kapuőri szerepet tölt be a másodlagos ellátás szempontjából.  

Az 1986. évi reformok egyik fő ága az volt, hogy a részidőben, egyedül dolgozó alapellátó 

orvosok rendszeréről áttért a teljes munkaidős, alkalmazotti státusban levő alapellátó 

praxiscsoportok rendszerére. 2001-re a legtöbb Autonóm Közösségben a lakosságnak több 

mint 90%-a átkerült az új modellbe. Mégis, az alapellátásra fektetett hangsúly ellenére a 

kórházak továbbra is uralják az egészségügyi ellátás tájképét, és ez annak ellenére van így, 

hogy 2006-ban Spanyolországban mindössze 2,7 akut kórházi ágy jutott 1000 lakosra, ami 

nyugat-európai mércével mérve a spektrum alsó végén helyezkedik el (WHO Regional Office 

for Europe 2009).  

 

Becslések szerint 2002-ben a kórházak 39%-a állt köztulajdonban. A kórház-finanszírozási 

rendszer Autonóm Közösségenként változik. A kórházi költésvetést hagyományosan 

retrospektíve térítik, előzetes megállapodás és az elért eredmények hivatalos értékelése nélkül 

(„puha” költségvetési korlát). Az1980-as évek végétől azonban számos Autonóm Közösség 

megvizsgálta a kórházakkal való szerződéskötés módszereit, meghatározva az elfogadott 



költségvetés fejében végzendő szolgáltatásokat. Többféle finanszírozási módszert 

alkalmaztak, de a finanszírozás egyes esetekben tartalmaz diagnózissal összefüggő 

kategóriákon (HBCs) alapuló prospektív elemeket is. A kórházi rendszerrel párhuzamosan 

létezik a járóbeteg-ellátó ambuláns centrumok kiterjedt hálózata, amelyekben kórházi 

szakorvosi csoportok nyújtanak járóbeteg-ellátást. 

 

Az 1991. évi Abril-bizottság bírálta a spanyol ellátási rendszert, mivel az nem hatékony, 

rugalmatlan, és kirekeszti az orvosi kart a kórház irányításából. A bizottság kidolgozta a 

jogszabályi alapját annak, hogy a magánszektort is be lehessen vonni az egészségügyi 

ellátásba, amely azután 1994-ben és 1997-ben törvénnyé is vált. Ez a törvény lehetővé teszi a 

magánszektor számára, hogy közszolgáltatásként nyújtson ellátást, mindaddig, amíg 

szolgáltatásai ingyenesek maradnak, és egyetemes, integrált ellátást nyújtanak. Továbbra is a 

regionális kormányzat felelőssége marad a nyújtandó egészségügyi szolgáltatások 

meghatározása, de a törvény engedélyezi az állami-magán partnerség (PPP) különböző 

típusait, amelyek révén a magánszektor potenciális szerepe túllép az olyan hagyományos 

elemeken, mint amilyen a gyógyszerekért fizetendő térítés.  

Az egészségügy helyzete Valenciában  

Valencia Autonóm Közösség Spanyolország keleti partján található (lásd 2.1 ábra). 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint lakosainak száma 4 162 776, ami 2008-ra 5 029 601-

re emelkedett (INE, 2009). Valencia egészségügyi minisztériumának (Conselleria de Sanitat) 

éves költségvetése megközelítően 4 milliárd €, ami a közösség egész költségvetésének 

körülbelül 40 %-át teszi ki. 45 000 főt foglalkoztat, és több mint 1000 egészségügyi 

létesítményt tart fenn. Ezeknek a számoknak a következtében a regionális egészségügyi 

minisztérium messze a legnagyobb szolgáltató szervezet Valenciában. 

A Conselleria de Sanitatnak, mint szolgáltató szervezetnek, éppolyan hatékonyan és 

rugalmasan kell koordinálnia és irányítania a minőségi egészségügyi ellátást, mint ahogy a 

magánszektor teszi. Azonban az ellátást gyakran minősítik lassúnak, bürokratikusnak és nem-

hatékonynak, ami olyan korlátozó tényezők következménye, mint például a közszolgálati 

szabályozások érvényesítése az emberi erőforrások irányításában. 

 

Ugyanakkor az egészségügyi ellátásnak meg kell felelnie a változó szükségleteknek, mint 

amilyenek a növekvő és (az Európából valamint Latin-Amerikából származó jelentős 

bevándorlás következtében) egyre inkább multikulturálissá váló népesség igényei, az európai 

értelemben véve kései urbanizálódás, a népesség elöregedése (Spanyolország egyike azoknak 

a nyugat-európai országoknak, amelyekben a legmagasabb a várható élettartam: a nőknél 

83,8, a férfiaknál 77,1 év 2005-ben) (WHO EURO, 2009). Emellett olyan tényezők is növelik 

az egészségügyi kiadásokat, mint az új technológiák, a munkában álló népesség csökkenése és 

a lakosság elvárásainak növekedése. 

 

Ezek a feszültségek, párosulva az Abril-bizottság javaslatait törvényerőre emelő 

jogszabályokból eredő új hatáskörökkel, arra ösztönözték a valenciai kormányzatot, hogy 

alternatív ellátási modellekkel kísérletezzen. A Hospital de la Ribera kórházra vonatkozó 

javaslatában innovatív megközelítést alkalmazott, amely azóta Alzira-modell néven vált 

ismertté, és amelynek keretében a közszolgáltatást magánúton irányítják. 

  

1999-t megelőzően a valenciai 11. egészségügyi kerület – a Ribera-kerület – annak a 

kisszámú kerületnek volt egyike, amelynek nem volt kórháza, pedig már 1982-ben elhangzott 

politikai ígéret kórház építésére. Ha a helyi lakosoknak kórházi ellátásra volt szükségük, 

gyakran több mint negyven kilométert kellett utazniuk Valencia városába. Az egészségügyi 



ellátás e hiányának megszüntetése érdekében a valenciai regionális kormányzat új 

megközelítést keresett a kórházi ellátás finanszírozására, magántőke bevonásával. Végül 

pályázatot írt ki új közkórház építésére és működtetésére, amely valamennyi kerületi kórházi 

szolgáltatást nyújtja a kerület lakosainak. 

  

Az ebből kialakult Hospital de la Ribera az állami-magán partnerségi (PPP) modell egyik 

spanyolországi úttörőjévé vált, amelynek alapján egy magántársaság szerezte meg a 

közkórház építésére és működtetésére szóló szerződést. Az Alzira-modell vállalta a lakosság 

teljes körű ellátását, ami megkülönbözteti ezt a modellt az egészségügyben létrejött állami-

magán partnerség (PPP) minden korábbi változatától. Spanyol viszonyok között ezt nevezik 

„közigazgatási koncesszió”-nak, „Alzira-modell”-nek. Az egészségügyi ellátást felvállaló 

magántársaság az Union Temporal de Empresas-Ribera (UTE-Ribera) volt. Ezt a társaságot 

az Adeslas (egy spanyol magán egészségbiztosító társaság, 51% részesedéssel), a Bancaja és a 

CAM helyi ingatlanfejlesztési vállalatok (45 %) és a Lubasa nevű építőipari vállalat (4%) 

hozta létre. A kórház Alzirában épült fel, az esettanulmány írásának idején az ellátott 

vonzáskörzet lakosság száma körülbelül 245 000 volt.  

 

Az első (Alzira) koncessziós modell létrehozása óta más közigazgatási koncessziókat is 

kiadtak Valenciában: Torrevieja (2003), Denia (2004), Manises (2006) és Crevillent (2006). 

Ezek most már Valencia Autonóm Közösség lakosságának majdnem 20%-át látják el. 

Madridban 2005-ban hoztak létre közigazgatási koncessziót a Valdemoro kórház formájában. 

Az Alzira modell kórházfejlesztésének alapelveit a 2.2 és a 2.3 ábrán mutatjuk be. A 2.1 

szövegdobozban leírjuk a modell fejlődését, amelynek során kibővült a nem-kórházi 

ellátásokkal is. 

  

A Torrevieja közigazgatási koncesszió szervezeti felépítése hasonlít a Ribera kórházéhoz – 

sőt, a kórház vezetőségének egyes tagjai korábbi Alzira-igazgatók voltak. 

  

Mint a 2.1 szövegdobozból kiolvasható, az Alzira-modell a kezdeti szakaszban kizárólag 

kórházi ellátás nyújtását tervezte a Ribera kórházban. Hamarosan azonban felismerték, hogy 

problémák merülhetnek fel az alap- és a másodlagos ellátás közötti költség-átcsoportosítások 

tekintetében, ezért szükségesnek bizonyult a lakosság átfogó egészségügyi szükségletének 

figyelembe vétele. Ez egybeesett azzal a felismeréssel, hogy a kezdeti modell finanszírozása 

nem volt megfelelő, ezért pénzügyi nehézségekkel kellett szembenéznie. Ennek 

következtében a projekt kivitelezésére létrehozott célszervezet (SPV) finanszírozását 

átalakították, és új szervezeti modellt léptettek életbe 2003-ban, amely szerint a társaság mind 

az alap-, mind pedig a másodlagos ellátást magára vállalta.  

 

2.2 ábra: Az Alzira-modell fejkvóta-rendszere 

 

 



2.3 ábra: Az Alzira-modell alapelvei 

 
Forrás: Hospital de la Ribera, unpublished material, 2008.  

 

2.1 szövegdoboz: Az Alzira-modell fejlődése 

 

Alzira Model I: 1999/2003  
Megadva 10 évre, kiterjeszthető 15 évre egészségügyi szakorvosi ellátás menedzselésére.  
Fejkvóta: €204 + fogyasztói árindex (CPI) (1999). 
Új kórház építése: Hospital de la Ribera.  
Magánbefektetés 61 millió €.  
“A pénz követi a beteget”.  
 
Alzira Model II: 2003/2018  
Megadva 15 évre, kiterjeszthető 20 évre a kórházi és alapellátás ellátás menedzselésére.  
Fejkvóta: 379€ (2006. januárjától 494€) + az egészségügyi költségvetés növekedési %-a 
(2008-ban 572€). 
Magánbefektetés 68 millió € a koncesszió időszakában.  
“A pénz követi a beteget”.  
 

Forrás: Hospital de la Ribera, nem publikált anyag, 2008.  

 

Kezdettől fogva négy fő eleme volt az Alzira modellnek: közfinanszírozás, állami 

szabályozás, az ingatlan köztulajdona,  magánszolgáltatás és -menedzsment (lásd 2.3 ábra).  

Közfinanszírozás  

Az Alzira modellt a helyi kormányzat finanszírozza fejkvótás alapon. A valenciai kormány 

meghatározott éves díjat fizet az Alzira kerület valamennyi regisztrált lakosa után, akik 

elektronikus egészségügyi kártyát kapnak (körülbelül 225 000 fő 1999-ben, 245 000 fő 2008-

ban).  

Az elektronikus egészségügyi kártyával rendelkező személyeket, tehát a biztosítási rendszerbe 

bevont lakosok számát havonta vizsgálják felül. Mivel „a pénz követi a beteget”, a valenciai 

kormányzat előre meg tudja állapítani a 11. egészségügyi kerület éves költségét.  

 

A közigazgatási koncesszió 2003. évi felülvizsgálata annak biztosítására törekedett, hogy a 

nyereséget a kórház és a közösség között megosszák. A kórház a forgalom 7,5%-áig terjedő 

nyereséget tarthatott meg, e határ fölött rész pedig visszakerült a helyi kormányzathoz. Ezt 

mindkét fél a pénzügyi fenntarthatóság eszközének tekinti. A fejkvóta évi növekedését 

például megváltoztatták, kezdetben a fogyasztói árindexen alapult, később pedig a Valencia 

Autonóm Közösség egészségügyi költségvetésének éves növekedéséhez kapcsolódik. 



 

A Ribera kórház felelős az egészségügyi kerületben területen regisztrált valamennyi beteg 

teljes kórházi ellátásáért, függetlenül ellátás helyétől. Ha a beteget más kórházban kezelik, a 

Ribera kórház viseli a költségek 100%-át, a megfelelő HBCs besorolás alapján. A Valencia 

régió más részeiben működő kórházak ezzel szemben nem veszítenek pénzt, ha a helyi 

lakosok máshova mennek. Ugyanakkor, azokban az esetekben, amikor a kórház más területről 

érkező beteget lát el - ellenérdekeltséget teremtve arra, hogy a kórház a kapacitásait 

máshonnan érkező betegek ellátására használja -, a (HBCs alapján számított) költségeinek 

csak 80 %-át térítik meg. 2008. januárjában a fejkvóta 572 € volt az egészségügyi kerület 

minden lakosa után (2.1 táblázat). Ennek ellenében a társaság köteles egyetemes hozzáférést 

kínálni szolgáltatásainak széles köréhez. Ennek révén valójában bizonyos mértékű 

kockázatáthárítás valósul meg, mert Valencia kormányának költségvetése előrelátható és 

korlátok között marad. Ezt olyan eszköznek tekintik, amellyel szabályozni lehet a regionális 

kiadásokat, és átláthatóvá lehet tenni a helyi kormányzat műlödését. Az egy lakosra jutó 

költség körülbelül 20 %-kal van a Valencia Autonóm Közösség többi részének átlaga alatt, 

amely szintet politikailag határoztak meg.  

 

2.1 táblázat: Éves fejkvóta (€-ban) a 11. egészségügyi kerületben 2003–2008 . 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

379.0 413.1 454.8 494.7 535.3 571.9 

Forrás: Ribera kórház, személyes közlés, 2008.  

 

A kórházi orvosok, valamint az Alzira modellben dolgozó alapellátó orvosok fele a 

működtető társaság alkalmazottja, nem pedig – mint más, a közszférához tartozó kórházak 

esetében – közalkalmazott vagy köztisztviselő. A modell orvosait egy-egy klinikai 

igazgatóság keretében alkalmazzák, amelyet a klinikai koordinátorok szerveznek, akik a járó- 

és fekvőbeteg-ellátást, a telefonos ügyeleti szolgálatot, a munkaszüneti napokon nyújtott 

ellátást és a műtéti kiírásokat menedzselik. A koordinátorok feladata továbbá az 

orvosigazgatók által meghatározott klinikai és nem-klinikai célok megvalósításához 

szükséges támogató szolgáltatások megszervezése. Az orvosigazgatóval együtt a koordinátor 

képviseli az orvosok érdekeit a kórház igazgatótanácsában. A Ribera kórházban orvos- 

továbbképzési program működik, amely fölött az Orvos-továbbképzési Bizottság gyakorol 

felügyeletet.  

 

Az orvosi fizetéseknek van egy rögzített és egy változó összetevője. A kórházi orvosok 

esetében a rögzített összetevő 80 %-ot tesz ki, a változó rész pedig 20 %-ot, míg az alapellátó 

orvosok esetében a megoszlás 90-10 %. A kereset változó része a telefonos ügyeleti díjakat és 

az ösztönzőket tartalmazza. Az ösztönzőket (amelyek évi 6000 és 24 000 € között 

mozoghatnak) az orvoskoordinátorral egyeztetik, és ezek meghatározott célokhoz 

kapcsolódnak. A bérekről a kórház igazgatótanácsa és a szakszervezetek állapodnak meg. A 

spanyol közszolgálatban az orvosi fizetések régiónként változnak. Az Alzira modell keretében 

megállapított magánfizetések általában magasabbak, mint Spanyolországban a közszolgálati 

bérek átlaga, ha mind az állandó, mind pedig a változó összetevőt figyelembe vesszük. 

  

2007-ben az UTE-Ribera társaságnak 1832 alkalmazottja volt, akik közül 1314 közvetlenül a 

kórházat menedzselő társaság alkalmazásában állt, a többi pedig – 518 alkalmazott – a 

valenciai egészségügyi minisztériummal munkaviszonyban álló köztisztviselő volt.  



Állami ellenőrzés  

Az Alzira-modell állami-magán partnerség (PPP), amelyben a közigazgatási koncesszió 

feltételeinek megfelelően a kórháznak teljesítenie kell a valenciai kormány által kitűzött 

célokat. A céloknak (például várakozási idő, vagy átoltottsági arány) legalább olyan 

magasaknak kell lenniük, mint amilyeneket más egészségügyi kerületek a többi valenciai 

állampolgár esetében elérnek. A kórház érdekelt abban, hogy magas minőségi normákat 

tartson, és ezzel megőrizze betegeinek lojalitását, mivel „a pénz követi a beteget”. A 

koncessziós feltételek teljesülését egy új közszereplő, a „miniszteri biztos” felügyeli, aki 

közvetlenül a valenciai egészségügyi miniszternek tesz jelentést. A miniszteri biztos feladata 

annak biztosítása, hogy a kórház a valenciai kormánnyal megtárgyalt célokat és 

előirányzatokat elérje. A miniszteri biztos feladatai közé tartozik minden orvosi tevékenység 

ellenőrzése és felügyelete, valamint az ellátás magas minőségi színvonalának biztosítása. A 

biztos maga is kivethet pénzbüntetést, ha ezek a megállapodások nem teljesülnek.  

Köztulajdon  

Az UTE-Ribera magánkonzorciumtól, amely felelős a Ribera kórház felépítéséért, 

megkövetelik, hogy építményeit és berendezéseit jó állapotban őrizze meg a koncesszió 

lejártáig, amikor ezek visszakerülnek a valenciai egészségügyi minisztérium tulajdonába. A 

közigazgatási koncesszió második időszakában az UTE-Ribera felépített egy új és teljesen 

felszerelt egészségügyi központot, az Alzira II-t (6 millió €s beruházás), és felújított további 

egészségügyi központokat, valamint beruházott új berendezésbe.  A közigazgatási koncesszió 

lejártakor az UTE-Ribera köteles a legkorszerűbb és funkcióképes állapotban átadni a 

felszerelést. 

 

A koncesszió kezdetén az egészségügyi kerület által átadott valamennyi helyiség állapotát 

megvizsgálták és rögzítették; amikor visszakerülnek a helyi kormányzat tulajdonába a 

koncesszió lejártakor, legalább ilyen állapotban kell lenniük. Ha ez nem teljesül, a társaság 

köteles állapotukat erre a szintre feljavítani. Ennek megfelelően az UTE-Ribera elfogadta, 

hogy jelentős beruházásokat kell elvégeznie a koncessziós időszakban. 

  

A Ribera kórház 301 ággyal rendelkezik, az ellátás átfogó körét kínálva. 254 egyágyas szoba, 

27 intenzív osztályi  ágy, 10 pszichiátriai ágy és 10 újszülött férőhely van. Valamennyi 

egyágyas szobában van pótágy, telefon, saját fürdőszoba és televízió, noha válsághelyzetben 

(például influenza-járvány idején) két személy is kerülhet egy-egy szobába. 

  

A kórház épületét a regionális kormány irányelveinek megfelelően alakították ki. Szerkezete 

hasonló a regionális kormányzatok által abban az időszakban épített többi kórházéhoz, tehát 

nem tartalmaz sok innovatív tervezési elemet. A helyiségek funkcióját azonban egészen 

eltérően értelmezték, mint más, hagyományosabb kórházak esetében. Az egészségügyi 

szakemberek szóvá tették a nem gyógyítási rendeltetésű terek hiányát az épületben, minthogy 

a kórház kicsiny, tevékenysége viszont évről-évre bővült, ennek következtében egyre több 

teret kellett átengedni a gyógyító tevékenységeknek. A kórház karbantartására külső 

szerződéseket kötöttek, mint ahogy ez Spanyolország közkórházaiban szokásos.  

Magán ellátás/menedzsment  

Mint fentebb már említettük, a közigazgatási koncesszió időszakában az UTE felel a Ribera 

terület egészségügyi ellátásáért a fejkvótás alapon számított éves költségvetés keretei között. 

Éppúgy, mint Spanyolország más részei tekintetében, az egészségügyi ellátás ingyenes az 

igénybevétel helyszínén a szóban forgó egészségügyi kerület valamennyi lakosa számára. A 

társaság a magánszektorból átvett menedzsment-koncepciókat alkalmazta, ami azt tükrözi, 



hogy Spanyolországban az egészségügyi ellátás állami menedzsmentje bürokratikus és nem 

hatékony, és hogy egy magántársaság jobb eredményeket érhet el, ha saját orvosi 

személyzetét és menedzsment-eszközeit alkalmazza.  

 

Az Alzira modell keretei között a fő irányelvek beteg-orientáltak voltak, beleértve az 

alábbiakat: 

 szabad hozzáférés a szakorvosi ellátáshoz, anélkül – legalább is eleinte – hogy az 

alapellátás bármilyen kapuőri funkciót látna el (a betegek lojalitásának megszerzése 

érdekében); 

 a szakorvosok és a kórházak szabad megválasztása; 

 a járóbeteg-ellátás és a tervezhető sebészeti beavatkozások meghosszabbított 

elérhetősége – 8:00-tól 21:00-ig (a legtöbb spanyol közkórház nem végez klinikai 

tevékenységet 15:00 után); 

 minthogy a betegeknek lehetőségük van arra, hogy más kórházba menjenek, a Ribera 

kórház igyekszik rövid (két hétnél rövidebb) várakozási időt biztosítani járóbeteg-

részlegeiben; illetve 90 napnál kevesebbet a tervezhető sebészeti beavatkozások 

esetében, továbbá hatékony baleseti és sürgősségi osztályt működtet.  

 

A koncesszió kezdetén igen fontos volt a betegek lojalitásának megszerzése, mivel a helyi 

lakosság és az alapellátó orvosok is megszokták a régión belüli más oktatókórházakba való 

beutalást. Tekintettel arra, hogy az UTE fizetni volt köteles, ha a 11. egészségügyi kerület 

betegei más kórházban kaptak ellátást, a szabad hozzáférés politikáját folytatták, hogy a 

betegek számára vonzóvá tegyék a Ribera kórházat.  

 

Ez vonzó volt más olyan egészségügyi kerületből származó betegek számára is, ahol hosszabb 

volt a várólista, azzal együtt, hogy ellátásuk költségével megterhelték az illetékes regionális 

kormányt (a HBCs-költség 80%-ával, mint már említettük). A szakorvosi ellátáshoz való hét 

évnyi szabad hozzáférés után a rendszert megváltoztatták, visszaállították az alapellátó 

orvosok kapuőri szerepét a kórházi ellátás tekintetében, noha – meglepő módon – az igények 

nem változtak jelentősen. 2005 óta a szakorvosok bizonyos mértékű szakrendelést folytatnak 

az általános praxisokban. 

  

A közigazgatási koncesszió második szakaszában (2003. április óta) megváltozott a 

menedzsment-koncepció, az UTE-Ribera átvette a helyi lakosság teljes körű ellátásának 

feladatkörét, és már nem csupán a kórházat menedzselte. Ily módon az UTE integrált 

egészségügyi ellátó szervezetté vált.  

Ehhez új munkamódszerekre volt szükség. Ezek közé tartozik az integrált 

gyógyítófolyamatok létrehozása (a legcélszerűbb diagnosztikai és terápiás betegutak 

meghatározása);  beruházás kiegészítő diagnosztikai eszközökbe az alapellátásban – amihez 

még hozzájárul a radiológiai, endoszkópiás, patológiai stb. vizsgálatokhoz való közvetlen 

hozzáférés, és az információs rendszerek hálózatának létrehozása olymódon, hogy az 

információhoz minden gyógyító szakember hozzájusson (integrált betegnyilvántartások). Az 

integráció elősegítése céljából az alábbi intézkedéseket hajtották végre:  

 Orvosi kapcsolat: Minden egészségügyi központhoz hozzárendeltek egy konzultáns 

orvost, aki ugyanazokkal a betegekkel foglalkozik, mint az alapellátó orvos. Ennek az 

a célja, hogy a klinikai irányelveket érvényesítsék a helyi alapellátó orvossal együtt, az 

orvosi problémákat magukban az egészségügyi központokban oldják meg, és 

csökkentsék a nem célszerű kórházi beutalások számát.  

 Integrált alapellátási központok: ezeknek az a rendeltetése, hogy egyes egészségügyi 

központok szolgáltatását kibővítsék helyszíni röntgennel, baleseti és sürgősségi 



részleggel és szakorvosi járóbeteg-ellátó rendelőkkel. A cél az, hogy az orvosi ellátás 

közelebb kerüljön a betegekhez.  

 Integrált ellátási útvonalak: ennek az a célja, hogy racionalizálja az egészségügyi 

problémák megoldását az elsődleges megelőzéstől a palliatív ellátásig, beleértve az 

akut ellátást, a rehabilitációt, a másodlagos prevenciót és a krónikus ellátást.  

 Integrált információs rendszerek: A Ribera volt az első közkórház Spanyolországban, 

amelyben teljes körűen integrált számítógépes beteg-nyilvántartási (medical history) 

rendszer működött, beleértve az ápolói és orvosi bejegyzéseket, vizsgálatokat és 

képalkotást. 2003. április óta megindult egy program az alap- és szakellátásban 

működő információs rendszerek részleges integrálására. Ez WAN (nagy kiterjedésű) 

hálózattal dolgozik, amely 750 munkahelyet és több mint 1000 felhasználót szolgál ki. 

A jelen tanulmány megírásakor az orvosok a beteg teljes esettörténetéhez 

hozzáférhetnek a kórházban lévő bármely számítógépről. A betegadatokat az orvosi és 

ápolói személyzet közvetlenül viszi be, ami első kézből származó információt jelent és 

segít kiküszöbölni a téves értelmezéseket vagy az átírás során bekövetkező hibákat. A 

rendszer teljes körű interakciót tesz lehetővé az orvosi és az adminisztratív területek 

között. Például a megrendeléseket és készleteket a klinikai tevékenységnek 

megfelelően naprakész állapotban lehet tartani és a klinikai menedzselési program 

könnyen készít tevékenységi jelentéseket osztályok vagy időegység szerint. Az 

információs rendszer lehetővé teszi a gyógyító személyzet gyorsabb reagálását, javítja 

az osztályok közötti kommunikációt, pontosítja az auditálást és a pénzügyi 

előrejelzést, erősíti a minőségellenőrzést.  

 

2007 folyamán több mint 161 millió € volt a bevétel. Ez elsősorban a fejkvótákból és a nem a 

11. egészségügyi kerülethez tartozó betegek orvosi ellátásáért kiszámlázott bevételből adódik 

össze. Ugyanebben az időszakban a kiadások meghaladták a 158 millió €-t, amibe 

beletartozik az egész egészségügyi kerület igazgatási költsége, valamint az összes elvégzett 

beruházás:  

 új egészségügyi központ építése, mások felújítása és korszerűsítése;  

 új hemodialízis egység;  

 új intervenciós radiológiai egység;  

 új orvos-fizikai gamma kamera.  

Mindent egybevetve a társaság nyeresége több mint 2 millió € volt. (UTE Ribera Salud 2007)  

 

A 2.2 táblázat mutatja a 2003-2007 közötti időszakban nyújtott összes gyógyító szolgáltatást. 

2007-ben némi növekedést találunk a gyógyító tevékenységben, éppúgy, mint a fekvőbeteg 

esetek súlyosságában. 2007-ben több mint 20 000 fekvőbeteget kezeltek, az átlagos kórházi 

tartózkodás kevesebb volt öt napnál. Az egynapos sebészeti beavatkozások aránya 

valamennyivel több, mint 50%-on állt. Míg 2 %-kal nőtt a kórházi sürgősségi megjelenések 

száma 2007-ben az előző évhez képest (a betegfelvételek 13 %-a), az alapellátásban a 

sürgősségi megjelenések száma 9 %-kal nőtt 2006-ról 2007-ig.  

A járóbeteg-ellátás javításának stratégiái  

A kórháznak kezdettől fogva számítógépes orvosi nyilvántartása volt, amely kiterjedt 

valamennyi klinikai epizódra, beleérve a járóbeteg-, fekvőbeteg- és baleseti illetve sürgősségi 

eseteket. Képarchiváló és továbbító rendszer-modult (PACS) integráltak a számítógépes 

orvosi nyilvántartáshoz, valamint igazgatási modult, készletgazdálkodási és ügyeleti 

nyilvántartási modult. Megállapították azonban, hogy az eredeti rendszer nem felel meg a 

kórház szükségleteinek és jelentős mértékű fejlesztésre szorul; e tanulmány írásának idején 



már csak kevés maradt meg az eredeti rendszerből. A változásokat az orvosok kérésére 

vezették be.  

2004 óta a helyi kormány számítógépes orvosi nyilvántartást vezetett be az alapellátásban, 

amely valamennyi egészségügyi kerületre kiterjed. A cél most a két rendszer összekapcsolása, 

amivel mind az alapellátási, mind pedig a kórházi nyilvántartások hozzáférhetővé válnak 

mind az alapellátásban dolgozó, mind pedig a kórházi orvosok számára. Az integrált orvosi 

nyilvántartás bevezetését sikeresnek tartják, és eddig az adatvédelem terén sem fordult elő 

komoly probléma. Az egészségügyi szakemberek munkájuk szempontjából hasznosnak 

tartják.  

 

2.2 táblázat: A Ribera kórház gyógyító tevékenysége 2003–2007 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Fekvő beteg-ellátás      

Felvett fekvő betegeg száma  19 414 19 564 20 526 20 943 21 900 

Tervezett felvételek száma  5 900 5 888 6 239 5 921 5 981 

Szülések száma  2 212 2 499 2 581 2 588 2 746 

Átlagos kórházi tartózkodási  
idő  

4.78 4.66 4.61 4.54 4.72 

Átlagos súlyossági index 1.602 1.617 1.624 1.667 1.719 

Sebészeti ellátás       

Sebészeti beavatkozások 
száma 

19 743 19 608 20 026 19 520 20 060 

Egynapos sebészeti ellátások 
száma  

6 723 6 984 7 319 7 290 7 294 

Sürgősségi ellátás       

Kórház-felkeresések száma  125 480 118 668 116 085 105 297 107 743 

Egészségügyi központok 
felkereséseinek száma  

- 155 244 206 305 225 099 248 748 

Járóbeteg-ellátás        

Járóbeteg-felkeresések száma  517 027 520 787 545 960 583 226 590 405 

Laboratóriumi vizsgálatok 
száma 

3 658 677 3 823 582 3 957 302 4 140 320 4 269 355 

Forrás: Ribera kórház, személyes közlés, 2008.  

Következtetések  

Noha nem került sor az Alzira hivatalos értékelésére, a betegek, a személyzet, a központi 

igazgatás (Consejeria de Sanidad) és a magán-konzorcium (UTE) egyaránt pozitívnak 

tekintik a modell működését. A betegekelégedettségi adatfelvételeknek számos korlátja van, 

amelyeket még az is tetéz, hogy a kórház olyan területet lát el, ahol korábban nem volt 

hasonló létesítmény, így a lakosságnak jelentős távolságra kellett utaznia. A felmérés azonban 

azt állapította meg, hogy a betegek nagy többsége (több mint 90 %-a) elégedett a kapott 

ellátással, és ismét ezt a kórházat választaná, ha újból kezelésre lenne szüksége. Érdekes 

módon, a megkérdezettek körülbelül 80 %-a nem tudta, hogy milyen jellegű a kórház 

menedzsmentje.  

 

Erre a menedzsment stílusra úgy tekintenek, mint amely jelentős előnyöket nyújt az 

alkalmazottaknak. Az orvosok a kórház által megszabott határok között maguk oszthatják be 

munkaidejüket és hozhatnak létre, illetve fejleszthetnek klinikai részlegeket. Az orvos-

továbbképzési és a kutatási bizottság jelenléte megkönnyíti az orvosok képzését és szakmai 

fejlődését. Az ösztönző rendszer pénzügyi szempontból jutalmazza az egyes orvosok 

aktivitását és hatékonyságát.  

 



A közigazgatás (Consejeria de Sanidad de Valencia) számára is hasznos az Alzira-modell, 

mert nem kellett erőforrásokat lekötnie az új kórház megépítéséhez szükséges kezdeti 

befektetés (68 millió €) formájában. A jelenlegi elszámolási rendszer segít elkerülni, hogy 

régiós önkormányzat adóssága jelentősenmegemelkedjen, minthogy az állami-magán 

partnerséget (PPP) az állami szektor mérlegén kívüli tételként kell kezelni – mint korábban 

említettük – noha a dolog lényegét tekintve ez csupán technikai részletkérdés, mivel a 

jövőben további költségek merülnek fel. A közigazgatási koncesszió egyúttal megbízhatóbbá 

teszi a közkiadások előrejelzését. Várható továbbá, hogy a költségek legalább 20 %-kal 

alacsonyabbak lesznek, mint más egészségügyi területeken. Az „indirekt menedzsment” – úgy 

tűnik – jobban használja fel a közösségi erőforrásokat, növeli a hatékonyságot, fokozza az 

ellátások volumenét, lehetővé teszi az ellátás szolgáltatásának javítását és növeli a 

kormányzat teljesítményével elégedett lakosok számát.  

 

Végül, az UTE-Ribera számára is előnyös az állami–magán partnerség (éppúgy, mint a 

kormányzatnak), mivel nyereséges. A társaság kialakította azt a know-how-t, amely a nagy 

általános közkórházak eredményes működtetéséhez szükséges, és reméli, hogy ez a partnerség 

más egészségügyi kerületekre is kiterjeszthető.  
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3. fejezet 

Coxa Kórház, Tampere, Finnország 
Barrie Dowdeswell, Erkki Vauramo 

Bevezetés  

A finn egészségügyi rendszerre jellemző az adóalapú finanszírozás, a legtöbb ellátás 

közvetlen közszolgáltatása és nagyfokú decentralizáció. Az egészségügyi ellátást a települési 

önkormányzatok szintjén szervezik. 2008-ban 415 önkormányzat volt, legtöbbnek 5000-nél 

kevesebb a lakosa (a szélső határok 250 és 560 000 lakos). Az önkormányzatok feladata az 

egészségfejlesztés és a megelőzés, az orvosi ellátás, az orvosi rehabilitáció és a fogászati 

ellátás. Az egészségügyi ellátás tervezésével és szervezésével kapcsolatos döntéseket az 

önkormányzatok egészségügyi bizottsága (néha a szociális bizottsággal összeolvadva), illetve 

az önkormányzati közgyűlés és az igazgatótanács hozza meg (Vuorenkoski, 2008). A 

hetvenes évektől kezdve egyre nőtt az alap- és a közösségi ellátás jelentősége.  

 

Tekintettel számos település csekély méretére, a településeket 20 kórházi körzetbe vonták 

össze, amelyeknek feladata a szakellátás nyújtása és koordinálása a területükön belül. A 

kórházi körzetek voltaképpen föderációk, a politikai hatalom az őket alkotó települési 

önkormányzatoké, amelyek kinevezik a kórházi körzet igazgatótanácsát, és lakosságuk 

számarányában van benne szavazati joguk. 1997-ben újabb közigazgatási szint jött létre, a 

tartomány, noha ebben az esetben ez a központi kormányzat egyik leágazása. Finnországot öt 

tartományra osztották (emellett külön egység az Aland-szigetek, ez a svéd nyelvű 

szigetcsoport, amely Finnország és Svédország között fekszik). A tartományok tanácsadó és 

támogató szerepet töltenek be, törekszenek a helyi politikák és az országos célkitűzések 

egybehangolására; feladatuk a beruházási tervek jóváhagyása, továbbá felügyelik az 

egészségügyi szakellátást (Vuorenkoski, 2008). 

  

A kórházak túlnyomó többsége a kórházi körzetben levő valamelyik település tulajdonában 

van. Minden körzetben évente a települési önkormányzatok megtárgyalják egymással a 

kórházi ellátás nyújtását és díjszabását. Működik egyfajta körzetek közötti kiegyenlítő 

mechanizmus, a nagy költséggel járó betegek kockázatának a települések közötti megosztása 

céljából (Vuorenkoski, 2008). 

  

Az akut kórházi ágyak száma 100 000 főre számítva az 1990. évi 434-ről 234-re csökkent 

2007-ben, ami összevethető az EU 2006-os 395 arányával (WHO REGIONAL OFFICE FOR 

EUROPE, 2009). Az átlagos ápolási idő az akut kórházakban az 1990. évi 7 napról 2007-ban 

4 napra csökkent, ami sokkal alacsonyabb, mint az EU 2006. évi átlaga (WHO REGIONAL 

OFFICE FOR EUROPE, 2009). Éppúgy, mint másutt, az ápolási idő lerövidülése a klinikai 

kezelés hatékonyságának javulását tükrözi, amit az új orvosi technológiák bevezetésével, az 

egynapos sebészeti beavatkozások elterjedésével és az intézeti ellátás egyre nagyobb részének 

közösségi ellátással való helyettesítésével sikerült elérni (Vuorenkoski, 2008).  

 

Az 1993-ban bevezetett reformok a kórház-finanszírozás feladatát a településekre rótták, a 

támogatásokat a lakosaik által igénybe vett szolgáltatások alapján állapították meg. Noha a 

körzetek sokféle finanszírozási mechanizmust alkalmaztak, elsősorban a HBCs-k alkalmazása 

terjedt el (Vuorenkoski, 2008).  

 A kórházi orvosok és a települési egészségügyi központokban dolgozó legtöbb orvos is 

fizetett alkalmazott. Rendszerint havi alapbért és az ügyeleti időtől függő jövedelem-



kiegészítést kapnak. Az háziorvosok jövedelme alapbér (körülbelül 60 %), a fejkvóta (20%), a 

szolgáltatásokért közvetlenül fizetett díjak (15 %) és a helyi pótlékok (5 %) együtteséből 

tevődik össze (Vuorenkoski 2008).  

 

Az ízületpótlásra szakosodott Coxa kórház Tamperében van (lásd 3.1 ábra), amely a harmadik 

legnagyobb város Finnországban, lakossága meghaladja a 200 000 főt, de a kórház látja el a 

Pirkanmaa (Tampere) régió (28 település) majdnem 450 000 lakosát, továbbá országos 

beutaló központként működik egyes különösen összetett eljárások esetében. A Coxa az 

endoprotetikai sebészetre (a testen belül elhelyezett protézisek beültetésére, például csontok 

és ízületek pótlására) szakosodott kórház. A kórház különböző állami-önkormányzati és 

magánérdekeltségek tulajdonában levő zártkörű társaság formájában működik. 2001. 

februárban alapították.  

 

Az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat NHS keretében működő diagnosztikai és kezelési 

központokhoz hasonlóan a Coxa kórház is állami-magán partnerség, amely szakosított ellátást 

nyújt, és a rendeltetése, hogy kielégítse a betegeknek azt az igényét, hogy hamarabb 

hozzájussanak a tervezhető sebészeti beavatkozásokhoz. Az angliai modellel ellentétben 

azonban a Coxa kórház az átlátható közösségi tulajdonlás erőteljes komponensén alapul és 

szoros kapcsolatot tart fenn korábbi anyakórházával.  

 

3.1 ábra: A tamperei régió (Pirkanmaa) Finnországban 

 
Forrás: Wikipedia 2008.  

Körülmények és katalizáló tényezők  

 

Az egészségügyi ellátásban bekövetkező változások egyik fontos kiváltó oka, ha a 

hagyományos ellátó szervezet nem képes megfelelni a betegek szükségleteinek, vagy ha új 

szükségletek merülnek fel. A Coxa kórház esetében több tényező ösztönözte a fejlődést. Az 

1980-s években a Pirkanmaa kórházi körzet menedzsmentje menedzser- és üzletember-

képzésbe kezdett befektetni, azzal a szándékkal, hogy erősítse klinikai és kutatási kapacitásait. 

Ennek a folyamatnak a részeként a körzet teljes körűen bevezette a Total Quality 

Management (TQM) alkalmazását, mint alapvető értéket. 2005-re több mint 1500 

munkatársat képeztek ki a TQM-ban való részvételre. A Pirkanmaa kórházi körzet 

tevékenységi körét közüzemként működő laboratóriumi és gyógyszerészeti centrum 

(„Laboratory Centre”) létrehozásával is bővítette (külső szerződés alapján működő közüzem, 

amelyet nem tárgyalunk esettanulmányunkban), még a Coxa kórház fejlesztését megelőzően.  

 



Az ilyen innovációs környezet létrehozásának az volt a fő oka, hogy a Pirkanmaa kórházi 

körzet két egyetemének – az University of Tampere-nek és a tamperei műszaki egyetemnek – 

a támogatásával jelentős szakértői bázisra tett szert közel 7000 alkalmazottja sorában. 

Mindemellett hosszú hagyománya volt a körzetben a merész döntéseknek és az innovációra 

alapozott változtatásoknak, mint amilyen például a fent említett laboratóriumi központ 

létrehozása. Ezen felül az egyetemekhez kapcsolódó kórházak részlegeit vezető 

menedzsereknek előírták a Master of Business Administration (MBA) fokozat megszerzését, 

vagy legalábbis az ilyen célú tanulmányok megkezdését. Ez is segített a változásokkal 

kapcsolatos várakozások és lendület megteremtésében (Kivisaari, Saranummi és Väyrynen, 

2004).  

Jelentős katalizáló tényező kezdett a 90-es évektől érvényesülni, amikor az endoprotetikai 

műtétekre vonatkozó országos vizsgálat minőségi problémákat tárt fel (Puolakka és mtsai,. 

2001; Lehto, Jämsen és Rissanen 2005). A vizsgálat azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy az 

ilyen ellátásokat kevesebb, de jobban szakosodott egységekbe kellene koncentrálni. A 

vizsgálat továbbá előre jelezte, hogy 1997 és 2015 között szükség lesz a csípőprotézisek 

számának megkétszerezésére, a népesség elöregedésének következményeként. Ebből az 

országos beszámolóból két fontos tanulságot lehetett levonni közvetlenül a Pirkanmaa kórházi 

körzet számára. Először is, más kórházi körzetekhez hasonlóan, a Pirkanmaa is fordított 

ugyan erőforrásokat a minőség javítására, de a klinikai normák Finnország egészében 

elégtelennek minősültek. Másodszor, feltehetően bővül a piac az ízületpótló sebészetre 

szakosodó intézmények számára. Tovább ösztönözte a változást az az új országos jogszabály, 

amely arra ösztönözte a településeket, hogy a közellátásban tapasztalt várakozási idők 

csökkentése érdekében több eljárást vásároljanak a magánszektortól . Ezek a markáns hatások 

új lehetőségeket nyitottak meg a Pirkanmaa kórházi körzet számára.  

A koncepció megalkotása  

Kezdetben a Pirkanmaa kórházi körzet arra törekedett, hogy egy magántulajdonban levő, 

ortopédiára szakosodott kicsiny helsinki kórházzal, az Orton-nal hozzon létre új szervezetet 

endoprotetikai sebészet céljára. Az Orton azonban kitért az ajánlat elől. A Pirkanmaa kórházi 

körzet ekkor egy külső tanácsadó vállalatot, a Finnmedi céget bízta meg a lehetséges opciók 

áttekintésével. Ezzel fontos lépés történt az új koncepció létrejöttének folyamatában, amely 

utóbb „Coxa-koncepció” néven vált ismertté. A Finnmedi céget függetlennek tekintették, 

javaslatait konstruktívnak és elfogulatlannak ismerték el az egyes ellátó szervezetek helyi 

érdekei tekintetében. A Finnmedi vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy az ellátás 

koncentrálása és új ellátási modellek bevezetése réven a kapacitást jelentősen bővíteni, a 

költségeket egyharmaddal csökkenteni, a minőséget pedig javítani lehetne.  

 

A Coxa-koncepció későbbi fejlődése fontos tanulságokat szemléltet a nagyléptékű beruházási 

projektek szempontjából. Ezek közül a legfontosabb Matti Lehto-nak (a tamperei egyetemi 

kórház korábbi ortopédiai sebészének, a tanulmány megírása idején a Pirkanmaa kórházi 

körzet orvos-igazgatójának) a projekt főigazgatójává (CEO) való kinevezése volt.Ő ugyanis 

lefektetett bizonyos menedzseri alapelveket, támaszkodva a Pirkanmaa kórházi körzet 

meglévő üzleti kultúrájára. Az új Coxa-modell alkalmat nyújtott ennek az ismeretanyagnak a 

felhasználására. Az említett alapelvek a következők:  

 olyan ellátási utak kialakítása, amelyek átfogják a kórházi körzetet; a 

munkafolyamatok rendszerbe szervezése;  

 a személyi állomány motivációjának előtérbe állítása azzal, hogy a folyamat 

„tulajdonosi jogait” a munkatársakra ruházzák;  

 a „karcsú” menedzsment elveinek megvalósítása; 



 a fenti megközelítési módok integrálása a méretgazdaságossági előnyök megszerzése 

céljából. 

 

Gyakorlatban az endoprotetikai sebészet esetében ez a következőket jelentette:  

 az ellátás megszüntetése öt körzeti kórházban és összpontosítása az új Coxa 

kórházban;  

 megállapodás az integrált és rendszerbe szervezett ellátási utakról, bevonva a 

háziorvosokat és a többi helyi ortopédiai szakembert az ellátó hálózatba, amelyben a 

Coxa a műtéti eljárásokra összpontosítja a figyelmét, a felvétel előtti ellátást és a 

posztoperatív rehabilitációt pedig az alapellátásban végzik, a betegek lakóhelyének 

közelében;  

 olyan minőség- és költségcsomag garantálása, amely elég hatékony ahhoz, hogy 

felszabadítson erőforrásokat az egészségügyi rendszer számára másféle felhasználás 

céljából.  

 

A Coxa kórház első szakaszának sajátosságai megegyeznek a norvég „Concept” kutatási 

program eredményeivel (www.concept.ntnu.no), amelyek a „minőség a belépéstől” 

elgondolást állították a központba, mint a nagyléptékű beruházási projektek sikerének egyik 

legfontosabb tényezőjét. A „minőség a belépéstől” elgondolás a projektek sikerének öt jól 

ismert „értékelési” kritériuma mentén valósulhat meg: hatékonyság, eredményesség, 

relevancia, hatás és fenntarthatóság (lásd a kísérő kötet (szerk. Rechel és mtsai, 2009) 

koncepció-tervezéssel foglalkozó 4. fejezetét, amelynek szerzője Knut Samset és Barrie 

Dowdeswell). A Coxa-koncepció mind az öt kritérium megvalósítására törekedett.  

 A hatékonyság javítását illetően a Finnmedi-vizsgálatra támaszkodtak, ellátási 

útvonalak kialakításával és az erőforrások újraelosztásával igyekezve eredményt 

elérni.  

 Az eredményesség javítását az ellátási folyamatok rendszerbe szervezése útján 

valósították meg.  

 A relevancia elérésétt az ortopédiai szükségletekről az országos egészségügyi 

vizsgálatban készült előrejelzések irányították.  

 A hatás fokozódását a nagyobb kapacitás, a könnyebb hozzáférés és a jobb 

kimenetelek eredményeként remélték. Noha a várólistákkal kapcsolatos politikai 

nyomás lendületet adott a hozzáférés felgyorsításához, azt is felismerték, hogy a 

túlságosan hosszú várakozási idő a beteg állapotának lényeges romlását okozhatja, 

életminősége pedig a beavatkozásig is nyilvánvalóan rosszabb. A politikát fontosnak 

tartották, de nem tekintették a fejlődés fő hajtóerejének.  

 A fenntarthatóságra való törekvés az egész körzeti rendszerre kiterjedő stratégiai érték 

keresésén, nem pedig az abban működő egyes létesítmények vagy szereplők rövid 

távú taktikai pozicionálásán alapult.  

 

A Coxa- munkacsoport a korlátozott projekt-hatókör okozta veszélyeket is elkerülte,a 

technikai és menedzseri alternatívák rendszeres elemzése útján. Annak érdekében, hogy 

segítsék a „minőség a belépéstől” elvének megvalósítását, kiterjedt konzultációkat folytattak 

minden érdekelt féllel. Két technikai kisegítő területtől eltekintve (ezeket az alábbi 

szakaszokban tárgyaljuk) a Pirkanmaa kórházi körzet képes volt kiaknázni a menedzsment 

kapacitás fejlesztését célzó korábbi hosszú távú befektetéseinek előnyeit.  

A változás menedzselése  

 Mint a projekt egyik kulcsszereplője megjegyezte: „nem lehet külső szerződést kötni a 

változás menedzselésére, csak a színvonalát emelni azzal, hogy szükség esetén elfogadjuk a 

http://www.concept.ntnu.no/


megfelelő technikai szakértelmet”. A Coxa-munkacsoport felismerte, hogy rendszerszintű 

változásra van szükség a szolgáltatások megtárgyalásának, szervezésének és teljesítésének 

módjában. Azonban az egészségügyi ellátók esetleg ellenszenvvel fogadják a változásokat 

(Christensen, Bohmer & Kenagy 2000). Konkrétabban: amikor a gyógyító személyzet a 

„legjobb gyakorlatról” dönt, egyúttal az egészségügyi ellátás erőforrás-felhasználásával és 

működésének szervezésével kapcsolatos döntést is hoz. A „legjobb gyakorlat” is – ha 

hiányzik az átlátható irányítás, amely próbák elé állítaná – megmerevedhet és a változás 

akadályává válhat. A rendszerbe szervezett ellátási folyamatok megvalósításának 

hagyományos megközelítési módjai – például a felülről lefelé kiadott rendelkezések vagy a 

morális meggyőzés – ritkán sikeresek, sőt gyakran végződnek azzal, hogy a gyógyító 

személyzet nem hajlandó részt venni bennük (Degeling és mtsai, 2003). 

  

Továbbá a Coxa-munkacsoport által javasolt változások bizonyos vonatkozásokban nehéz 

helyzetbe hozhatnak más kórházakat, amelyekkel a helyi önkormányzatok szoros 

munkakapcsolatokat építettek ki, és valamilyen mértékű kölcsönös függőségbe kerültek. 

Abban a zérus-összegű játékban, amelyben az egészségügy véges költségvetéssel működik, az 

endoprotetikai ellátás kiadásainak a Coxa kórházra való összevonása azt jelentette, hogy 

ezeket az erőforrásokat nem lehet a helyi kórházakban felhasználni.  

 

Fontos előmozdító tényező volt az, hogy a költségeket és a hozamokat bemutató számszerű 

adatok álltak rendelkezésre.A Pirkanmaa kórházi körzet jelentős mennyiségű adatot halmozott 

fel az ellátási útvonalak bevezetésének eredményeiről, és noha ezek nem mutattak ki 

semmiféle szélesebb értelemben vett gazdasági hasznot, mégis igazolták a Finnmedi-vizsgálat 

megállapításait, és új energiát adtak az önkormányzati döntéshozóknak ahhoz, hogy 

folytassák és vigyék végig a változtatásra vonatkozó mandátumukat.  

 

A Coxa-munkacsoport tökéletesen tisztában volt a kulcsszerepet betöltő érdekeltekkel 

folytatott konzultációk jelentőségével. A Coxa-munkacsoport korábbi főigazgatója, Matti 

Lehto szerint a gondolkodásmód megváltoztatásában és a projekt melletti teljes elköteleződés 

megnyerésében a valóságos áttörés nem a hivatalos eljárásokban, hanem a beszélgetések, 

levélváltások, alkudozások és a nyilvánosság fényszórói elől rejtve maradó meggyőzések 

bonyolult, kényes és időrabló sorozata révén mehetett végbe. Ezek a folyamatok készítették 

elő a terepet a kulcsszereplőkkel kötendő, nyilvánosság elé kerülő megállapodások számára. 

Ezeket a folyamatokat a stratégák, tervezők és politikusok gyakran alábecsülik, hiszen 

sokszor inkább a gyors taktikai siker szükségessége hajtja őket, semmint a hosszú távon 

fenntartható stratégiai hozam. Érdemes megemlíteni, hogy a Coxa-projektben részt vállaló 

politikusok a háttérben maradtak, csak akkor vállalkoztak látványos cselekvésre, ha az 

előrehaladás konszolidálásához vagy a kapuk megnyitásához ilyenre szükség volt.  

Technikai megoldások  

A Coxa-koncepció technikai megoldásai innovatívak, de egyúttal rámutatnak arra is, milyen 

szerepet játszhat a szerencse az ilyen áttörést jelentő projektekben. A Pirkanmaa kórházi 

körzet üzleti kultúrája már korábban nyitottan gondolkodott a kiszervezés lehetőségéről. A 

kérdés tehát nem az volt, hogy sor kerülhet-e külső szerződések kötésére, hanem hogy a 

szervezetnek, struktúrának, tőke-finanszírozásnak mely formáit és a beszerzésnek milyen 

útjait kell választani.  

 

A Coxa céltársaság  

Számos lehetőséget fontolóra vettek annak az intézménynek a megalkotása céljából, 

amelynek keretében a Coxa működni fog. Két fő elgondolás létezett: a közüzem vagy a 



zártkörű társaság. A LAB („Laboratóriumi Központ” koncepció, a laboratóriumi ellátás külső 

szerződéssel működő modellje Pirkanmaa-ban) jól szemléltette a sikeres közüzem 

életképességét; erre a megoldásra azért esett a választás, mert a jogszabályok, az adózás, a 

professzorok státusza és a pályázati forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei mellette szóltak. 

Másrészt Tampere város, a Finnmedi vizsgálat és a Pirkanmaa kórházi körzetben kialakult 

belső egyetértés a „nem-bennfentes” zártkörű társaság létrehozását vette volna szívesebben.  

 

A kórház szemszögéből nézve kényszerítő okok szóltak ez utóbbi választás mellett.  

A Coxa a Pirkanmaa kórházi körzetben működik, de arra is törekszik, hogy szolgáltatásait 

más finnországi egészségügyi körzetekben – sőt egész Európában – is értékesítse. A zártkörű 

társasággal együtt járó független státuszt úgy tekintették, mint amely nagyobb teret enged a 

változó piaci körülményekhez való alkalmazkodásra. Továbbá a Coxa kórháznak 

versenyeznie kellett az egészségügyi dolgozókért, a magántársasági státus pedig lehetővé tette 

a bérszintek szabad meghatározását és jogot adott a Coxa orvosainak, hogy magánbetegeiket a 

létesítményben kezeljék. A zártkörű társaság státuszmiatt a kórház megszabadulhat a 

közintézmények számára gyakran előírt merev szabályoktól. Nem kell majd „sorban állni” 

közpénzért és alkudozni a közfinanszírozással együtt járó korlátozásokról. A Coxa-

munkacsoport azonban felismerte a zártkörű társasági formával együtt járó kockázatokat is. A 

korábbi főigazgató, Matti Lehto szerint:  
 
„ ... a fő ok, amiért előnyben részesítettük ezt az alternatívát (a zártkörű társaság státuszt) az a 
tény volt, hogy közüzemként nyereségünket nem fordíthattuk volna saját javunkra, hanem az is 
bekerült volna a Moloch gyomrába…” (utalás a közszolgáltatásk azon tulajdonságára, hogy 
mindig több pénzt követelnek). „Tisztában voltunk azzal, mit tartogat a társasági törvény arra 
az esetre nézve, ha valami rosszul megy. Elhatároztuk azonban, hogy vállaljuk a kockázatot.„  

 

Tárgyalások kezdődtek a lehetséges érdekelt felekkel a zártkörű társaság megfelelő 

formájának megtalálására, amelybe beletartoztak a helyi önkormányzatok és két helyi 

magánkórház (noha csak az egyikük, az Orton vált végül a társaság részvényesévé). 

Véletlenül egy német magán egészségügyi társaság, a Wittgensteiner AG is tudomást szerzett 

a projektről. A cég jelezte, érdekelt abban, hogy jelentős részvényessé váljon, azzal a 

kifejezett szándékkal, hogy a Coxa lássa el a Wittgensteiner betegkörét is. A tárgyalási 

szakaszban a Wittgensteinert felvásárolta egy másik német vállalat, a Fresenius, de ez 

lényegében nem befolyásolta az ajánlatot. 

  

Zártkörű társaságot hoztak létre a jogszabályoknak megfelelő módon, PPP formában. Jelentős 

részvényes lett a közszektor is, amelyet a Pirkanmaa kórházi körzet és négy települési 

önkormányzat képviselt. Ez ellentétben áll számos más, szerződés alapján működő PPP-

modellel, amelyekben tisztán magántulajdonban levő „céltársaság” nyújt közszolgáltatást 

licenc alapján. Az ilyen modellekben a közösségi befolyás kizárólag az alapító szerződés 

megfogalmazásában és esetleges időszaki újratárgyalásában érvényesül. A Coxa esetében a 

vállalati stratégiát a közösségi és magánérdekek együttesen befolyásolják, hiszen mindkét fél 

képviselethez jut az igazgatótanácsban. A részesedések eredetileg az alábbiak szerint 

oszlottak meg: Pirkanmaa kórházi körzet (35%), Tampere város (20%), Wittgensteiner 

Kliniken AG (20%), Orton Hospital (5%) illetve 4 Pirkanmaa-körzeti önkormányzat 

(egyenként 5%). A Coxa Ltd. hivatalos alapítási dátuma 2001. február.  

 

 

 

Forrásgyűjtés  

 



A tőkefinanszírozási és -gyűjtési szakaszban jól kiaknázták a zártkörű társaságok számára 

nyitva álló lehetőségeket. Noha az eredeti elgondolás szerint a Pirkanmaa kórházi körzettől 

bérelték volna az épületet, ezt a megoldást végül túlságosan korlátozónak találták. Felmerült 

az az érv, hogy hosszú távon előnyös a saját eszközök tulajdonlása, különösen, ha az 

eszközöket kezdettől fogva úgy lehet megtervezni, hogy optimális szinergiát biztosítsanak a 

munkafolyamatokkal a jelenben és a távolabbi jövőben is. 

 

Pályázatot írtak ki (tehát kiszerződtették) a teljes kulcsrakész tervezési és építési műveletet, 

kötbért előírva a határidők bármilyen elmulasztása esetén. A Coxa pénzügyi felelőssége a 

megállapodás szerinti pályázati árra korlátozódott. A pályázati folyamat 2001. januárban 

indult és az ajánlatok beküldésére 2 hónapos határidőt adtak.  

 

A Coxa munkacsoport jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy a szolgáltatással kapcsolatos 

igényeket a tervezési megoldások nyelvére fordítsa le. A tervezési szerződésre pályázó 

építészeknek rendelkezésére bocsátották a kórház összes javasolt (rendszerbe szervezett) 

ellátási útvonalát, kiemelten kezelve az ellátási igények jelenlegi és a jövőbeli alakulását. A 

tájékoztatás így tehát sokkal erősebb kihívást támasztott és átfogóbb volt, mint amilyenek a 

kórházépítési projektek során többnyire tapasztalhatók. Ez a munkahelyek közötti 

együtthatások és a rugalmas tervezési jellemzők nagyon különböző értelmezéseit 

eredményezte. A beérkezett javaslatokat a klinikusok és az ápolók saját körben 

megvizsgálták, a tamperei önkormányzat illetékes szakértői pedig technikailag is értékelték. 

A nyertes pályázatot Pekka Koivula építész nyújtotta be, a kivitelezési szerződést pedig az 

Engel Ltd.-vel kötötték meg 2001. márciusban. A projekt a tamperei egyetemi kórház 

területén épült meg, határidőre és a költségvetési kereten belül. A kórház 2002. 

szeptemberben nyílt meg. 

  

A projekt egyik további sajátossága volt az információs és kommunikációs technológia (ICT) 

integrálása az épület tervezése és megépítése során, Más esetekben az ICT-szempontokat csak 

később fogalmazzák meg, és ilyenkor előremegjósolható az illeszkedési és eredményességi 

problémák megjelenése. Az ICT fejlesztést is külső szerződésbe adták. Minden egyéb 

folyamatot belsőleg kezeltek, beleértve a pénzügyi előrejelzést valamint a tőkegyűjtéshez 

szükséges üzleti terv kidolgozását. A tőkét a kereskedelmi banki szektortól szerezték. A 

jövőbeli bevételek elzálogosítására garanciaként szükség volt, máskülönben a finanszírozást 

nem hagyták volna jóvá.  

 

Összefoglalva, a Coxa technikai és pénzügyi megoldásainak fő vonásai az alábbiak:  

 az új kórház tervezésének és kivitelezésének számos részét kiszervezték;  

 minimális mértékű kiszerződés történt a technikai szakértelmek tekintetében 

(eltekintve a tervezéstől és kivetelezéstől, valamint az ICT-től);  

 innovatív PPP-modell jött létre, átlátható köz- és magántulajdonlással és 

kiegyensúlyozott befolyással az igazgatótanács szintjén;  

 kulcsrakész tervezés-építés beszerzési eljárás;  

 a tevékenység magját képező (szisztematizált) munkafolyamatokhoz szabott építészeti 

koncepció, amelynek célja, hogy alkalmazkodóképes tervezési jellemzők révén 

biztosítsa az egész életciklusra kiterjedő fenntarthatóságot;  

 független forrásból származó tőkefinanszírozás, egy kereskedelmi bank útján;  

 integrált ICT rendszerek.  



A Coxa működésben  

Minthogy a kórház már 2002-ben megnyílt, megkockáztathatunk néhány megállapítást az 

eddig mutatott kezdeti teljesítményről. Mindent összevetve, a Coxa a sikeres működés számos 

jelét mutatja. Pénzügyileg a kórház biztonságban levőnek tűnik (lásd 3.1 táblázat).  

 

3.1 táblázat: Főbb gazdasági mutatók, 2003–2007 

 2003 2005 2006 2007 

Forgalom (millió €) 12.7 21.3 29.5 25.0 

Nyereség (€) 736 000 1 570 000 3 000 000 600 000 

Forrás: Coxa kórház 2008.  

 

A klinikai mutatók is ígéretesek az alábbiak szerint: 

  

 Az endoprotézis műtétek száma a 2003. évi 1494-ről 2740-re emelkedett 2007-ben.  

 Az ápolási idő csökkent. A betegek a műtét előtt két héttel felülvizsgálat céljából 

felkeresik a kórházat, és legtöbbjükön a felvétel napján elvégzik a műtétet. Az átlagos 

ápolási idő három nap.  

 A betegeknek összesen 90%-át áthelyezik rehabilitáció céljából az alapellátás 

keretében működő intézményekhez és szolgálatatókhoz.  

 A kórházban szerzett mélyfertőzések arányszáma rendkívül alacsony: míg a finn 

kórházakban átlagban ez az arány 1-2 %, a Coxa kórházban kevesebb, mint 0,1 %, 

noha meg kell jegyeznünk, hogy ez nem veszi figyelembe az esetösszetétel 

sajátosságait, mivel az ortopéd szakkórházakban más országokban is sokkal 

alacsonyabb ez az arányszám, mint a válogatás nélküli sürgősségi eseteket felvevő 

általános kórházakban.  

 A Coxa egyfajta tízéves garanciát ad betegeinek: ha reoperációra van szükség ebben 

az időszakban, a beteg (vagy az önkormányzat) 50 %-os árengedményt kap.  

 A Coxa részt vett a „Finnország legjobb munkahelyei” felmérésben, és a 75 résztvevő 

szervezet között a negyedik helyre került.  

 A STAKES (az egészségügyi kutatásokért felelős finn kormányzati szerv) felmérést 

készített a betegek elégedettségéről a finn kórházakban, és a Coxa „példás” minősítést 

ért el.  

 A tervezés révén megvalósult szinergiát és eredményességet jól szemlélteti az a tény, 

hogy két műtét között a műtő előkészítéséhez szükséges idő a Coxa kórházban 19 

perc, szemben azzal a 1,5 órával, amikor még a tamperei egyetemi kórház egysége 

volt.  

 

Előfordultak azonban meglepetések és csalódások is, ezek az alábbiak:  

 A Coxa meglepetéssel fedezte fel, hogy egy jogszabály – amely a döntést követően 

váltak egyértelművé – előírták, hogy versenyezzen a betegekért a Pirkanmaa kórházi 

körzeten belül, ami ugyan teljes sikerrel járt más versenytársakhoz képest, de erre 

előzetesen nem számítottak. A Coxa a minőség, a kutatás-fejlesztés, az oktatás és a 

költség alapján győzött.  

 A Coxa betegeinek csak 8 %-a fizet magánúton az ellátásért (noha ezt akár sikernek is 

tekinthetjük, mivel kevesebben érzik annak szükségességét, hogy magánkezelést 

kérjenek). 

 Noha a Coxa kórháznak az volt a célja, hogy Finnországban, sőt Európa-szerte széles 

betegbázisra tegyen szert, összes szolgáltatásának 88 %-át a Pirkanmaa kórházi körzet 

számára értékesíti, és még előtte áll a nemzetközi piacra lépés.  



 A várakozási idők a Pirkanmaa kórházi körzetben 2005-ig nem változtak meg drámai 

módon, annak ellenére, hogy a betegek gyorsabb hozzáférését garantáló jogszabályok 

születtek. A várakozási időkről kiadott jelentés nyomán azonban a közvélemény 

cselekvést sürgetett, ennek eredményeként 2007-ben nőtt a szolgáltatások 

teljesítménye. A Coxa 2006-2007-ben kibővítette az eredeti kórházi épületet, és e 

tanulmány megírása idején a Coxa kórház kapacitása évi 3000-4000 endoprotézis 

műtét elvégzésére volt elegendő.  

 

Az utóbbi időben változások következtek be a tulajdonosi összetételben is. Az egészségügyi 

ellátás nemzetközi magánpiaca gyorsan változik, magánkórházak közötti átvételek és 

konszolidációk útján. Ez a Coxa kórházat is érintette. Mint fentebb említettük, a 

Wittgensteiner AG-t eladták egy másik német társaságnak, a Fresenius AG-nak, amely 

bejelentette, hogy a továbbiakban nem érdekelt a Coxa-ban, mert abban az időben nem illett a 

társaság üzleti stratégiájába a Németországon kívüli terjeszkedés. A szóban forgó 

részvényeket 2006-ban eladták a Sitra-nak, egy finn állami kockázatitőke-társaságnak, 

amelynek különböző ágazatokban (ideértve az egeszségügyet is) vannak érdekeltségei. A 

Sitra létrehozta a Terveysrahasto Oy befektetési kockázatitőke-alapot azzal a céllal, hogy 

egészségügyi és szociális ellátásokat fejlesszen és reformáljon meg , átvéve olyan társaságok 

tulajdonát, amelyek a legjobb gyakorlatot képviselik a maguk területén és piacvezetők az 

ágazatukban. A Sitra-n kívül a Terveysrahasto Oy befektetői közé különböző alapok, 

alapítványok és biztosítótársaságok tartoznak. 2008. augusztusában a Coxa Ltd. részvényesei 

a következők voltak: Pirkanmaa kórházi körzet, Tampere város, Terveysrahasto Oy 

(kockázatitőke-alap), a Rokkantsági Alapítvány, Vaasa, Dél-Ostrobothnia, Kanta-Häme és 

Päijät-Häme kórházi körzetek, valamint Valkeakoski, Vammala és Mänttä városok (Coxa 

kórház, 2008). Ez a fejlemény jól mutatja, milyen élénk a kereslet az innovatív koncepciók és 

termékek iránt, amelyeket üzleti nyereség megszerzése céljából ki lehet aknázni. Ennek 

következtében a Coxa-nak feltehetően módjában áll két terméktípust értékesíteni: a 

tevékenysége magvát alkotó klinikai ellátást valamint az eredményesebb szakellátás 

nyújtásában megszerzett know-how-ját.  

Következtetések  

A Coxa kórház sikeres átalakulást hajtott végre az állami szektorból a vegyes állami-magán 

szektorba, és eredményesen használta fel azt az évtizedes beruházást, amelyet Pirkanmaa 

kórházi körzet a TQM, a kutatás-innováció, az üzleti és menedzsment szakértelem terén 

végzett. A Coxa olyan létesítményt alakított ki, amely kitűnően megfelel alapvető ellátó 

tevékenységének. A szervezeti modell is újszerű és intézménycsoportok közötti egyedülálló 

partneri viszonyon alapul, amelyek mindegyike erőteljes és szorosan egymásba fonódó 

stratégiai érdekekkel bír: helyi önkormányzat (települések), kórházak, egyetemek és üzleti 

érdekeltségek. 

  

Kínál-e ez a modell mások számára is tanulságokat? Politikusok és magánszervezetek 

megkísérlik kimazsolázni a jónak látszó példákat, és másutt is megvalósítani őket. A 

körülmények azonban igen fontosak, ezért óvatosan kell eljárni. 

  

A Coxa-modell erősen különbözik más példáktól, amelyekben a piaci erők alakították az 

ellátó rendszereket és struktúrákat. Az Egyesült Királyságban például kialakult a 

„magánfinanszírozási kezdeményezés” (PFI) szerződésekkel való kereskedés másodlagos 

piaca. A vevők részéről igen csekély belső érdekeltség mutatkozik az egészségügyi ellátás 

iránt, hiszen céljuk a PFI-szerződési struktúrában rejlő pénzáramlások kihasználása. A Coxa 

kórház tapasztalata jól szemlélteti, mennyire fontos a minőségre és a jól meghatározott 



folyamatokra való összpontosítás, továbbá az, hogy ezeket integrálják a betegutakkal és a 

létesítmények tervezésével, illetve, hogy biztosítsák a személyi állomány jó közérzetét.  

A Coxa tapasztalata utat mutat arra, hogyan lehet ezt beépíteni az új egészségügyi ellátó 

létesítmények pályázati tájékoztatójába és kiírásába. Érdekes lesz megfigyelni, vajon a Sitra, a 

Coxa-ban részesedő kockázatitőke-alap, vagy más hasonló operátorok Európa-szerte elég 

türelmesnek bizonyulnak-e ahhoz, hogy figyelembe vegyék mindezeket a tényezőket, amikor 

végigviszik ezt a modellt, vagy pedig a beruházások rövid távú hozamának érdekeltsége jut 

majd érvényre. Az Egyesült Királyságbeli PFI-tapasztalat alapján a jelek arra utalnak, hogy 

ahol a befektetőknek gyenge a belső elköteleződésük az egészségügyi ellátás iránt, ott az 

üzleti érdekeké lesz a főszerep.  
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A II. János-Pál kórház (Krakkó, Lengyelország) és az EU 

támogatási alapjainak felhasználása 
Mieczysław Pasovicz, Agnieszka Latocha-Haber, 

Marcin Kautsch, Karolina Durajczyk, Zyta Turek 

Bevezetés 

Ez az esettanulmány az új közép- illetve kelet-európai uniós tagországok egyikének 

tapasztalatait mutatja be. A II. János-Pál kórház (Krakkó, Lengyelország) jelentős 

beruházásokat hajtott végre az utóbbi években, részben az EU-alapok támogatásával. Noha a 

kórház széles körű elismerésben részesült eredményeinek köszönhetően, számos fontos 

megoldásra váró feladat maradt még, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk. Ezek közé 

tartozik a kórházi beruházásokra vonatkozó átfogó nemzeti egészségpolitikai keretek hiánya 

és az EU Strukturális Alapjaival kapcsolatos eljárások nehézkessége.  

A háttér1 

A lengyel lakosság főbb egészségügyi problémái hasonlók a többi európai országához. Ide 

tartozik a népesség elöregedése, valamint a fogyatékosságok és az életmóddal összefüggő 

megbetegedések egyre növekvő száma is. 1989 óta az ország egészségügyi rendszere több 

egymást követő reformhullámot élt meg.
2 

A tanulmány megírása idején az egészségügyi ellátás finanszírozásának fő forrása a kötelező 

egészségügyi társadalombiztosítási járulék. Más bevételi források is vannak, köztük a 

készpénzes kifizetések, a magánbiztosítási rendszerek és a nagymértékben specializált 

szolgáltatások kormányzati finanszírozása. Az egészségbiztosítási rendszert a nemzeti 

egészségbiztosítási alap finanszírozza. Ez egy nonprofit szervezet, amely 2003-ban lépett a 17 

betegbiztosítási alapból álló, decentralizált rendszer helyébe. A készpénzes kifizetések (mind 

a hivatalosak, mind az informálisak) elsősorban a társadalombiztosítási rendszeren kívül 

szolgáltatott járóbeteg-ellátásért, illetve a gyógyszerekért és a gyógyászati segédeszközökért 

fizetett térítési díjakból keletkeznek. 2006-ban az egészségügyi ellátás kiadásainak 30,1 %-a 

származott a magán kifizetésekből (WHO Európai Regionális Iroda, 2009). 

A jelen tanulmány megírásának időpontjában az egészségügyi rendszer vezetéséért és 

finanszírozásáért  az Egészségügyi Minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap, 

valamint a tartományi (vajdaság), megyei (powiat) és települési (gmina) szinten működő 

„területi önkormányzatok” együttesen felelnek.  1989 óta az Egészségügyi Minisztérium 

szabályozó szervvé fejlődött, amelynek az a feladata, hogy standardokat szabjon meg és 

kereteket teremtsen a jelentős beruházások, az orvosképzés és az egészségpolitika számára. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapnak nincsenek saját egészségügyi intézményei vagy 

szervezetei, de szerződéseket tárgyal és köt meg az egészségügyi ellátás nyújtására 

vonatkozóan az ellátókkal, részben országos, részben pedig helyi irodái útján. 1999 óta 

minden területi önkormányzatnál működik egészségügyi hatóság, amely felelős az általános 

tervezésért és stratégiáért, a lakosság egészségügyi szükségleteinek felméréséért, az 

egészségfejlesztésért és a köztulajdonban levő egészségügyi létesítmények igazgatásáért. A 

                                                 
1 Ez a szakasz nagymértékben támaszkodik Whitfield, Kautsch és Klich (2000) munkájára, különösen annak „Egészség és egészségügyi ellátás – egyetemesség és 

partikularitás” c. fejezetére. 

 
2 A Háttér c. szakasz anyagának egy részét Kuszewski és Gericke (2005) munkájából vettük át. 



területi (különösen a tartományi és a megyei) önkormányzatok egyúttal tulajdonosai (ún. 

„kormányzó testületei”) a köztulajdonban levő egészségügyi ellátó egységek többségének 

(Kuszewski és Gericke, 2005). 

Az 1989. után kezdeményezett reformok következtében Lengyelországban jelentős mértékben 

javult az egészségügyi ellátás menedzsmentje. Leginkább figyelemre méltó az átlagos kórházi 

ápolási idő csökkenése, 2006-ban ez 6,4 nap volt, ami kedvező a kibővített EU 9,0 napos 

átlagához képest (WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2009), valamint az 

egészségnevelés és -fejlesztés jelentőségének felértékelődése. A 100 000 lakosra számított 

akut kórházi ágyak száma az 1989. évi 606-ról 410-re csökkent 2006-ban, ami csak kevéssel 

magasabb az EU-átlagnál (395/100 000) (WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2009). 

Továbbra is kihívást jelent az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása és a 

köztulajdonban levő egészségügyi rendszer fenntartható finanszírozása (Kuszewski és 

Gericke, 2005). 

A lengyel egészségügyi rendszert erőteljesen befolyásolta az egészségügyi ellátás 

irányításának decentralizálása felé történt általános elmozdulás, amelynek következtében a 

központi tervezés korábbi rendszere jórészt megszűnt. A kilencvenes évek elején mutatkozó 

gazdasági fellendülést követően számos egészségügyi ellátó intézményben korszerű orvosi 

technológiákat vezettek  be. A fejlett technológiákat először az egyetemi kórházakban 

jelentek meg, amit gyorsan követtek a tartományi kórházak.  

Az egyik legfontosabb új jogszabály az egészségügyi ellátó intézményekről szóló 1991. évi 

törvény volt. Ez a törvény megkönnyítette az egészségügyi ellátók finanszírozási és szervezeti 

megoldásainak radikális megváltoztatását, és döntő szerepet játszott a háziorvosi rendszer 

bevezetésében. A járóbeteg szakellátást magánpraxisok és kórházak nyújtják. A kilencvenes 

évek elejétől folyamatosan életbe lépő reformok szabályozták a beszerzéseket (ezek érintették 

a beszerzési funkciót és a közpénzek felhasználását), a gyógyszerészetet, továbbá az orvosi 

szakma gyakorlását.  

A szerződéskötésről szóló 1993. évi szabályozás növelte a menedzseri autonómia hatókörét az 

egészségügyi ellátásban. Az első szerződéseket – noha még csak igen korlátozott körben – 

1994-ben kötötte a Suwalki vajdasági főorvos fogtechnikusokkal, fogorvosokkal és 

sürgősségi ellátókkal. Ahogy a szerződés aláírására képes és hajlandó orvosok száma 

növekedett (amit a háziorvosi rendszer és a független praxis fejlődése erőteljesen befolyásolt), 

egyre nagyobb nyomás nehezedett a közbeszerzőekre (abban az időben a tartományi orvosok 

szervezete), hogy kezdjenek kiszerződni és hozzák létre az egészségügyi ellátás piacát.  

A lengyel egészségügyi rendszerben állandó vita folyt a kórházi kiadásokkal kapcsolatban. 

Noha van olyan elvárás, hogy a kórházak javítsák hatékonyságukat, és az allokált erőforrások 

keretei között gazdálkodjanak, a tapasztalat azt mutatta, hogy a kormány hajlandó „leírni” a 

kórházak adósságait. Ezt célszerűtlennek tűnik, mivel torz ösztönzőket („erkölcsi 

kockázatot”) visz a rendszerbe, amelyek azt az elvárást erősítik, hogy a kórház bevételei fölött 

költekezzen.  

Lengyelországban az egészségügyi ellátó rendszert bizonyos értelemben még mindig 

befolyásolja az ország kommunista múltja. Az alapellátás sohasem volt igazán fejlett, és még 

mindig nem tölt be olyan szerepet Lengyelországban, mint amilyet a legtöbb nyugati 

rendszerben(Kuszewski és Gericke, 2005). 

A jelen tanulmány megírásakor a kórházakat sok vonatkozásban továbbra is szociális ellátó 

intézményként kezelik. Mivel nem tesznek különbséget az aktív fekvőbeteg, illetve a krónikus 

ellátást nyújtó kórházi ágyak között , sok krónikus beteget célszerűtlen módon költséges aktív 

ellátást nyújtó intézetben ápolnak. Ez a probléma a térítési mechanizmusban gyökerezik, 



amely az infrastruktúrán alapul, figyelmen kívül hagyva a tényleges tevékenységet. Bizonyos 

mértékig a kórházak még mindig ugyanakkora bevételhez jutnak a kevesebb ellátást igénylő 

betegek által elfoglalt ágyak után, mint amennyit a  költséges vizsgálatokat és ellátást igénylő 

betegek által elfoglalt ágyak után kapnak. Amikor a kórházi térítési rendszert 1999-ben az 

egészségbiztosítási törvénnyel megváltoztatták, a kórházak csekély ellátást igénylő betegeket 

vettek fel, hogy teljesítsék – sőt akár túl is lépjék – szerződés szerinti tevékenységi 

kötelezettségeiket (ezeket a betegek számával határozták meg), amivel növelhették 

bevételeiket. 1999. előtt a kórházak az ápolási napok száma szerint kapták a finanszírozást, 

1999. után pedig a felvett betegek száma alapján. Azok a kísérletek, hogy különválasszák a 

csekély ráfordítást igénylő betegeknek nyújtott ellátást (mint például az egynapos vagy az 

otthonápolási ellátás), elbuktak a térítési rendszer okozta nehézségek miatt, amelynek okait 

(1999 előtt) a tartományoknál, később – e tanulmány megírásának idején – a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapnál lehet keresni. Konkrétan, a térítési rendszerben rejlő problémák 

azzal függnek össze, hogy az ellátók nem érdekeltek az ellátási költségek pontos 

kiszámításában. Jól látható egyfajta intézményes vonakodás attól, hogy a csekély ráfordítást 

igénylő betegeket elküldjék az akut kórházi környezetből – ami elkerülhetetlenül azzal a 

következménnyel járna, hogy egyes kórházak otthonápolási intézménnyé váljanak, amit 

súlyosbítana a magasabb bevételek elmaradása a költséges vizsgálatokat és ellátást igénylő 

betegek után.Továbbra is hiány van krónikus és palliatív ellátást nyújtó létesítményekből. 

Ugyanakkor a lengyel gazdaság a leggyorsabban növekvők közé tartozott Európában, és az 

egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) jelentősen emelkedett. Ennek következtében 

bővebben állt rendelkezésre pénzforrás az egészségügyi ellátás számára. Az utóbbi években 

az egészségügyi ágazat rendelkezésére álló legjelentősebb új pénzforrás az EU 

előcsatlakozási, illetve a regionális fejlesztési programjai voltak.  

A II. János-Pál kórház  

A II. János-Pál kórház Krakkóban, Małopolska tartomány fővárosában található. Tartományi 

szintű kórház néhány egyetemi osztállyal, ideértve a magas szintű szakellátást, oktatást és 

kutatást. A kórház profilja igyekszik tükrözni a tartomány lakosságának szükségleteit, és 

feladatai közé tartozik a legmagasabb minőségű szakorvosi ellátás biztosítása, különös 

tekintettel a szív- érrendszeri, a légzőszervi, valamint a fertőző betegségekre. 2008-ban a 

kórháznak 13 osztályon (ideértve 4 klinikai osztályt is) 526 ágya volt. Évente több mint 

20 000 beteget vesznek fel és több mint 80 000 járóbeteg-vizsgálatot végeznek (lásd 4.3 és 4.4 

ábra). 

 

4.1 ábra: A II. János-Pál kórházban végzett diagnosztikai szolgáltatások száma, 2002-

2008 



 
4.2 ábra: A II. János-Pál kórházban végzett eljárások és műtétek száma, 2002-200 

 

A kórház minden évben megközelítően a következőket teljesíti: 

 8000 intervenciós kardiológiai eljárás; 

 2 500 nyíltszíves műtét; 

 1300 mellkasi eljárás és műtét 

 1000 szív-pacemaker és defibrillátor, 

 800 000 laboratóriumi vizsgálat 

 

A kórház jelenlegi és tervezett jövőbeli elrendezését úgy alakították ki, hogy ki lehessen 

terjeszteni az egészségügyi ellátások körét, és biztosítani lehessen a kezelések 

folyamatosságát a meglévő berendezések korszerűsítése, illetve– ha szükséges – új 

létesítmények építése útján. 

Az eredeti kórház építése, amelyet abban az időben „városi egészségügyi intézetnek” 

neveztek, egy tuberkulózis-szanatórium területén, 1917-ben fejeződött be. A betegek növekvő 

szükségletei és az egészségügyi rendszer változása korszerűbb víziót sürgetett, nagy hangsúlyt 

helyezve az innovatív, megelőző kezelésekre és az új technológiákra, amelyek a gyermekek, a 

fiatalok és a felnőttek ellátási programjainak fejlesztésére alkalmazható, beleértve az 

egészségnevelést, a megelőzést, a korai diagnózist, a korszerű terápiát és a tudományos 

kutatást. 

A kórházi igazgatás és a klinikai menedzsment a holisztikus egészségfogalom megvalósítását 

tűzte ki célul, oly módon, hogy ne csak a hagyományos kórházi ellátási formákat ölelje fel, 



hanem egyúttal – például – legyen tornaterem és úszómedence, legyenek egészségpromóciós 

programok, diéta- és testmozgás oktatás. A hosszú távú cél olyan technológiailag fejlett 

egészségügyi ellátó intézménylétrehozása, amely felöleli az új orvosi és technikai 

megoldásokat és együttműködést valósít meg a vezető európai egészségügyi központokkal. 

Ezeknek a céloknak a megvalósításához egyaránt szükséges a kutatási infrastruktúra 

fejlesztése, mind pedig a technológia-transzfer. A tanulmány megírása idején a II. János-Pál 

kórházat egyedülálló intézményként tartják számon Lengyelországban. Legkorszerűbb 

technikája – beleértve a diagnosztikai képalkotó eljárások széles körét – lehetővé teszi a 

kórház számára, hogy diagnosztikai és terápiás folytonosságot valósítson meg, különösen a 

szívbetegségek szakterületén.  

Mint harmadlagos intézmény, a II. János-Pál kórház az alap- vagy a másodlagos ellátásból 

beutalt betegeket vesz fel, noha sürgős esetekben nincs szükség beutalóra. Azok a változások, 

amelyek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap felállításával léptek életbe, lehetővé teszik, hogy 

a kórház az ország bármely részéből vegyen fel betegeket. 

A kórház működésével kapcsolatos döntéseket a főigazgató (CEO) önállóan hozza meg, noha 

a főigazgató hatásköreinek egy részét helyetteseire delegálhatja. A pénzügyi és beruházási 

döntéseket egy tanácsadó testület hagyja jóvá, amelyet (a törvény értelmében) a kórház 

tulajdonosa, Małopolska tartomány kormánya nevez ki. A kórház főigazgatója a tartományi 

kormánynak köteles beszámolni.  

2007-ben a kórház 1473 főt foglalkoztatott, köztük 259 orvost, 568 ápolót és 357 egyéb 

egészségügyi szakdolgozót. Kiemelten kezelték a személyzet által nyújtott ellátás 

minőségének fejlesztését, amelynek eredményeként a kórház 2004-ben ISO 1\2000 minősítést 

szerzett a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátás, -gondozás, diagnózis és rehabilitáció 

minőségmenedzselésére. 

A II. János-Pál kórház kapcsolata az alap- és közösségi ellátással  

Mint már említettük, a lengyel egészségügyi rendszerben a fő hangsúly továbbra is a kórházi 

kapacitáson van – egyes újabb keletű fejlemények ellenére – az alapellátás továbbra is 

fejletlen. A II. János-Pál kórház azonban közösségi tevékenységeket is megvalósított az 

egészségfejlesztés és a megelőzés területén. Jó példa erre a szív- és érrendszeri betegségek 

megelőzését és kezelését célzó Małopolska Programban (2007 2015)való részvétel, amelyet a 

tartományi kormányzat finanszíroz. A kórház egészségnevelési munkája tartalmazza továbbá 

a „fiatalok egészségnevelése, a szív-érrendszeri és légzőszervi betegségek megelőzése” 

elnevezésű programot, amelyet a Diagnosztikai, Megelőzési és Távgyógyítási Központ hajt 

végre a krakkói városi önkormányzattal és a helyi iskolákkal együttműködve. Minthogy a 

dohányzásról való leszokást célzó programok fontos szerepet játszanak a szív-érrendszeri 

betegségek megelőzésében, a kórház hasonló szellemben maga is indított megelőzést célzó 

programot „a nikotinfogyasztás megelőzése - a nikotinfüggők átfogó kezelése” címmel. 

A kórház ezen felül tervezi a „Help & Hope” (Segítség és Remény) központ felállítását 

egészségfejlesztési tevékenység céljára, amely egészségnevelési programokat dolgoz ki  

egészségnevelők és a tartomány lakossága számára. Ezeket a terveket már jóváhagyták és a 

szükséges forrást biztosították. 

A II. János-Pál kórház az egészségfejlesztő kórházak lengyel hálózatának tagja, amelyet 

1992-ben hoztak létre, és amelyhez több mint 120 kórház tartozik. A hálózatban részt vevő 

kórházak kötelezettséget vállalnak arra, hogy a következő öt területen valósítanak meg 

tevékenységeket: 

 egészségfejlesztés, 



 egészségnevelési tevékenységek, 

 egészség és táplálkozás 

 dohányzás- és alkoholellenes tevékenységek, 

 együttműködés a helyi közösségekkel és önkormányzatokkal az egészséggel  

kapcsolatos projektekben. 

Tevékenységi szintek 

A kórház fekvőbetegeinek száma az utóbbi években növekszik, mégpedig több oknál fogva. 

Eltekintve a lakosság elöregedésétől és a korszerű orvosi technikák jobb ismeretétől, valamint 

a hozzájuk való könnyebb hozzáféréstől, az egészségügyi ellátások vásárlását szabályozó 

mechanizmusok bizonyultak különösen fontosnak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 

finanszírozási mechanizmusai arra ösztönzik az ellátókat, hogy maximumon tartsák a 

fekvőbeteg-ellátást, viszont csökkentsék a járóbeteg-ellátások számát. 

Ennek az ösztönzőnek engedve, a kórház bővítette programjainak körét mind a járóbetegek 

mind pedig a fekvőbetegek számára. Az EU által részben finanszírozott projektek bevezetése 

a kórházi struktúra nagyszabású átalakulását eredményezte, lehetővé téve a diagnózis és a 

terápia új módozatainak megjelenését. E projektek és a kórház egészségfejlesztő 

tevékenységének eredményeként értékelik az egészségügyi ellátás minőségének, hatókörének 

és hozzáférhetőségének javulását, a várólisták rövidülését és a felvételek számának 

növekedését. Noha a kórház a múltban is vezetett be változásokat és innovatív orvosi 

technológiákat, ezek az erőfeszítések az EU-ba való belépés révén határozottabb formát 

öltöttek.  

A kórház „közösségi” programjaitól azt várják, hogy hosszú távon hoznak eredményt, ám 

rövid távon ezek nem befolyásolják a várólistákat. Mivel az alapellátás, az egészségfejlesztés 

és a megelőző ellátás sohasem szerepelt a kormány pioritásai között, a közbeszerzések 

tekintetében kevés tényező hat ösztönzőleg arra, hogy elegendő beruházást fordítsanak az 

alapellátás javítására. 

4.3 ábra: A fekvőbetegek száma a II. János-Pál kórházban, 2002-2008 

 

Forrás: A szerzők saját összeállítása 

 

4.4 ábra: A járóbeteg-rendeléseken megjelentek száma a II. János-Pál kórházban, 2002-

2008 



 

Forrás: A szerzők saját összeállítása 

 

Az ellátások finanszírozása 

Az egészségügyi ellátás finanszírozásának a kilencvenes évek végén bekövetkezett jelentős 

reformját megelőzően a kórház – éppúgy, mint az összes többi köztulajdonban levő 

egészségügyi ellátó intézmény – az állami költségvetésből kapta a finanszírozását. Minden 

forrás – beleértve a folyó kiadásokat valamint a beruházásokat – ugyanabból az állami 

forrásból származott. Az adózás-alapú költségvetési rendszerről az egészségbiztosítási 

modellre való áttérés ezt megváltoztatta. A kórház most független egészségügyi ellátó 

intézmény, amely az ellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött szerződések 

alapján teljesíti. Az egészségügyi ellátás kiterjed a fekvőbeteg-ellátásra, a járóbeteg-

rendelésre, a diagnosztikai szolgáltatásokra, a rehabilitációra, a megelőzésre, egyes speciális 

eljárásokra, az otthoni oxigénterápiára és a betegszállításra. 

A kötelező egészségbiztosítási rendszerhez tartozó személyek akkor jogosultak ingyenes 

kórházi vagy járóbeteg-ellátásra és diagnosztikai vizsgálatokra, ha beutalót kapnak olyan 

orvostól, aki szerződést kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal. A magas szintű 

diagnosztikai vizsgálatokat (mágnesrezonanciás képalkotás (MRI), komputer-tomográfia) 

szcintigráfia és angiográfia) szintén olyan orvos vagy intézet beutalója alapján végzik el, aki 

vagy amely szerződéses viszonyban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal. A speciális 

eljárásokat, például a szívtranszplantációt vagy mesterséges (extracorporalis) 

keringésfenntartást kívánó műtéteket a központi kormány költségvetéséből finanszírozzák, az 

Egészségügyi Minisztériummal, nem pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal kötött 

szerződések alapján. 

A kórház magánjelleggel is nyújt ellátásokat. A biztosítással nem rendelkező betegek vagy 

azok, akiknek nincs beutalójuk, saját forrásaikból vagy önkéntes biztosítás útján fedezik 

kezelési költségeiket. Noha a kórház törekszik az egészségügyi magánellátás bővítésére, ez 

még mindig csupán csekély részét teszi ki a kórház egész költségvetésének (4.5 ábra).  

 

4.5 ábra: A magán egészségügyi ellátás részaránya a kórház összes bevételéből, 2004-

2008 



 

Forrás: A szerzők saját összeállítása 

Megjegyzés: A 2008-ra vonatkozó adat ideiglenes 

 

Országos, regionális és helyi tervezés 

Az egészségügyi ellátás központi tervezésének gondolata kevés támogatást kapott a 

posztkommunista Lengyelországban, és már azon elbukott, hogy nem létezett olyan 

jogszabály, amely lehetővé tette volna a kormányzat átfogó céljainak konkrét feladatokra és 

programokra való lefordítását. Ez veszélyeztette Lengyelországnak azt a képességét, hogy 

hozzájusson az EU alapokhoz (lásd a következő szakaszokat). Az egybehangolt országos 

szintű stratégiai politikák hiánya az egészségügyi ágazat beruházásait illetően megnehezítette 

a kórházak számára a beruházási programok végrehajtását. Ezt a nehézséget bizonyos 

mértékig a regionális hatóságok képesek leküzdeni. Egyes regionális hatóságok, ideértve 

Małopolska kormányzatát, olyan stratégiákat fejlesztettek ki, amelyek megfelelnek 

egészségügyi szükségleteiknek. Továbbá Małopolska tartomány átfogó stratégiai fejlesztési 

tervének mindig is erős egészségügyi összetevője volt. . A II. János-Pál kórház törekedett 

arra, hogy tevékenységeit a regionális egészségügyi szükségletekhez és a regionális fejlesztési 

tervhez igazítsa, ami segített a döntéshozók támogatásának és jelentős fejlesztési források 

megszerzésében. 

Małopolska tartomány egészségügyi ellátási programjának stratégiai célja a lakosság 

egészségi állapotának és életminőségének javítása, az egészséget befolyásoló tényezők 

módosítása, az egészségi állapotban illetve az ellátáshoz való hozzáférésben meglévő 

egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a regionális egészségügyi ellátó rendszer 

minőségének és eredményességének fokozása.  

Beruházás finanszírozás  

E tanulmány megírása idején nem voltak jogszabályi korlátozások a beruházások 

finanszírozása terén, a kórház pedig különböző finanszírozási forrásokat vet igénybe, 

beleértve a központi és a regionális kormányszerveket és az EU-t. 

Központi és regionális finanszírozás 

Központi kormányzati alapok állnak rendelkezésre a speciális szakellátáshoz szükséges 

infrastruktúrák és berendezések finanszírozására, az Egészségügyi Minisztériummal kötött 



éves szerződések alapján. Ide tartozik a szív- és tüdőtranszplantáció, valamint az egyéb nagy 

szív- és érrendszeri eljárások, amelyeket a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére és 

kezelésére irányuló országos program keretében végeznek. Ezen felül az Egészségügyi 

Minisztérium Małopolska tartományi kormányzata útján támogatta a kórháznak a korai 

diagnózissal összefüggő tevékenységeit és létesítményeit. 

A beruházási pénzek egyik fő forrása Małopolska tartomány kormányzata. A tartomány 

tulajdonában van az intézet, és a beruházásait a tartományi parlamentnek kell jóváhagyni a 

tartományi költségvetés részeként. A legutóbbi, ilyen módon finanszírozott beruházások 

összes költsége 11,57 millió zloty (3,13 millió €) volt, ebből a kórház hozzájárulása saját 

pénzeszközeiből 2,23 millió zloty (605 000 €) volt. Ezt a beruházást a következő célokra 

fordították: 

 A mellkasi sebészeti osztály korszerűsítése és fejlesztése, 

 A kórház kápolnájának korszerűsítése 

 Egy járóbeteg részleg és korai diagnosztikai centrum fejlesztése. 

 

Nemzetközi finanszírozás 

Az EU programoktól kapott támogatás alapvető szerepet játszott a kórház fejlesztésében. 

Noha a legtöbb kezdeményezést, amely az EU részéről támogatást kapott, más forrásokból 

származó forrásokkal is végre lehetett volna hajtani – sokkal hosszabb ideig tartott volna a 

megvalósításuk és korlátozottabb lett volna a hatókörük. 

A kórház részt vesz az eTEN (mindenki számára hozzáférhető transzeurópai elektronikus 

szolgáltatások) programban. Ez az EU program ösztönzi az innovatív, a szociális vagy 

gazdasági jellegű transzeurópai elektronikus szolgáltatások kialakítását. Az eTEN program 

keretei között a kórház részt vesz az MCC (folyamatos egészségügyi ellátás) projektben, 

amely új szolgálatot alakít ki az „otthoni kórházi” ellátás céljából. Ez lehetővé teszi, hogy a 

hazabocsátott onkológiai betegek állapotát nyomon kövessék az Internet és egy telefonos 

szolgálat igénybe vételével. A projektben részt vesz még Belgium, Franciaország és 

Olaszország. 

Mindemellett a kórház elindította az „egészség-inkubátor” ( beruházási modul) elnevezésű 

programot  az Integrált Regionális Operatív Program ( az EU Strukturális Alapjából 

társadalmi-gazdasági fejlesztéshez nyújtott támogatás) keretei között, hogy javítsa 

versenyhelyzetét a kórház diagnosztikai képességeinek jelentős növelése útján. A projekt a 

következőkből áll: 

 Az MRI szkenner feljavítása és a legkorszerűbb segédeszközök beszerzése, ideérve a 

lineáris transzducereket, a Leonardo Circulation szintre emelést, a nukleinsav-detektor 

modult, közepes térerősségű, nyílt mágnesű MRI-szkennert és digitális denzitométert; 

 A digitális képalkotó berendezések felszerelésének korszerűsítése és beszerzése, az 

integrált és átfogó képelemzés és értelmezés céljából. 

 

A beruházások finanszírozásán kívül a kórház együttműködik a Health ClusterNET-tel:  az 

INTERREG IIIC kezdeményezés (EU finanszírozású program, amely az európai régiókat 

segíti közös programokban való partnerség és együttműködés terén) által támogatott hálózat, 

amelyben 13 európai regionális partner vesz részt. A hálózat célja, hogy fokozza az 

egészségügyi szektor ráfordításainak – beleértve a tőkeberuházásokat is – hozzájárulását a 

regionális fejlődéshez (Erskine, Dowdeswell és Watson, 2006). 



Az Európai Unió Strukturális Alapjainak felhasználása 

Nagy vonalakban összefoglalva, az EU Strukturális Alapok célja, hogy előmozdítsák a 

társadalmi-gazdasági kohéziót, megvalósítsák a foglalkoztatás-politikai célokat és 

előmozdítsák a strukturális reformokat egyebek között a mezőgazdaságban, a 

vidékfejlesztésben és a halászatban. Az egészség általában és közelebbről az egészségügyi 

beruházás mindeddig nem szerepelt konkrétan a Strukturális Alapok programjai között. A 

programokban azonban megtaláljuk a „termelő beruházás”, „infrastruktúra” és a „helyi 

fejlesztési kezdeményezések” kifejezett említését (Európai Bizottság, 2008). EU-szerte 

számos intézet – különösen az újabb tagállamokban – határozottan kiálltak amellett, hogy 

társfinanszírozásban kell részesíteni az egészségügyi infrastrukturális beruházásokat is azon 

az alapon, hogy az ilyen projektek javítják az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, 

segítik a régiók közötti egyenlőtlenségek felszámolását és a népesség egészségi állapotában 

mutatkozó eltérések csökkentését a tagállamok körében. A II. János-Pál kórház sikeresen 

pályázott a Strukturális Alapok támogatásaira és társfinanszírozott projekteket valósított meg. 

Érdemes részletesebben is szemügyre venni azt a folyamatot, amelyen az egyes 

intézményeknek keresztül kell menniük ahhoz, hogy sikeres pályázatot nyújtsanak be, 

továbbá, hogy milyen előnyök és hátrányok járnak együtt ezzel a folyamattal. 

Más tagállamokban zajló eljárásokhoz hasonlóan a lengyel egészségügyi ellátó intézeteknek 

is meg kell szerezniük az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyását, mely szerint 

projekttervük összhangban áll az országos fejlesztési tervvel. Továbbiakban ellenőrizni kell 

jogosultságukat az Európai Bizottság Operatív Programjaival, mielőtt benyújtják a 

projekttervet a strukturális alapból szerzendő támogatásra. A következő lépés a 

programkiegészítő dokumentum elkészítése, amely kifejti az Operatív Programokban 

meghatározott célok megvalósítására irányuló stratégiát. A programkiegészítő dokumentum  

minden kiemelt területre nézve részletesen leírja a finanszírozható tevékenységeket, a 

projektek kiválasztási kritériumait, a végső kedvezményezetteket, valamint  a program 

monitorozásának módját. A programkiegészítő dokumentum egyúttal leírja a végrehajtás 

rendszerét, beleértve a tevékenységek menedzseléséért, végrehajtásáért és monitorozásáért 

felelős intézmények által elvégzendő feladatokat, valamint a projekt kiválasztási kritériumait. 

A programkiegészítő dokumentum elkészítése sok időt és erőforrást vesz igénybe. Az 

elkészítéshez szükséges időt és a ráfordított erőforrásokat szembe kell állítani azzal az idővel, 

amely a projekt elfogadásához lenne szükséges, ha a finanszírozás kizárólag állami alapokból 

vagy a magánszektorból származna. 

A projektjavaslatok elkészítése a támogatási pályázat hosszadalmas és meglehetősen nehézkes 

folyamatával kezdődik. A II. János-Pál kórház tapasztalata szerint a megfelelő EU honlapok 

gyakran csak korlátozott információt tartalmaznak, és sokkal fontosabb információk csak a 

projektre vonatkozó javaslat elkészítésének tényleges folyamatában kerülnek napvilágra. Igaz, 

hogy általában segítséget lehet kérni az Európai Bizottságtól és sürgős esetben közvetlen 

kapcsolatba lehet lépni a Regionális Politikák Főigazgatósága (DG Regio) irodájával 

felvilágosításért vagy magyarázatért, de a konkrét információk hiánya (például a projekt 

előrehaladásáról szóló jelentési protokollokkal kapcsolatban) még mindig hátráltatja a 

finanszírozható projektjavaslat részletes kidolgozását.  

Az EU Strukturális Alapjaiból részesülők előtt kötelezettségek és feladatok hosszú sora áll, 

beleértve a javaslat kidolgozását, a kapcsolatteremtést a többi partnerrel, jogi felelősség 

vállalását a finanszírozóval kötött szerződésért, a projekt-menedzsmentet és -monitorozást 

végző mechanizmus létrehozását, továbbá a számviteli és információ-menedzselési eljárások 

kidolgozását.  



Érdemes megjegyezni, hogy a projektre vonatkozó szerződést még akkor is meg lehet 

szüntetni, ha már elfogadták és a projekt folyamatban van, amennyiben jelentős 

szabálytalanságok fordulnak elő a projekt végrehajtása során (ilyen például a közösségi 

jogszabályok megsértése; minden olyan lépés, amely pénzügyi kárt okoz az Európai Bizottság 

költségvetésének; az EU-finanszírozás vagy a nemzeti közfinanszírozás bármely szabályának 

megszegése). Továbbá, ha a szerződés megszűnik, az addig kapott pénzeket is vissza kell 

fizetni. 

Ennek az adminisztrációs és bizalmi tehernek az ellenére – ami együtt jár az EU Strukturális 

Alapjainak az igénybe vételével – a II. János-Pál kórházban ily módon társfinanszírozott 

projektek segítettek fontos célok megvalósításában, mint például: 

 korszerű technológia installálása a kórtermekben; 

 átfogó orvosi vizsgálatok hozzáférési lehetőségeinek bővülése; 

 az egészségügyi ellátás általános minőségének javulása; 

 jobb kutatási és fejlesztési infrastruktúra; 

 több és jobb kommunikáció (Internet-szolgáltatás, promóciós anyagok, konferenciák 

és szemináriumok megrendezésének támogatása; 

 Adatbázisok és adatcsere rendszerek létrehozása. 

 

Két példát említünk, amelyeket  az EU Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretei 

között társfinanszírozott a kórház. Az IROP a 2004-2006. évi nemzeti fejlesztési 

terv/közösségi támogatási keretprogram, (amely meghatározza a Strukturális Alapok 

felhasználásának nemzeti kereteit) megvalósításában felhasznált hét operatív program egyike. 

 A kórház echokardiográfiás és mammográfiás rendszerének digitalizálása (EU-

finanszírozás 75%, kórházi finanszírozás 25%); 

 A II. János-Pál kórház – eHospital: digitális platform kialakítása az orvosi adatok és a 

távkonzultáció számára (EU-finanszírozás 75%, kórházi finanszírozás 25%). 

 

Az utóbbi években a kórház legfontosabb beruházását – ideértve a létesítmények fejlesztését 

és korszerűsítését, valamint a kórtermek és az adminisztráció felszereléseirefordított 

beruházást – teljes egészében vagy részben EU forrásokból finanszírozták, a kórház 

forrásainak és egyéb alapoknak a hozzájárulásával. Orvosi műszereket vagy különálló 

beszerzési projektek részeként, vagy a berendezések és épületek felújítására is kiterjedő nagy 

beruházások keretei között szereztek be. 

Három újabb keletű példát írunk le itt részletesen: 

 A Diagnosztikai Centrumot korszerű, digitális mammográfiás rendszerrel és új 

echokardigráfiás berendezéssel látták el az echográfiás és mammográfiás rendszer 

digitalizálási programjának keretében, amelyhez az IROP társfinanszírozással járult 

hozzá. A projekt teljes költsége 2,9 millió zloty (784 225 €) volt, ebből 2,1 millió 

zloty-t (572 111 €-t) az EU finanszírozott.  

 A Diagnosztikai Centrum vásárolt egy MRI szkennert az „Egészségügyi Inkubátor” 

projekt (beruházási modul) keretében. A projekt összes költsége 4,8 millió zloty (1,3 

millió €), ehhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) 3,6 millió zloty-val 

(965 560 €), a központi költségvetés 1,2 millió zloty-val (321 840 €) járult hozzá. 

 Egy CT-szkennert helyeztek üzembe a Szív- és tüdőbetegségek diagnosztikai és 

rehabilitációs centrumában. Ez volt Lengyelország, sőt Közép-Európa első intézete, 

ahol ilyen műszert kezdtek használni. 

 



Noha ezek a kiadások szerénynek tűnnek a másutt folyó programokhoz képest, mégis 

jelentősek azokhoz a beruházásokhoz viszonyítva, amelyeket a kórház az utóbbi években más 

forrásokból valósított meg, vagy amelyeket ugyanebben az időben csak országos, tartományi 

vagy saját kórházi forrásból valósulhattak volna meg. 

Ezeknek a projekteknek az elsődleges célja az orvosi ellátás javítása modern diagnosztikai és 

terápiás technikák alkalmazásával, a legkorszerűbb digitális technológiát használva. 

A fent említett projektek megvalósítása során szerzett tapasztalatok és levont tanulságok 

lehetővé tetté a kórház számára, hogy jobban felkészülhessen a 2007-2013 programozási 

időszakra. Két nagyszabású regionális projektet kezdeményezett a sürgősségi ellátás és az 

orvostechnológiai kutatás terén, amelyeknek összes finanszírozása meghaladja a 35 millió €-t. 

Mindkét projekt EU Strukturális Alapokból történő társfinanszírozását tervezik. .  

Következtetések  

A krakkói II. János-Pál kórház most már korszerű kezelést nyújt, amely sok más 

lengyelországi centrumban nem érhető el. A kórház eredményeit különböző szervezetek is 

elismerték, és az intézet számos díjat és jutalmat is elnyert. Az EU Strukturális Alapok értékes 

forrásnak bizonyultak ennek a fejlődésnek a megvalósításában, de a megszerezhető pénzek 

mindeddig jelentős mértékben elmaradnak attól, ami a jelenlegi beruházási igények 

kielégítéséhez szükséges. Továbbá felmerültek problémák is, például a Strukturális Alapok 

tényleges felhasználásával kapcsolatos nehézség, aminek oka az említett alapok 

felhasználásának korlátozott időkerete. Végül a részletesen kidolgozott nemzeti szintű 

egészségpolitika hiánya, valamint az ehhez hozzájáruló gyakori kormányváltás által 

eredményezett instabilitás. Minthogy nincsenek világosan meghatározott nemzeti célok, az 

egészségügyi ellátók nehezen támaszkodhatnak a központi állam hosszú távú támogatására. 
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5. fejezet 

Az Új Karolinska Solna kórház, Stockholm, Svédország 
Barrie Dowdeswell, Birgitta Thellman Beck, Erik Gjötterberg 

Bevezetés 

Ez az esettanulmány a Karolinska Egyetemi Kórház újjáépítésének korai szakaszát követi 

nyomon, amely az egyik legnagyobbika az egy-telephelyes kórházfejlesztéseknek Európában, 

több mint 1,4 milliárd € értékben. A fejlesztés a stockholmi Norra Station (Északi Állomás) 

városnegyed szélesebb körű felújításának keretében történik. Az Új Karolinska Solna kórház 

(Nya Karolinska Hospital) befejezését 2015-tervezik. Ez a fejezet az eredeti koncepció 

fejlődését és a forrásszerzés javasolt módját írja le. 

 A stockholmi megyei tanács 

 A stockholmi megyei tanács a legnagyobb a húsz svédországi megyei tanács közül. Az 

egészségügyi ellátás biztosítása elsődlegesen  a svéd megyei tanácsok felelőssége , melyet az 

országos Egészségügyi és Szociális Minisztérium átfogó stratégiai irányítása alatt, valamint a 

minisztériumés a Helyi Hatóságok és Régiók Svéd Szövetsége közötti tárgyalások útján 

meghatározott kereteken belül végeznek.  

Svédországban az egészségügyi ellátás költségei a bruttó nemzeti termék (GNP) körülbelül 9 

%-ának felelnek meg, ennek zöme a megyei adókból származik, és csak kis része (15 %) ered 

a központi bevételekből. A választott megyei közgyűléseknek független adóztatási jogkörük 

van, és Stockholmban a jelenlegi megyei tanács az összes adóköteles jövedelem 12 %-ában 

állapította meg az adókulcsot. A megyei tanács 45 000 főt foglalkoztat és 1,9 millió lakost lát 

el. 1998 óta a lakosság 11 %-kal nőtt, 2008 és 2017 között pedig ismét további (11%-os) 

növekedésre számítanak (Stockholm megyei tanács, 2009). 

 Svédországban az egészségügyi ellátással kapcsolatos igények változásának sok közös 

vonása van más európai országokéval, például a népesség elöregedése és a krónikus 

megbetegedések számának növekedése, noha Európa sok más országától különbözik abban, 

hogy számos gyakori betegség esetében a svéd halálozási arányok rendkívül alacsonyak. 

Éppúgy, mint máshol, a demográfiai és epidemiológiai változások komoly kihívás elé állítják 

az egészségügyi ellátás hagyományos, kórházcentrikus modelljét. Az ellátás egyre 

integráltabbá válik és egyre inkább a közösségre összpontosul, ami átalakítja a kórházi 

rendszereket és struktúrákat, és az innovációra valamint az ismeretek megosztására irányuló 

befektetésre készteti ő ket. 

 A változás hajtóerői 

A kötetben bemutatott gyors ütemű változás különösen érezhető az egyetemi egészségügyi 

központokban, amelyeknek mindenképpen az ellátás megújulásának élvonalában kell 

maradniuk, miközben dinamikus kutatási és tanítási környezetet teremtenek. 2000-ben a 

stockholmi megyei tanács részletes felmérést készíttetett, hogy tájékozódhasson az 

egészségügyi ellátórendszer újjáalakításáról (Thellman Beck, é.n.). A felmérés arra az 

eredményre jutott, hogy jelentős mértékű átfedés van a stockholmi megyei tanács ellátási 

területén akut ellátást nyújtó kórházak között. A Karolinska Solna kórház és a Huddinge 

kórház különösen érintett ebben, de jelentős átfedések jöttek létre más – akár a köz-, akár a 

magánszférában működő – kórházakban nyújtott ellátásokkal is. Ez komoly aggodalmat 

okozott, nem utolsósorban azért, mert valamennyi kórház verseng a szűkös esőforrásokért és a 



speciális szakértelmekért. A felmérés azt is feltárta, hogy a kórházaknak alkalmazkodniuk kell 

a változó körülményekhez, különösen ahhoz a tényhez, hogy a technológiai fejlődés 

egyrészről fokozza a kórházon belüli specializációt, másrészt viszont lehetőséget nyit arra, 

hogy több ellátást végezzenek a kórházi környezeten kívül. Ezek a fejlemények 

megváltozatták a kórházak szerepét, mivel ily módon a betegellátás fő helyszínéből a teljes 

ellátási láncolat sok-sok szereplőjének egyikévé válnak. 

 A jelentésben szereplő elemzések azt is feltárták, hol van lehetőség a hatékonyság 

növelésére. Becslések szerint az akut kórházakban beazonosított 250 sürgős és sürgősségi 

betegútvonalak közül a a nem kellően kihasznált és nem kellő teljesítményt nyújtó ellátási 

útvonalak (részben az ellátás párhuzamosságainak következtében) akár 500 000 svéd korona 

(46 337 €) veszteséget is okozhatnak betegutanként, miközben az átlagos betegút költséget 5 

millió svéd koronára (460 000 €) becsülték (Thellman Beck, é.n.).  

 A felmérés rámutatott továbbá a korszerű egészségügyi ellátás egy fontos paradoxonára: 

noha az új orvos-technológiai eszközök lerövidíthetik az ápolási időt, ezáltal javítva a kórházi 

erőforrások költség-eredményességét, az orvostudomány fejlődése egyúttal bővíti a lehetséges 

ellátások körét is. Ez egyre inkább az életútjuk végén vagy kezdetén tartó emberekre, tehát a 

csecsemőkre és az idősekre fókuszálódik, és egyre nagyobb keresletet támaszt egyre 

speciálisabb ellátások iránt. A harmadlagos szintű, kutatás-orientált kórházak ennek a 

fejlődésnek az élvonalában járnak. A jelentés hangsúlyozta továbbá, mennyire fontos 

szorosabb kapcsolatokat kialakítani az egészségügyi ellátás, a kutatás valamint az oktatás 

között (Thellman Beck, é.n.). A kutatás és a szakellátás közötti kapcsolatok erősítésének 

kiemelt elsőbbséget tulajdonítottak, hogy megőrizzék a Karolinska Solna kórház szerepét, 

mint vezető kutatási intézményét. Ezzel elismerték a Karolinska szerepét a kutatás-vezérelt 

innovációban, de feltárták az ismeretanyag jobb terjesztésének, a jártasságok erősítésének és a 

folyamatos továbbképzésnek a szükségességét is. Stockholm megye számára az volt a kihívás, 

hogyan erősítse oktató kórházainak a kutatásban és a képzésben betöltött szerepét és 

megszerzett hírnevét, ugyanakkor hogyan formálja át az ellátásokat és a struktúrákat olyan 

integrált ellátási modell létrehozása céljából, amely nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy az 

ellátás a beteg otthonához a lehető legközelebb történjen.  

A Stockholm megyei tanács jövőképe az ellátásról 

2004. szeptemberben a stockholmi megyei tanács közzétette az egészségügyi ellátás 

szerkezetéről szóló tanulmányát (3S Study). A tanulmány kitért a gyermekgyógyászati 

ellátásra, az orvosi laboratóriumokra és a Karolinska kórház solnai telephelyén levő 

létesítményekre. A tanulmány a kórházi ellátás újjászervezését javasolta. 

Az ajánlott struktúra hasonlít ahhoz, amit néhány más európai egészségügyi rendszer 

alkalmazott, és felöleli az integrált ellátási útvonalak kialakítását megfelelő finanszírozási 

mechanizmusokkal megtámogatva. A finanszírozási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, 

hogy a hangsúly tevődjön át a kórházi ellátókról az ellátási folyamatokra, lényegében tehát a 

helyiségekről a folyamatok személyi feltételeire. 

Ez a megközelítési mód a minőség és az eredményesség javítására törekszik, továbbá arra, 

hogy a korábbi megyei felmérések során megállapított hatékonyságbeli hiányokat kezelni 

tudja. Továbbá világosabban meg kívánja határozni a kórházak új szerepét. Az egyik 

elgondolás abban áll, hogy az ellátás koordinálásáért viselt felelősség nagy része a 

megrendelőtől kerüljön át az ellátóhoz. A cél az, hogy engedjük a megrendelőnek, hogy 

figyelmét inkább a beszerzésre valamint a betegirányítási stratégiák hatékonyságának 

monitorozására és mérésére összpontosítsa, az ellátótól pedig azt kívánjuk, hogy mozdítsa elő 

a szakmai határokat átlépő koordinálást. 2008 végén ez a koncepció még csak kísérleti 



szakaszban volt, és a további előrehaladást össze kell hangolni a kórházak kialakításának 

megváltoztatásával, ideértve a Karolinska Solna kórház továbbfejlesztését is. 

A 3S Study következtetése szerint „funkcionális és pénzügyi okok szólnak amellett, hogy a 

megyében csak egy egyetemi kórház legyen (Stockholm megyei tanács, 2004). A két 

egyetemi kórház, a Karolinska Solna és a Huddinge ezért 2004. januárban összeolvadt, 

belőlük lett a Karolinska Egyetemi Kórház, közös igazgatási megoldásokkal. Az új 

menedzsment csoport arra törekedett, hogy a Karolinska nemzetközileg versenyképes 

egyetemi kórházzá váljon. 

Alapvető elem volt annak biztosítása, hogy a Karolinska Egyetemi Kórház egyértelműbben 

meghatározott szerepet kapjon Stockholm megyében. Ezt oly módon gondolták, hogy 

bizonyos ellátások (beleértve egyes szakellátásokat is) átkerülnek a közösséghez , míg más 

akut kórházakat, - elsősorban a Sodersjukhuset, Danderyd, a St Goran’s, a Norrtalje és a 

Sodertalje - átszervezik úgy, hogy továbbra is akut kórházak maradnak, de szorosabban 

együttműködnek a közösségi ellátással, járóbeteg-ellátást és paramedikális szolgáltatásokat 

nyújtva. Kiegészítő fejlesztést kapnak a szaksebészeti, diagnosztikai és terápiás központok. 

A betegáramlás legnagyobb mértékű változását a Karolinska Solna kórház esetében tervezték, 

ahol az előrejelzések szerint a baleseti és sürgősségi megjelenések száma a jelen tanulmány 

írása idején érvényes évi 78 000-ről kevesebb, mint 50 000-re csökken, miközben az akut 

fekvőbeteg-ellátási epizódok száma évente 7000-rel esik vissza. Az ellátásnak ez az 

átalakítása – az erőteljesebben szakosított járóbeteg- és egynapos ellátásra eső hangsúly 

erősödésével együtt – várhatóan körülbelül 600-ra (vagyis a 2008. évinél körülbelül 80-100-

zal kevesebbre) csökkenti a Karolinska Solna kórházban szükséges fekvőbeteg-ágyak számát. 

A Karolinska Huddinge kórház lényegében megtartja betegvolumenét, de a betegek egy részét 

átirányítják a másik három nagy, akut ellátást nyújtó intézetbe, a Sodesjukhuset, Danderyd és 

a St Goran kórházba. Megközelítőleg 100 új ágyat kell létrehozni 2013-ig a közösségi ellátó-

rendszerben, elsősorban az időskorú illetve krónikus betegek számára.  

A végső kérdés az volt, miért kell a Karolinska Solna kórházat más intézetekkel helyettesíteni, 

ahelyett, hogy megújítanák? A Karolinska Solna kórház jelenlegi ingatlanállományának 

áttekintése egyértelmű választ adott: a kórház több mint 40 épületre tagolódik, ezek között a 

kapcsolat és a logisztika gyenge. Továbbá sok épület elöregedett, korszerűtlen és nem 

alkalmas modern kórházi ellátások nyújtására. A felújítást is túlságosan költségesnek találták, 

mert a becsült költség 7 milliárd svéd korona (650 millió €) lett volna 10 évre elosztva 

(Stockholm megyei tanács, 2004), emellett figyelembe kellett venni a felújított helyszín 

funkcióképességét egy új épületéhez viszonyítva. 

Ellátási, kutatási és képzési partnerség 

A Karolinska Egyetemi Kórház szoros kapcsolatban áll a Karolinska Egyetemmel, amely 

Európa egyik legnagyobb orvostudományi egyeteme, és egyúttal Svédország legnagyobb 

orvosképző és orvostudományi kutatóközpontja. 2007-ben az egyetemnek körülbelül 6000 

nappali hallgatója és körülbelül 4000 alkalmazottja volt (Karolinska Institutet, 2007). 

A Karolinska Egyetem az orvostudomány számos területével foglalkozó kutatóközpontokat 

működtet. A kutatóközpontok általában több különböző kutatócsoportból állnak, amelyek 

közösen használják a berendezéseket és helyiségeket. Az egyetem ösztönzi a tudományágak, 

illetve a preklinikai és klinikai kutatócsoportok közötti együttműködést és információcserét, 

éppúgy, mint a klinikai gyakorlattal és a betegekkel való szoros kölcsönhatást. 

 Minthogy a Stockholm megyei tanács felelős a megyében nyújtott egészségügyi ellátások 

többségéért, a megye a Karolinska Egyetem legfontosabb partnerei közé tartozik az oktatás és 



a kutatás területén. A Karolinska Egyetem és a Stockholm megyei tanács közösen viseli a 

felelősséget az integrált kutatási infrastruktúra létrehozásáért és támogatásáért, és együtt 

dolgoznak azért, hogy a klinikai kutatás igazodjon az egészségügyi ellátási ágazat hosszú távú 

szükségleteihez. Remélik, hogy az igazodás lerövidíti az új tudományos eredményeknek a 

klinikai gyakorlatba való átültetéséhez szükséges időt.  

Az egyetem kutatási tevékenységinek nagyjából a fele megy végbe klinikai környezetben, 

főleg a Karolinska Egyetemi Kórházban és más társult kórházakban és alapellátó 

centrumokban megyeszerte. A Karolinska Egyetem legtöbb klinikai professzora egyúttal 

vezető kórházi orvosként is dolgozik.  

A korszerű infrastruktúra (például a műszerek és az ICT, de a legalapvetőbb létesítmények is) 

döntő jelentőségűek az oktatás és a kutatás szempontjából, de egyre drágábbá válnak. A 

Karolinska Egyetem és a Stockholm megyei tanács ún. irányító csoportja felállított egy 

infrastrukturális tanácsot, hogy vegyen részt a tervezésben és a prioritások meghatározásában. 

Az infrastrukturális tanácsot az Új Karolinska Solna kórház és a Karolinska Egyetem közötti 

kapcsolatnak tekintik, és a Karolinska Egyetem előmozdíthatja a kórházi projekt tervezését és 

megvalósítását azzal, hogy biztosítja a két szervezet közötti szinergiákat.  

A koncepció kialakítása 

 2005. májusban a megyei tanács közgyűlése elfogadta a 3S Study tanulmányt, mint az Új 

Karolinska Solna kórház tervezésének kiinduló pontját. A közgyűlés azt is elhatározta, hogy 

előzetes tervezési versenypályázatot ír ki, és a nyertes pályázatot használja fel a projekt 

további fejlesztésének alapjaként. A pályázat kiterjedt az új kórházi épületkomplexum és új 

kutatólaboratóriumok megtervezésére azzal a céllal, hogy összekapcsolják a kórház ellátási, 

kutatási és képzési szerepeit és erősítsék kapcsolatát a Karolinska Egyetemmel. A jövőbeli 

egyetemi kórház értékeit és a róla kialakított jövőképet belefogalmazták az ajánlattételi 

felhívásba, és a következő módon írták le az új kórházat: 

 integrált, de független; 

 változásra képes, mégis állandó; 

 hatékony, de humánus és tiszteletteljes; 

 a kreativitás, a termelékenység és az ellátás sikeres egyesítése. 

 

 A választott megközelítési mód eltért az egészségügy fejlesztési projektjeinek rendszerint 

követett fejlesztési útjától. Európában kevés az olyan nagyszabású beruházási program – ha 

egyáltalán van ilyen – amelyre előzetes tervpályázatot írtak ki. Ez a választás nagyobb 

hangsúlyt helyezett a jó tervezésből származó előnyökre, és kiküszöbölte azokat az 

akadályozó tényezőket, amelyeket az egyszakaszos tenderezési folyamat állít a tervezésbeli 

innováció elé. Öt nemzetközi építészcsoport vett részt a 19 eredeti jelentkezőből . A 

pályázatokat anonim módon értékelte a zsűri, amelyben helyet foglaltak a Stockholm megyei 

tanács, a Karolinska Egyetem, Stockholm város, Solna város, a Locum AB, az Academiska 

hus Stockholm AB és a Svéd Építészek Szövetsége képviselői. A zsűrit úgy állították össze, 

hogy kiegyensúlyozottan képviselje az érdekeket, és az érintett felek között kapcsolatokat 

építsen a projekt későbbi szakaszaira nézve. 

 A zsűri egyhangúlag a White Arkitekter AB Stockholm által alkotott „Forum Karolinska” 

tervet választotta ki, és ezt a döntés a megyei tanács 2006. szeptemberben jőváhagyta. A 

nyertes pályázatot tekintették olyannak, mint amely legjobban értelmezi a kórházról alkotott 

jövőképet és jó alap a projekt további fejlesztése számára. A zsűri a következőkkel indokolta 

döntését (Stockholm megyei tanács, 2006): 



A Forum Karolinska pályázat egyszerű, hatékony és fenntartható szerkezeti konstrukció, 
kiváló belső logisztikai kapcsolatokkal, jó belső környezettel, városépítészeti kvalitásokkal, és 
olyan építőművészeti tervezési koncepcióval, amely mindent egybevetve megteremti a magas 
színvonalú épületté fejlesztés feltételeit. A Forum Karolinska egyúttal fenntartható 
viszonyrendszert kínáló terv, amire szükség lesz a pályázat céljának, a magas szintű kutató 
és oktató kórháznak a létrehozására irányuló további munkában.  

 Jól látható, hogy a fenntarthatóság fontos szempont volt a kiválasztás folyamatában. A döntés 

nyomán a győztes pályázatot projektprogrammá fejlesztették. A projektprogram bevezető 

szakasza elismerte, hogy a változások üteme és megjósolhatatlansága jelentős mértékben 

befolyásolhatják majd a projekt végső formáját. Ez a program elkerüli az „elsietett építkezés” 

hibáját, amellyel gyakran találkozhatunk kudarcos beruházási projekteknél. A projektprogram 

ehelyett egyfajta programtervezet, amely javaslatot tesz a fő koncepciókra, az átfogó 

struktúrákra és megoldásokra, értelmezésekre, a belső és külső környezetre, valamint az új 

kórház műszaki rendszereire. A program a „további munka alapja”. A projektprogramnak két 

fő célja van: egyrészt „számoljon be az új solnai egyetemi kórházra vonatkozó előterjesztésről 

és szemléltesse azt”, másrészt „legyen útmutató dokumentum a folyamatban levő projekt 

keretei között” (Stockholm megyei tanács, 2006).  

 A szándéknyilatkozat a következőképpen fogalmazza meg a projekt fő célját (Stockholm 

megyei tanács, 2006):  

  „Az új egyetemi kórház – az új solnai Karolinska – feladata, hogy nagy volumenben 

és kiváló minőségben végezzen ellátást, kutatást és oktatást 

  Az új egyetemi kórház legyen a középpontja egy nemzeti és nemzetközi versenyző 

orvosegyetemi rendszernek. 

 legyen a régiót ellátó szakkórház, a magasan szakosított ellátásra téve a hangsúlyt. 

 Az új egyetemi kórház vállaljon központi szerepe abban, hogy a stockholmi régió egy 

erős biomedikális központtá fejlődjön.   

  

 A szándéknyilatkozat jól tükrözi, milyen intenzív versenykörnyezetben működik a 

nemzetközi orvostudományi kutatás és képzés. Mindemellett a Stockholm megyei tanács által 

rárótt szerepet is felvállalja az átfogó ellátási hálózatban.  

A program nem ment bele abba, hogy konkrétan meghatározza az Új Karolinska Solna kórház 

tevékenységi szintjeit az ellátás, a kutatás és a képzés tekintetében. Ehelyett azt javasolta, 

hogy ezeket a folyamat lehető legkésőbbi szakaszában kell meghatározni és megvalósítani, és 

a 2010. évet jelölte meg ennek a munkának a befejezésére. Az egyik legfontosabb oka annak, 

hogy vártak a tevékenységi szintek és tartalmak meghatározásával, az orvosi technológia 

gyors ütemű fejlődése volt. Ami most magasan szakosított ellátásnak számít, nem lesz 

szükségképpen hasonlóan magasan szakosított, amikor az Új Karolinska Solna kórház 

megkezdi működését 2015. decemberben. A választási lehetőségek nyitva hagyásának másik 

oka az volt, hogy a kormány valószínűleg törvényjavaslatot terjeszt elő a megyék számának 

csökkentéséről és a területük növeléséről, aminek következményei lesznek a Stockholm 

megyei tanácsra nézve is. Bekövetkezhetnek változások a megye egészségügyi ellátásának 

struktúrájában, továbbá előre nem látható nehézségek adódhatnak a tevékenységeknek a Solna 

és a Huddinge kórházak közt való szétosztásából. 

A projekt fejlesztésének következő lépése a célok világosabb meghatározása volt. Ezeket a 

következő módon fogalmazták meg:  

  az egészségügyi ellátást, a kutatást és az oktatást oly módon kell integrálni, hogy 

kellőképpen támogassák a súlyos betegek és sérültek ellátásával kapcsolatos új 

ismeretanyag feltárását és megosztását;  



  a projektnek vonzó, humánus környezetet kell létrehoznia, magas színvonalú 

építészeti megformálással, mind a kórházon belül, mind pedig annak közvetlen 

szomszédságában; 

  az ellátási folyamatokat hatékonnyá kell formálni, az erőforrások felhasználását pedig 

optimalizálni kell; 

  amennyire lehetséges, a projektnek olyan általános megoldásokkal kell működnie, 

amelyek lehetővé teszik a helyszín folyamatos fejlesztését; 

  a kórháznak és tevékenységeinek kiemelkedő és egyértelmű szerepet kell adni a 

városban; 

  a projekt a fenntarthatóság szempontjának alapján kell, hogy működjön minden 

szinten. 

 A projekt így megfogalmazott céljai megteremtették a további fejlesztés kereteit, valamint a 

forrásgyűjtés célkitűzéseit és a teljesítés formáját. 

 Az építészeti terv 

Az építészeti terv koncepciója tovább alakul majd a forrásgyűjtési pályázati folyamat második 

szakaszában, de már most bemutathatjuk az előzetes építészeti terv legfontosabb vonásait. Az 

Új Karolinska Solna kórházat teljesen új épületkomplexumként, nem pedig a meglevő kórház 

bővítéseként tervezik meg. Nem törekszik továbbá arra, hogy a meglevő kórházak helyére 

lépjen abban az értelemben, hogy korábban is meglévő funkciókat helyezzen át az új épületbe. 

Inkább azt tervezik, hogy az új kórház új szervezetet, új klinikai és menedzsment-

koncepciókat valósít meg („karcsú” menedzsment), és új küldetést tölt be, mint a stockholmi 

egészségügyi ellátó rendszer középpontja.  

A kórház stratégiai helyzete a fejlődő Norra Station városnegyedben kitűnő lehetőséget kínál 

a kórház városi élettel való integrálására úgy, hogy mindkét fél nyerjen ebből a 

kölcsönhatásból. Ezt célt a „kórház a városban” kifejezéssel fogalmazták meg (lásd a 

trondheimi St Olav kórházról szóló 11. fejezetet). A jó szolgáltatásoktól, jó kommunikációtól 

és a városiasság érzetétől azt várják, hogy a kórház vonzó és barátságos lesz a betegek, a 

személyzet és a látogatók számára.Az építészeti terv ezt a célt tükrözi. Egyszerű, 

négyszögletes tömbstruktúrán alapul, amelyet mintegy a bővülő belváros továbbfolytatásának 

szántak. A kórház alaprajza 7 tömböt tartalmaz, amelyet a szomszédos városi struktúrának 

megfelelően helyeztek el.  

A kelet-nyugati irányban haladó „akadémiai sétány” (Akademiska straket) köti össze a kórház 

parkját és az eddigi Karolinska területét a Karolinska Egyetem területével (lásd 5.1 ábra). Az 

akadémiai sétány mindkét oldalán ellátó illetve kutatási épületek épülnek. Ez a sétány lesz az 

Új Karolinska Solna kórház zöld tüdeje, és az épületek illetve a sétány közötti átmeneti 

övezetben egyfajta „tudományos” környezetet teremtenek, amely összekapcsolja egymással 

az ellátást, a kutatást és az oktatást. Az építészeti tervkoncepció középpontjába a beteg áll. 

Mindenütt mosdóval és zuhanyozóval ellátott egyágyas szobák lesznek. A szobákat úgy 

tervezték, hogy elegendő helyet adjanak az ellátó személyzetnek és a látogatóknak a beteg 

körül. 

Fontolóra vették a betegség súlyosságához alkalmazkodó betegszobák alkalmazását, hogy 

fokozzák a betegek jól-létét és biztonságát, illetve a kezelési műveletek rugalmasságát. Ez a 

koncepció kisebb és hordozhatóbb diagnosztikai és terápiás technikák (például kézi ultrahang-

készülék) használatán alapul, és csökkenti a betegek mozgatását, feleslegessé teszi külön 

látogatószobák kialakítását. Az előzetes építészeti terv törekszik a betegáramlás javítására, 

például elkülönítve a köztereket a szakmai terektől. 

5.1 ábra: Az Új Karolinska Solna elhelyezkedése 



 

Forrás: Új Karolinska Solna, 2008 

Az építészeti tervezés két legfontosabb alapelve az általánosság és a rugalmasság. Mivel az Új 

Karolinska Solna kórházat az új kerület központjában, a meglevő építményektől körülvéve 

építik meg, a kórház helye a belátható jövőben korlátozott marad. Emiatt olyan épületekre van 

szükség, amelyek funkcióját élettartamuk alatt lehet változtatni , és hosszú távon 

fenntarthatók. Ebben a korai szakaszban a cél olyan építési tervkoncepciókialakítása volt, 

amely kellő rugalmasságot enged az ellátási és kutatási igények kielégítéséhez. Az 

általánosság alapelve szintén megkönnyíti a későbbi változtatásokat. Azáltal törekszik az 

épület fenntarthatóságára, hogy elkerüli a túlspecializált tervezést, amely azután igen hamar 

elavulttá válhat. Alkalmazkodóképes területek is vannak, hogy szükség esetén a jövőben 

bővítésre is legyen lehetőség. A  sajátos igényű, de helyet még nem kapott funkciók számára, 

a projektprogramban fenntartanak bizonyos területeket, megvárva a kórházzal kapcsolatos 

végső döntéseket. A projekt ebből a szempontokból különbözik az egészségügyi ágazat 

hagyományosabb beruházásaitól, amelyek versenypályázat kiírásán alapulnak, és amelyeket 

egyetlen tervezési szakasz követ a koncepció és a költség meghatározásával. Az Új 

Karolinska Solna első építészeti terve az 5.2 ábrán látható.  

5.2 ábra: Az Új Karolinska Solna koncepcionális modellje 

 
Forrás: Új Karolinska Solna, 2008 
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Az új kórház a becslések szerint több mint 500 000 járóbeteget fogad évente, ami napi 1400 

ellátási epizódnak fele meg. Az összesen 600 ágyból 10-15 % lesz izolálható. Noha az 

elképzelések szerint az Új Karolinska Solna kórházban kevesebb ágy lesz, mint a jelenlegi 

Karolinska Egyetemi Kórházban van, azt remélik, hogy a kompakt kialakítás és a rövid 

kommunikációs utak eredményeként jobban ki lehet használni a a kórház kapacitásait, és 

ezzel növelni lehet a termelékenységet. A kórház a tervek szerint ezen felül 100 egynapos 

ápolási hellyel rendelkezik majd azoknak a betegeknek a számára, akiknek nem szükséges, 

hogy az éjszakát is ott töltsék, és lesz további 100 ágy egy szomszédos betegszállodában (lásd 

5.3 ábra). Az ágyak elosztásának és elrendezésének újabb fejleményei az Új Karolinska Solna 

weboldalán megtalálhatók.
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A forrásgyűjtés stratégiája és struktúrája 

 2008. áprilisban a megyei közgyűlés úgy döntött, hogy folytatja az Új Karolinska Solna 

megépítését a korábban vázolt projektprogram szerint. 2008. júniusban a közgyűlés 

elhatározta, hogy a forrásgyűjtési modellnek PPP-nek kell lennie. A közgyűlés továbbá 

megállapodott abban, hogy a beruházási költség nem haladhatja meg az 14,1 milliárd svéd 

koronát (1,45 milliárd €) az új épületek tekintetében, amelyek összesen 335 000 nm területet 

adnak (beleértve 40 000 nm kutatólaboratóriumot), és hogy az új kórháznak 2015. 

decemberben kell megnyílnia. Ezzel létrejöttek a végső projektszakasz megkezdésének 

feltételei, és ez a szakasz 2008. októberben megindult. 

 

5.3 ábra: Az Új Karolinska Solna kórház várható betegforgalma 

 

Évente 600–800 helikopter szállítás  

Forrás: Új Karolinska Solna. 2008. 

 

A megyei tanács felkérte az érdekelt feleket, hogy nyújtsanak be pályázatot az Új Karolinska 

Solna kórház tervezésére, kivitelezésére, finanszírozására és működtetésére vonatkozó 

szerződés céljából (5.4 ábra). A kiírásban szigorú feltételek szerepeltek, ezeket az alábbiakban 

részletezzük. 

  Az orvosi műszereket és a klinikai szolgáltatásokat nem vonják be a PPP 

forrásgyűjtésbe. 

  A legtöbb „kemény” és „puha” létesítmény menedzsment-szolgáltatásai valamint a 

betegszálloda és a parkolás része a PPP-szerződésnek (közülük egyesekre már most 

külső szerződést kötöttek). 
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 A szerződés időtartama a pénzügyi lezárástól számított 30 év. 

 A szerződésben szerepel egy visszavásárlási rendelkezés a szerződés lejártakor. 

 A térítési modell (fizetés a hozzáférésért) az egészségügyi ágazatban kötött PPP-

szerződések nemzetközi gyakorlatát követi. 

 A megyei tanács ösztönzi az innovációt és a teljes életciklussal számoló 

gondolkodásmódot, és azt várja a pályázóktól, hogy olyan alternatív illetve jobb 

megoldásokra terjesszenek be javaslatokat, amelyek lehetővé teszik a projektprogram 

továbbfejlesztését a projekt megfogalmazott céljaival összhangban.  

 

5.4 ábra: Az állami-magán partnerség hatóköre 

 

5.5 ábra: Az állami-magán partnerség irányítási struktúrája 

 

A megyei tanács felállított egy külön igazgatási testületet – az Új Karolinska Solna 

igazgatóságát – a projekt végrehajtása céljából, beleértve az új kórház végleges 

megtervezését, a forrásgyűjtést, a megépítést és a működtetést. A testület felépítése és a 

felelősségi területek az 5.5 ábrán láthatók. 

A „tárgyalásos” PPP-eljárást fogadták el a következő három szakasszal: 

  1. szakasz: az ajánlattevők előminősítése; 

  2. szakasz: a tenderkiírás elkészítése; 

  3. szakasz: értékelés, tárgyalás, a nyertes ajánlattevő kijelölése és a szerződés 

megkötése. 

 

A forrásgyűjtési folyamat teljes várható időtartama (a 3. szakasz befejezéséig) 18 hónap volt, 

amelynek 2010. áprilisban kell befejeződnie. Az Új Karolinska Solna úttörő projekt a 

svédországi állami szektorban, nem csupán a projekt nagysága folytán, hanem a forrásgyűjtési 

modell tekintetében is, minthogy ez lesz az első kórház Svédországban, amelyet PPP útján 

építenek. Felmerül azonban számos kockázat is. Az Új Karolinska Solna kórház a Norra 

Station városfejlesztési terület központi részét fogja képezni, amelynek területe részben Solna, 

részben pedig Stockholm városhoz tartozik. Mindkét város elfogadta a fejlesztési terveket 

2008. augusztusban, hogy megnyissa az utat a program megvalósítása előtt. A tervek célja az 

volt, hogy teremtsék meg az integrált városi környezet feltételeit lakások, irodák, üzletek, 

kutatási létesítmények és az új egyetemi kórház megépítésével. A terv előirányozza a területre 



irányuló illetve az onnan elszállító közösségi közlekedés javítását. Az Új Karolinska Solna 

tehát egy feljövőben levő területen helyezkedik el, amelyen számos építési projekt 

kivitelezése folyik. Ez komoly koordinációs és logisztikai feladatok elé állíthatja a területen 

működő különböző feleket. Emiatt a projekt kockázatoknak van kitéve, az alábbiakkal való 

koordinálás tekintetében: 

  a tervezett metróvonal megépítése; 

  a vasút nyomvonalának módosítása és a Norra Station terület lefedése; 

  új közúti bekötő alagút építése; 

  a Citybanan (Stockholm központja alatti vasúti alagút építése, amely jelen tanulmány 

megírásakor folyamatban volt; 

  fejlesztés az élettudománynak szánt terület egy részén;  

  integrálás a Karolinska Egyetem területeire vonatkozó tervekkel. 

 

Az 5.6 ábra szemlélteti a különböző helyszíneket és összefüggéseket. 

 

5.6 ábra: A Norra Station területen épülő nagyobb projektek 

Forrás: Új Karolinska Solna, 2008 

A PPP-modell alkalmazásának oka az a hiedelem volt, hogy ez három előnnyel járhat; 

  A költségek bizonyossága: úgy vélték, hogy a magánszektornak megvan a projekt 

adott költségkorlátokon belüli megépítéséhez szükséges tapasztalata; a kockázat tehát 

arra a félre hárul, amely leginkább képes irányítani a folyamatot, továbbá előnyök 

származnak a hosszú távú szerződésből. 

  Az átadás bizonyossága: úgy vélték, hogy a magánszektorra erős ösztönzők hatnak, 

amelyek a határidőre való átadásra késztetik, valamint a magánszektor rendelkezik is a 

cél megvalósításához elegendő tapasztalattal. 

  Értéknövekedés: úgy vélték, hogy a tervezésbeli innováció és az egész életciklusra 

vonatkozó költségszempontok (amelyek beépülnek a szerződéses keretek közé) 

érvényesülése nyomán értékesebb létesítmény keletkezik. 

Ez néhány azok közül az előnyök közül, amelyeket a legtöbb PPP esetében említenek, mégis, 

ennek a modellnek más országokban történő megvalósítása viták tárgyává lett, és bizonyos 

kételyek merültek fel az állítólagos előnyök realizálását illetően (McKee, Edwards & Atun 

2006).Például az Egyesült Királyságban a Brit Építészek Szervezete (RIBA) kifejezte 

aggodalmát, mivel – annak ellenére, hogy a NHS kórházépítési programjában több mint egy 

évtizede szinte kizárólag a „magánfinanszírozási kezdeményezést” (PFI) - ez a PPP UK-beli 

megfelelője) használták –PFI-projektmodell  még mindig elmarad a várakozásoktól és a 

lehetőségektől (RIBA, 2005).  

Hasonló szellemben, az NHS Confederation által a kórházvezetők körében végzett felmérés 

feltárta a PFI-épületek elégtelen rugalmassága és a későbbi átalakítások magas költségei 

miatti aggodalmát (NHS Confederation, 2005)( lásd még kötetünknek a brit egészségügyi 

szektorban végrehajtott PFI-projekteket elemző 9. fejezetét).  

Az Új Karolinska Solna törekszik ezeknek a fő aggályoknak a feloldására. Először is, máris 

jelentős befektetés történt – idő és erőforrások formájában – a színvonalas tervezés 

ösztönzésére, elsősorban azáltal, hogy az előzetes tervpályázat az Új Karolinska Solna 

jövőjével kapcsolatos újszerű és ötletgazdag elgondolások versenye lett. Ráadásul a nyertes 

terv mintaként alkalmazható a további fejlesztéshez és tárgyaláshoz. 



Másodszor – és ez igen fontos –,a pályázóktól azt kérték, hogy nyíltan kezeljék az 

alkalmazkodóképesség és a rugalmasság kérdéseit. Az ajánlattevőknek szóló tájékoztató 

megállapítja: 

A program központi kérdései éppúgy vonatkoznak az épületek általános használhatóságára, 
mint azok rugalmasságára.  

A stratégia az, hogy általánosan használható épületeket tervezzünk, amelyek lehetővé teszik 
a helyiségek rugalmas használatát, megengedik az épület csekély költséggel járó 
hozzáigazítását a jövőbeli igényekhez és orvosi technikához. 

A megyei tanács ezenkívül „bátorítani kívánja az innovációt és az egész életciklusra 

figyelemmel levő szemléletet, és azt várja a pályázóktól, hogy alternatív és színvonalasabb 

megoldásokra nyújtsanak be javaslatokat”.  

Ez jelentős előrelépés a legtöbb, jelenleg folyó PPP-projekthez képest, amelyek az olcsó 

építési és karbantartási megoldásokat emelték ki, és amelyeknél az ár volt a döntés fő 

kritériuma. A hagyományos PPP-megoldásokat a merev szerződési struktúrák is korlátozták, 

ami árt jövőbeli rugalmasságuknak és alkalmazkodóképességüknek. 

Mindezekben a vonatkozásokban az ördög a végleges szerződési struktúrák részleteiben 

rejlik, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy ezek a célok meg is valósuljanak. A jelenlegi 

szakaszban mindez „folyamatban levő munka” marad. Érdemes azonban megjegyezni, hogy 

az alapelvek hasonlók a RIBA által javasolt ún. „Okos PFI” elgondolásokhoz (RIBA, 2005).  

Az Új Karolinska Solna által alkalmazott PPP-modell nem terjed ki az orvosi műszerekre a 

PPP részeként, hasonlóan az egyesült királyságbeli legújabb keletű PFI-modellekhez. A 

korszerű orvosi technológia gyorsan fejlődik, emiatt pótlása nagy és költséges feladat. Az 

orvosi felszerelés tehát kockázatosabb elem, semhogy be lehetne építeni hosszú távú, 

viszonylag merev szerződésekbe, és – helytelen irányítás esetén – gazdasági egyensúlyzavart 

idézhet elő az olyan kórházak esetében, amelyek ilyen feltételekkel kötöttek PPP szerződést. 

Az Új Karolinska Solna a beruházás (és a további beruházások) dinamikusabb megközelítését 

tűzte ki célul azzal, hogy megtartotta a közvetlen ellenőrzést a beruházásoknak ezen az igen 

ingatag és költséges területén.  

 Következtetések 

Az Új Karolinska Solna fejlődésének még csak igen korai szakaszában van, ezért a könyv 

írása idején nem lehet megítélni, vajon sikerül-e megvalósítania nagyra törő célját, hogy 

mérföldkő-jelentőségű fejlesztéssé váljon. Mindeddig azonban az előjelek biztatónak tűnnek. 

A projekt a jövőbeli ellátási szükségletek átfogó értékelése nyomán alakult ki, és olyan új 

kórház-koncepciót eredményezett, amely a hosszú távú fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt. 

A következőkben foglalhatók össze azok a sajátosságok, amelyek megkülönböztetik az Új 

Karolinska Solna kórházat az egészségügyi ágazatban folyó számos más beruházási 

projekttől: 

 az ellátás jövőképe a valamennyi ellátási szintet átszelő integráción alapul, valamint az 

ellátási utak alkalmazásán; 

 a betegáramlás jelentős változásait előre látó tervezési stratégia, amely a lakosság 

demográfiai és epidemiológiai profiljának és a lakossági szükségletek változásainak 

megfelelni képes új ellátási modellből ered;  

 az ellátók határokon túllépő együttműködésének ösztönzése; 

 újonnan meghatározott és komplementer szerepek az érintett kórházak számára 

(beleértve a fúziót, amelynek révén egyetlen egyetemi kórház jön létre két területen), 

együtt az Új Karolinska Solna kórházzal, mint szakellátási csomóponttal;  



  az ellátás, a kutatás és a képzés szoros integrációja; 

  jelentős tőkebefektetés a stratégiai terv megvalósítása érdekében; 

  jelentős idő- és erőforrás-befektetés a progresszív projektterv létrehozása céljából az 

Új Karolinska Solna számára, a fenntarthatóság és a hosszú távon megmaradó 

társadalmi érték biztosításáért; 

  olyan projekt, amely más, üzleti vállalkozásokkal párhuzamosan halad a 

városfejlesztési tervezet részeként; 

  olyan PPP-modell, amely igyekszik levonni a tanulságokat a korábbi európai 

tapasztalatokból, és biztosítani, hogy a folyamatok és struktúrák ne veszélyeztessék a 

projekt céljait, az ellátás és kutatás jövőbeli gyakorlatát;  

  

Az Új Karolinska Solna projekt szembenéz azokkal a kulcsproblémákkal, amelyek a holnap 

oktatókórházai előtt állnak, mindenekelőtt annak jelentőségével, hogy olyan létesítményekbe 

ruház be, amelyek támogatják a folyamatos innovációt és a tudásanyag továbbadását, és 

lehetővé teszik a klinikai technológiák és ellátási modellek gyors fejlődését. Ezek az elemek 

döntő fontosságúak lesznek, ha az egyetemi kórházak továbbra is vezető szerepet kívánnak 

betölteni a versengő nemzetközi arénában. Az idő majd megmutatja, képes lesz-e az Új 

Karolinska Solna elérni ezeket a célokat. 
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6. fejezet 

A Martini oktatókórház, Groningen, Hollandia 

Jack GAM Thiadens, Rutger J Kriek, Gerrit H Afink, Arnold CM Burger, Nico J Oosterom
1
 

Bevezetés 

A Martini kórház 1991-ben kezdte meg életét, két közepes méretű groningeni kórház, a  

Diakonessenhuis kórház és a római katolikus kórház fúziójának eredményeként. Ez az 

esettanulmány leírja azt a folyamatot, amelynek révén a Martini kórház sok éves tervezéssel, 

és egy egyszeri alapvető irányváltás után megvalósította törekvését, hogy a klinikai, oktatási 

és adminisztratív funkciókat egyetlen telephelyen épített új létesítményben egyesítse. Kifejti 

továbbá, hogyan és miért döntött a kórházi menedzsment úgy, hogy igen innovatív 

megközelítési módot választ az új kórház építészeti tervezéséhez. 

Az egy telephelyes kórház tervezésének folyamán a Martini kórház továbbra is a groningeni 

területet ellátó általános és oktatókórház maradt, amely idegsebészeti szakellátást valamint 

hemodialízist/peritoneális dialízist végzett., Ezenfelül, a kórház referenciacentrumként 

működött égési sérülések szakellátásában. A Martini kórház oktatási tevékenységét a 

groningeni állami egyetem orvosi fakultásával (amely körülbelül 50 orvos-rezidens 

foglalkoztatását támogatja) és a groningeni egyetemi egészségügyi központtal (ez szakorvosi 

képzésben részt vevő asszisztensekkel látja el a kórház szakellátásait) együttműködve 

szervezték meg. A kórház ezen kívül még két felsőoktatási intézménnyel működik együtt  

(Hanzegeshool és a Noorderpoortcollege), ígyaz ápolók felvehetik a munka közbeni 

gyakorlati képzést tanulmányi programjukba.  

A Martini kórház 2005-ben több mint 46 000 beteget vett fel (egyharmadukat egynapos 

ellátásra) és több mint 270 000 beteget kezeltek a járóbeteg-ellátásban (Thiadens et al, 2007). 

 

 
(4)

.  

 

Az 1991. évi fúzió után a Martini kórház továbbra is két telephelyen működött (Van Swieten 

és Van Ketwich), de az egy telephelyre való összevonás tervezése a fúzió után haladéktalanul 

megindult, és kilencévi munka után 2000. novemberben elfogadták a terv első változatát. Az 

új kórházat szakaszosan kívánták megépíteni a Van Swieten telephelyen lévő, akkor 20 éves 

épület köré, úgy, hogy a már meglevő ápolási osztályok képezték volna az új 

épületkomplexum magvát. Ez a terv azt jelentette, hogy 20 évvel az új épületek megnyitása 

után a régebbi épületek már negyven évesek lennének. Mivel Hollandiában az egészségügyi 

tervezők általában 40 évre becsülik az akut kórházak élettartamát, tehát az új kórház „szívét” 

már viszonylag rövid működési idő után le kellene írni és bontani.  

A kórház igazgatótanácsában komoly kételyek merültek fel a terv életképességével 

kapcsolatban, ezért felkérték az AT Osborne tanácsadó céget, hogy készítsen még egy 

szakvéleményt. Az AT Osborne vizsgálata alapján, amely 2001. februárban készült el, az 
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igazgatótanács úgy döntött, hogy feladja az eredeti tervet. Alapvető irányváltás történt  és 

olyan programba kezdtek, amely egy új koncepciót kívánt érvényre juttatni az egészségügyi 

intézmények infrastruktúrájában: az „ipari, rugalmas és lebontható” (IFD) tervezést. 

A döntés, hogy újra kezdik a tervezést radikálisan más tervezési megközelítés alapján, 

évekkel az eredeti elgondolás előkészületeinek megindulása és a személyzet egy részének 

elköteleződése után fogalmazódott meg, úgyhogy nagy felzúdulás keletkezett nemcsak a 

kórházban, hanem számos külső szereplő körében is. A felső vezetésnek sok idejébe és 

energiájába került meggyőzni a kórházi munkatársakat az új irány szükségességéről, nem 

utolsósorban azért, mert a változásokat rövid időn belül kellett végrehajtani. Az új projekt 

megindulásától kezdve azonban az Egészségügyi Ellátó Intézetek Holland Tanácsa (ez a 

szervezet abban az időben együttműködött a holland egészségügyi ellátó szervezetekkel 

kórházak, klinikák, ápolóotthonok és egyéb egészségügyi intézetek tervezésében, építészeti 

kialakításában és finanszírozásában) felismerte, hogy a javasolt alternatíva új lehetőségeket 

nyit, ezért teljes mértékben támogatta. Idővel a személyzet is meggyőződött az új projekt 

előnyeiről, mivel az új terv jobban illeszkedett az ellátás fejlődő jövőképéhez, továbbá az IFD 

tervezési koncepció biztosította, hogy az eredeti átadási határidőt be lehessen tartani. Az új 

Martini kórház 2007. decemberben nyílt meg, hivatalosan Beatrix holland királynő 2008. 

december 12-én avatta fel. 

Ez az esettanulmány leírja az új Martini oktatókórháznál alkalmazott főbb tervezési elemeket, 

a fizikai infrastruktúra által támogatott ellátási modellel együtt, leírja továbbá az építészeti 

innovációk némelyikét, továbbá az IFD modell alapján folyó tervezés pénzügyi 

következményeit.  

A tervezés kiindulópontjai 

A Martini oktatókórház új terve három fő elemen alapult: a rugalmasság, az ellátási 

folyamatok logisztikai szempontokat érvényesítő megosztása és a „jövőállóság”.  

Rugalmasság  

Az utóbbi évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egészségügyi épületek műszaki 

élettartama már nem egyezik funkcionális élettartamukkal. Ahogy az orvosi technológia, a 

gyógyszerek és az ellátási modellek fejlődnek, egyre nehezebb előre látni, milyen lesz az 

egészségügyi ellátás, mondjuk, húsz év múlva. A Martini kórház vezérigazgatója (CEO) azt 

akarta, hogy a kórház épületterve a lehető legkreatívabb módon járuljon hozzá ennek a 

rejtvénynek a megoldásához. Ezért a rugalmasságot, az alkalmazkodóképességet és a 

tartósságot tekintették az új terv kiindulópontjának. A kórháznak képesnek kell lennie arra, 

hogy bővüljön (vagy zsugorodjon) használóinak változó szükségleteitől és az egészségügyi 

ellátásban zajló gyors változásoktól függően. Az építkezési projekt-munkacsoport és Arnold 

Burger építész válasza abba rejlett, hogy az ipari építészettől kölcsönözték az építési és 

tervezési elveket – tehát egy olyan ágazattól, amelynek bőséges tapasztalata van arról, hogyan 

lehet gyorsan igazodni az igények változásához. 

Mint a 6.1 ábrán látható, az új Martini kórház igen komolyan vette a rugalmasság és a 

jövőállóság gondolatát. A 2007. évi vázlat azt mutatja, hogy az új épületeket (körülbelül 

58 000 nm) a meglevő kórház (35 000 nm) bal oldalán építették fel. A további vázlatokon 

látható, hogyan fejlődik a jövőkép, hogy optimálisan használja ki a következő 40 év folyamán 

a rendelkezésre álló területet. Ahogy az épületek életciklusuk végére érnek, elmozdíthatók 

lesznek egy kifinomult építészeti „ugróiskola” révén, miközben új struktúrákat lehet felépíteni 

mellettük.  

 



6.1 ábra: Az „ugróiskola”-elvű építkezés vázlata a groningeni Van Swieten területen 

  

Forrás: Személyes közlés - Burger-Grunstra építész, Martini kórház kivitelezési 

projektcsoport, AT Osborne projektmenedzsment, 2008 

Az IFD-elv eddig nyolc épülettömböt eredményezett, páronként kromoszóma-szerűen 

összekapcsolva. Azzal, hogy a teret különálló blokkokra osztották, a terv lehetővé teszi, hogy 

az új épület egyes részeit eltávolítsák, ha a jövőben már nincs rájuk szükség.  

A nyolc blokk közül hat esetében alapvető döntés volt, hogy eltérnek a kórházi épülettömb 

szabványos szélességétől. A 40 m x 25 m-es „mély” épületblokk helyett keskeny (60m x 

16m) blokkot választottak. Ez nem csak azért előnyös, mert így a betegek és a személyzet 30 

%-kal több természetes megvilágítást kap, hanem azért is, mert ez az elrendezés azt a jövőbeli 

lehetőséget is kínálja, hogy az épülettömböket irodává vagy lakóházzá alakítsák át, jelentős 

átépítés nélkül. A központi műszaki létesítményeket, lépcsőket és lifteket a blokkok közötti 

két összekötő szárnyba helyezték.  

Két épülettömb a hagyományos kórházi méretben épült, ezek adnak helyet a 

műtőkomplexumnak, a képalkotó berendezéseknek, a szülőszobáknak és a nukleáris orvosi 

központnak. Ez a két épülettömb egy másfajta rugalmasságot aknáz ki: a kábelek és vezetékek 

nem egy központi aknában, hanem a homlokzaton kívül vezetett szigetelt csövekben 

haladnak. Ezzel megmarad a belső terek maximális hozzáigazíthatósága bármilyen jövőbeli 

átrendezés esetén. Az ebben a két tömbben levő általános rendeltetésű terek némelyikét 

például át lehet alakítani oly módon, hogy további műtőket fogadjanak be.  

A rugalmasság integráló szempont volt az épületeknek mind a külsejét, mind pedig a belsejét 

illetően. Például az alapozást úgy tervezték, hogy alkalmas legyen 2,4 m x 7,2 m-es bővítésre 

az épület egyik oldalán – ami az összes alapterületet körülbelül 10 %-al növeli meg. 

Fémvázas falak helyett, - amelynek az a hátránya, hogy nem teszik lehetővé bontás nélkül a 

belső változtatásokat -, a Martini kórház rendszerfalakat (külső helyszínen előre gyártott 

falszerkezet) alkalmazott, amelyek bontás nélkül cserélhetők vagy eltávolíthatók. Ezek a 

rendszerfalak 48 dB hangszigetelést biztosítanak az építészeti padlószinttől az építészeti 

födémig, míg az irodaépületekbe használt rendszerfalak esetében az előírás 30 dB. 

A teljes épülettervezés több szintjén is megvalósuló nagyfokú rugalmasság következtében a 

kórháztól elvárható, hogy képes legyen alkalmazkodni az egészségügyi ellátás minden 

változásához, megvalósítva ezzel a „jövőállóság” egyik elemét (lásd az alábbi Jövőállóság c. 

szakaszt). Az IFD-tervezés kiterjedt alkalmazásáért a terv 2002-ben megkapta a 

„demonstrációs státus” elismerést a holland Lakásügyi, Területfejlesztési és Környezetügyi 

Minisztérium (Kísérleti Lakásügyi Irányító Bizottság) valamint a Gazdasági Minisztérium. 



 Logisztika 

A Martini kórház olyan ellátási modellt választott, amelyben az akut és a tervezhető ellátást 

egymástól elkülönítve kezelik, úgyhogy a két funkcióhoz tartozó logisztika optimalizálhatóvá 

vált. Az új épületek tervezésénél már érvényre juttatták azt az elgondolást, hogy a tervezhető 

ellátást (ez az összes kórházi ellátás körülbelül 85 %-a) mentesíteni lehet azoktól a 

megszakításoktól, amelyek együtt járhatnak az akut (sürgősségi) ellátással. Ez lehetővé tette 

az egymással szoros kölcsönhatásban levő kórházi osztályok horizontális és/vagy vertikális 

összekapcsolását. Az olyan nagyfokú egymásrautaltság esetén, mint a nem-tervezhető ellátás, 

ez a koncepció a sürgősségi liftben nyilvánul meg, amely vertikális kapcsolatot teremt a 

sürgősségi ellátás, a koronária-ellátás, a high-tech képalkotás, az intenzív ellátás, a 

szülőszobák, az égési osztály és a műtők között. Horizontálisan (a harmadik szinten 

elhelyezve) a műtőkomplexum, az intenzív ellátó egység és az égési osztály között van 

funkcionális összerendezettség. Az esetfelvételiszoba , ami a baleseti és sürgősségi ellátás 

belépési pontja, mátrix-struktúrában sürgősségi lifttel kapcsolódik a harmadik szinthez. A 

nem-tervezhető és sürgősségi esetek ilyen elrendezésének gyakorlati következménye az, hogy 

a sürgősségi-ellátás bejárata és a műtőblokk bejárata közötti távolság kevesebb, mint 30 

méter. A kórház sürgősségi részében a betegek felvétele, a tervezhető ellátást végző részben 

pedig a műtők kibocsátása az irányadó szempont. 

Minthogy állandóan nő az egynapos ellátás volumene, a betegek  rendszeren keresztül való 

áramlásában a fő meghatározó tényező az az ütem, amelyben a beteget a műtőből az egynapos 

ellátásba lehet átszállítani, a lábadozó részlegben való lehető legrövidebb tartózkodás után. 

Ezt úgy valósítják meg, hogy a lábadozó részleget és a nappali ápolási részlegeket térben egy 

„túlcsordulási” területtel kapcsolják össze. Ahogy az utókezelési egységbe kerülő betegek 

száma nő, a túlcsordulási terület is ebbe kapcsolódik be; ahogy azonban a nap előrehaladtával 

az utókezelési egység kiürül, viszont a nappali ápolási egység telítettebbé válik, úgy a 

túlcsordulási terület az itteni nyomást enyhíti. 

A kórházi osztályok is szakterületek  körül csoportosulnak, ugyanazt a helyet kapják a 

különböző épülettömbökben. Például a nőgyógyászattal és gyermekgyógyászattal kapcsolatos 

összes funkció az épületek második szintjén helyezkedik el a szülészet az A blokk második 

szintjén, a nőgyógyászati-szülészeti és gyermek-járóbeteg rendelés ugyanazon a szinten van 

az E épületben, míg az újszülött-osztály és az intenzív újszülött-ellátás pedig a G blokk 

második szintjén működik. 

A járóbeteg-rendelések az épületekben csoportba szervezetten vannak elhelyezve, úgyhogy az 

ugyanahhoz az egységhez vagy szakágazathoz tartozó rendelők térben is szomszédosak. Az 

az elgondolás áll e mögött, hogy a betegnek könnyű legyen a  szükséges járóbeteg-ellátásokat 

egyetlen kórházi látogatás keretében.felkeresni. A Martini kórház betegközpontúságának 

megőrzése érdekében az orvosoknak nincs saját irodájuk a járóbeteg-rendelőkben. 

 A jövőállóság 

Az új építési terv mögött meghúzódó filozófia az volt, hogy új, rugalmas, „jövőálló” kórház 

jöjjön létre, amely gyorsabban, jobban és gazdaságosabban képes alkalmazkodni az 

egészségügyi ellátás jövőbeli változásaihoz. 

 

6.2 ábra: Kórházi osztály átalakítása más funkcióra 



 

Forrás: Nem publikált terv - Építész Burger-Grunstra, , 2008, engedély alapján felhasználva. 

 

A nyolc új épülettömb közül hat szabványos egységekből épült fel. Ez az egységesség 

biztosítja, hogy ha a jövőben változnak a szükségletek, viszonylag könnyű lesz járóbeteg-

rendelőt létrehozni egy olyan térben, amelyet jelenleg kórházi osztály foglal el, vagy irodává 

alakítani egy meglevő járóbeteg-részleget (lásd 6.2 ábra). A fizikai infrastruktúrába fektetett 

beruházás felszámolása  - ahogy egészségügyi ellátási modellek változnak és az egészségügyi 

piac fejlődik - a kórháztervezés egyik különösen kényes kérdése, ezért az ebben az esetben 

választott egységes tervezés maximális rugalmasságot tesz lehetővé, ha szükségessé válik az 

ágyszám növelése vagy csökkentése. A külső bővítések építésének lehetősége számol azzal, 

hogy egyes klinikai funkciók idővel több teret igényelnek. 

Az osztályok szabványosítása azt is jelenti, hogy funkcionális használatukat nem szabja meg 

sem méretük, sem pedig az, hogy mely meghatározott részleghez „tartoznak”. Ennek az a 

következménye, hogy maguk az osztályok is rugalmasak: nagyságuk és elrendeződésük függ 

az egyes beteg-kategóriák létszámától, és nem az adott szakághoz való tartozásuk határozza 

meg ezt előre.  

A műtők kivételével, minden tér szétszerelhető rendszerfallal épült, amely magába foglal egy 

beépített közmű-aknát elektromos, adat- és orvosi gáz- csatlakozókkal. Az aknák maguk is 

flexibilis eszközökkel csatlakoznak a fölöttük lévő álmennyezetben vezetett elosztókhoz. 

Ezeket az elrendezéseket úgy tervezték meg, hogy a jelenlegi kialakítás lehetővé tegye a 

betegellátáshoz szükséges berendezés jövőbeli mennyiségi növelését. 



A kórháztervezés egyik legnagyobb kihívása az a belső feszültség, amely abból ered, hogy az 

egészségügyi szakma képviselőinek ismereteire és tudására kell hagyatkozni, akik számára 

nehéznek bizonyulhat, hogy pontos képet alkossanak a jövőbeli térszükségletekről. A 

tervezők és a klinikusok közötti kommunikáció ennélfogva létfontosságú. Az új Martini 

kórház esetében igen fontos volt – tekintettel a korábbi tervek radikális megváltoztatására – 

hogy az átfogó koncepcióban és az új jövőkép kommunikálásában a világosság és átláthatóság 

legyen a fő szempont. A nyolc blokk tervrajzának „egyszerűsége” előny volt ebből a 

szempontból éppúgy, mint a tervezhető és a nem-tervezhető ellátás közötti – mind 

funkcionális, mind pedig klinikai értelemben – világos megkülönböztetés. A 

kommunikációnak az volt a kulcsa, hogy ellenállt a részletek kiemelésére való kísértésnek, 

ehelyett inkább az egész struktúrát és az egyes részlegeknek abban elfoglalt helyét kellett 

magas színvonalon tárgyalni. 

Meg kell azoban jegyeznünk azt is, hogy a nagyon rugalmas építési tervnek negatív 

mellékhatásai is vannak. Noha bizalmat ébreszt, hogy a teret újra és újra át lehet rendezni, 

amikor és ahogyan szükséges, de azt a hozzáállást is bátorítja, hogy a használók bármikor 

kérhetnek változtatásokat. Nyilvánvalóan nem ez a helyzet az építés szakaszában, minthogy 

az építkezésnek meghatározott terv és menetrend szerint kell végbemennie, és a működési 

időszakban sem teljes mértékben kívánatos ez.  

A kórházakat olyan „ingatlannak” szokás tekinteni, amelyeknek a klinikai funkciótól 

eltekintve nincs értékük, de – legalábbis a Martini kórház esetében – most már nem ez a 

helyzet. A terek szabványossága következtében – ami az iroda célú létesítmények esetében 

rendes körülmények között alkalmazott méreteknek felel meg -, ingatlan-befektetők és -

fejlesztők is érdeklődést mutatnak az épületek más fajta tevékenységek szempontjából vett 

potenciális értéke és piacképessége iránt. A kórháznak van tehát egy alapértéke, ami teljesen 

független annak gyógyítási célú használatától.  

 A gyógyításnak kedvező épülettervezés 

Hollandiában az egészségügyi ellátórendszer a piaci orientációjú struktúrába való átmenet 

folyamatában van, amelyben a betegek tudatosan dönthetnek, hogy melyik kórházat részesítik 

előnyben. Ez a döntés részben az orvosi hírnéven és tapasztalaton alapul, de szerepet kap a 

hozzáférhetőség, a kényelem és a megfelelőség szempontja is. Az új Martini kórházat úgy 

tervezték, hogy képes ezeket a vonzó „extrákat” a betegek részére nyújtani. 

A gyógyító környezet megteremtése a betegek, a látogatók és a személyzet számára a kórház 

sikerének titka. Az új Martini kórház tervezői a gyógyító környezet nyolc lényegi szempontját 

határozták meg, és az új kórházban mind a nyolcat igyekeztek megvalósítani:  

 a stressz és a bizonytalanság-érzet enyhítése; 

 a természetes megvilágítás (beleértve a napkeltét és –nyugtát), valamint kilátás a 

természetre; 

 a zajcsökkentés; 

 a belső környezet (színek és építészeti jellemzők); 

 könnyű térbeli térbeli tájékozódás; 

 a betegek biztonsága; 

 a család, mint „partner” kezelése; 

 olyan témák, mint a természet, sport és művészet – amit a holland Természeti Alappal, 

a groningeni futballklubbal és a helyi múzeummal együttműködve alakítottak ki. 



Az alábbi szakaszokban néhány szemléltető példát mutatunk be arról, hogyan öltöttek testet 

ezek a szempontok a kórház építészeti tervében. 

 

 A stressz és a bizonytalanság-érzet enyhítése 

A kórházba való megérkezés, még a recepciónál való bejelentkezés előtt, kellemetlen élmény 

lehet és gyakori az aggodalom az időben való érkezéssel, a pakolóhely kereséssel és az A-ból 

a B-be való sikeres eljutással kapcsolatban. Ha odafigyelünk ezekre a részletekre, segíthetünk 

a betegeknek abban, hogy oldott és jó hangulatban érkezzenek.  

A Martini kórház új parkolóját úgy tervezték, hogy jól megvilágított épület legyen jól 

felismerhető be- és kijárattal, és mindenütt egyértelműen útbaigazító jelzéssel. A parkolót 

műalkotásokkal díszített gyalogoshíd köti össze a fő recepcióval. A mozgáskorlátozott 

betegeknek a kórház golfkocsikat bocsát rendelkezésre az út megkönnyítése céljából, de a 

gépkocsival érkező betegek külön leállósávon is elérhetik a főbejáratot. Sűrű a közösségi 

közlekedés, a buszmegálló éppen a főbejárattal szemben van. A gyalogosan megteendő 

távolságokat drasztikusan csökkentették a régi kórházi épületek elrendezéséhez képest, és 

szükség esetén személyzet áll rendelkezésre, hogy a beteget elkísérjék az épület megfelelő 

részébe. 

  

 Természetes megvilágítás (napkelte és napnyugta) és kilátás a természetre 

Az új kórház 30 %-kal több természetes megvilágítást enged beáramlani a hagyományos 

kialakításhoz képest, sőt az egyes betegcsoportokat a kórházon belül a nap járását is 

figyelembe véve helyezték el. Például a kardiológiai betegek, akik gyakran a leginkább 

depressziós és szorongó betegek közé tartoznak, a kórház keleti oldalán kaptak helyet, 

ahonnan láthatják a napfelkeltét és maximális természetes megvilágítást élvezhetnek. A 

kórház nyugati oldalán az építész elhelyezett egy igen alacsony ablakot is, amely a lehető 

legjobban megnöveli a nap végén behatoló fénymennyiséget és erőteljesebb vizuális 

kapcsolatra ad lehetőséget a környezettel. 

 

Zajcsökkentés 

A kórházi környezetben számos zajforrás van, amely idegesítheti vagy zavarhatja a betegeket 

és a személyzetet. Az ilyen zavaró zajok lehető legkisebbre történő csökkentése előnyös a 

betegeknek a kezeléstől a felépülésig. Az új Martini kórház esetében a tervezőknek el kellett 

fogadniuk, hogy a kórház nyugati oldala mentén forgalmas út húzódik. A forgalmi zaj 

kiszűrése érdekében az építészeti terv „kétrétegű” homlokzatot alkalmazott erre az oldalra. A 

járóbeteg-részlegben a rendszerfalat megerősítették a zaj minimálisra csökkentése céljából, 

hogy el lehessen kerülni az olyan helyzeteket, amikor a betegek hallják a szomszédos 

rendelőben folyó beszélgetést. 

  

A belső környezet (színek és építészeti jellemzők)  

A kórház a Peter Struycken holland színtervező és képzőművész által tervezett színrendszert 

alkalmazza. Az eredeti, 48 színt tartalmazó palettából Bart Vos belsőépítész úgy választott ki 

18-at, hogy nyugodt, oldott, harmonikus látványkörnyezetet teremtsen. Struycken már 

jelentős tapasztalatot szerzett színrendszerek kidolgozásában különböző intézményeknek 

(beleértve a groningeni múzeumot és a rotterdami „De Schie” börtönt). A Martini kórház 

esetében a színrendszert az említett belsőépítész ültette át gyakorlati alkalmazássá. 



 

Térbeli tájékozódás 

A betegek és a látogatók nagyra értékelik, ha mindig pontosan tudják hol is vannak a 

kórházban, és hogyan igazodjanak el benne. Ennek érdekében az épületekben állandó 

tájékozódási pontok és egy jól szervezett struktúra van, a biztonság és megbízhatóság 

érzetének erősítésére. A legfontosabb azonban a látvány különbözősége mindenütt az 

épületben, de különösen a két kiemelkedő pontot összekötő főútvonalon. Az épület alakzatai, 

a cikk-cakkos és ívelt forma valamint a különböző homlokzati burkolóanyagok jól 

megkülönböztethető külső tereket alkotnak. Az egyértelmű jelölés és utak a személyzet 

számára is megkönnyíti a betegek és a látogatók útbaigazítását, és abban is segítenek, hogy a 

betegek időben érkezzenek a vizsgálatokra. Továbbá a Martini kórház kiterjedten alkalmaz 

műtárgyakat az épületelemek helyének megjelölésére. 

 

A betegek biztonsága 

A kórházi osztályokon tartózkodó betegek biztonságát különböző módszerekkel valósítják 

meg. Az egyes épülettömbökben levő ápolási osztályon összesen 32 ágy van. Nyolc szoba 

egyágyas (ebből kettőben működik túlnyomásos rendszer), négy kétágyas, további négy szoba 

pedig négyágyas. Noha az utóbbi időkben számos európai országban inkább egyágyas 

szobákat építenek, a Martini kórház betegei számára diagnózisuk alapján jelölnek ki szobát. 

Ha a betegnek fertőzés ellen kiemelt védelemre van szüksége, vagy ha ő maga lehet fertőzés 

forrása, akkor egyágyas szobában ápolják. A Martini kórház tervezőinek az volt a véleménye, 

hogy sok betegnek – akik  viszonylag egyszerű eljárásokon esnek át – nincs erre szüksége, 

ezért két- vagy négyágyas szobákban is elhelyezhetők. Feltételezték továbbá, hogy sok beteg 

kedveli a négyágyas környezetet társasági szempontból és biztonsága érdekében. Ráadásul az 

egyágyas kórházi szobák esetében több személyzetre lehet szükség. A jövő piacorientált 

rendszerében az idő fogja megmutatni, hogy a biztosítók hajlandók-e egyágyas szobát kínálni 

betegeiknek, de ebben az esetben az osztály könnyen átalakítható lesz úgy, hogy csupa 

egyágyas szobából álljon.  

Minden betegszobát mosdóval láttak el, amelyet úgy helyeztek el, hogy a személyzetet 

kézmosásra ösztönözze a betegekkel való érintkezés előtt és után. A nővérpultot az osztályok 

közepén helyezték, hogy megfelelő egyensúly alakuljon a biztonság (rövid távolság a 

betegágyakig) és a személyzet által megteendő út rövidítése között. 

A műtőket ún. 2T (kétféle hőmérséklet) plénummal szerelték fel. Ez a 2,80 m x 2,80 m-es 

plénum nem csak a beteg és a sebész, hanem az asszisztens és a steril műszereket tartó asztal 

számára is biztosítja a tiszta teret. A steril eszközök plénum alatt való elhelyezése műszakilag 

magas színvonalú megoldást képvisel, és – mivel a plénum két különböző hőmérsékleti 

zónából áll – optimális lamináris leszálló áramlás kialakulását teszi lehetővé.  

 A Martini kórház égési sérülteket kezelő osztálya is két részre van osztva: egy magas 

függőségi szintű/intenzív ellátás és egy közepes függőségi szintű/járóbeteg-ellátás. A magas 

függőségű egységhez sürgősségi lift kapcsolódik, hogy az ambulanciától az osztályig vezető 

út a lehető legrövidebb legyen. Az égési osztályon az égési sérültek számára külön műtő áll 

rendelkezésre. Az égési osztályon az intenzív szobákban fekvő betegek úgy juthatnak el a 

műtőbe, hogy mindvégig az osztály zárt térében maradnak. 

  

A család, mint „partner” 



A beteg felépülését nem csak kezelése és az a környezet határozza meg, amelyben kezelik, 

hanem a család és a barátok odaadása is. A legtöbb kórházban kevés hely áll a betegek 

rendelkezésére, hogy családjukkal magánjelleggel érintkezzenek. Az új Martini kórház 

különböző eszközökkel kísérelte meg kezelni ezt a problémát. A betegek családtagjaikkal 

vagy barátaikkal együtt szép idő esetén kimehetnek a gyógykertbe, vagy végigsétálhatnak a 

kórház telkéhez közel levő Piccardhof természeti területen. Ezt a kerekes székkel is könnyen 

megtehető sétát a Holland Természeti Alappal közösen dolgozták ki. Az új kórház ötödik 

szintjén az elsőligás FC Groningen jóvoltából tetőtéri kilátó épült, úgyhogy a helyi 

futballcsapat (FC Groningen) szurkolói nézhetik a mérkőzéseket. Ez szórakozást nyújt a 

nézőknek, és spontán kapcsolatteremtést tesz lehetővé másokkal.  

 

Természet, művészet és sport 

2004-ben a holland Egészségügyi Tanács (nemzeti tanácsadó testület) jelentést tett közzé 

„Természet és Egészség: a természet befolyása a társasi, mentális és testi jól-létre” címmel. A 

jelentés arra a következetésre jutott, hogy a természet látványa hasznos a műtét után lábadozó 

betegek számára. Ez a szemlélet erőteljesen befolyásolta azt a döntést, hogy kertet hozzanak 

létre a Martini kórház területén, és lehetőséget adjanak a betegek számára a kórház közelében 

lévő természeti környezetben való sétára. 

A művészet is is fontos eleme az új Martini kórháznak. A groningeni múzeum kurátora 

művészeti tervet dolgozott ki az intézet számára, néhány állandó tárggyal és szoborral az 

épületben, továbbá helyi művészek időszaki kiállításaival a főfolyosókon. Még a liftekben is 

műalkotásokat helyeznek el. A művészeti alkotásokat éppúgy felhasználják az örömszerzés, 

mint a tájékozódás céljára. 

A kórház szorosan együttműködik a helyi elsőligás futballklubbal (az FC Groningen-nel), 

azáltal, hogy közösségi területeket nyújt a betegeknek és a látogatóknak sportesemények 

közös nézésére, mint már említettük. A futballjátékosok is rendszeresen felkeresik a 

gyermekgyógyászati osztályokat és az égési sérültek egységét, szórakozást nyújtva – többek 

között – a gyerekeknek. 

Energia 

Az új Martini kórház építészeti terve célul tűzte ki, hogy ez a kórház Hollandia egyik 

leginkább energia-hatékony kórháza legyen. A meglévő épületeket felújították, hogy a 

korábban felhasznált energiamennyiség 40-45 %-át meg lehessen takarítani. 

 A Martini kórház új épületei a három legjobb energia-teljesítményű hollandiai kórház között 

szerepelnek. Ezt a geotermikus tárolási rendszerrel és az épület kéthéjas homlokzati 

szerkezetével érték el. Az épülettel összefüggő energia-fogyasztás körülbelül 650 MJ/nm 

elsődleges energia, tehát 18%-kal van az országos energia-hatékonysági előírás alatt. A 

folyamattal összefüggő energia-hatékonyság várhatóan hasonló szintű lesz. 

Megbeszélés 

A beruházásokba fektetett tőke jövőbeli értékének vizsgálatakor rendszerint becslés készül a 

beruházás gazdasági, műszaki és funkcionális élettartamáról. A kórházi ágazatban összegyűlt 

tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran nem a gazdasági és műszaki élettartam a kulcskérdés – 

az infrastruktúra és a berendezések lehetnek technikailag épek és lehet pénzügyi értékük is – 

de az új funkcionális igények esetleg cserét vagy radikális változást kívánnak. Ez a szempont 

az elsődleges oka annak, hogy az új Martini kórház megépítésénél az IFD-rendszert 

alkalmazták, úgyhogy az épületek – és a bennük levő felszerelések – sokkal hosszabb ideig 



megfelelhessenek a funkcionális igényeknek, mint a hagyományos technikákkal megépített 

épületek. Az IFD-rendszert lényegében olyan eszköznek tekintik, amellyel áthidalható a 

várakozásokban mutatkozó – és az időben egyre táguló – szakadék a meglévő struktúra és az 

új orvosi igények között, ahogy a technológia, az ellátási modellek és a munkaerő-képzés 

fejlődnek. Az volt a cél, hogy olyan kórházat építsenek, amely a távoli jövőben is megfelel 

majd az igénybe vevők szükségleteknek. 

2005 óta Hollandiában jelentős mértékben átalakult a kórházi kezelések finanszírozási 

rendszere és az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatos eljárás. Míg régebben a betegek 

elhelyezési költségeit rendszerint „beleértették” az ellátásért (az egészségbiztosítól által) 

fizetett térítési díjakba, a most bevezetett rendszer előírja a kórház-igazgatóságnak, hogy 

teljes mértékben vegyék figyelembe az ingatlanfejlesztéssel összefüggő költségeket és 

kockázatokat. Továbbra is az a helyzet, hogy új kórházi épületet a nemzeti hatóságok által 

kiadandó engedélyek megszerzése után lehet építeni, de a beruházási költségeket azután 

beépítik az ellátásokért felszámított térítési összegbe (Maarse & Normand 2009; Bjǿrberg & 

Verweij 2009).  

 Az egészségügyi finanszírozási rendszer átalakítása még folyamatban van, de az átalakítás 

lényege a diagnózis-kezelés kombinációk (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC) 

alkalmazása. A DBC-rendszer hasonló a homogén betegségcsoportok (HBCs) rendszeréhez, 

noha van néhány jelentős eltérés is; ezek közül leginkább figyelemreméltó, hogy a DBC-ket 

szakorvos kódolja a kezelés befejezésekor, míg a HBCs-ket nem-orvos szakemberek 

határozzák meg. A tőkeköltségeket (beleértve a kamatokat, az értékcsökkenést, a karbantartást 

és a felújítást) a DBC-rendszerben beszámítják, ami azt jelenti, hogy a kórházakba való 

befektetés most kockázatosabb tevékenység, mint amilyen Hollandiában korábban volt. Mivel 

a DBC-értékek jókora részéről alkudozni lehet a biztosítókkal, és a tőke, mint összetevő is 

része a DBC-nek, ebből következik, hogy a kórházaknak sokkal nagyobb figyelmet kell 

fordítaniuk a tőkeköltségekre. Ha az éves forgalom csökken, az állandó költségek pedig 

változatlanok maradnak, akkor nehézzé válhat a DBC befektetési elemének finanszírozása. 

Következtetések 

A hollandiai kórházaknak sokkal nagyobb gondot kell fordítaniuk annak eldöntésére, hogy 

mikor, miért és hogyan fektessenek be beruházásokba. A valamikor népszerű kívánság, hogy 

akkorát építsünk, amekkorát csak lehet, utat kell engedjen annak a felismerésnek, hogy az 

épületet a szervezet szükségleteire kell optimalizálni, a szükséglet pedig azoknak az 

eljárásoknak (kezeléseknek, műtéteknek stb.) számától függ, amelyeket az épület évente be 

tud fogadni. Ebben rejlik a kockázati elem az új Martini kórház számára: egyrészt most már 

„eladható” épülete van, amely rugalmasan meg tud felelni a kereslet jövőbeli változásainak, 

és amely szükség esetén más célokra is felhasználható, másrészt viszont a nagy beruházás 

viszonylag magas az éves állandó költséget jelent egy olyan épülethez képest, amelynek 

eredeti befektetését már jórészt leírták. 

A többi kérdésre a jövő ad majd választ. Nem világos még, hogy a kormány valóban hagyja-e, 

hogy a kórházi szervezetek magukra vállalják a beruházásokkal kapcsolatos döntésekhez 

társuló teljes kockázatot, vagy fenntart-e magának valamilyen szerepet a döntéshozatalban. 

Most, amikor a kórházak versenyezhetnek egymással abban, milyen díjakat számítanak fel az 

ellátásokért – beleértve a beruházáshoz kapcsolódó összetevőt is – hogyan fogják a biztosítók 

értékelni a kórházak szolgáltatásait? Feltételezve a betegek állapotában jelentkező 

kimenetelek viszonylagos egyenlőségét, a biztosítók a környezet minőségét és a „betegek 

tapasztalatait” veszik-e figyelembe, vagy pedig a legalacsonyabb költség lesz az elsődleges 

tényező annak eldöntésekor, hogy melyik kórházzal szerződjenek? A fentiekhez hasonló 

kérdésekre születő válaszoknak jelentős hatásuk lesz annak eldöntésére, életképes lesz-e az új 



Martini kórház, és ezek a válaszok befolyásolják majd a kórházi szolgáltatások jövőbeli 

irányát is. 
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7. fejezet 

Az egészségügyi létesítmények stratégiai tervezése Észak-

Írországban 
John Cole 

 Bevezetés 

Ez az esettanulmány az észak-írországi egészségügyi ellátás stratégiai áttekintésére válaszul 

adott tervezési folyamatot mutatja be,amely a szükséges egészségügyi és szociális ellátó 

létesítmények elhelyezésére és típusára összpontosul. Az itt tárgyalt stratégiai tervezési 

folyamat sok éven és számos kormányzati változáson keresztül fejlődött és csiszolódott. 

Tekintettel az egészségügyi ellátások keresletének illetve kínálatának változási ütemére, az 

ellátás helyzetét rendszeresen felülvizsgálják, hogy biztosítani tudják a rendszer jövőbeli 

célszerűségét és eredményességét. 

Szükség van jövőképre  

Napjainkban szinte általános az a felismerés, milyen nagymértékben járulhat hozzá a gyógyító 

környezet (a kiváló minőségű építészeti tervezés révén) a betegek tapasztalatainak és 

gyógyulási eredményeinek javításához. A kiváló minőségű közösségi infrastruktúrába – 

például az egészségügyi épületekbe – fektetett beruházás döntő szerepet játszhat a közösségek 

és környezetük regenerálásában, fejlesztésében vagy fenntartásában. A kiváló minőségű 

környezet kialakítását egyre inkább alapkövetelménynek tekintik minden egészségügyi 

létesítménynél. Ez az esettanulmány azonban a mellett is érvel, , hogy mindezt szélesebb 

stratégiai tervezési összefüggésekben kell megvalósítani. Az egészségügyi létesítmények 

tervezésében alapvetően fontos, hogy az egyes létesítmények elhelyezkedése, formája, 

klinikai profilja és kapacitása azon alapuljon, hogy mindent egybevéve hogyan járulnak hozzá 

világosan tagolt, az egészségi kimenetek optimalizálására tervezett ellátási modell 

megvalósításához.  

 

A most épülő épületek fizikai élettartama és használata alatt az egészségpolitika, a gyakorlat, 

a technológiai fejlődés, a demográfiai trendek, az epidemiológiai fejlemények és a 

közvélemény várakozásai sok-sok változáson mennek majd keresztül. Az egészségügyi 

létesítmények stratégiai tervezéséért felelős személyeknek úgy kell tervezniük, hogy – 

amennyire csak lehetséges – figyelembe vegyék a szükségletek változását és az 

egészségpolitika alakulását mind rövid, mind pedig hosszabb távon. Ehhez szükség van a 

jövőkép világos megfogalmazására. Az alábbi két tervezési horizontot kell figyelembe venni: 

 Meg kell felelni olyan rövid- és középtávra egyértelműen meghatározott 

tervezési követelményeknek, amelyek megfelelő statisztikai elemzésen, 

valamint az ellátásbeli változások és viszonylag jól körülhatárolt, kialakulóban 

levő ellátási modellek 5-10 évre történő előrejelzésén alapulnak.  Sajnos 

gyakran még ezt a rövidebb időhorizontot sem kezelik megfelelően, és jelentős 

számú fejlesztés inkább hátra tekint, semmint a jövő ellátási modelljére, és 

hajlamos olyan jelenleg divatos tervezési megoldásokat másolni, amelyek az 

elhelyezés, a forma, elrendezés és kapacitás szempontjából már elavultak. 

 Meg kell felelni a közép-hosszú távra érvényes általánosabb tervezési 

követelményeknek olyan rugalmas tervezési megoldások alkalmazásával, 

amelyek az egészségügyi ellátás jövőbeli mintázatával kapcsolatban sokkal 



kevésbé szilárd tudásra és merészebb feltevésekre épülnek. Ezt sokkal 

nehezebb megvalósítani, és csak ritkán sikerül megfelelően végrehajtani. 

 

Az egészségügyi létesítmények tervezőinek fejében ki kell alakulnia valamilyen 

elképzelésnek arról, hogyan érhetik el e létesítmények megfelelő rugalmasságát és 

alkalmazkodóképességét, hogy megfeleljenek a szükségletek és az ellátási gyakorlat 

változásainak, sőt esetleg – hosszabb távon – az egészségügyön kívüli alternatív használatra is 

alkalmasak legyenek. Az egyik gondolkodásmód szerint nem is lehet megbirkózni a várható 

változások ütemével, ezért valamiféle „egyszer használható” megközelítést kell alkalmazni 

azzal, hogy olcsó, rövid élettartamú, „eldobható” épületeket tervezünk. Számos ellenvetés 

merül fel ezzel, mint lehetséges alternatívával szemben: 

 a környezet-minősége, amit ezzel a megközelítési móddal lehet megteremteni; 

 az a tény, hogy rövid élettartamú ideiglenes épületek a szándékoltnál gyakran 

sokkal hosszabb ideig maradnak üzemben, pénzügyi problémák miatt; 

 az a tény, hogy a rövid élettartamra szánt épületek megépítése sokszor 

majdnem ugyanannyiba kerül, mint az állandó létesítményeké; 

 a súlyos konfliktus e felfogás és a fenntartható fejlődés fontossága között. 

 

Akárhogyan közelítjük is meg ezt a kérdést, világos, hogy megfelelően kialakított stratégiára 

van szükség, ha maximálissá akarjuk tenni a jelenlegi beruházási javaslatokból származó 

hosszabb távú előnyöket. Egy ilyen stratégia előállításához nagyon világosan fel kell vázolni 

két, egymással összefüggő jövőképet. 

 

Közülük az első – az ellátási jövőkép – a szükségletek¸ illetve a kielégítésükre alkalmas 

modellek meghatározásának legfontosabb építőeleme.  Az ellátási jövőkép világos 

megfogalmazása nélkül a stratégiai beruházás-tervezés minden további fejlődése lehetetlen. A 

második követelmény egyfajta építészeti-tervezési jövőkép, amelynek fel kell mutatnia azokat 

az épület-tervezési alapelveket, amelyek alapján megválaszolhatók a szolgáltatási 

szükségletek, beleértve azok jövőbeli változásával kapcsolatos bizonytalanság kezelésének 

képességét. 

 

Az ellátásról szóló jövőképnek az alábbiakat kell megfogalmaznia: 

 általánosan elfogadott ellátási modellt, amely tükrözi a demográfiában, az 

epidemiológiában, a keresletben, az ellátási modellekben, a klinikai praxisban, 

a technológiában, a szolgáltatások fejlődésében, a politikai 

gondolkodásmódban és a fogyasztói várakozásokban előre jelzett változásokat. 

 stratégiai tőke-beruházási programot, amely teljes mértékben tükrözi ezt a 

modellt, és a létesítmények integrált rendszerének létrehozására irányul, 

beleértve a szolgáltatások helyes kombinációját és mennyiségi meghatározását 

a megfelelő helyszíneken, hogy a lehető legjobban lehessen kielégíteni az 

ellátott lakosság egészségügyi szükségleteit;  

 gondosan kidolgozott ellenőrzési eljárást, annak biztosítása céljából, hogy az 

ellátási jövőkép időszerű maradjon és szükség szerint felülvizsgálatra kerüljön, 

hogy tükrözze a szolgáltatások keresletében és kínálatában az építés folyamán 

és a működési élettartam alatt bekövetkező változásokat. 

  

 Építészeti- tervezési jövőképnek pedig a következőket kell tartalmaznia: 

 olyan általános és specifikus funkcionális minőségi célokat, amelyek 

felismerik azt a jelentős – és a jobb egészségi kimenetelekkel mérhető – 



hozzájárulást, amelyet az építészeti tervezés nyújthat a gyógyítás 

környezetének megteremtésével; 

 a rugalmasság „beépítésének” előmozdítására irányuló stratégiát, amely 

rugalmasság engedi az egészségügyi kereslet és használat változásait, sőt – ha 

ésszerű – idővel akár az egészségügyön kívüli használatra való átállást is.  

 olyan tervezési alapelveket, amelyek biztosítják, hogy az egészségügyi 

létesítmények a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljanak a tágabb épített 

környezet minőségéhez, erősítsék és gazdagítsák a szélesebb körű közösségi 

elkötelezettséget és fejlesztést 

 a teljes élettartamra, nem pedig csupán az induló beruházási költségekre 

összpontosuló figyelmet, miközben arról is gondoskodni kell, hogy a tervezés 

kívánatos minősége és a tágabb környezeti, társadalmi és gazdasági 

fenntarthatósághoz való hozzájárulás ténylegesen megvalósuljon.  

Stratégiai ésszerűsítés Észak-Írországban  

Észak-Írország lakossága körülbelül 1,7 millió, majdnem 50 %-uk Belfasttól, a fővárostól 

kevesebb, mint 40 percnyi utazási távolságra lakik. Az egészségügyi ellátásra Észak-

Írországban jelenleg ható szorító erők hasonlóak a Nyugat-Európa számos más területén 

tapasztaltakhoz. Észak-Írországban az egészségügyi ellátásnak a következő problémákkal kell 

szembenéznie:  

 az ellátás iránti kereslet folyamatos növekedése;  

 jelentős növekedés a sürgősségi felvételek számában, aminek következtében a 

tervezhető műveleteket későbbre kell halasztani; 

 az akut kórházakból való elbocsátás késedelme, elegendő – áthelyezésre vagy 

rehabilitációra alkalmas – közösségi férőhely híján;  

 sok kórházi ágyat krónikus betegek foglalnak el, ideértve – de nem kizárólag – 

az idős embereket, akik időről-időre felvételre kerülnek a kórházba állapotuk 

stabilizálása érdekében  

 hosszú várólisták alakultak ki az alapellátásból kórházi járóbeteg-ellátásba, 

diagnosztikai vizsgálatra, tervezhető műtétre és egyéb kezelésre beutaltak 

körében; 

 nehézségek merülnek fel a klinikai és ápolói munkaerő toborzásával 

kapcsolatban, ideértve a munkaidőre vonatkozó EU-irányelvet is; 

 a kiváló minőségű komplex ellátás egyre inkább fenntarthatatlanná válik a 

kisebb kórházakban; 

 elöregedő állóeszköz-állomány; 

 túlzsúfolt baleseti és sürgősségi részlegek, gyakran azért, mert a betegek 

beutaló nélkül keresik fel a kórházat; 

 nem teljes az alapellátás illetve az akut szektorok közötti integráció; 

 a rendelkezésre álló beruházások nagy többsége az akut szektorra 

összpontosul, a közösségi szektor rovására; 

 a megfizethetőségi kényszernek való megfelelés. 

Ezek a nehézségek – akár a kapacitások elégtelensége, akár a rendelkezésre álló kapacitások 

célszerűtlen felhasználása tekintetében – jelentősek, noha a kórházi ágyakkal való ellátottság 

szintje a lakosság számához képest viszonylag magas Észak-Írországban .  

  

Az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Minisztérium (DHSSPS) viseli az átfogó 

felelősséget Észak-Írországban az egészségügyi és szociális ellátások szervezéséért és 

nyújtásáért. A rendszer egyik jelentős előnye ebben az összefüggésben, az Egyesült Királyság 



többi részében bevezetett rendszerhez képest, hogy mind az egészségügyi, mind pedig a 

szociális ellátás egyetlen szerv hatáskörébe tartozik.  

 A régi modell 

Az egészségügyi és szociális ellátás létesítményeinek megközelítőleg 98 %-a köztulajdonban 

van, és azokat a közszféra közvetlenül finanszírozza. 

2007 áprilisáig ezeket az ellátásokat 17 egészségügyi és szociális ellátó alap (szolgáltató 

szervezet) nyújtotta az alábbi összetételben: 

 6 akut kórházi tröszt; 

 6 közösségi tröszt; 

 5 vegyes akut és közösségi tröszt. 

 

A trösztök, mint a DHSSPS szervei együttműködtek egymással az ellátás teljesítésében, de 

egyébként, mint elkülönült közületi szervek működtek, mindegyik saját feladatkörrel és 

célokkal. Ez a szervezeti modell, amelyben a trösztök jelentős többsége vagy az akut, vagy 

pedig az alap- és közösségi ellátás valamelyikéért (de nem mindkettőért) viselt felelősséget, 

nem tette optimálissá ezeknek az ellátásoknak az integrálását. Az akut vagy vegyes ellátást 

nyújtó trösztök kezelésében 18 kórház működött, mindegyik az akut ellátások valamilyen 

skáláját kínálta, de jelentős eltérések voltak a méretben, a klinikai tapasztalatban, a 

létesítmények minőségében és a klinikai tevékenység szintjében. A kórházi beutalások 

többségét –a baleseti és sürgősségi osztályokon beutaló nélkül jelentkező betegekét kivéve– 

háziorvosok rendelték el, akik rendszerint viszonylag kicsiny helyi egészségügyi 

központokban, vagy magánrendelőkben dolgoznak. Magas szinten szakosított ellátást főleg a 

két legnagyobb oktatókórház nyújt, mindkettő Belfastban. 

 

Az önkéntes szektor közösségi bázisú szervezetei jelentős szerepet játszanak a segítő 

szolgáltatások széles körében. Ezek rendszerint támogatást az NHS-től kapnak. 

 

Mint az alábbi szakaszban leírjuk, a trösztöket 2007. áprilisban jelentős mértékben 

átszervezték – egy szélesebb körű ésszerűsítési program részeként – hogy előmozdítsák az új 

stratégia megvalósítását. 

Az új modell 

Az észak-írországi egészségügyi ellátásról az utóbbi években egész sor áttekintő tanulmány 

készült, amelyek arra a következtetésre jutottak, hogy jelentős változtatásra van szükség mind 

a jelenlegi szervezeti struktúrákban, mind az ellátások szerkezetében. Ebben az 

összefüggésben külön-külön felmérések készültek az alapellátásról, az akut ellátásról, az 

egészségügyi ellátás 20 éves kitekintésű, az egész régiót felölelő stratégiájáról. Azonban a 

kulcsfontosságú tanulmány, amely összekapcsolta az ellátási modellt a beruházási 

programmal, „Az ellátás javítása: a kórházak korszerűsítése és a struktúrák reformja” 

(Delivering better services: Modernizing hospitals and reforming structures (DHSSPS 2002)) 

() című dokumentum volt. Ebben felismerték, hogy komolyan át kell gondolni az „önálló akut 

kórház, mint a klinikai és kapcsolódó ellátások fő szolgáltatója” koncepciót.   A dokumentum 

szerint a stratégiai beruházási program nem irányulhat többé főleg az akut ellátó szektorra, 

hanem inkább arra kell törekednie, hogy a létesítmények integrált folyamatosságát teremtse 

meg, az otthoni ellátástól az alap-, közösségi, szubakut/csökkentett intenzitású kórházi ellátást 

nyújtó létesítményeken át az akut létesítményekig, mindegyik strukturált hálózatok 

támogatásával (lásd 7.1 szövegdoboz). 

  



A jövőbeli egészségügyi szolgáltatásokról kialakulóban lévő konszenzusnak két fő 

összetevője volt: a közösségen belüli ellátások erősítése, és a komplex ellátások 

koncentrálása.  

 

7.1 szövegdoboz: Az észak-írországi egészségügyi ellátás vizsgálatának főbb 

következtetései 

 „A betegellátást leghelyesebb olyan rendszerként felfogni, amelyben az akut epizód csak 
az események egyike a fokozatos, és – ideális esetben – folytonos ellátási mintázatban.”  

 „Vonzó számunkra a virtuális kórház, vagy a falak nélküli kórház koncepciója.” 

 „Céljaink közé tartozik, hogy az akut kórházon kívül tartsuk azokat a betegeket, akiknek 
nem kellene, vagy nem szükséges ott lenniük.” 

 „Leáldozott az olyan önálló intézmények napja, amelyek mindent saját erőforrásaikból 
igyekeznek elvégezni, és a tágabb rendszertől elszigetelten működnek.”  

Forrás: DHSSPS 2002. 

 

Emelt szintű ellátások fejlesztése a közösségen belül 

Ezek közül a legelső és a legjelentősebb a kevéssé specializált tevékenységek decentralizálása 

a nagyobb akut központoktól a közösségi bázisú létesítmények irányába. Ennek az 

elmozdulásnak az egyik fő hajtóereje az a törekvés, hogy javuljon a hozzáférés a korai 

diagnózishoz és a preventív terápiákhoz, ily módon csökkentve a kórházi ápolás 

szükségességét. 

 

Az elképzelés szerint sok beteg tudja majd felkeresni a közösségi bázisú egészségügyi 

központokat járóbeteg-rendelés és egész sor olyan diagnosztikai vizsgálat, valamint kezelés 

céljából, amelyek e tanulmány írásának idején csak az akut kórházakban voltak elérhetőek, és 

amelyekre hosszú ideig kellett várakozni. 

Ebbe jelentős számú „kinyúló” ellátás áttelepítése is beletartozik a kórházaktól a közösségi 

létesítményekhez. Ezt a megközelítési módot megkönnyíti az információ- és kommunikációs 

technológia (ICT) és az adatátvitel gyors fejlődése, valamint egyre több alapellátó orvos 

érdekeltsége abban, hogy nagyobb jártasságot szerezzen meghatározott szakellátások kórházi 

környezeten kívüli elvégzésében. Ide tartoznak jelenleg olyan szakágak, mint az ortopédia, a 

diaetológia és a bőrgyógyászat.  

 

Egyre inkább felismerésre kerül az is, hogy az akut kórházakra nehezedő nyomás jelentős 

részét az okozza, hogy az ágyak magas arányát olyan krónikus betegek foglalják el, akiket 

állapotuk stabilizálása céljából vesznek fel ismételten a kórházba, miután az kezelhetetlenné 

válik. Az új eljárásokkal – beleértve a technikára épülő otthoni felügyeleti rendszereket – 

folytatott kísérletek igazolták, hogy jelentős előnyöket hoz mind az életminőség, mind pedig 

az egészségügyi erőforrások összes ráfordítása tekintetében, ha a krónikus betegek közösségi 

létesítményekben végzett kezelése még inkább középpontba kerül, megelőzve így a 

célszerűtlen kórházi beutalásokat és a vissza-visszatérő felvételeket.  

 

Továbbá, az egészségért és a jól-létért viselt személyes felelősség fontosságára összpontosuló 

figyelem az olyan, nem-specifikusan egészségügyi beavatkozások jelentőségét is 

hangsúlyozta, amelyeket közösségi létesítményekben lehet nyújtani. Ezek célja az életmód, a 

fizikai fittség és a táplálkozás javítása; az oktatás és tájékoztatás a krónikus betegségek és 

egyéb állapotok kezeléséről, beleértve a közösségi támogató csoportokban való részvétel 

lehetőségét; és a közösség tagjainak támogatását olyan stresszkeltő problémák kezelésében, 

mint a pénzügyi, lakás- és foglalkoztatási gondok, amelyek közvetlenül vagy közvetve 

egészségi  problémákat okozhatnak. 



 

Azt is felismerték, hogy a közösségi szolgáltatások jórészét egymástól elszigetelve, 

különböző létesítményekben és helyiségekben végzik, emiatt egyrészt nehezebb a betegeknek 

a szolgáltatások igénybevétele, másrészt pedig ez a működési mód akadályozza azon előnyök 

kihasználását, amelyek elérhetők lennének, ha a különböző szolgáltatási ágazatok 

együttműködnének abban, hogy teljes mértékben integrált, betegközpontú 

szolgáltatáscsomagot nyújtsanak. 

 

Az elemzések felismerték az új ellátási modellek szükségességét, és annak jelentőségét, hogy 

a teljes rendszerre vonatkozóan felül kell vizsgálni  a betegutakat. Hangsúlyozták továbbá az 

új típusú közösségi létesítmények szükségességét, amelyek célja a szolgáltatások 

integrálásának elősegítése.  

 

Az egészségügyi reform által a fenti kérdésekre adott válaszok egyik fontos eleme az 

„Integrált Klinikai Állapot-felmérési és Kezelési Szolgálat” (ICATS) elnevezésű 

kezdeményezés kidolgozása volt, amely újjáalakította az ellátásokhoz való hozzáférés módját. 

Az ICATS annak biztosítására törekszik, hogy a jövőben a betegek az ellátási útvonal 

legmegfelelőbb lépcsőjére kerüljenek. Ezt a szolgáltatást integrált multidiszciplináris 

egészségügyi munkacsoportok nyújtják, ideértve speciális érdeklődésű általános orvosokat, 

szakápolókat és más egészségügyi szakembereket, akik sokféle alap-, közösségi és 

szakellátási szintű ellátási környezetben dolgoznak. Azokat a betegeket, akiknek az 

állapotfelmérés szerint kórházi szakellátás szükséges, be is utalják az összes szükséges 

diagnosztikai vizsgálat befejezése után. Az ICATS alapelvei beépültek a teljes megrendelési 

folyamatba, és egyre több szakterületen valósul meg ez a kezdeményezés. 

 

Részletes és átfogó, az egész régióra kiterjedő tervezési folyamat alapján döntés született 42 

új közösségi egészségügyi centrumlétrehozásáról Észak-Írország sűrűn lakott területein annak 

érdekében, hogy jelentős katalizáló szerepet töltsenek be az ellátási modell nagyszabású 

reformjában. Ezeknek a centrumoknak a felállításában az elsődleges cél a lehető legsimább 

együttműködés előmozdítása volt az alap-, a közösségi és az akut centrumok között egy olyan 

rendszerben, amelyet a betegek tapasztalatainak figyelembe vételével terveznek meg, amely 

az egészségfejlesztésre és a betegségek megelőzésére összpontosít, lehetővé téve a mielőbbi 

diagnózist és a szükséges beavatkozásokhoz való hozzáférést. 

  

A szektorokat átfogó, erőteljesebben integrált ellátási modell szükségességére adott további 

rendszerszintű válasz gyanánt 2007. áprilisban a trösztök számát 17-ről 5-re csökkentették. 

Mindegyik a saját körzetében  az egészségügyi és szociális ellátások teljes kontinuumának 

szolgáltatásáért lett felelős, ahelyett, hogy kizárólag a másodlagos szintű, vagy az alap- és 

közösségi ellátásra koncentrálna. Feladatkörükhöz tartozott a mentális egészség és a tanulási 

nehézségek problémája is, amit szintén az ellátási reform kulcselemének tekintettek. 

  

A komplex ellátások központosítása 

A második kérdéskör, amelyben sikerült egyetértésre jutni, azoknak az ellátásoknak a 

nagyobb mértékű központosítása volt, – a helyi általános kórházaktól az akut központokhoz 

vagy a regionális kiválósági centrumokhoz – amelyek komplexitásuk miatt olyan magas 

szintű szaktudást és tapasztalatot igényelnek, amelyet a helyi kórházakban nem lehet 

könnyűszerrel vagy megfizethető módon fenntartani. Fontos tényező volt ebben a 

folyamatban, hogy a kisebb kórházak – amelyeknél egyes szakterületek tekintetében nincs 

meg a kritikus kereslet-mennyiség, vagy a berendezések minősége nem elégséges a 

legmagasabb szintű szakértelem fenntartásához vagy fejlesztéséhez – nehezen tudtak 



szakembereket vonzani. E tényezők miatt aggályok merültek fel az ellátás minőségével és a 

beteg biztonsággal kapcsolatban a kisebb kórházak esetében. 

  

Ehhez kapcsolódik még az is, hogy jelentősen megnőtt a szakterületeken belüli specializáció, 

amely javíthatja a betegek gyógyulását.. Ezek fenntartása csak a nagyobb akut kórházakban 

vagy regionális centrumokban lehetséges, ahol megvan a szükséges magasan specializált 

szakértelem és a kritikus kereslet-mennyiség. Más komplex szakterületeken – például az 

onkológiában – centralizálták a gyógyítást, hogy ki lehessen használni a „regionális 

kiválósági centrumok” létrehozásából eredő előnyöket. 

 

Azt a következtetést is levonták, hogy a kizárólag szakorvosok által irányított baleseti és 

sürgősségi ellátást – a szükséges támogatás-spektrummal együtt – nem lehet hatékonyan 

fenntartani kisebb kórházakban, úgyhogy ezeket korlátozott számú akut kórházba kell 

telepíteni. Az akutként kijelölt kórházak végleges helyének megállapítása során  az egyik 

legfőbb kritérium az volt, hogy a betegek számára az utazási idő Észak-Írország bármely 

pontjától legfeljebb egy óra legyen olyan akut intézetig, amelyben teljes körű baleseti és 

sürgősségi ellátás működik. 

 

A kisebb helyi kórházakat úgy alakítják át a klinikai profilt és a fizikai formát tekintve, hogy 

fontos szerepet töltsenek be az ellátásban a nagyobb akut kórházakkal alkotott hálózat szerves 

részeként. Ebben a minőségükben ezek a kórházak 

 csökkentett szintű ellátásra alkalmas ágyakat kínálnak azoknak a betegeknek, 

akik további fekvőbeteg-ellátásra vagy rehabilitációra szorulnak kezelésük akut 

fázisának akut kórházban történt befejezése után; 

 lehetőséget adnak közbenső szintű ellátást nyújtó ágyak és az alapellátó 

orvosok által menedzselt ágyak kínálatára; 

 járóbeteg-ellátást, egynapos sebészeti ellátást, diagnosztikai vizsgálatokat és 

ambuláns kezelést nyújtanak;  

 integrált klinikai hálózat részét képezik, az akut és alapellátással, 

szolgáltatások széles körét nyújtva a helyi lakosság közelében.  

 

Azt is felismerték, hogy előnyös a sebészeti ellátások és kapcsolódó szolgáltatások körének 

erőteljesebb koncentrálása azokban az esetekben is, amikor nem a helyi hozzáférés a 

legfontosabb tényező. Az ilyen előnyök közé tartozik a gyógyulási eredmények javulása, a 

méretből származó megtakarítás és a teljesítmény növekedése. Ennek alapján született az a 

javaslat, hogy bizonyos számú „védett elektív központot” alakítsanak ki, amelyekhez a 

betegek hajlandók távolabbról is odautazni a rövidebb várakozási időért cserébe, és azért a 

biztonságért, amelyet ezek a „kiválósági centrumok” a személyzet, a berendezések és a 

létesítmény terén nyújtanak. 

 Az egészségügyi létesítmények újratervezett szintjei 

Az ellátás új stratégiájának megvalósítását illetően fontos felismerni, hogy a létesítmények 

elhelyezkedése, száma és formája csak egyike az egész rendszer újratervezési folyamatán 

végighúzódó négy különböző szálnak. Ez a négy szál az alábbi: 

 új egészségügyi modellek létrehozása; 

 a munkaerő átképzése; 

 az ICT fejlődésében rejlő lehetőségek optimális kihasználása; 



 a fizikai létesítmények újratervezése.
1
 

 

 

 Az újratervezett rendszer kulcselemei: 

 öt területi egészségügyi és szociális ellátási tröszt, amelyeknek mindegyike az 

egészségügyi és szociális ellátás teljes kontinuumát nyújtja a helyi 

lakosságnak;  

 regionális centrumok kijelölése vagy fejlesztése a harmadlagos szintű ellátások 

bizonyos körének kizárólagos szolgáltatójaként, amely szolgáltatások esetében 

célszerű a központosítás; 

 az akut ellátások teljes körét végző kórházak számának 18-ról 10-re való 

csökkentése; 

 a fennmaradó kilenc kórház közül hétnek az átalakítása új, nem-akut, 

csökkentett szintű ellátó létesítménnyé, amelyek a helyi közösségre 

koncentrálnak, és képesek a közbenső szintű ellátások szélesebb körének 

végzésére; 

 42 új „nappali” (fekvőbeteg-ágyak nélküli) közösségi egészségügyi centrum 

létrehozása, azzal a fő céllal, hogy megelőzzék a szükségtelen kórházi felvételt. 

 

A helyi kórházak megkönnyítik a gyorsabb elbocsátást az akut kórházakból, és csökkentik az 

akut ágyak használatát olyan betegek esetében,  akiknek inkább rehabilitációs, semmint akut 

ellátás szükséges . A helyi kórházak továbbá kapcsolatot alkotnak a 42 új „nappali” közösségi 

létesítmény és a tíz akut kórház között. Az Észak-Írország számára javasolt modell a 7.1 

ábrán látható, amely feltünteti azt az öt létesítmény-szintet, amelyeken a jelenlegi stratégiai 

fejlesztési terv alapul. 

 

7.1 ábra: Egy integrált ellátási modell  

                                                 
1
 Az építési program jelentős tőkeszükségletét közpénzből valamint PPP-struktúrákból fedezik, 

ezekkel a finanszírozási módozatokkal kapcsolatos kérdéseket itt nem tárgyaljuk. 



 
Forrás: DHSSPS 2002.  

 

A tervek szerint minden szint kapcsolatban áll egymással a klinikai technológia és az ICT 

hálózatok révén, és egyértelműen meghatározott protokollok írják le a betegeknek a 

rendszerbe való belépését és a betegutakat az egész rendszer tekintetében. Az egyes szinteken 

nyújtandó ellátások köre nincs mereven rögzítve, hanem a rendszert bizonyos mértékű 

rugalmassággal tervezték meg, az általánosan elfogadott alapelvek keretében. A modell helyi 

megvalósítása más és más, a helyi körülményeknek és szükségleteknek megfelelően, 

figyelembe véve a városi és a vidéki környezet közötti különbségeket is. Ebbe beletartozik az 

olyan kritériumok figyelembe vétele, mint az utazási távolság, a hozzáférhetőség és a 

kulcsfontosságú személyi állomány bizonyos csoportjainak vagy a nagyon speciális 

felszerelésnek a szűkössége. Bármely létesítménytípus egyedi példái azonban általában az 

ellátások hasonló kombinációját foglalja magába az ellátási modellnek megfelelően. Az egyes 

szinteken a tervek szerint nyújtandó ellátások tipikus körét az alábbi szakaszokban 

ismertetjük. 

  

 1. szint: helyi egészségügyi centrumok (új építés költsége: 1-5 millió font között); 

 háziorvosi praxisok; 

 nem-komplex diagnosztikai vizsgálatok;  

 alapkezelések és ápolás;  

 egy korlátozott terápiás skála. 

 2. szint: közösségi egészségügyi centrumok (építési költség 5-15 millió font között); 



 rendelési időn kívüli alapellátás;  

 járóbeteg-rendelések; 

 kisebb beavatkozások; 

 nem-komplex képalkotás és diagnosztika; 

 gyermekellátás; 

 fizikoterápia; 

 beszédterápia; 

 lábgondozás; 

 fogászati ellátás; 

 szociális ellátások; 

 mentálhigiénés ellátások;  

 multidiszciplináris „elérő” munkacsoportok; 

 önkéntes szektor; 

 közösségi létesítmények; 

 gyógyszertár 

 Az 1. szintű létesítmények gyakran egybeépülnek a 2. szintűekkel. 

  

 3. szint: Helyi kórházak (építési költség 40-70 millió font között) 

 sürgősségi ellátó centrum (megkülönböztetve a teljes körű baleseti és 

sürgősségi ellátástól); 

 ambuláns ellátó centrum;  

 teljes körű diagnosztika, beleértve a radiológiát; 

 egynapos eljárások/egynapos sebészeti egység (3. szintű intézet kijelölhető 

„védett elektív központként”); 

 csökkentett ellátást végző, rehabilitációs és általános orvosi ágyak; 

 mentálhigiénés egység; 

 támogató szolgáltatások. 

 

 4. szint: Akut kórházak (építési költség 200-300 millió font) 

 A standard akut kórházi ellátások teljes köre, beleértve: 

 szakorvos által irányított baleseti és sürgősségi ellátás;  

 intenzív ellátás;  

 akut belgyógyászati és sebészeti részlegek; 

 gyermekgyógyászat; 

 járóbeteg-rendelési részleg; 

 radiológia. 

 

A kilenc akut (4. szintű) kórház közül négyben működik onkológiai szakellátás a regionális 

onkológiai centrumhoz kapcsolódva. Az akut kórházak osztályainak és az ellátás egyéb 

részlegeinek befogadó képessége igazodik a vonzáskörhöz, valamint a 9 helyi kórház és a 42 

közösségi egészségügyi centrum új szerepeihez. 

  

 5. szint: Regionális kiválósági centrumok (eltérő költségek) 

  

Ezeket a centrumokat a legkomplexebb szakágak számára jelölték ki, amelyeknél 

gyakorlatilag vagy pénzügyileg nem lehetséges a párhuzamosság a mindössze 1,7 milliós 

lakosság számára. E tanulmány megírásakor „kiválósági centrumokat” állítottak fel a 



regionális ellátások bizonyos köre számára, beleértve például a daganatos betegségeket, az 

ortopédiát, a szerzett agysérüléseket, a szívsebészetet és az idegsebészetet.  

 

Ezek a kiválósági centrumok általában (de nem mindig) a 4. szintű akut kórházakkal azonos 

helyszínen működnek. 

 A létesítmények végleges elhelyezkedése és mérete 

Az új ellátási modellnek egyik elsődleges célja, javítsa a lakosság hozzáférését a magas 

minőségű és jól időzített ellátásokhoz.   Az 1. és a 2. szintű létesítmények azonos helyen való 

elhelyezését bátorították ebben a modellben, különösen a sűrűn lakott területeken, ahol az 

alapellátás eléréséhez megteendő utazási távolságok nagyobb valószínűséggel elfogadhatók. 

Ha a 3. szintű és/vagy a 4. szintű létesítmények már eleve sűrűn lakott területen vannak, ahol 

jó a tömegközlekedés, akkor előnyös lehet az 1. és a 2. szintű létesítményeket is ugyanoda 

telepíteni, de gondoskodni kell arról, hogy megőrizzék külön identitásukat és szervezeti 

struktúráikat. 

 Ahol ilyen együttes telepítést javasolnak, a kialakuló elrendezést egyre gyakrabban nevezik 

„egészségügyi falu”-nak.  

 

Az egyes létesítmények konkrét helyét számos fontos tényező szabja meg: 

 a regionális egészségügyi stratégiában lefektetett alapelvek; 

 városi vagy vidéki környezet; 

 a helyi lakosság nagysága; 

 az epidemiológiai helyzet; 

 utazási idők és távolságok; 

 kritikus tömeg a személyzet szempontjából; 

 kritikus tömeg a szakterületi felszerelések szempontjából 

 a jelenlegi létesítmények állapota és elhelyezkedése; 

 a hozzáférhetőség javítása, a várakozási idők csökkentése és a kórházi 

felvételek számának csökkentése; 

 megfizethetőség. 

  

A hivatalos üzleti terveket a politikai döntéshozók, a helyi egészségügyi megbízottak, a 

szolgáltatók és ellátók együttműködésével és javaslatainak figyelembe vételével 

véglegesítették, hogy egész Észak-Írországra nézve meghatározzák mindazoknak a 

létesítmények típusát, elhelyezkedését és méretet, amely a fent említett ellátási modell 

megvalósításához szükségesek. Az alábbi ábrák (7.2, 7.3 és 7.4 ábra) bemutatják azokat a 

helyszíneket, amelyekben végül is megállapodtak, és a regionális tervben szereplő összes 2., 

3. és 4. szintű létesítmény számát, valamint a népsűrűségi adatokat. Mivel igen sok 1. szintű 

létesítmény van, ezeket nem mutathatjuk be. 

 

A kötelező társadalmi konzultációs folyamat során, amely az ilyen típusú új politikák 

kialakításának részét képezi, jelentős mértékű társadalmi elköteleződés nyilvánult meg az új 

ellátási modellel, illetve a létesítmények helyszínével és típusával kapcsolatban. Noha az 

ellátás újratervezésének indokait széles körben elfogadták, csekély számú, de jelentős 

ellenvetés is felmerült az ellátások áthelyezésével és/vagy az egészségügyi létesítmények által 

nyújtott szolgáltatások körének változásával összefüggésben.  - Mielőtt az előnyben részesített 

stratégiát végül elfogadták, két esetben az ellenvetések bírósági ügyet eredményeztek.  

 



Valamennyi szinten megvalósult már számos projekt és a tanulmány írása idején még több 

létesítmény van az építkezés, vagy a tervezés illetve megrendelés szakaszában. A 

visszamaradó projekteket összesítették, egy körülbelül 4,5 milliárd fontos (5 milliárd eurós) 

regionális beruházási alap jött létre a projektek szakaszos megépítésére a 2010-es évek 

végére. Rendszeres, folyamatos felülvizsgálat zajlik, amelynek során időszerűsítik mind a 

projektek viszonylagos prioritását a programon belül, mind az egyes projektek szolgáltatás-

tartalmát, annak biztosítása érdekében, hogy a legfrissebb stratégiai fejleményeket vegyék 

figyelembe a projekt megindítása előtt. 

A közösségi egészségügyi centrum kulcsszerepe 

Mint már említettük, javaslat született arra, hogy körülbelül 42 darab 2. szintű létesítményt 

(közösségi egészségügyi centrumot) építsenek fel Észak-Írországban. 

 

7.2 ábra: A 2. szintű létesítmények (közösségi egészségügyi centrumok) elhelyezkedése a 

2006. évi népsűrűséggel összevetve 

 
Forrás: DHSSPS 2002. 

  

Ezeket a projekteket az átállási folyamat fontos támogató eszközeinek tekintik. Először is 

lehetővé teszik a megfelelő szolgáltatásoknak a második szintű intézményektől a közösségi 

ellátáshoz való áthelyezését, miközben a hangsúly az egészségfejlesztésre, a megelőzésre, a 

korábbi diagnózisra és beavatkozásra esik. Másodszor, fontos szerepük van a közösségi 

ellátások összehozásában és egyetlen intézményben való integrálásában, amelyek jelenleg 

mind fizikai mind pedig funkcionális értelemben szétszórtak. Ennek során vertikális integráló 



mechanizmusként működnek az öt szint között, leginkább az alap- illetve az akut szektor 

közötti kapcsolatban (lásd 7.5 ábra). Horizontális integráló mechanizmusként is működnek 

azáltal, hogy természetes illeszkedést biztosítanak az egészségügyi és a szociális ellátás 

együttműködő munkája számára, valamint egy sor közszolgáltatást nyújtó egyéb szervezet 

számára, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a helyi közösség egészségi állapotát 

és jól-létét. 

 

Ezeknek a projekteknek a helyét úgy választották meg, hogy a lakosság hozzáférési 

lehetőségeit optimalizálják azáltal, hogy ahol csak lehetséges, a település középpontjában 

helyezték el őket, a tömegközlekedés és a bevásárlóhelyek közelében. Mind az ellátott 

népesség, mind a létesítmény mérete változik, hogy megfeleljen a helyi körülményeknek. 

 

7.3 ábra: A 3. szintű létesítmények (helyi kórházak) elhelyezkedése, a 2006. évi 

népsűrűséggel összevetve 

 
Forrás: DHSSPS 2002.  

Rugalmasság központú tervezés 

Az elképzelések szerint az egész program terve, amennyire csak lehetséges, megkönnyíti a 

kapacitásokban, ellátási modellekben, módszerekben és technológiákban bekövetkező 

változásokat, valamint hosszabb élettartamra nézve optimalizálja az eredeti beruházást.  

 

Az egyik koncepció, amelyet az ellátási modellel összefüggésben fontolóra vettek, a „kórház 

újjáépítése” volt, azzal a céllal, hogy az akut ellátási helyszíneken megvalósuló fejlesztések 

nagyobb rugalmasságot tegyenek lehetővé a használatban, , ugyanakkor nagyobb fokú 

hozzáférhetőséget is teremtsenek a kórházon kívül működő egészségügyi szakemberek, 



valamint a közösség tagjai számára. Ez leginkább az összekapcsolt pavilonokból álló 

struktúrák tervezésére ösztönöz, amelyekben világosan tagolt elemek  a kórházon kívüli 

közösség felé nyílnak, nem pedig távolságtartó, masszív tömbök tervezésére, , amelyek 

erősítik a hagyományos kórházak elszigetelt természetét. Az új cél, hogy egészségügyi ellátási 

közösségeket hozzanak létre, amelyek adott esetben integrálódnak más közösségi 

létesítményekkel és a kompatibilis magánszektor-beli fejlesztésekkel, lehetőséget teremtve 

további szinergiákra és hatékonyság növekedésre.  

  

7.4 ábra: A 4. szintű létesítmények (akut kórházak) elhelyezkedése a 2006. évi 

népsűrűséggel összevetve 

 
Forrás: DHSSPS 2002. 

 

Az alaprajz elrendezése hagy teret – ahol ennek értelme van – további pavilonok számára, 

hogy az új pavilonokat szakaszosan lehessen megépíteni a meglevő blokkok lebontása vagy 

rendeltetésük megváltoztatása előtt. 

 

Egy további mechanizmus, amelyet számos ehhez hasonló projektben már alkalmaztak a 

rugalmasság optimalizálása és a változtatások megkönnyítése céljából, a„puha” tér - például a 

későbbiekben könnyen áthelyezhető iroda vagy oktatási épület -, beiktatása a komplex 

területek mellé, mint amilyen az intenzív ápolás, vagy a képalkotás, hiszen ezek valószínűleg 

bővülnek a jövőben, mozgatásuk pedig igen költséges.  

 

Az új létesítmények terveinek mérlegelése során egy új szempont kerül előtérbe – ahol 

célszerű és gyakorlatilag kivitelezhető volt – a befogadást segítő elemek nagyobb mértékű 



szabványosítása a különböző ellátási szintek és az azonos típusú épületek körében, mint 

például olyan rendelők terveinek szabványos kialakítása, amelyek kielégítik az orvosok 

igényeit akár kórházi, közösségi vagy helyi sebészeti környezetben és bármely szakterületen. 

Az átfogó tervezési koncepció része a strukturális hálózatok és külső kezelési modulok 

kialakítása. Ezek megkönnyítik a belső terek csoportosítását vagy felosztását a széleskörű 

egészségügyi használat lehetősége érdekében, későbbiekben pedig a nem egészségügyi célú 

felhasználás lehetőségét is elősegítik.    

 

7.5 ábra: A 2. szintű létesítmények horizontális és vertikális integrációja 

 
Forrás:  DHSSPS 2002. 

 

 7.2 szövegdoboz: A Holywood Arches Közösségi Egészségügyi Centrum 

A 42 létesítmény közül elsőként a Holywood Arches Közösségi Egészségügyi Centrum nyílt 
meg Kelet-Belfastban. 
Ez az egyike a város dél-keleti részén elhelyezkedő három centrumnak és annak a hét 
centrumnak, amely majd ellátja Nagy-Belfast területét (a hét közül öt építése befejeződött, és 
kettő volt folyamatban 2008 végén).A város dél-keleti negyedét kiszolgáló három 
multidiszciplináris létesítmény több mint 40 különböző épületet helyettesít, amelyek elszórtan 
helyezkedtek el a városnak ebben a részében, és közülük sok csupán egyetlen típusú 
szolgáltatást, például fizikoterápiát nyújtott. 
Ennek következtében a szolgáltatások igénybe vevőinek gyakran több utat kellett megtenni, 
hogy eljussanak a kezelési csomagjuk különböző elemeihez. 
Az új központok megépítéséhez szükséges pénzeszközök jó részét a több mint 40, most már 
feleslegessé vált épület értékesítéséből befolyó bevétel képezte.  
A Holywood Arches létesítmény megközelítőleg 70 000 lakost lát el, és mind 1., mind pedig 2. 
szintű szolgáltatásokat nyújt. 
Összesen 23 alapellátó orvos dolgozik az épületben, az egészségügyi és szociális ellátások 
átfogó skálájával együtt, amibe beleértendő a beszédterápia, a lábgondozás, a fogászati 
ellátás, a fizikoterápia, a kisebb sebészeti beavatkozások és a gyermekgyógyászat.  
Az új ellátási modellt multidiszciplináris munkacsoportok létrehozásával valósították meg, 
amelyek együttműködve dolgoznak, hogy „nappali” betegközpontú szolgáltatásokat 
nyújtsanak, mind magában a létesítményben, mind pedig azon kívül, a közösségben. 



Számos, szakorvosi képesítéssel rendelkező alapellátó orvos nyújt korábban csak kórházi 
környezetben elérhető szolgáltatásokat. 
Jó példa erre az ortopédiai állapotfelmérés, amelynek eredményeként körülbelül 75 %-kal 
csökkent az ortopédiai állapotuk miatt kórházba utalt betegek száma. 
A szolgáltatások további körét kínálják az akut kórházi ágazathoz tartozó szakorvosok, akik 
kijárnak a közösségi egészségügyi centrumba járóbeteg-rendelést tartani..  
Ezeket az ellátásokat az ún. „klinikai zónában” végzik. 
 
Az Állampolgári Tanácsadó Iroda – egy önkéntes szervezet, amely pénzügyi, jogi, fogyasztói, 
lakás- és foglalkoztatási problémákkal küzdő embereket segít – állandó bázissal rendelkezik 
az épületben, és együttműködik az egészségügyi és szociális szolgálatokkal, hogy tanácsot 
és támogatást nyújtson a helyi lakosságnak. Más közösségi csoportok is igénybe veszik az 
épület helyiségeit. 
 
Az új épület – az átfogó stratégiai irányvonallal összhangban – az egyik kereskedelmi és 
tömegközlekedési csomópontban helyezkedik el, amivel az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások a lehető leginkább láthatóvá és hozzáférhetővé váltak.  
 
A projekt kialakítása során egy másik fontos stratégiai cél volt a magas színvonalú építészeti 
tervezés, hogy gyógyító és közérzet-javító környezetet teremtsenek a betegeknek és a 
személyzetnek. 
A tágas terek, a bőséges természetes fény, a színek és textúrák, az eligazodás könnyűsége, 
kiváló minőségű anyagok, szerelvények és bútorok használata mind - mind fontos eleme az itt 
alkalmazott megközelítési módnak.  
 
A tervezés egy másik fontos szempontja – az Egészségügyi Minisztérium minden észak-
írországi egészségügyi épületre érvényes politikájának megfelelően – az integrált 
képzőművészeti alkotások beiktatása volt mindenütt a projektben. 
 
Számos művész, aki megbízást kapott a tervező csoportban végzendő munkára, aktívan 
bevonta a helyi közösség tagjait és iskoláit munkájába, ezzel is segítve a kívánatos pozitív 
elköteleződés és tulajdonosi érzület megerősödését a közösségben.  
 
Ez az épület nemrégiben elnyerte az egész Egyesült Királyság „Legjobb alap- vagy közösségi 
egészségügyi épület” 2006. évi díjat, a „Műalkotások legjobb alkalmazása egészségügyi 
épületekben” 2006. évi díjat, valamint a brit királyi építészeti intézet (RIBA, BKÉI) 2006. évi 
tervezési díját. Az épületet széles körben dicsérik a felhasználók és a személyzet is, valamint 
sok elismerést kapott a szolgáltatásban és a létesítmény tervezésében megvalósított 
innovációkért.  

 

 7.3 szövegdoboz: A Grove Egészségügyi és Jól-léti Centrum 

  

Az egyik legérdekesebb 2. szintű projekt az Észak-Belfastban található Grove projekt, egy 
olyan elrendezés, amely egyetlen létesítménybe integrálja az alábbiakat:  

 közösségi egészségügyi centrum (1. és 2. szint) 

 időskorúak napközi otthona 

 mindenki számára nyitott nagy szabadidő- és fitness-centrum 

 közkönyvtár és információ központ 

 kiskereskedelmi magán gyógyszertár 

A Grove centrum egyes elemeit úgy tervezték meg, hogy elsődleges feladataik ellátásán túl 
szinergiát teremtő lehetőségek egész sorát kínálják, beleértve: 

 az elsősorban szabadidős használatra szánt úszómedence igénybe vételét 
hidroterápiás foglalkozások számára; 

 a torna- és játéktermek és fitness-szobák igénybe vételét fizikoterápiás 
foglalkozások számára; 

 a szabadidő-centrumban lévő pályák igénybe vételét szórakozásképpen az 
időskorúak napközi otthonának látogatói által, különösen azokban a 
napszakokban, amikor kisebb az igény a nagyközönség számára; 



 a könyvtárnak azt a lehetőségét, hogy információs központként működve 
segítse az egészséges életmódról szóló információk eljuttatását a 
nagyközönségnek, emellett lehetővé tegye információk szerzését a 
betegségek kezeléséről, a támogató hálózatokról, valamint a foglalkoztatási, 
lakás-, pénzügyi és nevelési problémákról;  

 önkéntes közösségi csoportok közös elhelyezését;  

 a központi kávézó, recepciós terület és egyéb terek közös használatát 
mindenki számára. 

 

Jó példa ez arra, hogy a központi és helyi kormányzati szervek együtt dolgoznak a város olyan 
területén, ahol nagyfokú a szegénység, hogy közösen irányítsák figyelmüket a helyi közösség 
egészségének és jól-létének javítására, miközben egyúttal jelentős mértékben hozzájárulnak a 
városrész újjászületéséhez. Egy másik közszereplő, a Szociális Fejlesztési Minisztérium is 
hozzájárult pénzzel az új centrumot közvetlenül körülvevő terület környezeti feljavításához. A 
projekt 2008 elején indult, és – jórészt a szolgáltatások innovatív kombinációjának 
eredményeképp – megismételte a kelet-belfasti Holywood Arches projekt sikerét, hiszen 2008-
ban elnyerte az egész Egyesült Királyság „Legjobb közösségi egészségügyi épület” díját. 

 
Ez a létesítmény elemeinek kombinációját tekintve, fizikailag is megjeleníti azt a központi 
szerepet, amelyet a testmozgás és az információ kap a DNSSPS stratégiában, mint az észak-
írországi lakosság egészségi állapotának javulását előmozdító kulcstényezők.  Talán: Az 
épületet fizikailag is úgy tervezték, hogy megjelenítsék a testmozgás és információ 
kulcsszerepét az ír lakosság egészségének megőrzésében. 

 
(Szövegdobozok vége) 

  

 Következtetések 

Az új észak-írországi egészségügyi modell az egészségfejlesztést és a megelőzést állítja a 

középpontba az emberek lakóhelyéhez közeli létesítményekben végzett diagnosztikai 

vizsgálatok és a korai beavatkozások hozzáférhetőségének javításával. A modellben kiemelt 

hangsúlyt kap a krónikus betegségek kezelése, az életminőség javításának és a szükségtelen 

kórházi kezelések megelőzésének céljából. Az egészségügyi ellátások és tanácsadási 

szolgáltatások széles skálája áll majd rendelkezésre a kereskedelmi és tömegközlekedési 

csomópontok közelében lévő új centrumokban. Ahol csak lehetséges, ezeket integrálják az 

egészségre ható egyéb szolgáltatásokkal. Például a szabadidős szolgáltatásokkal- és fitness-

szolgáltatásokkalszel, könyvtár és információs központtal vagy önkéntes és közösségi 

szolgáltatásokkal. Az általánosabb szolgáltatások átkerülése az akut centrumokból a 

közösségi létesítményekbe azt eredményezi, hogy a komplexebb szakterületeket kisebb számú 

akut kórházba és „kiválósági centrumokba” központosíthatják, és „védett elektív 

centrumokat” hozhatnak létre, amelyek jobb hozzáférést nyújtanak a minőségbiztosított nagy 

volumenű ellátásokhoz. Ennek a rendszernek minden eleme teljes mértékben integrálva lesz a 

világosan meghatározott betegutak és protokollok (mint például az ICATS), a strukturált 

klinikai hálózatok és a legújabb klinikai és információs technológiába való jelentős 

beruházások révén. 

 

Észak-Írország esetében a beruházás nagyságrendje tekintélyes – 4,5 milliárd fontig (5 

milliárd euró) terjedhet 10 év alatt – és ez azt jelenti, hogy a program másutt talán nem 

ismételhető meg könnyűszerrel. Jelentős pénzügyi hozzájárulás keletkezett azonban az elavult 

egészségügyi létesítmények ingatlanainak értékesítéséből. Az új létesítmények megépítése 

miatt a régebbi létesítmények számottevő és költséges elmaradt karbantartását sem kell 



szükséges elvégezni. A kórházi ápolások számának előre jelzett csökkenése is várhatóan 

eredményez évenkénti megtakarításokat.  

 

A program még csak a korai szakaszában van, ezért túl korai lenne megítélni, sikerül-e majd 

minden kitűzött célt elérni és minden hozamot megszerezni. Különösen vonatkozik ez arra a 

végső célra, hogy alapvető reform valósuljon meg végre az egészségügyi és szociális 

ellátásban, annak érdekében, hogy javuljon Észak-Írország népének egészsége és 

életminősége. Az eddigi jelek azonban biztatóak. A program új, rugalmas és izgalmas – mégis 

érzékenyen megtervezett – építészeti formákat ígér, amelyek igazi gyógyító környezetet 

teremtenek, gazdagítják az ellátás igénybevevőinek és a személyzetnek a tapasztalatait, és 

emelik a környezet minőségét a helyi közösségekben. 
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Háttér 

Hollandiában az egészségügyi rendszer hagyományosan eltért számos más európai ország 

rendszerétől annyiban, hogy a legtöbb kórház (megközelítőleg 90 %) félig köztulajdonban 

lévő,  non-profitformában jött létre, noha az állami egyetemi kórházak is fontos szerepet 

játszottak. Újabb keletű fejlődés a kórházi ellátás egyre erősödő decentralizálása és a 

szakorvosok nagyobb mértékű bevonása a kórházi menedzsmentbe. A kapuőri szerepet a 

holland egészségügyi rendszerben a háziorvosok töltik be, akik fontosnak tartják, hogy – ahol 

csak lehetséges – a kezeléseket a helyi praxisokban végezzék el. Ennek a megközelítési 

módnak az eredménye a kórházi beutalások és a gyógyszer-rendelések alacsony aránya. Az 

akut kórházi ágyak száma 100 000 lakosra számítva 2007-ben 340, ami alacsonyabb volt az 

EU átlagánál (395) 2006-ban. (WHO Európai Regionális Iroda, 2009). 

 
(6)

 A szerzők köszönetüket fejezik ki Jan de Leede-nek, a Lean+ at Orbis: How patient-centred 

care and attractive workplaces require standardized health care processes szerzőjének, 
amelyet a SALTSA European Hospital Network számára írt. 

 

Egy ideig a kórházak a homogén betegségcsoportok (DRG) alapján kapták a finanszírozást az 

egészségbiztosítóktól, a díjtételeket az egészségügyi ellátási tarifák kormányzati tanácsa 

állapította meg. 2006-ban azonban megváltozott a rendszer, versenyző tarifákat vezettek be, 

amelyeket a kórházi szervezetek és a biztosítók tárgyaltak meg egymással.. Ez egy fokozatos 

program, amelyben az elképzelések szerint 2008-ra a HBCs-knek körülbelül 80 %-át verseny 

alapján állapítják meg. Megjósolták, hogy ez a változás lényegesen megváltoztatja a 

biztosítók és az egészségügyi ellátók közötti kapcsolatokat is. 

 

A holland egészségügyi rendszert a hosszadalmas nyilvános viták és a lépésről lépésre haladó 

reformok jellemezték. 2006-ig a társadalombiztosításnak három „rekesze” létezett a holland 

rendszerben: 

 egy nemzeti biztosítási rendszer a „kivételes egészségügyi kiadásokra”, beleértve a 

hosszú ápolási idejű ellátást; 

 egy második részleg két különböző szabályozási rendszerrel – kötelező pénztártagság 

bizonyos jövedelemszint alatt, illetve egy főleg önkéntes magán egészségbiztosítás; 

 önkéntes kiegészítő egészségbiztosítás. 

 

Az erőteljesebben piacorientált ellátási környezet felé való elmozdulás „szabályozott 

versenyt” tett szükségessé (Exter és mtsai, 2004). A holland kormány 2006. január 1-jén a 

reformok sorozatát indította meg, amelyeknek rendeltetése a piaci verseny bevezetése volt az 

egészségbiztosítási rendszerbe, és egyúttal az egyenlőség valamint az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáférés elvének a megőrzése szigorúan meghatározott szabályozási rendszer útján. A 

holland lakosok kötelesek legalább alap-egészségbiztosítást vásárolni – ennek tartalmát a 

kormány határozza meg – de szabadon választhatnak az egészségbiztosítók között, amelyek 

között most már szerepelnek nem-nyereségérdekelt kölcsönös egészségbiztosítási alapok és 

nyereségérdekelt magánbiztosítók is. A biztosítók meghatározott díjért kötelesek ajánlani az 

egyes egészségbiztosítási csomagokat, nem tehetnek különbséget életkor vagy nem szerint. A 

biztosítók megválaszthatják, hogy mely ellátókkal kötnek ügyletet, és milyen típusú ellátásra 

szerződnek az ellátókkal. 



  

Hollandiában az egészségügyi ellátók – akár a korábban létrejött, nem-nyereségérdekelt 

kórház-csoportok, akár pedig (a most már megengedett) új, magánszektorbeli szervezetek, 

abban a helyzetben találják magukat, hogy a biztosítókat, mint ügyfeleket kell megnyerni. 

Mindeddig úgy tűnik, hogy az ellátás hatékonysága és minősége a fő hajtóerő a versenyelőny 

megtartása és javítása szempontjából. 

Az Orbis Medical Park 

Az Orbis Medischen Zorgconcern (Orbis Orvosi és Egészségügyi Csoport ), amely 2000-ben 

jött létre, a dél-hollandiai Limburg tartományban fekvő Sittard/Geleen régió számára nyújt 

egészségügyi ellátást. Tanulmányunk megírása idején a szervezet egy központi kórházat 

(Maasland) és számos centrumot  tart fent, köztük pszichogeriátriai ellátást, időskorúak 

ápolását és szomatikus gondozást nyújtókat. A kórház körülbelül 200 000 hollandiai lakost 

szolgál ki.A régió egyik legfőbb jellemzője, hogy a lakosság gyors ütemben öregszik. A 

lakosság átlagéletkorának növekedési üteme megközelítőleg kétszerese az egész Hollandiára 

számított ütemnek. A régió földrajzilag közel helyezkedik el három, Belgiumban, 

Németországban, illetve a közeli Hollandban (ez Hollandia egyik régiója) lévő nagy 

oktatókórházhoz, tehát olyan terület ez, ahol nagy hagyománya van az  egészségügyi 

létesítmények közötti, országhatáron átnyúló szoros együttműködésnek. Az Orbis becslései 

szerint betegeinek 5-10%-a igénybe vette ezeket a kórházakat, elsősorban diagnosztikai és 

képalkotási szolgáltatásokra, de kezelés céljából is. 

 

A holland kórházi szektorban újonnan kialakult versenyhelyzettel, és a környéken élő 

lakosság sajátos szükségleteivel szembenézve, az Orbis átalakítja a Sittard/Geleen régióban 

általa kínált egészségügyi ellátásokat. Ennek a fejlesztésnek a szíve az új Maasland kórház,  

ami esettanulmányunk fő témája. A Medical Park azonban többféle szolgáltatás lesz elérhető, 

beleértve az akut ellátást, a rehabilitációt, az ápolást, a mentálhigiénés ellátást, sokféle 

diagnosztikai létesítményt, valamint terápiás termékeket és szolgáltatásokat kínáló 

kiskereskedelmi elárusító-helyeket. A központi kórház már a beruházás-tervezésben, a 

szolgáltatások kialakításában, a menedzsment technikákban és a klinikai kimenetelekben 

kitűzött változásokat testesíti meg, de csak egyik összetevője az átfogó jövőképnek. A régi 

kórházban 420 klinikai ágy és 73 egynapos ágy volt, az új Maasland kórházban viszont – 

amely 2009. január 31-én nyílt meg - 320 klinikai ágy és 90 egynapos ágy van.  

 

Az új Orbis Medical Park összes beruházását 360 millió euróra tervezik. Ez körülbelül 15 %-

kal több mint amennyit egy ilyen méretű projektre általában előirányoznak, nagyrészt 

azoknak a külön költségeknek a következtében, amelyek az alkalmazkodóképes 

betegkörnyezet tervezésével és megépítésével, valamint a teljesen integrált információ- és 

kommunikáció-technológiai (ICT) rendszerek fejlesztésével járnak együtt. Az Orbis azonban 

arra számít, hogy a munkafolyamatok rendszerbe szervezésével elért nagyobb eredményesség 

lehetővé teszi az üzleti tervben foglalt kötelezettségek teljesítését a beruházás megtérülése 

tekintetében, és a tanulmány írása idején az Orbis arról számol be, hogy jó úton haladnak 

ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítése felé. 

A központi jövőkép 

Az Orbis a munkafolyamatok rendszerbe szervezését tette meg modelljének legfőbb 

alapelvévé. Ez egyformán vonatkozik a klinikai ellátásra, az ICT-re, a logisztikára, a pénzügyi 

rendszerekre, az emberi erőforrásokra, az építészeti és stratégiai vagyongazdálkodási tervre. 

Az Orbis „ökölszabályként” úgy véli, hogy minden folyamatnak hozzávetőlegesen 80 %-a 

rutinszerűvé tehető. Ez csökkenti az általános adminisztratív terhet, és több szabadságot hagy 



a szakembereknek arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat a többi 20 % okozta kihívások 

leküzdésére fordítsák. A beteg állapotával kapcsolatos kimenetek javulhatnak, az átlagos 

ápolási idő pedig csökkenhet. Ezt a 80/20 elvet bizonyos mértékig már a meglevő kórházban 

is alkalmazták a betegutak és az átfogó elektronikus beteg-nyilvántartási rendszer révén. 

 

A rendszerbe szervezés nem önmagában vett végcél, hanem eszköz számos szervezeti 

célkitűzés megvalósítására. Ezek az alábbiak: 

 az egészségügyi ellátásnak dinamikus üzletként  való irányítása, az egyre inkább 

versenyző piaccal együtt járó kockázatok kezelésével és a fenntartható változások 

vállalásával; 

 beteg-központú megközelítés; 

 teljes ellátási láncolat megteremtése, amely nemcsak a diagnózist, a kezelést és a 

rehabilitációt öleli fel, hanem kapcsolódik az alapellátáshoz és más, harmadik fél 

ellátóhoz vagy szolgáltatáshoz; 

 olyan integrált filozófia kialakítása, amely befolyásolja a fizikai infrastruktúrát, a 

klinikai és adminisztratív munka módszereit és folyamatait, az ICT-t, valamint a 

működés logisztikáját. 

  

A rendszerbe szervezett ellátási folyamatok hozzájárulnak a fenti célok megvalósulásához 

azáltal, hogy biztosítják a klinikai döntéshozás átláthatóságát (a klinikusok, a menedzserek és 

a betegek számára), mivel lehetővé teszik a kórházi menedzsment számára, hogy világos 

képet kapjanak az orvosi eljárásokkal kapcsolatos pénzügyi és klinikai variancia mértékéről 

(tehát a kockázatról), továbbá megteremtik az orvosi adatok értelmes felhasználásának az 

alapjait a kezelési programokat támogató szolgáltatásokban.  

Az üzleti modell  

Mint korábban említettük, az Orbis-ra egyre növekvő nyomás nehezedik, hogy javítsa az 

ellátás hatékonyságát és minőségét. A hatékonyság 2002 óta a betegutak bevezetésével javult. 

A már említett 80/20 %-os elv értelmében a betegutak várhatóan biztosítják, hogy kevesebb 

hiba fordul elő, és a klinikusoknak több idejük és erőforrásuk marad azoknak a betegeknek az 

ellátására, akik kiesnek a szabványos ellátási folyamatokból. Noha ennek a beteg javára kell 

válnia, a megfelelő ICT-rendszerrel integrált betegutak bevezetésének van üzleti orientációja 

is: több beteget ellátni kevesebb személyzettel. Az Orbis az új kórházat a jelenleginél 175 

fővel kevesebb személyzettel (beleértve az ápolókat, menedzsereket és adminisztratív 

dolgozókat) tervezi működtetni, . Bár a legtöbbjüket ismét foglalkoztatják majd a Medical 

Park egyéb ellátó centrumaiban, vagy olyan üzletágakban, amelyek az egészségügyi 

létesítménynek nyújt szolgáltatásokat. Az „üzleti forgalom”,vagyis a kezelt betegek számának 

növekedése e tanulmány írása idején évi 2-3 % körül mozog. 

 

A szervezet betegorientált céljaival összhangban az Orbis meg kíván válni néhány olyan 

funkciótól, amelyek hagyományosan a kórház működtetéséhez kapcsolódnak. A logisztikával, 

elosztással és az emberi erőforrásokkal foglalkozó részlegeket például az alaptevékenységen 

kívülre helyezik. Ez csökkenti a személyzet létszámát, de öszönzi az innovációt is. Az tervek 

szerint ezek a funkciók önálló üzleti vállalkozásként tevékenykedhetnek, a régióban működő 

más egészségügyi szervezeteknek is nyújthatnak szolgáltatásokat, és így kiaknázhatják a 

méretgazdaságosságban rejlő megtakarítási lehetőségeket. 

 

Ahhoz, hogy ez az üzleti modell működjön, fontos, hogy a betegellátás láncolata ne a kórház 

kapujánál kezdődjék, és ne is végződjék ott. Mint mar említettük, az Orbis azt tervezi, hogy a 

Medical Park létesítményeit rehabilitációs, mentálhigiénés és ápolási központokkal 



működteti, tehát az akut ellátást nyújtó kórházak hagyományos tevékenységén kívül eső 

egészségproblémák esetében is képes ellátni a betegeket. A Medical Park végső fázisában 

következik az egészségügyi orientációjú üzletágak kiskereskedelmi egységeinek 

(lábgondozás, optometria, gyógyszertár; ápolókat, terápiás vagy kiegészítő gyógyítókat képző 

központ) integrálása. 

 

A legtöbb nagy hollandiai beruházási programhoz hasonlóan a Maasland Hopital és a Medical 

Park finanszírozása banki hitelezés útján történik, nem pedig – mint néhány más országban – 

a központi költségvetés terhére. Úgy tűnhet, hogy az Orbis üzleti tervének innovatív részei 

nagyobb kockázati elemet tartalmaznak, mint a „hagyományosabb” körre szorítkozó hasonló 

méretű projektek esetében. Kezdetben az Orbisnak voltak is nehézségei olyan pénzintézet 

felkutatásában, amely hajlandó tőkét adni a beruházáshoz. Az Orbis azonban azzal érvel, hogy 

más egészségügyi ellátó szervezetek még nagyobb kockázatot vállalnak magukra azáltal, 

hogy elmulasztják felmérni a holland egészségügyi szektorban várhatóan bekövetkező 

változásokat. Az Orbis egyébként úgy véli, hogy az általa alkalmazott lépésről-lépésre haladó 

változás-menedzselési módszer (mint például a betegutak elvének szakaszolt bevezetése és az 

új ICT telepítése az új kórházi épületbe való átköltözés előtt) fontos szerepet játszik a haladási 

irány helyesbítésének lehetővé tételében a projekt előrehaladása során. Mindemellett 

robusztussá és menedzselhetővé teszi az üzleti tervet. A kockázatértékelésnek az üzleti 

tervben megtestesülő pontossága csak utólag ismerhető meg, ha már az új kórház megépült, a 

társuló ellátó központok működnek, és az új munkafolyamatok és módszerek már 

megszilárdultak. 

A beszerzési folyamat 

A pénzügyi háttér megteremtése után az Orbis oly módon szerezte be az új Maasland Hospital 

and Medical Park tervét, hogy ajánlatokat kért az érdekelt építészeti cégektől. 

Öt társaság mutatott érdeklődést, és az igazgatótanács mindegyiküket megkereste. A nyertes 

történetesen egy olyan építészeti cég lett, amelynek nem volt korábbi tapasztalata 

egészségügyi létesítmények építésében, de jelentős tapasztalattal rendelkezett olyan 

kereskedelmi környezet megteremtésében, amely támogatja az új munkafolyamatokat és az 

innovációt az üzleti gyakorlatban. A projektmenedzselést és a kivitelezést egy másik vállalat 

nyerte el.  

Változáskezelés, kockázatkezelés  

Az Orbis projekt megvalósítását az igazgatótanácsban kialakult erős és elkötelezett vezetés 

hajtotta előre, amely jelenleg mindössze két személyből áll. Ők felismerték, hogy jelentős 

kockázatokat tárhatnak fel a holland egészségügyi rendszer változásaira irányuló előrejelzések 

. Az Orbis a következőkkel jellemzi ezeket a kockázatokat: 

 más egészségügyi ellátók „előbb érnek oda”, és elhódíthatják a piaci részesedést; a 

magánklinikák például láthatóbbakká válnak a marketing eredményeként; 

 az egyik lehetséges probléma, hogy nem sikerül a személyzet létszámát az 

előrejelzéseknek megfelelően csökkenteni, ez pedig növeli a működési költségeket és 

csökkenti a termelékenységben remélt emelkedést;  

 megtörténhet, hogy nem sikerül a különböző egészségügyi intézményekben 

megváltoztatni a munkakultúrát, aminek az a kockázata, hogy a személyzet nem 

fogadja el az új munkamódszereket, vagy nem változtatja meg a betegekkel szembeni 

attitűdjét. 

 

Az Orbis a kockázatkezelés kérdését néhány általános elv alapján közelítette meg. 



Először is, a változás bevezetésének lépésről-lépésre haladó, inkrementális módszerét ajánlja, 

annak elfogadásával párosítva, hogy nem létezik tökéletes megoldás. Ez voltaképpen a 80/20 

filozófiájának egy másféle alkalmazása. Ha elszánt erőfeszítést teszünk azért, hogy a 

kívánatos változások 80 %-a megvalósuljon, akkor utána a nehezebben kezelhetőnek 

bizonyuló 20 %-kal való megbirkózásra összpontosíthatjuk erőinket. Példaként az Orbis az 

integrált ICT-rendszerének a bevezetését idézi. Ez a meglévő kórházi épületben működik, az 

új létesítményben megtervezett speciális munkahelyek által kínált előnyöket nélkülözve. Az 

ICT-rendszert megrendelt alkalmazásként hozták létre, egy harmadik fél beszállítóval 

együttműködve. Nem része egyetlen országos vagy nemzetközi rendszernek sem, és egyelőre 

a háziorvosokkal sem tesz lehetővé átfogó kapcsolattartást. A rendszer a felvételtől az 

elbocsátásig követi nyomon a betegeket, és arra kényszeríti a klinikusokat, hogy rendszerbe 

szervezett betegutakat kövessenek. Egyik előnye, hogy a személyzet már megtanulta 

alkalmazni a rendszert és alaposan megismerkedett a szükséges eljárásokkal, így az új kórházi 

környezetbe való átmenet során ez már nem éri őket sokkszerűen. Az ICT-rendszer fő előnye 

azonban az, hogy az Orbis adminisztratív és klinikai menedzsmentje már most is naprakész 

információt kap, amelyet fel tud használni a betegek profilozásában, a klinikai ellenőrzésben, 

a betegirányításban és a pénzügyi előrejelzésben. 

 

A kockázatkezelés második alapelve azt mondja ki, hogy tanulni kell más szektoroktól. Az 

Orbis úgy véli, hogy a betegközpontú egészségügyi ellátónak olyan frontvonalbeli 

személyzettel kell rendelkeznie, amelynek tagjai tudják, hogyan kell üdvözölni a beérkezőket, 

hogyan kell kezelni a félreértéseket és a panaszokat, miként kell gondoskodni arról, hogy a 

betegekkel azok méltóságát megőrizve bánjanak. Annak biztosítása céljából, hogy a recepciós 

személyzet képes legyen megfelelni ezeknek a követelményeknek, az Orbis továbbképzést 

szervezett számukra egy szállodai és turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó főiskolán. 

Hasonló szellemben vizsgálta az Orbis különböző ipari szektorok folyamatszabályozási 

mechanizmusait, és próbálta a legsikeresebb elveket alkalmazni a klinikai munkában. 

 

Az Orbis nyíltan kezelte a személyzet meggyökeresedett munkamódszereinek adaptálásával 

és megváltoztatásával együtt járó nehézségeket. Az orvosok, ápolók, egészségügyi 

menedzserek és adminisztrátorok magas képzettségű személyek, akik rendszerint sok év alatt 

szerezték meg szaktudásukat. A tanult viselkedésmódokat nem mindig lehet könnyűszerrel 

megváltoztatni. Még e tanulmány megírása idején is, amikor az új kórház építése már 

befejezéshez közeledik, és amikor a betegutakat már néhány éve alkalmazzák, sem ritka, hogy 

a személyzet kételyeit fejezi ki, illetve tart attól, hogy elveszíti szakmai autonómiáját. 

 

Az Orbis arra törekedett, hogy lépésről-lépésre haladva érje el a változást, miközben 

személyzetét teljes mértékben tájékoztatja és az egészségügyi szakembereket bevonja a 

menedzsment döntéseibe. Az Orbisnál működik orvosi tanács, személyzeti bizottság és egy 

betegtanács, amelyek mindegyikének megvan a maga szerepe a projekt haladásának 

ellenőrzésében és a felmerülő problémák jelzésében. Továbbá, a menedzsment csapat számos 

munkacsoportot hozott létre, amelyeknek mindegyike részt vesz az új kórház egy-egy 

meghatározott aspektusának tervezésében, beleértve az alaprajzi elrendezést, a jövőbeli 

munkafolyamatokat és az ICT alkalmazását. A munkacsoportok a kórházi menedzsment, a 

tanácsadó társaság és a kórházi „területek” (ezek nagyjából a kórházi osztályoknak felelnek 

meg) képviselőiből állnak. Az egyes területeket viszont egy olyan menedzser és személyi 

állomány vezeti, amely képviseli az orvosokat, ápolókat, tervezőket, a logisztikai és ICT-

szakértőket. Az ő feladatuk az adott terület teljesítményének elemzése, a gyógyulási 

eredményeknek és a betegek elégedettségének áttekintése, a szakmai normák követésének 

biztosítása. Az ellátás rendszerbe szervezése és az elektronikus beteg-nyilvántartási rendszer 



alkalmazása arra irányul, hogy elősegítse a közös nyelv kialakulását a különböző érintett 

szakmák között, segítse őket az elérhető auditálási adatok teljes körű felhasználásában. 

 

Az Orbis arról számol be, hogy még a fent említett rendszerek alkalmazása mellett is, a tárgyi 

környezetben valamint a munkamódszerekben kibontakozóban lévő nagyszabású változások 

időről-időre hátrányosan befolyásolhatják a munkamorált. Egy dolog bekapcsolódni egy ilyen 

projekt tervezési szakaszába, de egészen más dolog a valóságban alkalmazkodni a 

változásokhoz . Az Orbis azonban jelenleg a folyamatos kommunikáció megerősítés 

stratégiáját alkalmazza, és integrálja a fő célokat (betegközpontú működés, integrált ellátás, 

rendszerbe szervezett munkafolyamatok) a klinikai képzési programokba, amelyeken a teljes 

személyzet részt vesz. Az Orbis nem készített „előtte-utána” felmérést a munkakultúra 

megváltozásáról, de a menedzseri tapasztalatokból arra következtethetünk, hogy nem lehet a 

személyzetet a radikálisan eltérő munkavégzés elfogadásáról meggyőzni a vezető klinikusok 

támogatása, és annak felismerése nélkül, hogy a változásokat elsősorban a gyógyulás 

eredményeinek és a lakosság egészségi állapotának a javítására irányuló törekvés vezérli.  

 

Mindent összefoglalva, az Orbis három olyan kulcstényezőt jelölt meg, amelyek nagy 

előrelépést jelenthetnek a hasonló jellegű projektek szempontjából: 

 erős, határozott vezetés az igazgatótanács szintjén: 

 a véleményvezető orvosok (ideértve az egészségügyi-menedzsereket is) 

elköteleződése; 

 a szervezet részlegeitől származó inputok gondosan kialakított egyensúlya. 

 

Betegközpontú ellátás  

Az Orbis filozófiája szerint, ahogy minden sikeres vállalkozás a fogyasztók és ügyfelek 

szükségleteire összpontosítja figyelmét, hasonlóképpen kell az egészségügyi szolgáltatóknak 

is a betegek egyéni szükségleteire koncentrálnia. Ebből kifolyólag az Orbis szerint az a 

környezet terápiás, ahol magasra értékelik és tisztelettel kezelik a betegek érzéseit. 

Függetlenül attól, hogy figyelmet fordítanak a személyzet interperszonális készségeinek 

fejlesztésére, az Orbis felismerte, hogy a rendszerbe szervezés segíti a betegek és látogatók 

tájékoztatását, és segít kellemesebbé tenni élményeiket. Először is, a betegek érzékelik, hogy 

a személyzet ismeri a teljes ellátási folyamatot, és nem csak azt a részt, amelyért közvetlenül 

felelős. Ettől azt remélik, hogy bizalmat ébreszt az intézményben, vagy az éppen nyújtott 

szolgáltatás vagy adott tanács iránt. Másodszor, az Orbis egységes „frontvonali” környezetet 

rendelt, hogy a recepciós és váróhelyiségek tárgyi elrendezése mindenütt hasonló legyen a 

kórházban és a többi ellátó központban, a jelölések közös normának feleljenek meg, az 

űrlapok és a papírmunka egységes megjelenésűek legyenek.  

 

A kórház üzletorientált megközelítési módjának megfelelően a személyzetet arra bátorítják, 

hogy a betegekre, mint vendégekre hivatkozzanak, hangsúlyozva, hogy ők az épület 

ideiglenes lakói. A közeljövőben az Orbis több irányítási lehetőséget tervez a betegek kezébe 

átengedni azzal, hogy lehetővé teszi a vizsgálati időpontok saját kijelölését, valamint 

hozzáférést enged elektronikus beteg-nyilvántartásuk bizonyos részeihez.  

 

A betegközpontú ellátás kiterjed a fekvőbeteg környezet kialakítására is. A tervek szerint 

kizárólag egyszemélyes, a betegség valamennyi stádiumára alkalmas szobákat rendeznének 

be, többágyas szobák vagy kórtermek nélkül. A rendelkezésre álló adatokat értelmezve az 

Orbis szerint az egyszemélyes szoba több magánéletet tesz lehetővé a beteg számára, nagyobb 

rugalmasságot enged a betegáramlás irányításában, és ezzel lerövidíti az ápolási időt. Az új 



Maasland Hospital építészeti terve a betegek számára elegendő teret biztosít arra, hogy 

valamely családtagjuk mellettük lehessen a gyógyulás során (8.1 ábra). Az Orbis ezt „útitárs-

koncepciónak” nevezi, és aktívan bátorítja a betegeket arra, hogy legyen társuk a kórházi 

tartózkodásuk alatt, így folyamatosan érzelmi fizikai támogatást kaphatnak.  

 

A betegközpontú ellátás a teljes ellátási útvonal eredményes irányításától függ, a háziorvossal 

való első kapcsolat-felvételtől a kezelésen és rehabilitáción keresztül, a szociális szolgálatok 

esetleges beavatkozásáig, a terapeutáktól kapott tanácsig és támogatásig vagy ápolóotthonban 

való elhelyezésig. A Medical Park terve azt célozza, hogy ezeket a kapcsolódásokat 

átláthatókká és hatékonnyá tegye, és az alapellátó praxisokkal tervezett ICT-kapcsolatoktól 

azt várják, hogy erősíteni fogják az alap- és a másodlagos ellátás közötti kapcsolódást.  

 

8.1 ábra: A betegszobák elrendezése az új Maasland kórházban 

Forrás: Bonnema architecten Holland, nem publikált terv, 2008. Engedéllyel felhasználva.  

 

E tanulmány írásának idején az Orbis megkezdte az ingyenes szoftver és tréning felajánlását a 

helyi általános praxisoknak, hogy a háziorvosok naprakészen hozzáférhessenek a Maasland 

kórház elektronikus beteg-nyilvántartási rendszeréhez, beleértve a diagnosztikai és 

képalkotási adatokat is. Az alap- és a másodlagos szintű ellátás közötti illeszkedés 

valószínűleg javára válik a betegeknek, de egyúttal versenyelőnyt jelent azokhoz a 

kórházakhoz képest, amelyeknek még ezután kell egy hasonló rendszert megvalósítaniuk.  

 

Makro-szinten a betegközpontú ellátás kiterjed a jelenlegi és jövőbeli betegprofilok gondos 

elemzésére is. Ebből a célból az Orbis demográfiai és epidemiológiai vizsgálatokban vesz 

részt, és felhasználja ezeket az adatokat a kapacitási és a termelési modelljeiben. Modellezést 

alkalmaznak továbbá az új orvosi eljárások vagy technológiák kimenetelének előrejelzésére, 

például annak elemzésére, milyen következményekkel jár, ha valamely betegút egy része 

fekvőbeteg-ellátás helyett egynapos ellátássá változik. 

 

A betegeket bátorítják arra, hogy váljanak a folyamatban levő változások részesévé. Az Orbis 

bevonta a betegek képviselőit az új kórház és az egész Medical Park tervezési szakaszába. A 

betegektől érkezett hozzászólásokat és javaslatokat – ahol csak lehetséges volt – beépítették a 

végleges tervbe. A betegek tanácsának továbbra is jelentős befolyása van az ellátásokkal 

kapcsolatos döntésekre. 

Az elektronikus betegnyilvántartás  

Az elektronikus betegnyilvántartás lényeges összetevője az új Maasland kórházra és a 

Medical Parkra vonatkozó elképzelések megvalósításának. Az elektronikus 

betegnyilvántartási rendszer az egész vállalkozás gerincének tekinthető.  

Míg az elektronikus betegnyilvántartás egyes összetevői szükségképpen közösek a különböző 

egészségügyi ellátó intézmények vagy akár országok között is, az Orbis azt a lehetőséget 

választotta, hogy igényeire szabott szoftveralkalmazás kifejlesztését rendeli meg egy külső 

szolgáltatótól. Ezzel az Orbis saját normákat határozott meg, és a menet közben elkövetett 

hibákból kellett tanulnia. Az eredmény azonban az, hogy a Maasland kórház egyike lett annak 

a kevés kórháznak Hollandiában, amely teljes mértékben kiaknázza az elektronikus 

betegnyilvántartási rendszert. Mit jelent ez a betegek és a személyzet számára? 

 

Az elektronikus betegnyilvántartásnak az a rendeltetése, hogy a személyzetet – ápolókat, 

orvosokat, menedzsereket – kötelezze a betegút elveinek betartására. Ez az egyetlen olyan 

hely, ahová a betegadatokat fel lehet jegyezni, ami megakadályozza az információk 



ismétlődését, illetve a kezelések, gyógyszerrendelések és betegadatok egyéni formájú vagy 

téves bejegyzését. Az Orbis szerint mindebből az alábbi előnyök származnak: 

 A személyzet tagjai tudják, hol tart a beteg az ellátási útvonalon, tudják tehát, mit 

tettek meg eddig mások, és mit kell az adott helyzetben nekik tenniük. 

 A menedzserek gombnyomásra végezhetnek klinikai vagy pénzügyi auditálást. 

Láthatják az esetösszetétel ingadozásait és trendjeit, egybevethetik a pénzügyi 

előrejelzéseket a tényleges költségvetési kiadásokkal, és elemezhetik a 

várakozásokhoz képest mutatkozó eltéréseket. 

 A betegeknek nemsokára módjukban áll majd tanulmányozni elektronikus 

betegnyilvántartásuk egyes részeit, felidézni a korábban kapott tanácsokat, vagy 

utánanézni a kezelési nyilvántartásoknak. 

Különösen a menedzserek szempontjából az elektronikus betegnyilvántartás számviteli 

előnyökkel is jár, mivel megkönnyíti a hozzáférést az esetösszetételről, a betegprofilokról, a 

gyógyszerfelhasználásról és a készletszabályozásról szóló információkhoz.  

Noha  közismerten nehéz meggyőzni intézeteket arról, hogy máshol kifejlesztett módszereket 

vagy eszközöket vegyenek át, az Orbis azt tapasztalta, hogy elektronikus betegnyilvántartási 

alkalmazása más egészségügyi ellátó intézmények érdeklődését is felkeltette. A rendszer 

fejlődése meg nem jutott el addig a pontig, amelynél illeszkedhet az „okos” betegkártyához, 

noha erről e tanulmány írásának idején már folynak a megbeszélések. Nyilvánvalóan el kell 

majd dönteni, milyen információk vihetők fel az okoskártyára, és mennyire lehet ezeket 

felhasználni más – országos vagy európai szintű – egészségügyi információs rendszerekkel 

összekapcsolva.  

A jövőbeli munkafolyamatok 

Az Orbis hangsúlyozza: az egészségügyi ellátás  rendszerbe szervezése egy adott modell 

keretén belül nem jelenti azt, hogy a betegek differenciálatlan vagy „egy kaptafára” 

meghatározott kezelést kapnának, sem pedig azt, hogy a klinikai személyzettől azt várnák, 

hogy munkáját mindennemű egyéb megfontolás nélkül végezze. A rendszerbe szervezés 

sokkal inkább lehet eszköz a legjobb klinikai gyakorlat elterjesztésére, a változás átvételére és 

menedzselésére, a gyógyulási eredményekben mutatkozó eltérések felismerésére és 

elemzésére, valamint annak biztosítására, hogy a gyógyító személyzet elegendő időt 

fordíthasson a nagyobb kihívást jelentő esetekre. Az Orbis Medical Park új munkamódszerek 

elfogadása útján kíván működni, amelyek nagymértékben a rendszerbe szervezett 

egészségügyi ellátás elvein alapulnak. Van néhány központi pillér, amely az új 

munkafolyamatok alapját képezi. 

 

Először is, a Maasland kórház betegközpontú hozzáállást fogadott el, ami tükröződik az 

épület munkafolyamatokhoz igazodó tervezésében is. Ennek célja, hogy megakadályozza az 

erőfeszítések megismétlődését vagy késedelmét, emellett a betegnek is módjában áll 

döntéseket hozni saját ellátásáról, továbbá a gyógyító személyzettől várja el, hogy felkeresse a 

beteget, nem pedig fordítva. Másodszor, ahol csak lehetséges, szabványosítják a belső 

kialakítást. A rendelőhelyiségeket különböző szakterületek vehetik igénybe, egyikük sem 

„birtokol” kizárólagosan egy teret. Általában minden rendelő azonos a felszereltség és az 

ICT-kapcsolódás tekintetében. Van néhány kivétel ez alól a szabály alól, ilyen például a 

szemészet, ahol speciális felszerelésnek kell rendelkezésre állnia, de általában az Orbis az 

ilyen kivételek minimális szinten tartására törekededett. Harmadszor, a kórházat kifejezetten 

megkülönböztetett „elülső” és „hátsó” helyiségekkel tervezték, ezeket egy tudás és 

szakismeret központ kapcsolja össze, amelyben a szakértők megbeszéléseket tarthatnak, 

kutathatnak vagy irodai munkát végezhetnek. Végül az új kórházépület tervezése során az is 

cél volt, hogy elkülönítsék a különböző logisztikai áramlásokat, oly módon, hogy a gyógyító 



személyzet és a betegek különböző terekből lépjenek be, és az árumozgást mindkettőtől külön 

bonyolítsák le.  

Az új Maasland kórház: a munkafolyamatok tükröződése az 
épülettervben 

Az Orbis projektvezető csapata elhatározta, hogy a meglévő épületkomplexum közelében 

épülő új Maasland kórház az előző szakaszokban kifejtett alapelvek fizikai megtestesülése 

lesz. A cél az, hogy ez az alábbi törekvések útján valósuljon meg. 

 Olyan közös terek, amelyeknek rendeltetése a betegek („vendégek”) és a fogadó oldali 

kórházi személyzet közötti interakciók humanizálása, és – amennyire csak lehetséges 

– „nem-klinikai” környezet megteremtése.  

 Szabványos kialakítás a járóbeteg rendelőkben és a fekvőbeteg szobákban. 

Ezeknek a területeknek az alapterülete és berendezése azonos; egyik szakterület sem 

„birtokolja” őket. 

 A betegek, a személyzet és az áruk áramlásának különválasztása.  

Az új kórház épületterve elkülöníti a betegek és a személyzet mozgását a gyógyítási 

célú és egyéb áruk szállítási útvonalától. 

A betegek és a személyzet más-más bejáraton érkeznek, és a személyzet megy 

felkeresni a beteget, nem pedig fordítva. 

 Az elektronikus betegnyilvántartás használatát bátorító számítástechnikai szolgáltatás. 

Noha a rendszer már közel a teljes működőképességhez, az Orbis menedzsmentje úgy 

véli, hogy csak akkor fognak a rendszer igazi lehetőségei teljesen kibontakozni, ha a 

személyi állománynak módjában áll a berendezéssel dolgozni, amely éppen ott kap 

elhelyezést, ahol a legjobban felhasználható (például a nővérpultoknál és a 

recepcióknál). 

 Olyan a kórház létrehozása, amely fő tevékenységi területére koncentrál, úgyhogy 

egyes szolgáltatások (például a rehabilitáció) a környező ellátó centrumokban 

mehetnek végbe, míg mások (például a diagnosztika) úgy fejlődhet, hogy a környező 

területen levő más egészségügyi szervezeteket is kiszolgálja. 

 

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében az Orbis kiszámítható kockázatot vállal magára. 

Noha vannak a szabványos munkaterületek és betegszobák építésének bizonyos költségbeli 

előnyei, más vonatkozások – például a saját igényre szabott, megrendelt szoftveralkalmazás, a 

személyzet átképzése és az új munkamódszerekre való áttérés – viszonylag költségesek. 

Következtetések 

Rövid távon az Orbis Medical Park sikere – ha a fenntarthatóság szempontjából nézzük – a 

személyzeti létszám kívánt csökkenésének megvalósulásától függ. Hosszabb távon azonban 

függ a gyógyító személyzet és a menedzserek változás melletti folyamatos elköteleződésétől 

és attól a képességüktől, hogy „élen maradjanak a vadászatban”, a Hollandiában kialakult 

egyre versengőbb egészségügyi ellátási környezetben. 
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9. fejezet 

A magánfinanszírozási kezdeményezés az angol egészségügyben 
Anneloes Blanken, Geert Dewulf, Miriam Bult-Spiering 

Bevezetés 

Hagyományosan a legtöbb európai kormány magára vállalta azt a feladatot, hogy széles körű 

egészségügyi infrastruktúrát és sokféle szolgáltatást tart fenn, és részt vállal a legnagyobb 

befektetésekből, mint amilyenek a kórházak. Ez azonban folyamatosan változik, és több 

kormány már vonja ki az állami szabályozás alól és privatizálja az egészségügyi ellátást. 

Számos EU tagállam legalábbis vizsgálja az állami-magán partnerségek kialakításának 

lehetőségét, mint olyan eszközt, amellyel javítható a „pénzért több értéket” elv érvényesülése 

(„value for money”, ezt a kifejezést annak a megállapítására használják, vajon egy szervezet 

megszerezte-e a tulajdonába kerülő és/vagy általa nyújtott javak és szolgáltatások köréből a 

maximális előnyöket, a számára hozzáférhető eszközök igénybevételével és az alternatív 

lehetőségekkel egybevetve). Az Egyesült Királyság 1992  óta bocsátkozott ebbe a folyamatba, 

az ún. magánfinanszírozási kezdeményezés (PFI) mechanizmusának alkalmazásával. 

 

Bár a PFI-modellt már bizonyos ideje számos ágazatban alkalmazzák az építés és 

különösképpen az üzemeltetés szempontjából könnyebben kezelhető beruházások esetében, 

de csak a legutóbbi időkben kezdték olyan bonyolultabb „termékekhez” szükséges 

forrásbevonásra is felhasználni, mint amilyenek a kórházak és az iskolák. Hívei olyan 

eszköznek tekintik, amellyel leküzdhetők a hagyományos eljárási módokhoz kapcsolódó 

finanszírozási és egyéb szűk keresztmetszetek, és kihasználhatók a magánszektorban 

érvényesülő szigorúbb szabályok. Az egészségügyi létesítmények és a kapcsolódó 

szolgáltatások beruházási forrásteremtésének ez a formája azt jelenti, hogy az állami hatóság 

valamely magánszervezetre bízza a szóban forgó infrastrukturális létesítmény tervezését, 

megépítését, üzemeltetését és finanszírozását (Bult-Spiering és Dewulf, 2006), ennek 

ellenében folyamatos szolgáltatásokat vásárol (rendszerint elhelyezést). A PFI -modellek 

esetében a magánszervezet – az ún. "koncessziós társaság" – finanszírozza a projektet és teljes 

mértékben felelős annak üzemeltetéséért és karbantartásáért. Azonban az Egyesült Királyság 

kórházi modelljére ez nem áll, hiszen abban a klinikai szolgáltatások nyújtása továbbra is a 

nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) felelőssége. A PFI egy másik jellemzője a szerződés 

hosszú lejárati ideje – tipikusan 30 év – amely azért ilyen hosszú, hogy a koncessziós társaság 

learathassa a befektetésének gyümölcseit. Az üzleti terv alapvető szerepet tölt be a PFI és 

egyéb állami-magán finanszírozási projektek indokolásában. Az előzetes üzleti terv alapján 

lehet eldönteni, célszerű-e kiírni a pályázatot és elkészíteni a végleges üzleti tervet.  

 

Jelen esettanulmányunk először röviden összefoglalja a PFI történetét az Egyesült 

Királyságban, és leírja azokat a tényezőket, amelyek a mechanizmus bevezetését 

eredményezték. Ezután elemezzük, hogyan hat a PFI a "pénzért több értéket" elv 

megvalósulására – figyelmünket a kockázatok áthárítására, és a körülmények változásával 

szembeni rugalmasság növekedésére összpontosítva – továbbá részletesen feltárjuk a PFI két 

angliai példáját, a Darent Valley Kórház valamint a Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház 

esetét. Az esettanulmányt a PFI által lehetővé tett tervezési és szolgáltatási rugalmassággal 

kapcsolatos néhány megjegyzéssel zárjuk. 

 



A „magánfinanszírozási kezdeményezés” az angol egészségügyi 
ágazatban 

1997 előtt Angliában a PFI-szerződéseket elsősorban gazdasági infrastrukturális  

létesítményekre alkalmazták, például a közlekedési szektorban. Az egészségügyi ellátás és az 

oktatás területén, a bonyolultság következtében az ügyletek elhúzódtak, miközben a pályázati 

eljárások általában széles körű kritikát kaptak, mivel költségesnek és időigényesnek ítélték 

őket (Winch, 2000). Még ennél is fontosabb, az ilyen ügyletek finanszírozói nem bíztak 

abban, hogy az akkoriban érvényben levő jogi keretek kellő biztonságot nyújtanak számukra. 

Nagy volt a bizonytalanság, hogy vajon  az NHS Alapok jogszerűen adnak-e PFI-

koncessziókat. Különösen azoknak a "szerződéseknek" a jogszerűségével kapcsolatban 

támadtak erős kételyek, melyeket az Alapok kötöttek az ellátást vásárló Egészségügyi 

Hatóságokkal (ezeket "szerződésnek" nevezték ugyan, de a rájuk vonatkozó jogszabályok 

kimondták, hogy teljesítésük nem kényszeríthető ki bíróság előtt), továbbá azzal 

kapcsolatban, hogy mely szervezetnek kell az adósságterheket magára vállalnia, ha az Alapok 

fizetésképtelenné válnak. Ez a helyzet megváltozott, miután az 1997. évi általános 

választásokon a Munkáspárt győzött és alakíthatott kormányt: a PFI-pályázat eljárását  

átdolgozták és olyan törvényeket léptettek életbe, amelyek egyértelműen határozták meg az 

Alapok státusát. A kórházépítésre vonatkozó PFI-ügyletek ezután gyors ütemben haladtak 

előre, nem utolsó sorban azért, mert az új kormány nyilvánvalóvá tette, hogy ez az egyetlen 

lehetséges eszköz forrásbevonásra, amivel enyhíthetők a hosszú távú alulfinanszírozottság 

addigra érezhetővé vált terhes következményei. Mint Gaffney (1999) megjegyezte, a PFI 

maradt „az utolsó esély”
(7) 

a kórházi Alapok számára, amelyek tőkéhez kívántak jutni 

nagyszabású kórházépítési és átalakítási terveikhez. 

 
(7)

 A kifejezés mára széles körben elterjedt az Egyesült Királyságban annak érzékeltetésére, 

hogy ez az egyetlen lehetőség jelentős ingatlanbázisú szolgáltatások nyújtására (Broadbent 
és mtsai, 2005) 

 

1997-ben a pénzügyi megállapodások megkötésének első hulláma 14 PFI kórházi projektet 

eredményezett, 1,3 milliárd font becsült összértékben. Eredetileg több projektet terjesztettek 

elő jóváhagyásra, de  döntés született arról, hogy korlátozni kell a projektek számát. Az NHS 

messze a legtöbb PFI-megállapodást kötő szerv Angliában. Az NHS addigi történetének 

legnagyobb kórházépítési programjába kezdett, hiszen 1997 és 2008 novembere között 139 

kórházépítési tervet fogadott el.
(8)

 Ezzel szemben 1980 és 1997 között csak 7 jelentős 

egészségügyi projekt valósult meg (Gaffney és Pollock, 1999). A 9.1 ábra áttekintést ad a PFI 

szerepéről az angol egészségügyi rendszerben. 

 
(8)

 Lásd Hellowell és Pollock (2006), a legújabb fejleményekkel kapcsolatban pedig HM 

Treasury weboldal (http://www.hm-treasury. gov.uk/ppp_pfi_stats.htm, accessed 10 February 
2009). 

 

 

9.1 ábra: A PFI nagysága az angliai NHS-ben 



 
Forrás: Barlow, 2006 

 

A PFI azonban nem korlátozódik kórházépítésre, hanem kiterjed egyéb, az egészségüggyel 

összefüggő beruházási projektre is (idősek otthona, személyzeti  lakások, irodaépületek, 

közösségi kórházak, alapellátási rendszerek), szolgáltatásokra (energiafelhasználási 

rendszerek, információ- és kommunikáció-technológiai (ICT) rendszerek, élelmezés, integrált 

menedzsment-rendszerek, rádióvezérlésű rendszerek) és berendezések (generátorok, 

kazánházak, mágneses rezonancia képalkotó (MRI) eszközök) beszerzésére is. A PFI 

keretében létrejött egészségügyi létesítmények között találunk új épületeket, átalakításokat, 

felújításokat, telekrendezést, központosítást és modernizálást (Akintoye and Chinyio, 2005), 

noha – a meglévő telepek átépítésével kapcsolatos gyakran elkerülhetetlen bizonytalanságok 

miatt – a szerződő felek (ahol csak lehetett) igyekeztek új épületekre kötni szerződést. 1997 és 

2006 között az angliai kórházi projektek 87%-a valósult meg PFI útján (Hellowell és Pollock, 

2007). (8) 

 

A PFI hatása a kockázatokra és a rugalmasságra 

 

Mint már említettük, a PFI-rendszereket annak érdekében vezették be, hogy több értéket 

hozzanak a befektetések. Mit jelent ez a kockázatáthárítás és a rugalmasság szempontjából? A 

PFI-szerződéseket tipikusan 30 éves lejáratra kötik, tehát fontos, hogy hosszú távú 

perspektívába helyezkedjünk. Ha egy kórház egyszer már megépült, nehéz megváltoztatni, 

akár a földrajzi helyzetét, akár a kultúráját (minthogy ez gyakran meggyökeresedett szakmai 

attitűdöket jelenít meg) akár pedig működési körét (a kórházban kezelt eseteket) tekintjük 

(Thompson és McKee, 2004). A kórházi beruházásokkal kapcsolatos ilyen bonyodalmak 

ellenére egyre inkább felismerik a folyamatos beruházás szükségességét, tekintettel a 

technológiai fejleményekre és a kórházi szolgáltatások iránti igények változására (Thompson 

és McKee, 2004).  

 

A kereslet igen érzékeny a kórház vonzási területén élő lakosság összetételének változására, 

ide értve a demográfiai változásokat és a migrációs mintázatokat. A kórházak dinamikus 

viszonyrendszere is megnehezíti az igények előrejelzését, mind a mennyiség, mind pedig az 

igénybevétel típusa szerint. Az orvosi technológiák is gyors ütemben fejlődnek a 70-es évek 

óta, és ennek messzemenő következményei vannak a klinikai ellátások iránti keresletre. Az 

orvosi technológia fejlődése drámai módon megnövelte a termelékenységet és lényegesen 

növelte a kórházak betegellátásra és beavatkozásokra vonatkozó kapacitását. Hasonló – sőt 

esetleg még gyorsabb ütemű – haladás várható a jövőben is.  

 

Az egészségügyi szektorral kapcsolatos kormányzati politika is befolyásolja a klinikai 

ellátások iránti keresletet. Például az Egyesült Királyság kormánya nemrégiben vállalt 



kötelezettséget a független szektorban végzendő, "tervezhető" beavatkozások volumenének 

növelésére, ami a "közkórházak" járóbeteg- és rövid ápolási idejű tevékenységeinek 

csökkenését okozhatja. A Közpolitikai Kutatások Intézete számos szakmapolitikai változást 

sorol fel (Institute for Public Policy Research, IPPR, 2001) az egészségügyi ellátás terén, 

amelyek mindegyikének volt hatása a keresletre, ideértve azt a törekvést, hogy az ellátást 

közelebb vigyék a betegek lakóhelyéhez; annak hangsúlyozását, hogy a szakorvosok és egyéb 

szakemberek hálózatba kapcsolódjanak, összekötve az egyes egészségügyi intézményeket és 

megteremtve az integrált betegutakat a betegek számára. Megemlítik továbbá a körzeti 

általános kórházak, a regionális centrumok, a közösségi kórházak és az alapellátók közötti 

kapcsolatok fejlődését is. 

 

Mindezeknek a tényezőknek az eredményeként a kórházi tevékenység mintázata drámai 

módon megváltozhat egy adott kórház élettartama folyamán. A PFI hosszú szerződési 

időszaka ugyanennyire fontossá teszi az állóeszközök rugalmasságának biztosítását. A 

kórházaknak rövid lejáratú szerződéseket kell szerezniük az egészségügyi ellátást megrendelő 

hatóságoktól, mert csak így biztosíthatják, hogy megkapják a térítést az általuk nyújtott 

szolgáltatásokért. Tehát szinte valamennyi Kórházi Alap csak rövid távon lehet biztos a 

bevétele felől, és nem tudhatja előre, mekkora lesz a jövedelme 20-30 év múlva (Froud, 

2003). Mindez éles ellentétben áll a PFI-szerződések hosszú távú jellegével, és még inkább 

hazárdjátékká teszi a kockázat áthárítását (ezért azután a szerződő felek nem is igen vállalnak 

bármiféle komoly keresleti kockázatot, amely marad az érintett Alapnál). 

 

Mindeddig csak kevés tanulmány vizsgálta az ebből eredő rugalmassághiány lehetséges 

következményeit. Az egyik következmény az lehet, hogy a kórházi létesítmények fokozatosan 

funkcionálisan alkalmatlanná válnak. Komoly feladat gondoskodni arról, hogy a ma 

létrehozott kórház megőrizze hasznosságát és értékét a jövőben is. Noha az egészségügyi 

ellátás többet jelent a fizikai állóeszközök adta kereteknél, mégis ezek az eszközök a 

kiindulópontjai a fenntartható és kiváló minőségű klinikai szolgáltatásoknak a megfelelő 

helyen és a megfelelő időben. Ez azt jelenti, hogy a kórház tervezésének kellőképpen 

rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az új követelményeknek. Különösen ez a 

helyzet a keresleti szint változásai tekintetében.  

 

Másodszor, a rugalmasság korlátozott volta következménye lehet az ellátás ún. "fogságba 

esésének". Lonsdale (2005) megjegyzi, milyen veszélyekkel kell szembenéznie egy Alapnak, 

ha valamely PFI a célvállalkozás (SPV; kizárólag egy adott pénzügyi tranzakció céljára 

létrejött vállalat) "fogságába esik" a szerződés egész időtartamára. A „fogságba esés” 

fogalma, amelyet Williamson (1975) vezetett be, olyan helyzetre utal, amelyben a 

szerződéskötő hatóságnak ki kell tartania magánszektorbeli partnere mellett, még akkor is, ha 

kapcsolatuk nem alakul jól, vagy ha a partner a megállapodás szerinti árak emelésével 

fenyeget. Ez megnehezítheti a minőség javításának kezdeményezését, és előre vetíti annak 

lehetőségét, hogy a szolgáltatást nyújtó fél minimális teljesítménnyel „megél”, ahelyett, hogy 

folyamatos fejlesztésre törekszik (Lonsdale 2005).
(9)

 Ugyanúgy, mint a kiszervezett 

szolgáltatások esetében, a szerződő hatóság javasolhat kiegészítéseket, változásokat és a 

kiegészítő szolgáltatások vagy az SPV által rendelkezésre bocsátott alapterület csökkentését. 

Koncessziós megállapodás esetén azonban a szolgáltatások vagy az épület bármiféle 

módosítása változást idéz elő a szerződés feltételeiben és az árakban is. Fennáll az a kockázat, 

hogy a csekély szerződés- vagy szolgáltatásbeli változtatásokkal együtt járó pénzügyi 

büntetések olyan nagyokká válnak, hogy a szükséges változást nem hatják végre (mivel az 

ilyen szerződés tranzakciós költségei igen magasak lesznek).   

 



A "pénzért több értéket " alapelv érvényesülésének alapja a rugalmasság. A kórház 

tervezésének optimális módon kell igazodnia mind a jelen, mind pedig a jövő klinikai 

szükségleteihez. A kórházi PFI-projektek esetében azonban alapvető feszültség rejlik a 

szerződés biztonsága és a jövőbeli ellátási követelmények előre megjósolhatatlan jellege 

között. Noha az Alapnak és a magánpartnernek előre meg kell állapodnia a kockázatok 

megfelelő megosztásában és a menedzsment rendszerében, megfelelő szerződéses 

rendelkezésekre van szükség ahhoz is, hogy igazodni tudjanak a jövőbeli változásokhoz. Az 

Alap érdeke a szabadság megőrzése a klinikai folyamatok tervezésében és azoknak a változó 

kereslethez való adaptálásában. 

 
(9)

 Az ösztönzők már a szerződésben aszimmetrikusak – a koncessziós társaság könnyen tud 

a szerződésben meghatározni (és a valóságban elérni) költségmegtakarításokat, az 
egészségügyi hatóság szempontjából viszont nehezen lehet definiálni a hosszú távú minőség-
fejlesztéseket. 

 

A PFI-megállapodás rendelkezései között tehát szerepelniük kell olyan mechanizmusoknak is, 

amelyek biztosítják a szükséges rugalmasságot.  

 

Kevés kutatást végeztek mindeddig arról, hogy a tipikus PFI-megállapodások ténylegesen 

milyen mértékű rugalmasságot kínálnak, noha számos szakértő fejezte ki aggodalmát azzal 

kapcsolatban, hogy vajon tényleg megadják-e azt a rugalmasságot, amely a magas minőségű 

berendezések és szolgáltatások jövőbeli teljesítéséhez szükséges. A King’s Fund (ez egy 

független alapítvány, amely a londoni egészségügyi ellátással foglalkozik) szerint fennáll a 

veszély, hogy a PFI egyfajta „fehér elefánttá” válik, amely nem elég rugalmas ahhoz, hogy 

lépést tartson a politikák és a technológiai fejlődés ütemével (Imison, Naylor és Maybin, 

2008). Megvizsgáljuk, hogy a PFI-megállapodások a gyakorlatban milyen mértékű 

rugalmasságot tesznek lehetővé, mégpedig két projekt áttekintésével: a Darent Valley Kórház, 

valamint a Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház esetével. 

A Darent Valley Kórház  

 

A kórház tervezése 

 

Az új kórháznak három, viszonylag régi épületben nyújtott korábbi szolgáltatásokat kellett 

helyettesítenie. Mindhárom épület jelentős karbantartásra szorult, és szétszórt 

elhelyezkedésük miatt rosszul használták fel erőforrásaikat. 25 év leforgása alatt a Dartford és 

Gravesham NHS Alap számos kísérletet tett arra, hogy forrásokat találjon új kórház építésére, 

de ezek mind sikertelennek bizonyultak (Broadbent, Gill és Laughlin, 2005). Minthogy az 

állami szektorból való forrásszerzés megvalósíthatatlannak bizonyult megfelelő NHS 

finanszírozás hiányában, a PFI forrásszerzés látszott az egyetlen megvalósítható 

alternatívának. A PFI-opciót 1997-ben fogadták el, és a Darent Valley Kórház volt az első PFI 

kórházi szerződés, amelyet a kórházi koncessziók első hullámában megkötöttek. Eltekintve a 

Gravesend Közösségi Kórháztól, ez az egyetlen kórház a Dartford and Gravesham Alapon 

belül. 

 

Az Alap 2000 szeptemberében kezdett fizetni a kórházért, amikor a kórház teljes mértékben 

működni kezdett. Az összes tőkeköltséget 1997-ben 94 millió fontra becsülték. A PFI 

tervezési folyamat lehetővé tette, hogy a kórház 44 hónap alatt megépüljön, ami különösen 

gyors az ilyen típusú kórházi projektek esetében az Egyesült Királyságban (noha a projekt 

előkészítő szakaszának hosszúsága a PFI-szerződések esetében azt jelenti, hogy az első 

elgondolásoktól az üzembe lépésig terjedő teljes intervallum hasonló a hagyományos módon 



épült kórházakéhoz.) Az Alap becslése szerint az a tény, hogy módjukban állt korán – a 

fizetési kötelezettség megindulása előtt 2 hónappal – használatba venni a kórházat, körülbelül 

2 millió font hozammal járt. A kivitelező vállalat, az alvállalkozó Carillon társaság 

veszteséget szenvedett az orvosi és a műszaki munkálatokon és csak a projekt egészével jutott 

el a költségfedezeti pontra (NAO, 2005a). Minthogy ez volt Angliában az első PFI kórházi 

projekt és a szerződési rendelkezésekkel kapcsolatos "legjobb gyakorlat" akkor még nem 

alakult ki, mindkét félnek magának kellett kidolgoznia és megtárgyalnia azokat a 

rendelkezéseket, amelyek útján a rugalmasságot be lehetett építeni a szerződésbe. Az 

építészeti tervezés rugalmassága a projekt kezdetétől fogva jelentős kérdés volt. Az egyik 

legfőbb aggály az új kórház kapacitásával volt kapcsolatban. Amikor az előzetes üzleti terv 

vázlata készült, a West Kent Egészségügyi Hatóság
(10)

, amely az Alap klinikai 

szolgáltatásainak fő vásárlója volt, még csak nemrégiben alakult (1994-ben), és még nem 

dolgozott ki részletes stratégiát a területen nyújtandó egészségügyi ellátásokra vonatkozóan. 

1997-ben született meg a PFI forrásbevonással kapcsolatos döntés, és csak ezután alakította ki 

az Egészségügyi Hatóság véglegesen az erre a területre vonatkozó stratégiáját. Álláspontja 

szerint, figyelembe véve az ellátás költségeit és a keresletet, az új kórházban nem lehet 400-

nál több fekvőbeteg-ágy (NAO, 1999). A PFI-projekt megvalósítása előtt az alapterületén 

rendelkezésre álló kapacitás több volt, mint 500 ágy (Gaffney és Pollock, 1999). 

Mindazonáltal a kórház közvetlen környezetében dolgozó alapellátási alapok azon a 

véleményen voltak, hogy a javasolt ágyszám elégtelen. A terület háziorvosai támogatták azt a 

nézetet, hogy új kórházra van szükség, de aggályok merültek fel annak várható kapacitásával 

kapcsolatban. Majdnem 60%-uk vélte úgy, hogy az új kórház mérete nem elégséges. 

Aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy talán már a megnyitáskor sem lesz 

elegendő az ágy az új kórházban, és minden bizonnyal elégtelen lesz, ha - mint várható - a 

helyi lakosság létszáma növekszik a szerződés időtartama alatt (NAO, 1999). 

 
(10)

 A nyugat-kenti  Egészségügyi Hatóság és a kelet-kenti  Egészségügyi Hatóság 2002. 

április 1-jén egyesült, létrehozva a Kent és Medway Stratégiai Egészségügyi Hatóságot. A 
délkelet-parti NHS 2006. július 1-én jött létre a Kent és Medway Stratégiai Egészségügyi 
Hatóság és a Surrey és Sussex Stratégiai Egészségügyi Hatóság egyesülése után.   

 

Működési eredmények 

 

A kórház üzemelésének első hat éve során (2000 és 2006 között) számos változás következett 

be a kórházban és azon kívül. Először is emelkedett a klinikai ellátások iránti igény. Például a 

baleseti- és sürgősségi ellátás iránti kereslet 2002 és 2006 között évi 15%-kal nőtt (NAO 

2006). Ez részben annak volt tulajdonítható, hogy változott a háziorvosok által teljesített 

ügyeleti ellátás rendszere; a szerződés újratárgyalásai során módjukban állt megszabadulni 

attól a kötelezettségüktől, hogy 24 órán keresztül biztosítsanak ellátást. Ez is hozzájárult a 

várakozási listák megnövekedéséhez. Másrészt pedig annak, hogy 2005-ben egész Angliában 

bevezették az „eredményfinanszírozási tarifapolitikát” (PbR), amely következménnyel járt az 

Alap pénzügyi rugalmasságára nézve. 

 

A kórház üzembe helyezése után az építészeti tervezés a gyakorlatban is rugalmasnak 

bizonyult. Számos módosítást hajtottak végre a kórház 2000. évi megnyitása óta. Ezek a 

módosítások elsősorban a megnövekedett keresletből eredő kapacitáshiányt igyekeztek 

megoldani. A közepes szintű ellátásnak már a működési szakasz kezdetétől fogva küzdenie 

kellett azért, hogy megbirkózhasson az ágyszámnak a korábbi helyzethez viszonyított 

csökkenéséből eredő hatásaival, minthogy más helyi egészségügyi létesítmények kapacitása 

nem fejlődött kellőképpen ahhoz, hogy megoldja a kórházi ágyszám csökkenése okozta 



gondokat. A klinikai ellátások iránti igény növekedése tovább fokozta a kapacitásra gyakorolt 

nyomást. 

 

Ezeknek a tényezőknek a hatására az Alap két kis szárnnyal bővítette a baleseti és sürgősségi 

egységet. Egy másik kiigazítása belső udvar klinikai rendelőkké való alakítása az egynapos 

ellátó egység bővítéseként. Ehhez bonyolult építési munkákra volt szükség, állványzatot 

kellett emelni a háromszintes építmény fölé, hogy be lehessen jutni a belső udvarba. Ez az 

átalakítás az Alap tevékenységeinek jelentős megszakítása nélkül befejeződött. Az építési 

vállalkozó megint csak a Carillion cég volt, az átépítési munkák 2004 októberében fejeződtek 

be. 

 

2004-ben a kórház új kezelőközpont építését indította meg. Ez a bővítés további 40 ágyat 

eredményezett, és 3400 további beteg kezelését tette lehetővé évente. Az építést és a későbbi 

karbantartási munkálatokat a szerződés módosítása útján az SPV valósította meg. Az SPV az 

építési munkálatokra ismét a Carillion vállalattal szerződött, miután független ellenőrök 

megállapították, hogy az SPV által ajánlott költség elfogadható. 

 

További építési projekt volt a mentálhigiénés  központ kivitelezése időskorúak számára, és 

egy vesedialízis-egység felállítása 2004-ben, amivel a kórház ágyszámát 460-ra emelték. A 

nyugat-kenti NHS és Szociális Gondozó Alap valamint a King’s College Hospital NHS Alap 

ezeket a létesítményeket veszik igénybe megfelelő ellátás nyújtása céljából. A kivitelezésre 

versenypályázatot írtak ki, amit a Carillion nyert meg. A beruházási költség 5 millió fontra 

(5.5 millió €) tehető. A PFI-szerződés értelmében az Alapnak meg kell térítenie ennek a 

munkának – mint szerződésmódosításnak a költségét az SPV számára, mivel a munkát az 

Alap területén hajtották végre. Az Alap által szerződés szerint fizetendő egységes éves 

díjösszeg (az az éves összeg, amelyet a PFI-szerződésben levő magánszektorbeli 

üzemeltetőnek fizetnek, mint szolgáltatási díj), azonban nem nőtt, mert a munkálatokat a 

mentálhigiénés központban és a vesedialízis-egységben ellátást nyújtó alapok finanszírozták. 

Az SPV ennél fogva ettől a két alaptól kapja a költségtérítést, noha minden olyan 

karbantartási szolgáltatást, amelyet ezek az alapok követelhetnek, eredetileg a Dartford és 

Gravesham Alapnak kell megfizetnie a PFI-szerződés értelmében. 

 

A fekvőbeteg ágyak száma tovább emelkedett az új szívgyógyászati centrum 2007 

januárjában történt megnyitásával. 2004-ben a Stratégiai Egészségügyi Hatóság jóváhagyta 

ennek a centrumnak az üzleti tervét, de kiegészítő finanszírozási forrást írt elő. A költséget 4,4 

millió fontra (4,8 millió €) becsülték. Az Egészségügyi Minisztérium Nemzeti Kardiológiai 

Munkacsoportja 3 millió fontot (3,3 millió €), a Stratégiai Egészségügyi Hatóság és az Alap 

pedig a fennmaradó rész 50-50% -át biztosította (DGT, 2005). Az építés időszaka alatt egy 

ideiglenes létesítményben helyileg kezelték a rászoruló betegeket. A Carillion vállalat – 

együttműködve az Alappal a szívgyógyászati centrum tervezésében – a kivitelezési munkát is 

vállalta. Az Alap "visszabérelte" a létesítményt, és az SPV vállalta a centrumért annak egész 

életciklusára kiterjedő felelősséget. 

 

2001-ben az Alap úgy döntött, hogy átveszi az SPV feladatának irányítását a kórház ICT 

hálózatának infrastruktúrája tekintetében, mivel nem bízott a munkálatok határidőre történő 

elvégzésében és a hálózati személyzet szakértelmében. Az ICT szerződés kiemelése a teljes 

éves díjösszeg évi 2.2 millió fonttal (2.4 millió €) való csökkenését eredményezte (NAO 

2005a), noha a szerződés ICT komponensének megszüntetésével kapcsolatos kártérítési 

költséget nem tették közzé. A kutatók újból és újból felmerülő aggálya volt, hogy az Alapok 

nem voltak hajlandók közzétenni a PFI költségeket, amikor ezt az  információ szabadságáról 



szóló törvény értelmében kérték, mert üzleti titokra hivatkoztak. Így tehát igen nehéz 

meggyőződni a tranzakciós költségek valódi nagyságáról. 

 

2006 októberében a Darent Valley lett az első PFI-kórház, amely "piaci tesztnek" vetette alá 

kiegészítő szolgáltatásait, vagyis lehetővé tette, hogy azokért külső ellátók is 

versenyezzenek.
(11)

 A szerződés rendelkezéseinek megfelelően a tesztelés az SPV-re 

átruházott valamennyi kiegészítő szolgáltatásra vonatkozott. A tesztelést az SPV a következő 

12 hónapra érvényes irányadó árszint kialakítása céljából végezte. A szolgáltatások éves 

költsége a piaci tesztelés előtt 5,1 millió font (5,6 millió €) volt, az irányadó árszint 

megismerése után ez 2,4 %-kal csökkent (NAO, 2007).  

 
(11)

 A PFI esetén a fő szerződés időtartama legalább 25 év (a Darent Valley esetében 28 év), 

de egyes létesítménykezelési szerződéseket kezdettől fogva sokkal rövidebb lejáratra (a 
Darent Valley esetében 5 évre) kötötték, így mód nyílt „piaci tesztelésre”, hogy az eredeti 
szerződő felet le lehessen cserélni, ha a versenytársak olcsóbbak. 

 

A szolgáltatási ár csökkenése részben annak tulajdonítható, hogy az üzemelési követelmények 

változtak a szerződés megkötése óta. A piaci tesztelés során az Alap úgy döntött, hogy az 

irodatakarítási normáknak csökkentett takarítási rendszerben is eleget lehet tenni, és hogy a 

műtőkben nincs szükség két beteghordozóra (Roumeolitis, 2007). A szerződést ennek 

megfelelően módosították. Továbbá az Alap klinikai stratégiájának részeként azt a döntést 

hozta, hogy bizonyos számú ágyat megszüntet az irányadó ármegállapítás időszakában és ez 

is hozzájárult a szolgáltatási költségek csökkentéséhez. 

 

Az ilyen megtakarítások ellenére is, a teljes éves PFI díjösszeg az üzemelési szakaszban az 

eredetileg becsültnél magasabb lett. Ez az ár infláció elsősorban annak a következménye, 

hogy az épületek és az ellátás szükséges (és a fentiekben már leírt) változtatásait 

megvalósították. Az éves teljes díjösszeg
(12)

 változásait  a 9.1 táblázatban mutatjuk be. 

 
(12)

 A szerződés szerinti éves díj a kórház magán-üzemeltetőjének évente fizetett pénzösszeg. 

 

9.1 táblázat: Az épületterv és a szolgáltatás rugalmasságának az éves díjösszegre 

gyakorolt pénzügyi hatásai* 

 

 2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

A beruházási, a kisebb és 

kiegészítő munkálatok 

díjai** 

0 0,2 0,2 0,4** 0,9 n. a. 

Pótlólagos létesítmény-

menedzsment 

szolgáltatások díja 

0,1 0,3 0,2 0,2 n.a. n.a. 

Forrás: NAO, 2005a 
Megjegyzés: * az éves díj emelkedése millió GBP-ben; ** Ez tartalmazza a baleseti és 
sürgősségi részleg bővítésének, a közös személyzeti helyiségnek valamint az egynapos 
ellátás előzetes értékelési egységének építési munkálataival járó kiadásokat. 

 

Az éves díjösszeg megemelkedésének is része volt abban, hogy az Alap működési deficitet 

halmozott fel az utóbbi években. Az Alap éves jelentéseiben a hiányt részben a tevékenységek 

növekedésének, a finanszírozási veszteségeknek és a kórház üzemeltetéséből eredő, a vártnál 

magasabb költségeknek tulajdonította, noha az első kettő egymással kölcsönösen 



ellentmondónak tűnik egy olyan rendszerben, amelyben – legalábbis elméletileg – a pénz 

követi a beteget, a harmadik elem pedig éppen az, amelynek a leküzdését a PFI-modellel 

kívánták megvalósítani. A magas szerződés szerinti éves díjösszeg következménye, hogy a 

jelenlegi PbR-tarifák mellett az Alapnak az NHS átlagánál jobban kell teljesítenie, hogy 

visszanyerje viszonylag magas tőkeköltségeit, minthogy a PbR-tarifák a hasonló diagnózisú 

betegek fekvőbeteg- vagy egynapos ellátásának országos átlagos költségén alapulnak.  

 

A problémára adott válaszként az Alap a refinanszírozás lehetőségét kereste, amelynek 

értelmében a kisebb fizetség ellenében hajlandó lenne többletkockázatot vállalni (idézzük 

emlékezetünkbe, hogy a PFI-modell elsődleges célja éppen a kockázatoknak a magánszerződő 

felekre való áthárítása volt). A fő elem a szerződési időszak 28 évről 35 évre való 

meghosszabbítása volt, ami a szerződést jobban összhangba hozta az egészségügyi szektorban 

kötött egyéb PFI-ügyletekkel.  

 

A Norfolk and Norwich egyetemi kórházak 

 

A kórházak tervezése 

 

Tekintettel arra, hogy a Norfolk és Norwich Alap kezelésében lévő két kórházi épület öreg, 

elavult és az elmaradt állagmegóvó karbantartás értéke  meghaladta a 20 millió fontot (21 

millió €), sürgős szükség volt már a 90-es évek végén egy korszerűsített kórházi 

létesítményre. A két épület ésszerűsítése nem jöhetett szóba, mert nem volt hely a bővítésre, 

és mindkét helyszín alkalmatlan volt a fejlesztésre. Minthogy rendkívül nehezen lehetett a 

kincstártól új kórház építésére forrást szerezni, felmerült a PFI szerződés lehetősége. A 

"közszféra összehasonlító mutatóval" (PSC) (a mutató rendeltetése, hogy kifejezze, mennyibe 

kerülne az állami szektornak annak a végterméknek az előállítása, amelyet a magánszektortól 

kívánnak beszerezni, noha ezt a mérőszámot módszertani alapokon kemény bírálatok érték) 

való tételes összehasonlítás alapján úgy tűnt, hogy a PFI-konstrukció kínálja a megfelelő ár-

érték arányt. Az új kórház tizenhat éves tervezési folyamata után 1998-ban írták alá a 

végleges üzleti tervet. A kiválasztott SPV új kórházat épített a városon kívüli zöldmezős 

területen. Alvállalkozásba adták a tervezést és a kivitelezést, amit a szabott áron és a 

szerződéses időn belül sikerült megvalósítani. A fő kórházépületet 2001 augusztusában (öt 

hónappal az ütemterv előtt) adták át, míg egy bővítés 2002 októberében fejeződött be. A 

minimális szerződéses időszak, beleértve a kivitelezési szakaszt is, eredetileg 34 év volt. 

 

A tevékenységi szint előrejelzésére alkalmazott stratégia viszonylag konzervatív volt. Amikor 

az Alapnak az új kórházban folytatandó klinikai tevékenységek iránti keresletet kellett 

előrejeleznie, azt feltételezték, hogy a projekt első működési időszaka során a fekvőbeteg 

eset-terhelés csökkenni fog. Ez a becslés kimeneti mutatószámként az "elhalálozások és 

elbocsátások" számán alapult, nem pedig a "befejezett kezelési epizódok" számán, amit 

általában alkalmaznak a klinikai igények előrejelzésére. Az üzleti tervvázlat az 1994. évi 

kórházi felvételek száma alapján kalkulált várható keresletre épült. Azonban az üzleti 

tervvázlattól a végleges üzleti tervig (1998) terjedő időszakban a felvételek száma, minden 

szakterületen évi 4,1% -kal emelkedett, az egynapos ápolási idejű felvételek száma pedig 

ebben az időszakban, több mint évi 14% -kal nőtt. Az elbocsátások és elhalálozások 2003-

2004-re előre jelzett számát már 1996-1997-ben túllépték. Az Alapnak ezért felül kellett 

vizsgálnia a klinikai keresletre vonatkozó becsléseit és az ágyszámot 809-re kellett növelnie a 

pályázati szakaszban. Még ez a szám is azonban a jövőbeli keresleti szintek és a tervezett 

maximális ágykihasználtság óvatos előrejelzésén alapult. Az Alap kénytelen volt még tovább 



növelni a kapacitást, mivel a klinikai szolgáltatások iránti kereslet az építési szakaszban is 

folyamatosan nőtt, és az alap egy második üzleti tervet dolgozott ki, további 144 ágyra 

(Pollock és mtsai, 1999). Az óvatos tervezési stratégiák ismételt alkalmazása kevéssé 

meggyőző azzal kapcsolatban, hogy az új létesítmény valóban megfelelő méretű lesz-e és 

kellőképpen rugalmas-e a jövőbeli szükségletek kielégítésére. 

 

Az épületet úgy tervezték, hogy belsőleg alkalmazkodó képes legyen, és be tudjon fogadni 

további jelentős ágyszám növekedést, valamint a járóbeteg-ellátás és a klinikai támogató 

szolgáltatások számottevő növekedését. Stratégiailag elhelyezett "puha tereknek" kell 

lehetővé tenniük a jövőbeli belső és külső bővítést. Az alapterv egyúttal kijelöli a 

kutatóintézetek, az ápolóképző iskola, a személyzeti szállás és egyéb létesítmények lehetséges 

helyszíneit. Fennáll a rugalmasság abban az értelemben, hogy a belső struktúra jelentős  

átépítések nélkül alkalmazkodhat az újabb szükségletekhez. A tervezés során érvényesített 

funkcionalitás cél az volt, hogy az épület képes legyen kielégíteni az Alap által támasztott 

funkcionális követelményeket és igazolni, hogy a kórház bővíthető lesz a jövőbeli klinikai 

szükségletek kielégítésére. Továbbá a kórház szomszédságában van egy 60 hold (kb. 24 

hektár) alapterületű földterület, amely a jövőben egészségügyi célú felhasználásra van 

kijelölve, és amelyet klinikai ellátásra lehet majd felhasználni. 

 

Az Alap szerint a kórház tervrajza sokkal rugalmasabb, mint a hozzá tartozó korábbi 

kórházaké. A kórházat oly módon tervezték, hogy növekedhessen és alkalmazkodhasson a 

helyi közösség szükségleteinek változásához. Többféle stratégiát vetettek be a tervezési 

rugalmasság fokozása érdekében. Ezek közé tartozik a kórház fizikai szerkezete, amely három 

zónából tevődik össze (járóbeteg-, fekvőbeteg- és diagnosztikai/kezelési szolgáltatások). A 

klinikai szolgáltatások átszelik ezeket a zónákat, hogy fizikai értelemben integráljanak egy 

adott ellátáson belül minden funkciót. Továbbá a kórház gerincét generikus osztályok teszik 

ki, amelyeket szinte bármely szakterület használni tud. A kórházi osztályok zömének azonos 

az elrendezése, a pediátriai és szülészeti osztályok kivételével. Ez megkönnyíti az átadás-

átvételt a szakmai részlegek között. 

  

Az Alap megvizsgált és el is utasított számos kézenfekvőnek tűnő moduláris rendszert, mint 

pl. a nagy panelekből építendő külső falrendszereket és szétszerelhető térmegosztó 

rendszereket. A legtöbb ilyen megoldás nem biztosított megfelelő ár-érték arányt az épület 

teljes élettartama alatt. A projekt számára azonban hasznosnak bizonyult a kórházi osztályok 

nagymértékben ismétlődő strukturális rendszere, mert ezzel a kivitelezés hatékonyabbá vált. 

Az a tény, hogy a fő gépészeti elosztási rendszerek bizonyos részeit külső helyszínen 

gyártották előre és moduláris elemekként építették be, szintén jótékony hatással volt a 

létesítmény felépítésére és rugalmasságára.  

 

Az Alap szerint , akkor is képes lenne a kórházat működtetni, ha 20%-kal csökkenne a 

fekvőbetegek száma, mégpedig oly módon, hogy a kórház egyes részeit bezárná, csökkentené 

a karbantartási szolgálatokat és bérbe adná a fölösleges területet. A teljesítményben vagy a 

szolgáltatások nyújtásában bekövetkező változásokból eredő pénzügyi előnyök a szerződés 

értelmében a partnerekhez, vagyis az Alaphoz és az SPV-hez kell kerüljenek. 

 

A kiegészítő létesítménykezelő szolgáltatás fogja össze a szerződésben az élelmezést, a házi 

szolgáltatásokat, a hordár-, a biztonsági szolgálatot, a mosást, a hulladék-elhelyezést és a 

terület karbantartását. Ezeknek a szolgáltatásoknak a díját 5-7 évenként piactesztelő eljárás 

során újratárgyalják. Az SPV javaslata szerint a piactesztelés eredményeként képzett 

megtakarítást megosztják oly módon, hogy az Alap kapja a megtakarítások első 2,5%-át, az 



SPV és az Alap egyenlő arányban megosztja a megtakarítások következő 2,5%-át, és minden 

fennmaradó megtakarítás az Alapnak jut. Az alkalmazandó szolgáltatási díjakat ennek 

megfelelően módosítják. Ha a piaci tesztelés költségnövekedést, nem pedig megtakarítást 

eredményez, ezt teljes egészében az SPV viseli. 

 

Az üzemelési szakasz 

A koncesszió megadása után számos változás következett be a kórház környezetében. Először 

is a klinikai szolgáltatások iránti igény az adott területen a tervezettnél gyorsabban nőtt. 

Másodszor, 2004 elején az alap megszűnt NHS alap lenni és NHS egyetemi alappá vált, egy 

új orvosi egyetem nyitásának következtében, ami azt jelentette, hogy még több kórházi 

létesítmény vált szükségessé. Harmadszor, az eredményfinanszírozási politikát egész 

Angliában bevezették valamint a koncessziós megállapodásokkal kapcsolatos egyéb 

szakpolitikai dokumentumokat az új szakpolitikai iránnyal összhangban módosították. Ilyen 

volt például annak a rendelkezésnek a bevezetése, hogy a refinanszírozási nyereségeket 50/50 

arányban meg kell osztani a koncessziót adó hatóság és az SPV között.  

 

Bármennyire is törekedtek az alkalmazkodni képes konstrukcióra, a gyakorlatban mégis 

korlátozta a rugalmasságot a kórház magas kihasználtsági aránya. A létesítményt 85%-os 

kihasználtságra tervezték, de az ágyak foglaltsága már 2006-ban is meghaladta a 90%-ot. A 

kórház 2001-ben történt megnyitása óta makacsul nőtt a klinikai szolgáltatások iránti igény. A 

PFI keretek már a kivitelezés megindulása előtt megváltoztak, 791-ről 809 ágyra nőttek, és 

később az üzemelési szakaszban tovább emelkedtek 953 ágyra. Egy bővítést jóváhagytak 

2000 júliusában (egy évvel a kórház megnyitása előtt), ezzel egy második szakasszal 

egészítve ki a PFI projektet. Ez a bővítés a kórház homlokzati részében épült meg és 

fejeződött be 2003 januárjában. A bővítést a gyógyító tevékenységért fizetett térítés 

növekedéséből finanszírozták, és viszonylag könnyen hozzá lehetett igazítani a kórház 

elrendezéséhez. 

 

A klinikai szolgáltatások iránti igények állandó növekedése további kiegészítéseket kívánt. 

Két félig állandó pavilonnal bővítették a kórházat, amelyekben adminisztrációs és 

menedzsment irodákat helyeztek el. Ezek nem szerepeltek a kórház eredeti tervében, de egy 

későbbi időszakban jó megoldást jelentettek. Minthogy valószínű, hogy a kapacitásra ható 

nyomás tovább növekszik a jövőben, ezek a pavilonok most már állandó helyiségeknek 

tekinthetők. A megépítésük révén a kórházban felszabadult helyet részben kórházi osztályok 

céljára használják. Az Alap szemszögéből kevésbé kívánatos egy klinikai létesítmény 

elkülönítése a főépülettől, mint ha az irodahelyiségeket helyezik a kórházon kívülre. Ezen 

felül ez az olcsóbb megoldás, mivel a klinikai infrastruktúra már megvan a kórházon belül. 

 

Minden szerződésmódosítás – beleértve az ágykapacitás növelését célzó második üzleti tervet 

is – nem-versenyhelyzetben ment végbe. Mivel a kivitelezési munkák folyamatban voltak, 

nem számított megvalósítható stratégiának versenytársak felkérése, hiszen más ajánlattevők 

meghívása késleltette volna a kórház befejezését. Az Alap ennél fogva tételes irányár 

összehasonlításokkal biztosította, hogy a SPV által a második üzleti terv megvalósításáért 

felszámított új ár észszerű legyen. Az Alap szaktanácsadói technikailag ellenőrizték és 

felülvizsgálták az ajánlat tőkeköltségeit. 

 

Eltekintve a már leírt változásoktól, néhány további tervezésbeli változtatást is végrehajtottak 

az üzemelési szakaszban. A kisebb munkálatokat a 9.2 táblázat sorolja fel. Az összes ilyen 

tervezési változtatás az Alap kívánságára történt és az Alap fedezte a beruházási költségeket 

is. 



 

9.2 táblázat: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház első négy évében elvégzett kisebb 

munkálatok 

 Kisebb  munkálatok 

száma 

Összes költség 

£                                   € 

1. év 963 997 000 1 096 000 

2. év 665 238 000 262 000 

3. év 744 300 000 330 000 

4. év 467 96 000 106 000 

Összes kisebb 

munkálat 
2 839 1 631 000 1 794 000 

Forrás: Fenton, 2005 (nem publikált előadás). 

 

A nemrégiben 989 ágyra történt bővítés azt jelenti, hogy a tervben rejlő kapacitástöbblet 

lehetőségek zömét már kimerítették, és már csak korlátozottan lehet további változtatásokat 

végrehajtani. Az Alap szerint azonban a kórház a jövőben inkább bővülni fog, semmint 

zsugorodni, minthogy a kritikus ellátási igény várhatóan tovább növekszik. Aközművek és 

infrastruktúra alkalmasak a növekedési szükséglet kielégítésére, de a megállapodás szerinti 

kapacitástöbbletek már kimerültek és ilyen mértékű fejlesztéshez a szerződés módosítására 

van szükség. 2005 vége felé hajtották végre az első kórházi osztály felújítását. Minden 

felújítás nagyjából nyolc hetet vett igénybe és részét képezte az összes rendszer ellenőrzése, 

az újrafestés és a padlózat bizonyos mértékű cseréje, továbbá valamennyi szerelvény és 

tartozék alapos letisztítása. Egyes esetekben az Alap a tervhez képest kiegészítéseket javasolt, 

de ezeket az SPV vagy gazdasági alapon utasította el, vagy a kórház működési folyamatára 

gyakorolt következmények miatt. 

 

Az SPV köteles karbantartani az épületet a szerződés teljes időtartama alatt, ami ösztönzést 

jelentett arra, hogy rugalmas épületet tervezzenek. A funkcionalitással kapcsolatos elvárás az 

volt, hogy képes legyen megfelelni az Alap és szervei által támasztott követelményeknek, és 

igazolni, hogy a kórház bővíthető a jövőbeli klinikai szükségleteknek megfelelően. Ezt az 

igényt nagymértékben sikerült teljesíteni, amit jól szemléltet az a tény, hogy már épültek 

újabb létesítmények.  

 

Mindeddig a mechanizmus működőképesnek tűnik, valamint lehetővé tett néhány 

szükségesnek ítélt, apróbb szolgáltatásbeli változtatást is. 2006-ban zajlott le az első 

piactesztelés a 2005 márciusában megindult eljárásokkal, minthogy a tesztelésnek a kórház 

üzembe helyezésének 5. évfordulója előtt be kellett fejeződnie. Az első forduló az összes 

kiegészítő szolgáltatásra vonatkozott. Ezeknek a szolgáltatásoknak az éves költsége a 

piactesztelés időszakában 9,8 millió font (10,8 millió €) volt. Tesztelési módszerként a 

pályázati kiírást választották, és az addigi szolgáltatásnyújtó nyerte el a kisegítő 

szolgáltatások végzésére vonatkozó szerződést a következő öt éves időszakra. Kezdetben 

tizenhat szolgáltató mutatott érdeklődést, a szűrések után számuk hatra csökkent, végül három 

maradt a piactesztelés utolsó szakaszaira. A piactesztelési eljárás során az éves 

költségbecslést 2,2 %-kal csökkentették. A Nemzeti Számvevőszék (NAO) kedvezően 

nyilatkozott az irányár-megállapítás eredményéről (NAO, 2007). A kiegészítő szolgáltatások 

árának bárminemű növelését a piactesztelési eljárásban a szerződés egyik rendelkezése 

korlátozta. Az azonban nem ismert, hogy milyen kiegészítő árat fizetett az Alap az eredeti 

PFI-ügyletben ennek az árrésnek a fedezésére, ami újból felhívja a figyelmet arra, milyen 

titoktartás övezi ezeket a szerződéseket. 

 



Az eredeti szerződés szerint az ICT munkálatokat szintén az SPV-re bízták. 2005-ben 

azonban elhatározták, hogy ezt visszahelyezik az Alaphoz. E tanulmány írása idején az ICT 

szolgáltatásokat külön szerződéses megállapodás alapján nyújtják. A szerződés felmondási 

költségeit megint csak nem tették közzé.  

 

Edwards és munkatársai (2004) szerint a kórház kívánt kapacitásszint (amelyet hozzávetőleg 

85%-ra tesznek) feletti működésének pénzügyi következményei vannak: az ellátás szintje 

romlott, a várólisták hosszabbá váltak és a helyi alapellátási alapok máshová küldték a 

betegeket, ami azt jelenti, hogy az Alapnak jutó jövedelem csökkent. A költségek is 

meredeken emelkedtek a pótlólagos PFI térítés miatt, ez akkor keletkezett, amikor a 

tevékenységi szint a szerződésben meghatározott norma fölé emelkedett. Arra a 

következtetésre lehet tehát jutni, hogy a PFI képes akár pénzügyileg destabilizálni az Alapot. 

 

A szerződés szerinti éves díjösszeg tényleges szintje hasonló lett ahhoz a várható összeghez, 

amelyre a végleges üzleti terv kidolgozása idején számítottak, viszont a szerződésben 

bekövetkezett változások miatt növekedett az összteljesítménnyel. A tervezési és üzemelési 

szakaszban a fő változások az igényelt pótlólagos ágykapacitással függtek össze, aminek 

következtében az éves díjösszeg évente 2,8 millió fonttal (3,1 millió €) emelkedett. A 

kivitelezési idő során igényelt és egy második PFI projektfázis által megvalósított pótlólagos 

144 ágy azt eredményezte, hogy a következő évben az éves díj ismét nőtt 3,4 millió fonttal 

(3,7 millió €). A 2003. évi módosított finanszírozási megállapodás viszont 3,6 millió fonttal (4 

millió €) csökkentette ezt a díjösszeget. Az ICT kiemelése a szerződésből további 2,2 millió 

fonttal csökkentette a megállapodás szerinti éves díjösszeget (ez 2,4 millió €). A végleges 

üzleti terv és a 2005. év közötti időszakban a szerződés összes többi módosítása a 

megállapodás szerinti éves díjösszeget összesen 1,8 millió fonttal (2 millió €) növelte (NAO 

2005b).
(13) 

 

(13) 
2005 márciusi árakon 

 

Mindezek a változtatások romló pénzügyi helyzetbe sodorták az Alapot. Terheinek 

enyhítésére térítést kapott az Egészségügyi Minisztériumtól annak a "kiegyenlítő 

mechanizmusnak" a keretében, amely 2003-2004 között indult azzal a céllal, hogy a PFI 

rendszerek egyre fokozódó pénzügyi problémáit enyhítse. Amikor azonban a PbR rendszert 

bevezették, a politikai döntéshozók megkérdőjelezték a kiegyenlítő mechanizmusok 

helyességét a korábbi évekből származó PFI ügyletekre. 2003-ban az Egészségügyi 

Minisztérium finanszírozási és beruházási albizottsága úgy véleményezte, hogyjavasolta, a 

PFI-rendszerek központi jövedelem támogatása hosszú távon nem indokolható, sőt elvben 

azonnal abba kellene hagyni. A Parlament azonban a stratégiai egészségügyi hatóságokkal 

értett egyet abban, hogy a mechanizmust szakaszosan kell megszüntetni néhány éven belül, 

hogy az alapok időt kapjanak az alkalmazkodásra. A finanszírozásnak 2006/2007-ben kellett 

abbamaradnia (Közpénzügyi Bizottság, 2006).  

 

A 2003. decemberben létrejött refinanszírozás révén az SPV nettó jelen értékre számítva 

115,5 millió fontos (127 millió €) nyereségre tett szert az adósság feltételeinek 

újratárgyalásával. Ez a helyzet úgy állt elő, hogy az SPV - miután sikeresen átadta az új 

kórházat, és ezzel a kockázat zömét már maga mögött hagyta - jobb finanszírozási feltételeket 

tudott elérni, mint a végleges üzleti terv aláírása idején. Kedvezően hatott továbbá a 

kamatlábak folyamatos csökkenése is1998 óta, valamint azok a lehetőségek is,  amelyek 

kötvény-kibocsátásból eredtek, mivel ezek abban az időben olcsóbbak voltak, mint az eredeti 

banki hitel (NAO. 2005b). Más, korábbi évekből származó PFI-ügyletekhez hasonlóan, a 



szerződési feltételek nem kötelezték az SPV-t, hogy megossza a refinanszírozásból származó 

nyereségét,Ezt a helyzetet egy parlamenti bizottság és mások is  erősen bírálták. Az SPV által 

a későbbiekben kötött megállapodás megszabta, hogy a refinanszírozásból származó nyereség 

10%-át az Alapnak kell átadnia, és meg kell osztani az Alappal a második üzleti terv útján 

finanszírozott adósság refinanszírozásából szerzett nyereséget. A korábbi évekből származó 

PFI-ügyletek finanszírozási nyereségeinek megosztásával kapcsolatos "önkéntes kódex" 

értelmében, amelyet a kincstár tárgyalt meg 2002-ben a magánszektorral, az SPV az összes 

refinanszírozási nyereségének kb. csak 29%-át adta át az Alapnak. 

 

Az Alap új kockázatokat vállalt magára a refinanszírozást követően. A projekt 

megfizethetősége érdekében beleegyezett abba, hogy a minimális szerződési időszakot 5 

évvel (vagyis a megépítéstől számított 30 év helyett 35-re) növelje, azért, hogy éves fizetési 

kötelezettsége 1,8 millió fonttal (2 millió €) csökkenjen a kezdeti minimális szerződési 

időszakra nézve és külön 100.000 fonttal (110.000 €) évenként, a refinanszírozási nyereségből 

rájeső rész gyanánt. Az Alap azzal, hogy beleegyezett a minimális szerződési időszak öt éves 

(2037-ig terjedő) meghosszabbításába, elfogadta azt a kockázatot, hogy hosszabb ideig lehet 

köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokért fizetni. Meg kell jegyezni, hogy amikor ezt a 

projektet kezdetben összemérték a PSC-vel, a projekt csak azért tűnt megfelelőnek az ár-érték 

szempontjából, mert az éves díjösszegnek a 30 éves kezdeti szerződési időszak utáni meredek 

zuhanását feltételezték. Ez a hatás csökkent a refinanszírozás következtében, minthogy a 

használati díj változatlan marad a szerződés egész időtartama alatt. A refinanszírozást illetően 

az Alap annak a kockázatát is elfogadta, hogy nagyobb felelősséget vállal a szerződés korai 

megszűnése esetén. Jelenleg 257 millió fontig (283 millió €) terjedő extra összeget kell 

fizetnie, ha úgy dönt, hogy korábban bontja fel a koncessziós megállapodást. Az Alapnak 

azonban az a véleménye, hogy a szerződés korai felbontása nem valószínű, és hogy a 

refinanszírozás megfelelő ár-érték arányt biztosít. 

 

Következtetések 

 

Ebben az esettanulmányban a "pénzért több értéket" elvet a PFI útján finanszírozott angliai 

kórházi projektekben a projektek klinikai szolgáltatások iránti kereslet változásához való 

rugalmas alkalmazkodó-képessége alapján értelmezték, nem pedig adott PSC-PFI technikai 

összehasonlítás révén. A „pénzért több értéket” elvnek a kereslet-kockázat összefüggéssel 

egybekapcsolt értelmezése fontos a hosszútávú megállapodások esetében, mert a klinikai 

gyakorlat fejlődése és a helyi lakosság szükségleteinek változása megnehezíti annak 

előrejelzését, hogy milyen típusú kórházakra lesz szükség a jövőben. 

 

Az itt bemutatott két projekt esetében úgy tűnik, hogy a tervezési rugalmasságot a kórházak 

számára eredetileg elfogadott kapacitás csekély volta korlátozta. A kórházi koncessziókat a 

jövőbeli klinikai igények konzervatív becsléseire alapozták, amire szükség volt, ha azt 

akarták, hogy ezek a projektek gazdaságilag elfogadhatónak tűnjenek. A Norfolk és Norwich 

kórház esetében a kapacitás már akkor elégtelen volt, amikor a létesítmény megnyílt. 

Üzemelésének korai szakaszában egyes igazgatási és menedzsment irodáit a kórházi 

létesítményen kívül kellett elhelyeznie, hogy teret adjon a klinikai szolgáltatások számára. 

 

Úgy tűnik, hogy a PFI-projektekben a túlzsúfolt kórházakat helyezték előtérbe, mégpedig egy 

olyan ösztönző rendszer következtében, amely a létesítmények maximális kihasználását 

jutalmazta, de nyilvánvaló, hogy ezeknek az ösztönzőknek negatív következményeik is 

vannak. Az egyik ilyen hátrány az, hogy a túlzsúfolt kórházakban könnyebben terjednek a 



kórházi fertőzések, mint pl. a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) vagy a 

Norovirus (NHS Estates 2005). Hiábavalónak bizonyulhat, ha alacsonyan állapítják meg a 

kapacitás-szinteket, hogy teljesen kihasznált kapacitással működő kórházat valósítsanak meg, 

hiszen a túlzsúfoltság új kockázatokkal és költségekkel jár.  

 

Úgy tűnik továbbá, hogy aligha helyeztek érdemleges hangsúlyt azokra a mechanizmusokra, 

amelyek lehetővé tennék a jövőbeli változásokat a kórház elrendezésében. Abból, hogy nem 

tettek megfelelő intézkedéseket a létesítmény használatának idővel lehetséges 

megváltozására, következik, hogy a kórház elrendezésének a változó szükségletekhez való 

alkalmazkodása is korlátozott lesz.  

 

Amikor módosítás történt a tervezésben a szerződés keretei között, azt az Alap 

kezdeményezte, nem pedig a magánfél. A legtöbb változtatásra azért került sor, mert az 

alapok szükségleteire új tényezők kezdtek hatni a szerződés megkötése után. A magánfeleket 

semmi sem ösztönözte a tervezési változtatások kezdeményezésére, mivel ezekből semmiféle 

haszonra nem tehettek szert. Úgy tűnik továbbá, hogy van egyfajta lehetséges kölcsönös 

függőség a tervezési és a szolgáltatási rugalmasság, valamint a pénzügyi rugalmasság között. 

A tervezési és szolgáltatási eltérések elsősorban az Alap szempontjából jelentettek 

áremelkedést. A jelen tanulmányban bemutatott két PFI kórházi projekt elemzése alapján úgy 

tűnik, hogy a PFI-megállapodások jelentősen korlátozták a tervezési, az ellátási és a pénzügyi 

rugalmasságot.  
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10. fejezet 

Rhön-Klinikum csoport, Németország 
Barrie Dowdeswell 

A vállalat profilja 

A Rhön-Klinikum AG az egyik vezető németországi magánkórházi csoport. Gyors ütemben 

fejlődik, különösen a más országokban működő magánszektorhoz viszonyítva. 

Németországban jelenleg gyorsan bővül a magántulajdonban levő kórházi szektor, és más 

fontos szereplőkkel együtt – mint amilyen például a Fresenius – versenyez az elsőbbségért. 

2003-ban az egészségügyi magánszektorhoz tartozott Németországban az akut kórházi ágyak 

9.4 %-a). 

  

A Rhön-Klinikum arra törekszik, hogy Németország-szerte felvásároljon, tulajdonoljon és 

üzemeltessen – elsősorban akut kórházakat. Az általa vásárolt kórházak magántulajdonba 

kerülnek és korlátolt felelősségű vagy részvénytársaság jogi formájában működnek. A vállalat 

etikájának lényege a kiváló minőségű betegközpontú ellátáson alapul, és ezt a törekvést 

tekinti a növekedéshez vezető útnak. A vállalat szerint a német kórházi ágazatban egyre 

erősebb költségnyomás hat a piaci résztvevőkre, és a nem-hatékony kórházak és egyéb 

létesítmények egyre inkább alkalmatlanná válnak arra, hogy megküzdjenek ezzel a 

nyomással. Tekintetbe véve az ágazat korlátozott pénzügyi erőforrásait, a Rhön-Klinikum azt 

reméli, hogy tovább emelkedik azoknak a közkórház tulajdonosoknak a száma, amelyek el 

kívánják adni kórházaikat (Rhön-Klinikum, 2008a). A Rhön-Klinikum 1974-ben még 

egyetlen gyógyfürdőből álló vállalkozás volt, 2008-ra már 9 német tartományban (szövetségi 

állam), 35 különböző helyszínen  összesen 46 kórházzal rendelkezett. A vállalat most 15 ezer 

ágy ellátásáért felelős, vagyis annak a több mint 500 ezer ágynak majdnem a 3%-áért, amely 

egész Németországban működik. A vállalat számára jelentős előrelépés – sőt a német 

egészségügyi ellátási rendszerben is mérföldkő – volt a Giessen - Marburg egyetemi kórház 

teljes (a részvények 95%-ra kiterjedő) megvétele 2006-ban. Korábban a Rhön-Klinikum 

átlagosan körülbelül 300 ággyal rendelkező, kis és közepes méretű kórházak felvásárlására 

törekedett,. 

 

A Rhön-Klinikum üzleti forgalma 2007-ben meghaladta a 2 milliárd eurót, nyeresége a 100 

millió eurót. A felvásárlások, mint a Rhön-Klinikum által választott növekedési út, az utóbbi 

években jelentős mértékben felgyorsultak. Kívülről tekintve a vállalatot olyan üzleti 

vállalkozásnak tartják, amely nehéz helyzetbe került kórházakat vásárol fel, és azután okos 

üzleti elveket alkalmaz a jövőbeli pénzügyi növekedés elérése érdekében (Business Week, 

2009). Minthogy a Rhön-Klinikum állami kórházakat vásárol fel - működési engedéllyel 

együtt az érintett tartomány kórházi tervének keretei között, ami előírja, hogy a kórházi 

tervben meghatározott kórházi szolgáltatásokat nyújtsák - nehéz a piacot explicit módon 

szegmentálni és előnyre szert tenni a közkórházakhoz képest. Ha jobban meg akarjuk érteni a 

Rhön-Klinikum teljesítményét és a piacon megszerzett státuszát, akkor alaposabban meg kell 

ismernünk azt a környezetet, amelyben működik. 

A német egészségügyi rendszer 

A német egészségügyi rendszerben zajló három fő fejlemény befolyásolja a kórházi szektort e 

tanulmány megírásának idején. Az első a finanszírozási mechanizmusok változása. 

Németországban most zajlik az áttérés a betegnapok vagy ápolási napok szerinti díjon alapuló 

térítési rendszerről a költség/eset rendszerre. Az új, szabott összegű térítési rendszerre való 



áttérés öt éves átmeneti időszaka 2003-ban kezdődött, és a homogén betegségcsoportok 

(DRG) alapján mért tevékenységen alapul. Az elvárások szerint az új rendszer ösztönzi a köz- 

és a magánkórházakat, hogy fokozzák a teljesítményt és a termelékenységet.  

Németországban az átlagos ápolási idő az akut ellátást nyújtó kórházakban 2006-ban 7,9 nap 

volt, tehát lényegesen hosszabb, mint az Európai Unió (EU) 6,5 napos átlaga (WHO Europe, 

2009). 

 

A második fejlemény az alap- és másodlagos ellátás közötti válaszfalat ledöntő jogszabály 

megszületése volt. Addig a szakorvosok (eltekintve az egyetemi kórházakban dolgozóktól) 

vagy az egyik vagy pedig a másik szektorban dolgoztak. A törvényhozók azt remélik ettől, 

hogy az integrált ellátási rendszerek jelentős javulást idéznek elő a minőség és a költség 

tekintetében. Előfordulhat, hogy a kórházi felvételi arányszámok számottevően csökkenő 

fordulatot vesznek a közösségi bázisú ellátás javára, hiszen ez a trend Európa-szerte 

mindenütt megfigyelhető. A nagyobb németországi magánkórházi láncok többsége – ide értve 

a Rhön Klinikumot is – igyekszik úgy pozícionálni magát, hogy kiaknázhassa az ebben rejlő 

előnyöket, mégpedig a diverzifikálás különböző formáit alkalmazva. Néhányan az állami 

kórházak közintézményi státuszát az ilyen fejlődés akadályának tekintik, mivel a központi 

bürokráciák lassítják a döntéshozást. 

 

A harmadik elem –amely úgy tűnik, a privatizálás javára működik – egyes német kórházak 

veszélyes pénzügyi helyzete. Ez nagymértékben kapcsolódik a legtöbb németországi 

közintézmény nehéz pénzügyi helyzetéhez, amelyeknek gyakran óriási adóssággal és nagy 

költségvetési deficittel kell megküzdeniük. 2005 végén a német települési önkormányzatok 

összes közadóssága elérte a 83,8 milliárd eurót, miközben az államháztartási hiány 2,3 

milliárd euró volt. A németországi tartományok pénzügyi helyzete még ennél is rosszabb, az 

összes adósság-állomány 468,2 milliárd euró, az éves költségvetési hiány pedig 24,1 milliárd 

euró volt (Schulten, 2006).  

 

Érdemes további megjegyzéseket fűzni a kórházi tarifarendszer változásához. A német 

szövetségi kormány 2000-ben döntött a kórház-finanszírozási rendszer mélyreható 

megváltoztatásáról, a homogén betegségcsoportok német változatának (G-DRG) 

bevezetéséről, amely elsősorban a meglevő ausztrál DRG rendszeren alapult (Busse 

és Reisberg, 2005). A DRG rendszer bevezetése 2003-ban indult meg és – megfelelő átmeneti 

időszak után – a tervek szerint 2009-től kezdve működik majd teljes mértékben. A DRG 

rendszer alapgondolata, hogy minden kórházi eset után valamely egységes, szabott összegű 

térítést kell fizetni, amelyet a diagnosztikai csoport határoz meg, függetlenül a ténylegesen 

elvégzett kezeléstől és a felmerült költségektől. Széles körben remélik, hogy a DRG-rendszer 

teljes körű bevezetése előmozdítja a német kórházi szektor folyamatban lévő átalakulását 

(Schulten, 2006). Az ALLIANZ csoport gazdaságkutató osztályának (Hess, 2005) becslése 

szerint 2020-ra a kórházak és a kórházi ágyak száma 20%-al fog csökkenni. MacKinsey egyik 

újabb tanulmánya szerint a német kórházak kb. egyharmada nem lesz képes pénzügyi hiány 

nélkül működni az új DRG-rendszer viszonyai között (MacKinsey, 2006). Ennek alapján 

MacKinsey arra számít, hogy a német kórházi ágazatban további átszervezések lesznek, 

beleértve kórházak bezárását, fúzióját és a további privatizációt. 

 

A privatizálási irányzat jelentős eltéréseket mutat Németország keleti és nyugati része között. 

Nagyobb növekedés a privatizálásban az ország keleti részén tapasztalható, noha itt az induló 

helyzet lényegesen alacsonyabb volt. A korábbi Német Demokratikus Köztársaságban 

összesen hatszáz ágy volt magántulajdonban 1991-ben; 2004-re ez a szám 22 ezerre nőtt. 

Ezzel szemben Nyugat-Németország esetében a magántulajdonban levő kórházi ágyak 



számának növekedési üteme mindössze 4% volt ugyanebben az időszakban (lásd 10.1 és 10.2 

ábra).  

 

A nyugat-németországi kórházi rendszer egyik szembetűnő vonása a közkórházi 

infrastruktúrába való befektetések hiánya az utóbbi évtizedekben, és ez éles ellentétben áll a 

Németország keleti részében végrehajtott jelentős újjáépítési programmal, amely az ország 

újraegyesítésének volt a következménye. Az elmaradt karbantartás (tehát az a karbantartás, 

amely valamely vagyontárgy vagy funkció romlásának megelőzéséhez szükséges, de amelyet 

még nem végeztek el) a kórházak esetében a becslések szerint meghaladta az 50 milliárd eurót 

és minden évben átlagban 4 milliárd euróval emelkedik (Schulten, 2006). Nehezen látható, 

hogyan fogják a kórházak – a DRG finanszírozási rendszerre való átállással egyidejűleg – 

áthidalni ezt a szakadékot, különösen most, amikor a tartományok egyre inkább a banki 

pénzpiacot tekintik lehetséges tőkeforrásnak. Kevés közkórház képes megfelelni az üzleti 

bankszektor által felállított kockázatértékelési kritériumoknak – legalábbis a működés és az 

eredményesség jelentős javulása nélkül – mindezek olyan kérdéskörök, amelyek eddig 

egyáltalán nem kaptak megfelelő figyelmet.  

 

Az említett okok miatt egyes megfigyelők úgy vélik, hogy a privatizálások száma gyorsuló 

ütemben emelkedik, amiben az olyan vállalatok, mint az Rhön-Klinikum egyrészt úttörő 

szerepet tölthetnek be, másrészt pedig piacvezetői pozíciójukat a szakpolitikai változások 

befolyásolására használhatják fel.  ARhön-Klinikum készül ezekre a fejleményekre, például 

azzal, hogy igyekszik felkészíteni munkaerő-állományát a térítési rendszer olyan 

megváltozására, amely jobban összekapcsolja a teljesítményt a jutalmazással és a 

munkafolyamatok szisztematizálásának új elgondolásait vezeti be. Az alábbi szakasz áttekinti 

azokat a stratégiákat, amelyeket a kórházcsoport a beruházásokkal összefüggésben alkalmaz. 

 

10.1 ábra: Ágyszám a nyugat-németországi általános kórházakban, tulajdoni viszonyok 

szerint, 1991–2004 

 
10.2 ábra: Ágyszám a kelet-németországi általános kórházakban, tulajdoni viszonyok 

szerint, 1991–2004 



 

Befektetésre támaszkodó vállalati stratégia 

A Rhön-Klinikum vállalati felvásárlási stratégiáját a (piaci) "fenntarthatóság" elgondolására 

alapozva dolgozta ki. A fenntartható növekedés megvalósítása céljából a vállalat a bevételek 

és a nyereségek folyamatos növelésére törekszik (Rhön-Klinikum, 2005). Elfogadja, hogy a 

szerves növekedés lassú lesz, és ezért arra alapozza céljait, hogy a kórház- átvételekre épülő 

külső növekedés el fogja érni az évi 10-20%-ot, a célul kitűzött piaci részesedés a 8-10%-ot, 

és a kórházcsoport két létesítménye között sehol sem lesz nagyobb a távolság 100 

kilométernél." (Rhön-Klinikum 2005). A vállalat átfogó piaci lefedettségre törekszik, hogy 

megvalósíthassa az egészségügyi ellátás általános kiterjesztéséből következő kedvező 

együtthatásokat. A Rhön-Klinikum feltételezi, hogy a közkórházak egyre inkább szívesen 

veszik, ha ez a kórház-csoport veszi át őket, semhogy ellenséges felvásárlási kísérletekkel 

kelljen szembenézniük. Az előző szakaszban említett és a német egészségügyi rendszerrel 

foglalkozó McKinsey-tanulmány megállapításaival összhangban a társaság úgy látja, hogy a 

külső növekedést majdnem kizárólag a közkórházak beruházásainak korlátozottsága, továbbá 

a nyereségre ható, egyre erősödő nyomás hajtja előre. Noha mindeddig évről évre jelentősen 

nőtt a közületi szektorból kiválni hajlandók száma, úgy tűnik, hogy a potenciális vevők 

közötti verseny gyengült, tekintettel a magas adósság-szinttel és számos közkórház korlátozott 

mozgásterével kapcsolatban megfogalmazódott aggályok miatt. A Rhön-Klinikum egyértelmű 

álláspontra helyezkedett az átvételekkel kapcsolatban. "A minőség fontosabb a mennyiségnél, 

a lehetséges jelölteknek illeszkedniük kell az ellátási spektrumunkhoz és terveinkhez, és 

képesnek kell lenniük hozzájárulni ezek optimalizálásához". A megígért előny azok számára, 

akik elfogadják ezeket az előfeltételeket a "betegellátás beruházás-vezérelte javulása" lesz 

(Rhön-Klinikum, 2004). 

 

Az egészségügyi rendszerekben különösen nehéz felülről kikényszeríteni strukturális és 

szakmai változásokat a túlnyomóan klinikai illetve ápolói munkaerőre (Degeling és mtsai, 

2003). Úgy tűnik, hogy a Rhön-Klinikum ezt felismerte, és az elképzeléseiket"Új szakmai 

modell orvosok számára" címmel foglalják össze. Wolfgang Pföhler, az igazgatótanács elnöke 

ezt a következőképpen fejti ki (Pföhler, 2007): 

 

Arról van szó, hogy az orvosokra olyan feladatokat kell bízni, amelyek megfelelnek 

jártasságaiknak és szaktudásuknak. A jövőben nem egy-, hanem többféle ideális orvostípust 

látunk, akik munkájukat funkcionális és szakterületi alapon végzik, figyelmük pedig a betegek 



szükségleteire irányul. Ők igen differenciált egyéni funkciókat betöltő szakorvosok, 

konzultációs szakértők, rendszer-menedzserek és személyes konzultáló orvosok.  

 

Ez a tudatosság bizonyos hasonlóságot mutat azokkal az alapelvekkel, amelyeket a 

finnországi Coxa kórházban és a hollandiai Sittard kórházban vezettek be (lásd az idevágó 

esettanulmányokat ebben a kötetben), amelyek mindegyike erőteljesen arra törekedett, hogy 

bevonja a klinikusokat és az ápolókat az együttműködésen alapuló, gyökeres változás 

menedzselésébe. A Rhön Klinikum-nak módjában áll közvetlenül alkalmazni a klinikai 

munkaerőt (a kórházi gyógyító személyzet mind a köz-, mind pedig a magánszektorban a 

kórházak fizetett alkalmazottai), de egyúttal maga határozza meg a javadalmazási szinteket és 

kiegészítő jutalmazási rendszereket is kínál, ezen túlmenően pedig minden alkalmazott 

egyúttal részvénytulajdonos is. Az Rhön-Klinikum egyik fontos alapelve a horizontális 

strukturáltság. A kórház egymástól jogilag független szervezetekből áll, és saját bejegyzett 

irodával rendelkezik minden létesítmény helyszínén. 

 

A Rhön-Klinikum felvásárlási tevékenységének egyetlen éve is jól szemlélteti a növekedés 

rendkívüli ütemét. 2005-ben a társaság 7 kórházat (vagy kórház-csoportot) vásárolt fel tíz 

helyszínen, összesen 3200 ággyal, a teljes beszerzési ár pedig 110 millió euró volt. Ezek a 

kórházak 317 millió euró bevételt és 2,9 millió euró nyereséget produkáltak. Ez a példa jól 

szemlélteti, hogy a Rhön-Klinikum fő hajtóereje a felvásárlás. A 2005. évre vonatkozó 

konszolidált bevételi jelentés megállapítja, hogy "a bevételek 35%-al emelkedtek 1415,8 

millió euróra, amihez a külső növekedés nagyjából 95%-al, a szerves növekedés körülbelül 

5%-al járult  hozzá" (Rhön-Klinikum 2005). A felvásárlásokra helyezett ilyen hangsúly 

magyarázhatja meg legalábbis részben, hogyan lehetett ezt az igen magas tőkebefektetési 

arányt fenntartani, amely azonban magas szintű kockázatnak is kiteheti a társaságot, ha a 

felvásárlások vezérelte növekedés csökkennikezd.. A Rhön-Klinikum évről évre óriási üzleti 

ütemet tart fenn, ami fölveti azt a döntő kérdést, hogy a felvásárlások nagysága és 

bonyolultsága nem árthat-e a vállalat eredményességének. 

Beruházási és szolgáltatási eredményesség 

A Rhön-Klinikum szerint nyilvánvaló sikerének titka "a motivált munkatársakban, a 

betegorientált folyamat-optimalizálásban és a magas induló beruházások, valamint folyamatos 

megújítási és beruházási kiadások révén alkalmas klinikai struktúrák kifejlesztésében rejlik" 

(Rhön-Klinikum, 2005). Másutt a Rhön-Klinikum a kórházi termelékenység és minőség 

javítását folyamatorientált szervezeti struktúrákkal írja le, amelyeknek az a céljuk, hogy 

ellensúlyozzák a DRG alapú finanszírozási rendszerrel együtt járó, egy esetre számított 

bevétel csökkenését, hogy finanszírozni lehessen a befektetéseket és lépést lehessen tartani az 

orvoslás haladásával a fekvőbeteg-ellátás racionalizálása útján. A jövőben továbbá a Rhön-

Klinikum tervezi, hogy „a termelési láncolatot kórházaink szokásos területén is túlterjedve 

szervezzük” (Rhön-Klinikum, 2005), belépve az integrált egészségügyi ellátási piacra. Ezek a 

kijelentések jól szemléltetik a vállalatnak a munkafolyamat szisztematizálására irányuló 

stratégiáját, ami együtt jár a korszerű létesítményekbe fektetett jelentős tőkéből származó 

kedvező együtthatások tervezésével. Egyáltalán nem újak ezek az elgondolások (Gray, 

Colebatch és Degeling, 2008), de a Rhön-Klinikum reméli, hogy a többi németországi 

magánkórháznál ügyesebb lesz abból a szempontból, hogy beruházásaira számítva magas 

megtérülési szintet érjen el. Hogyan szándékszik ezt megvalósítani? 

 

Az építészeti-tervezés szabványosítása 

Az Rhön-Klinikum kezdettől fogva nagy figyelmet fordított kórházai tervének 

optimalizálására. A vállalat már 1977-ben megindította eredetileg lakosztályokra tagolódott 



gyógyfürdő-szanatóriumi épületének átalakítását, új stílusú betegellátó egységekké, ahogy 

átment az akut kórházi ellátást nyújtó szektorba. A betegellátó egység két szobából állt, 

egyenként két ággyal. A két szobát közös nappali tér kötötte össze a hozzá csatlakozó 

fürdőszobával, amely mindkét szobát összekötötte. A betegellátó egységeket úgy tervezték, 

hogy maximális működési rugalmasságot valósítsanak meg betegszobaként és 

kezelőhelyiségként is, és számottevő eltérést képeztek az akkor érvényes kórházi normáktól, 

amelyek vagy egyágyas szobákkal vagy több ágyas osztályokkal működtek. Ez jórészt 

változatlan maradt az azóta eltelt évek folyamán. A szabványos kórház-építészeti tervezési 

formulák alkalmazásának eredményeként a társaság elkerülhette az azzal járó költségeket, 

hogy a különböző helyszíneken különböző építészeti elgondolásokat alkalmaznak, illetve a 

tervezési pályázattal együtt járó költségeket. A Rhön-Klinikum mindössze két külső építészeti 

vállalkozás szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek hosszú távú kapcsolatban állnak a 

vállalattal, és alaposan megismerték a vállalat koncepcióját és rendszer-szervezési stratégiáját. 

A Rhön-Klinikum-kórházak további megkülönböztető sajátossága a "melegpadlós" 

technológiák különválasztása a betegellátó egységektől. Ez a sajátosság azonban csak ott 

működik, ahol a munkamódszereket nagymértékben rendszerbe szervezték, és ahol jól 

kialakult multidiszciplináris munkacsapatok működnek. A legfőbb szempont az a mód, ahogy 

a betegek "átáramlanak" a rendszeren. Mint ahogy napjainkban már sok ország kórházaiban 

szokásos, a Rhön-Klinikum az egészségügyi ágazaton kívülről származó elvek alkalmazására 

törekszik a kórházakban, mint amilyen a karcsú menedzsment elve, amely az autóiparból 

ered. Szétbontja elemeire az ellátási folyamatot, majd úgy állítja ismét össze az elemeket, 

hogy a munkafolyamatok hatékonyabbá váljanak. A feladat tehát abban áll, hogy 

gondoskodjanak a megfelelő alkalmazottakról.  

 

A Rhön-Klinikum arra törekedett, hogy valamennyi kórházában a változásokra reagálni képes 

munkaerő álljon rendelkezésre, amely képes elfogadni a multidiszciplináris együttműködést. 

Az áramlási folyamat a tervezés és a megvalósítás tekintetében igen egyszerű, és a Rhön-

Klinikum szívesen írja ezt le "ipari folyamatként". A folyamat a több szakaszos ellátás 

koncepcióján alapul. A kórházi osztályokat a kezelés intenzitása szerint kategorizálják, annak 

alapján, hogy a betegek milyen mértékű ellátást igényelnek. Ez alapján négy szint alakult ki: a 

magas, a közbenső, a normál és az alacsony szükségletű betegek (az utóbbi a rehabilitációs 

ellátás). Diagnózis és kezdeti kezelés után a betegeket,, arra az ellátási szintre sorolják be, 

amely a legjobban megfelel az állapotuknak. Nincsenek elkülönített osztályok, például 

belgyógyászat vagy sebészet. A betegek állapotuk változásának megfelelően haladnak 

keresztül a különböző szinteken. A műszaki felszereltség és a személyi állomány létszáma 

magas az intenzív és a közbenső ellátási egységekben, viszont alacsonyabb a normál és a 

rehabilitációs részlegeknél. Az erőforrások és a folyamatok a betegek, nem pedig a klinikusok 

köré szerveződnek. Mind a klinikusok, mind pedig a betegek mozgásban vannak a 

rendszerben. Az újabb keletű éves jelentésekből kiolvasható vállalati stratégia szerint a Rhön-

Klinikum úgy véli, hogy a legtöbb közkórházban nincs megfelelő intenzív részleg, ráadásul az 

ezen épületeken belüli/közötti (rendszerint orvosi szakágak szerint) elkülönítésére irányuló 

elvek szűk keresztmetszeteket teremtenek a kezelésben és ellátásban. 

 

Noha a vállalat meglehetősen szabványosított megközelítési módot alkalmaz a különböző 

létesítményeiben, mégis engedélyez némi helyi mozgásszabadságot, amelyet 

"szubszidiaritásnak" nevez. A klinikai betegutakat mindegyik szubszidiáris kórház maga 

határozza meg és működteti. Minden beteg prediktív ellátási útvonalon alapuló ellátási 

modellt követ. Ez segít a működési engedélyeztetés vagy újraengedélyeztetés esetén, ha 

jelentős eltolódás keletkezik a szolgáltatási volument tekintve a járóbeteg-ellátás irányában, 

vagy amikor egy újonnan felvásárolt kórház belép valamely interdiszciplináris ellátási 



modellbe. A vállalat nem összvállalati szinten szabványosított betegutakkal dolgozik, hanem 

minden generikus betegutat lehetővé tesz szubszidiáris kórházai számára, úgyhogy minden 

kórház maga vizsgálhatja felül saját normáit és szükség esetén módosíthatja őket.  

 

A Rhön-Klinikum a magas termelékenységet és az alacsony egységköltséget a munka 

eredményes szisztematizálásának, a személyzet betegszükségletekre reagáló elosztásának és a 

munkafolyamat-modelljéhez kapcsolódó szabványos tervezési koncepcióinak tulajdonítja. 

Mindez azonban egyes megfigyelőket arra a megállapításra vezetett, hogy a betegek mintegy 

"húsdarálóban" érzik magukat, tekintettel arra, hogy a hangsúly az áramlási folyamatokra 

esik. A Rhön-Klinikum azonban rutinszerűen gyűjti és teszi közzé az ellátás minőségére és a 

klinikai kimenetelekre vonatkozó mutatószámokat. Ezeket az eredményeket betáplálják 

azután a minőségjavítás belső folyamataiba és külső minőségbiztosítási programokba, noha 

nehéz közvetlenül összehasonlítani a klinikai kimeneteleiket a közkórházakéival. 

 

A tőkeberuházások technikai dimenziói 

A Rhön-Klinikum a német kórházi rendszerben az egyik vezető helyet szerezte meg a kórházi 

beruházás vagy újra-beruházás aránya tekintetében. A magas színvonalú, költséghatékony 

működés az áramlási modellen múlik, amely egy meghatározott tervezési koncepción alapul. 

Az újonnan felvásárolt kórházak rendszerint hagyományos tervezésű létesítmények, és 

kezdetben nagy összegű beruházás szükséges, hogy felújítsák a létesítményeket a Rhön-

Klinikum modelljére való áttéréshez. A vállalat tényleges kötelezettséget vállal jelentős 

beruházásokra, amikor a reménybeli eladókkal (például települési önkormányzatokkal) 

tárgyal. A Rhön-Klinikum rendszerint saját alapjaiból biztosít jelentős szintű 

tőkefinanszírozást. 2003-ban a beruházott tőke 76%-át finanszírozták ilyen módon (Rhön-

Klinikum, 2003). Ez a politika a következő évben is folytatódott. A 2004-es éves jelentés a 

következőket állapítja meg (Rhön-Klinikum, 2004):  
Ez azt jelenti, hogy a vállalat lemond az állami tőketámogatáshoz való jogáról, anélkül hogy a 
költségeket magasabb ápolási díjak formájában továbbhárítaná. A német kórház-
finanszírozási törvény alapján csak az összehasonlítható létesítmények szintjének megfelelő 
ápolási díjak számíthatók fel. Ez tehát kezdettől fogva azt jelenti, hogy az üzemelési 
költségeknek 20-30%-kal alacsonyabbaknak kell lenniük, mint az összehasonlítható 
közkórházakénak, mert csak így lehet az igénybe vett tőke értékcsökkenését és kamatát 
fedezni – ami az összehasonlítható kórházak esetében a támogatási előnynek felelt meg. 

 

Annak az erőfeszítésnek a részeként, hogy lépést tartsanak a körülmények változásával, a 

Rhön-Klinikum kórházak a beszámolók szerint "alapos felújításon mennek keresztül minden 

12,5 évenként" (Rhön-Klinikum, 2004). Továbbá egy új 300 ágyas kórház beruházási 

költségei elérhetik az 50 millió eurót, ami 15-20 éves időszakra igényel refinanszírozást 

(Pföhler, 2007). Felvethető az a szempont, hogy az ilyen magas szintű befektetések 

költségének megtérülése bizonyos mértékben függ a vállalat stratégiájától (az egyes 

kórházakat deficitesből nyereségessé kell változtatni), ahol az új felvásárlások jelentik az 

üzleti mérleg javításának legfőbb növekedési elemét. Ez talán nem probléma a gyors bővülés 

időszakaiban, de egyes szakaszokban a bővülés lassulhat, talán akkor, amikor az állami 

döntéshozók alacsonyabban szabják meg a DRG-kifizetések plafonját. 

 

A Rhön-Klinikum szabványos értékcsökkenési módszert alkalmaz valamennyi kórházára 

nézve. A földterületnél egyáltalán nincs értékcsökkenés, az épületeket 33,33 év alatt 

lineárisan írják le, a gépi berendezés és felszerelés 5-15 év alatt, az egyéb üzemi és 

technológiai létesítmények 3-12 év alatt írhatók le. A Rhön-Klinikum könyörtelen magatartást 

tanúsít az elavuló épületek és technológiák iránt. Nagymértékben beruház az új klinikai 

technológiákba. Néhány évvel ezelőtt egy komputer-tomográfiás (CT) szkenner 



másodpercenként egy képet produkált, míg az új generációs kettős szkennerek 

másodpercenként négyszáz képet állítanak elő. Az előnyök közé tartozik, hogy a beteget 

kevesebb sugárterhelés éri, jobb a kép minősége, korábban lehet diagnózist felállítani és 

gyorsabb a keresztülhaladás. Ami az utóbbit illeti, az új kettős CT-szkenner több mint 

kétmillió euróba kerül. Ha lineáris értékvesztéssel számolunk 5 év alatt, évi 500 beteg esetén 

a költség betegenként 800 euró. Ha a volumen évi 2000 betegre emelkedik, az egységköltség 

75%-kal, betegenként 200 euróra csökken. Ilyen körülmények között a Rhön-Klinikum azt a 

megoldást részesíti előnyben, hogy megválik viszonylag új – de már avuló – egységeitől a 

termelékenység fokozása érdekében, azt is beleértve, hogy meghosszabbítja a rutinszerű 

működés idejét, ami egyes esetekben megközelíti a 24 órás nyitva tartást.  

 

A Rhön-Klinikum önfinanszírozó forrásszerzési modellje számos kérdést vetett fel, mivel éles 

ellentétben áll néhány más olyan európai ország helyzetével, amely a PPP-modellt 

alkalmazza, mint amilyen például ennek a modellnek az Egyesült Királyságban szokásos 

változata, a „magánfinanszírozási kezdeményezés” (PFI). Wolfgang Pföhler szerint három 

komoly probléma van a PPP-modellel (Pföhler, 2007). 

1. A PPP csak az állam likviditási problémáját oldja meg és azt is csak átmenetileg, 

mert az – esetleg túlzott – bérleti díjfizetés, az új épületekért való fizetési kötelezettség, 

amely után kamatokat (és kamatos kamatokat) kell fizetni, pusztán kitudódik a jövőbe, 

és adósság csapdának bizonyulhat az állam számára. 

2. A PPP semmit sem tesz a kórház jövedelmezőségének javításáért. A veszteséges 

kórház veszteséges marad mindaddig, amíg a benne végbemenő folyamatokat nem 

optimalizálják. 

3. Aki nem aknázza ki a kórházi szakértők ismeretanyagát és kompetenciáit, amikor 

kórházat épít, szinte képtelen lesz arra, hogy csökkentse annak működési költségeit. 

 

Pföhler szerint a PPP modell nem oldja meg számos közkórház elégtelen jövedelmezőségének 

problémáját, mivel az nem az alapvető gyógyítási folyamatokat ragadja meg. Megállapítása 

szerint a PPP "nem más, mint múló divat" (Pföhler, 2007). Az Rhön-Klinikum ily módon 

tehát a munkaerő és a tőke kölcsönös függőségének javítására törekszik, és ezt olyan 

eszköznek tekinti, amellyel költséghatékonyabb és jobb minőségű egészségügyi ellátást lehet 

előállítani.  

Főbb stratégiák és döntések 

Három új stratégiát fedezhetünk fel a Rhön-Klinikum által választott megközelítési módban. 

Ezek a következők: teleportál rendelők és orvosi centrumok létrehozása; az elektronikus 

betegnyilvántartás bevezetése; és 2006-ban az első egyetemi kórház megszerzése magán 

egészségügyi ellátó szervezet által. 

 

Teleportál rendelők és orvosi centrumok 

Az egyik legfőbb probléma a kicsiny, elszigetelten működő kórházak számára a klinikai és 

pénzügyi életképesség fenntartása. Az új teleradiológia, információ- és kommunikációs 

technológia (ICT), valamint egyéb digitális bázisú technológiák drámai módon 

megváltoztatták ezt a helyzetet. A Rhön-Klinikum megkezdte az ilyen "teleportál rendelők" 

gyors fejlesztését és terítését. A teleportál rendelők olyan létesítmények, amelyek alapellátást 

nyújtanak kiterjedtebb személyi állománnyal és felszereléssel működő akut kórházakhoz 

kapcsolódva. Az ilyen teleportálokat felkereső betegek útbaigazítást kapnak arról, hogy hol 

kapják meg a számukra optimális kezelést megfelelően képzett orvosoktól és ápolóktól. A 

teleportál rendelő megszervezi a betegorientált folyamatokat a telematika legújabb eszközeit 

alkalmazó kórházak között, elsősorban a tele-radiológia terén. 2005 végére a Rhön-Klinikum 



két ilyen rendelőt hozott létre, Szászországban Dippoldiswade-ban, illetve Alsó-

Szászországban Stolzenauban. Az első tapasztalatokból arra lehet következtetni, hogy a 

teleportál rendelőket felkereső betegek közül csak minden negyediket kellett jobban felszerelt 

kórházba utalni a Rhön-Klinikum láncolatban. Több ilyen rendelő van a tervezés, illetve a 

megépítés folyamatában, ide értve a hammelburgi, a wittengeni és a miltenbergi helyszíneket. 

 

Ha megfelelően értékelik ezeket a példákat, olyan precedenseket teremthetnek, amelyek 

alkalmazhatóak néhány újabb EU-tagállamban, amelyek megkezdték kórházi rendszereik 

újratervezését. A teleportál módot nyújt arra, hogy új életet leheljenek elszigetelt helyi 

kórházakba, amelyeket máskülönben talán be kellene zárni személyzethiány vagy biztonsági 

okok miatt. Az újfajta rendelők által kiterjeszthetők a hozzáférhető ellátások köre az 

állampolgárok lakóhelyének közelében. 

 

A teleportálok alkalmazása megerősíti a Rhön-Klinikum költséghatékonyságra és jobb ellátás-

minőségre vonatkozó kijelentését: a teleportál rendelők kevesebbe kerülnek, de a távközlési 

kapcsolatok segítenek fenntartani a kiváló klinikai minőséget. Ez visszhangzik néhány olyan 

modellben is, amelyet számos más szervezet alkalmaz. A teleportál elvének alkalmazása 

támasztja alá a svédországi Skane régióban bevezetett "közeli ellátási" modellt, és jelenleg 

történik a bevezetése Finnország távoli vidéki régióiban (mint például Lappföldön) és 

Spanyolországban (Galíciában). Ezeket a modelleket a közösségi akut kórházak 

átszervezésének eszközeként fogják fel, amelyekkel központi regionális csomópontokat lehet 

létrehozni olyan hálózatba kapcsolva össze, amely nagyon hasonlít a Rhön-Klinikum 

teleportál-rendelői modelljéhez. 

 

Ezzel a fejlesztéssel párhuzamosan a Rhön-Klinikum orvosi ellátó centrumokat (Medizinische 

Versorgungszentren, MVZ) hoz létre kórházaiban. Ezek tulajdonképpen járóbeteg-ellátó 

létesítmények, hasonlóak az alapellátó orvosi praxisokhoz. Németországban ezekre bizonyos 

törvényi korlátok érvényesek; például legalább két szakorvosi területet kell lefedniük, és 

legalább két olyan orvosnak kell bennük dolgoznia, akik bejegyeztették magukat a kötelező 

egészségbiztosítási pénztáraknál. A centrumokat a Rhön-Klinikum hozta létre, megvásárolva 

a saját praxisaikban dolgozó orvosok betegpénztári regisztrációját, majd integrálták őket a 

Rhön-Klinikum orvosi centrumának hálózatába. 2007 januárjától az egészségügyi 

jogszabályok módosítása lehetővé tette a kórház-üzemeltetők számára, hogy kórházi 

orvosokat alkalmazzanak járóbeteg-létesítményekben, mint amilyenek az MVZ-k. Ez a 

jogszabályi változás szűkíti az alap- és a második szintű ellátás közötti szakadékot, azzal a 

céllal, hogy további lépések történjenek az egészségügyi ellátó rendszeren belül a vertikális 

(és egyúttal a horizontális) lefedettség teljesebbé tétele felé. 

 

A Rhön-Klinikum az MVZ-inek számát a 2006 évi nyolcról tizennyolcra növelte 2008-ra. A 

járóbeteg-ellátásnak ez az előtérbe állítása több mint 100 millió euróval növelte a vállalat 

2007. évi nyereségét, évről évre 9%-os növekedést produkálva. Várnak előnyöket a 

méretgazdaságosság tekintetében is. A vállalat kiterjeszti a belső kórházi betegutakat, hogy 

lefedjék az egész egészségügyi rendszert – ez egy olyan elmozdulás, amely a betegutak 

integrálásának irányzatát tükrözi és egész Európában megfigyelhető, hiszen más egészségügyi 

rendszerek szintén arra törekszenek, hogy leküzdjék az alap- és a másodlagos ellátás közötti 

korlátokat. Ezek a változások megváltoztatják az akut kórházi ellátás iránti igényeket. Ebben 

a vonatkozásban a Rhön-Klinikumnak az a képessége, hogy a beruházásokat saját forrásaiból 

finanszírozhatja, azt jelenti, hogy gyorsan képes reagálni, mihelyst kórházi továbbfejlesztések 

válnak szükségessé, ami egyértelmű előny a PPP kórház-finanszírozási modellekhez képest. 

 



Elektronikus betegnyilvántartás. 

Az elektronikus betegnyilvántartásban rejlő előnyöket széles körben elismerik, még akkor is, 

ha számos országban a gyakorlati tapasztalatok mindeddig sokkal kevésbé bátorítónak tűnnek. 

Ezek a nyilvántartási rendszerek leküzdhetik azt a problémát, hogy a betegek gyorsabban 

mozognak, mint a papír. A Rhön-Klinikum hisz abban, hogy az elektronikus betegfájl (EPF) 

forradalmasítja az egészségügyi ellátás jövőjét (Pföhler, 2007):  
Az EPF-re vonatkozó jövőképünk a következőkben foglalható össze: tovább kívánjuk 
fejleszteni az EPF-t öntanuló rendszerré, amely támogatja az orvosokat a diagnosztikai és 
terápiás döntések meghozatalában. Sokkal szélesebb információs bázison lesznek képesek 
döntést hozni a jövőben. Itt van az a pont, amiben a rendszer tanulási hatása rejlik: az 
adatbázisában. Az Amazon rengeteg információt gyűjtött össze ügyfeleinek olvasási 
szokásairól. Az adatok intelligens összekapcsolása útján a rendszer képes az olvasóknak 
pontosan rájuk szabott információt nyújtani. Éppen ez az az elgondolás, amelyet mi az 
orvoslás birodalmában is alkalmazni kívánunk: a jövő orvosi adatbázisai óriási mennyiségű 
adatot képesek összegyűjteni a betegekről és felhasználni az információt fontos 
összefüggések rutinszerű és független áttekintésére. Hasznos ez betegeink jól-léte és 
életminősége szempontjából és ugyanakkor csökkenti a költségeket is. 
 

A betegprofilok létrehozása a Rhön-Klinikum ellátási területén jelentős potenciális klinikai 

előnyöket kínál. Az ilyen profiloknak azonban a tőkeberuházások szempontjából is van 

jelentőségük, mert részletesebb és pontosabb kereslet-előrejelzést tesznek lehetővé. Ezzel 

talán leküzdhetők egyes meglévő tervezési rendszerek gyengeségei is, amelyek azzal a 

problémával szembesülnek, hogyan lehet az általános epidemiológiai és demográfiai 

trendeket a beruházás tervezők számára érthető nyelvre lefordítani. Ugyanúgy, ahogy a 

szupermarketek vásárlói hűségkártyáit döntő tényezőnek tartják a legtöbb vezető 

szupermarket-lánc befektetési döntéseiben, a Rhön-Klinikum bemutathatja, hogyan lehet 

olyan információt szerezni, amely utat mutat a stratégiai beruházási döntések számára az 

egészségügyi ellátás környezetében is.  

 

A megvalósítás tervezése már folyamatban van. Napjaink egyik legnagyobb európai magán 

elektronikus beteg-nyilvántartási ügyletében a Rhön-Klinikum és a Siemens megállapodott 

abban, hogy egymillióig terjedő web-alapú elektronikus betegnyilvántartást telepítenek évente 

a Rhön-Klinikum egészségügyi létesítményeinek ügyfelei számára. Az egész projekt legalább 

46 Rhön-Klinikum kórházra terjed ki, valamint számos járóbeteg-rendelőre és háziorvosi 

praxisra. A szerződés bejelentésekor Diethmar Pawlik  a Rhön-Klinikum igazgató tanácsának 

tagja – megjegyezte: "Megállapodtunk abban, hogy nem beszélünk a projekt volumenéről a 

nyilvánosság előtt, de végső soron ez egy nagyon vonzó ügylet, mert a Rhön működtetési 

költségei várhatóan nem érik el az évi 1 millió eurót" (E-Health Európa, 2007). Továbbmenve 

megállapította: "a Rhön kórházak jelenleg körülbelül 550,000 fekvőbeteget látnak el évente. 

Ha az integrált beteg-nyilvántartási rendszer évente még 1000 beteget vonz hozzánk, a Rhön 

forgalma 2,7 millió euróval emelkedik. Ez igen gyors megtérülést biztosít a beruházásnak" 

(E-Health Európa, 2007). Világosan kifejezésre juttatta, hogy csupán évekre, nem pedig 

évtizedekre gondol. 

 

Egyetemi kórházak: az első lépés 

Az a tény, hogy a Rhön-Klinikum megvásárolta az első egyetemi közkórházat Giessen-

Marburg városában, szimbolikus jelentőségű volt a vállalat szempontjából, mindjárt két 

szinten is. Noha a vállalat az egyik vezető szereplő az általános akut kórházak magánpiacán, 

esetleges törekvéseit - Németország magánkórház-piacának vezető szerepére vagy  később 

talán európai szintű jelenlétre -  korlátozta volna, ha nem lép be az orvosképzés területére. 

Továbbá az egyetemi kórházakat egyesek úgy tekintik, mint amelyek teret kínálnak a magán 

egészségügyi ellátás növekedésének. A további 34 németországi egyetemi kórháznak 



körülbelül 2/3-a deficites (Tuffs, 2006). Ez volt az a háttér, amelyben Hessen miniszterelnöke 

bejelentette a Giessen-Marburg Egyetemi Kórház eladását (két különálló egyetemi kórház 

nemrégiben történt egyesülésének az eredménye), azzal, hogy az átadás 2006-ban történik. A 

vételár 112 millió euró volt, a szövetségi állam pedig 5%-ot megtartott a tudományos oktatás 

biztonságának megőrzése és a kutatási irány befolyásolása érdekében. A két egyetemi kórház 

karbantartási elmaradása 200 millió euró. A Rhön-Klinikum bejelentette azt a szándékát, hogy 

a két helyszínen összesen 370 millió euró beruházást hajt végre. Noha széles körben 

hangoztattak aggályokat arra nézve, milyen hatása lesz az átvételnek az oktatásra és a 

kutatásra, a kórházak orvos igazgatói jó lehetőségnek tekintették az átvételt a klinikai és 

tudományos normák növelésére. 

Vannak olyan jelek, amelyek szerint más tartományok is tervezik a hesseni példa követését, 

leginkább Bajorország, ahol egyes jelek arra utalnak, hogy a müncheni Műszaki Egyetem 

tulajdonában lévő egyetemi kórházat el kívánják adni. 

 

2006 végére a Rhön-Klinikum a Giessen-Marburg Kórház éves túlköltekezését 17 millió 

euróról 7 millió euróra szorította le. 2007 közepén elérték a költségfedezeti pontot, és ezután a 

vállalat megszilárdította az elért eredményeket az év második felében, úgyhogy 2007 egészére 

nézve a kórház 1,1 millió eurós nyereséget produkált (Rhön-Klinikum, 2008b), annak 

ellenére, hogy a vállalat több mint 50 millió eurót fektetett be a hátralékos karbantartási 

szükségletek ledolgozására. 

Következtetések 

A Rhön-Klinikum gyors terjeszkedésbe kezdett Németország magánkórházi szektorában, a 

kitartó felvásárlásokra, magas beruházásokra, a tervezés szabványosítására és hatékony 

betegáramlási folyamatok kidolgozására irányuló vállalati stratégiája útján. Az egészségügyi 

ellátás ilyen megközelítési módjának a lelke egy 2 rétegű integrált ellátási modell kidolgozása 

mind a járóbeteg-, mind pedig a fekvőbeteg-ellátásban. Ehhez kitartó és jelentős tőkésítési 

szintre lesz szükség. A jövő mutatja meg, képes lesz-e a vállalat fenntartani a gyors 

növekedési ütemet az új DRG-rendszer mellett, az új szabályozási környezetben és a jelen 

tanulmány megírása idején mindent átható gazdasági válságban. 
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11. fejezet 

St Olav’s Kórház, Trondheim, Norvégia 
Arve-Olav Solumsmo, Ragnhild Aslaksen 

Háttér: a norvég egészségügyi rendszer 

Norvégiában az egészségügyi ellátásért a kormányzat három szintje felelős: a központi 

kormány, négy regionális egészségügyi hatóság és a helyi települési önkormányzatok. A II. 

világháború óta eltelt évtizedekben végbement az egészségügy közigazgatási és pénzügyi 

decentralizációja, azzal a céllal, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a központi kormányzat 

politika-formáló és jogszabály- alkotó hatalma, illetve a helyi felelősségvállalás valamint a 

prioritás-meghatározás iránti szükséglet között. 

  

E tanulmány megírásának időpontjában a norvég parlament, valamint az Egészségügyi 

Minisztérium felelős a szabályozásért, a jogszabály alkotásért és az országos szintű 

egészségpolitika kidolgozásáért. A szak vagy másodlagos ellátást, beleértve a fekvőbeteg-, a 

járóbeteg- és a pszichiátriai ellátásokat, a négy regionális egészségügyi hatóság felügyeli. 

Feladatuk továbbá a radiológiai, laboratóriumi és paramedikális szolgáltatások nyújtása is. 

Ezek a szervek felelősek az egészségügyi szakellátásnak a központi kormányzat által történő 

tervezéséért és finanszírozásáért, de a tényleges ellátás az ún. "egészségügyi vállalkozások" 

keretében történik, amelyek valójában állami tulajdonban álló vállalatok. 2006-ban 31 

egészségügyi vállalat működött, több mint 80 kórházzal. 

  

A norvég települési önkormányzatok (430 van belőlük) feladata az alapellátás és a szociális 

gondozás finanszírozása és nyújtása, továbbá a krónikus betegségek ellátása (hosszú ápolási 

idejű ellátás). A települési önkormányzatok nagyfokú autonómiával rendelkeznek ezeken a 

területeken, és pl. szabadon dönthetnek közigazgatási tevékenységük megszervezéséről 

(Johnsen, 2006). 

 

Az egészségügyi ellátás finanszírozása kb. 85%-ban közösségi forrásokból történik, 

települési, megyei (Norvégiában 19 megye van) és országos adókból. Az egészségügyi ellátás 

finanszírozásának fennmaradó 15%-a készpénzes kifizetésekből kerül ki, amelyeket jórészt a 

háziorvosi , a járóbeteg-ellátásért illetve egyes diagnosztikai vizsgálatok és gyógyszerek 

térítéseként kell fizetni. Az adott évben fizetendő készpénzes kiadások teljes összegére nézve 

azonban korlát van előírva, és az ezen túlmenő összeget rendszerint kifizeti a kötelező 

országos egészségbiztosítási rendszer (Johnsen, 2006). 

A kórházak Norvégiában 

Az utóbbi években – hasonlóan sok más egészségügyi rendszerhez Európa-szerte – a norvég 

kórházakban is végbement mind az ágyszámok csökkenése (1990-ben 100 000 lakosra 378 

akut kórházi ágy jutott, 2007-ben pedig 284), mind pedig az átlagos ápolási idő csökkenése az 

1990 évi 7,4 napról az akut ellátást nyújtó kórházakban 5,0 napra 2007-ben) (WHO Europe, 

2009). A kórházi ellátásra ható erők nagyjából ugyanolyanok, mint amelyeket más európai 

országban lehet tapasztalni: a népesség elöregedése, a krónikus betegségek gyakoriságának 

növekedése, és az orvosi technológia fejlődéséhez való alkalmazkodás szükségessége, 

párosulva azzal a politikai elhatározással, hogy fokozni kell a hatékonyságot és féken kell 

tartani a költségeket. Noha Norvégia lakosságának egészségi állapota kedvező képet mutat 

más európai országokéhoz viszonyítva, és az ország a világ egyik legmagasabb 

életszínvonalát élvezi, a kórházi szektornak küzdenie kell, hogy kezelni tudja a rendelkezésre 



álló erőforrások és a betegek igényei közötti szakadékot (Bratlid, 2006). Ennek az 

anomáliának a következményei közé tartozik a várakozási listák meghosszabbodása, sőt, 

bizonyos esetekben ellátási nehézségek is felmerültek. 

 

A 2002. évi norvégiai kórházreform, amely ténylegesen a központi kormányzatnak adta át a 

kórházak irányítását (a regionális egészségügyi hatóságok által irányított "egészségügyi 

vállalkozások" útján) azt jelentette, hogy a kórházakat most független igazgató tanácsok 

irányítják, és a helyi politikusoknak nincs többé közvetlen befolyásuk a kórházi beruházások 

fölött. Egyes jelek arra mutatnak, hogy mindez a vezető menedzseri szakképzettség szintjének 

javulását eredményezte (Johnsen, 20066). A várólisták rövidebbek lettek az utóbbi években, 

de ez részben talán más egészségpolitikai változásoknak tulajdonítható, mint pl. az egynapos 

ellátás vagy a járóbeteg-ellátók nagyobb mértékű igénybevételének ösztönzése. 

  

Norvégiában az 50-es és a 70-es években jelentős mértékű fejlesztések történtek a kórházi 

infrastruktúrában és ezért az államnak nemrégiben fontos döntéseket kellett meghoznia a 

másodlagos, illetve a harmadlagos szintű ellátási létesítmények újra felszerelésével és/vagy 

felújításával kapcsolatban. Számos kórházat építettek vagy bővítettek a 80-as és a 90-es 

években (mint pl. a Haukeland egyetemi kórház Bergenben, vagy az észak-norvégiai 

egyetemi kórház Tromsö-ben), de ezeket jórészt oly módon tervezték, hogy az egészségügyi 

létesítmények szakmai érdekcsoportjainak megfelelően létrejött hagyományos ellátási 

modellhez igazodjanak (Valen és Larssen, 2006), és nem a betegközpontú ellátást tekintették 

az elsődleges célnak. A norvég kórháztervezés újabb irányzatának fókuszában a beteg mint 

ügyfél vagy fogyasztó áll, és ez jelenik meg a fizikai tér szervezésében és a kórházak által 

kialakított ellátási modellben (mint pl. az oslo-i Rickshopitalet kórház humanisztikus 

kialakítása, amely 2000-ben nyílt meg). Norvégiában a jelenleg uralkodó gondolkodásmódnak 

egy másik kulcsfontosságú jellemzője az alkalmazkodó-képesség fogalma, amelyet most 

létfontosságú elemnek tekintenek a kórházak "jövőállóságának" megteremtése szempontjából 

a technológiák és az ellátási modellek állandó változásával szemben. Ez az esettanulmány a 

trondhemi St Olav’s Kórház megépítése mögött meghúzódó indokokat vizsgálja, valamint azt, 

hogyan adott választ az új kórház szervezeti és fizikai tervezése a már említett külső 

tényezőknek. 

A St Olav’s Kórház: történelem és környezet 

A St Olav’s Kórház és az egyetem orvostudományi kara együttesen alkotják az egyetemi 

kórházat Trondheimben. A St Olav’s Kórház a Közép-Norvégia régió Helse Midt-Norge 

vezető kórháza. Általános és helyi kórházként működik Trondheim 200 000 lakosa számára, 

illetve szakellátást nyújt a környező Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag és Møre og Romsdal 

megyék 660 000 lakosának. 

 

Az új kórház a Trondheim külvárosához közeli Oya-félszigeten épült 100 éves létesítmény 

helyét vette át. A projekt irányítását a Helsebygg Midt-Norge, a közép-norvégiai 

egészségügyi regionális hatóság egyik részlegeként működő „célszervezet” végzi. A projekt 

kezdetei 1990-re nyúlnak vissza, amikor megindult a meglévő kórház felújításával 

kapcsolatos tervezés. Ahogy a tervezési folyamatot alátámasztó vizsgálatok eredményei 

rendelkezésre álltak, nyilvánvalóvá vált, hogy le kell bontani az elöregedett és hiányosan 

karbantartott régi kórházi épületet. Tervezési versenypályázatot írtak ki 1995-ben, az új 

kórház tervezésének és kivitelezésének parlamenti jóváhagyása pedig 1997-ben történt meg. 

Jövőkép és célok 

A St Olav’s fejlesztésére vonatkozó átfogó jövőkép a következőkből áll össze:  



 a lehető legjobb betegközpontú ellátás nyújtása; 

 a kórház gazdaságos működésének és eredményes logisztikájának biztosítása; 

 az oktatás és a kutatás integrálása. 

 

Ezeket a célkitűzéseket tartalmazta a norvég parlament  határozata, amely a "a betegközpontú, 

legkorszerűbb egyetemi kórház" felépítését fogadta el. A fejlesztési projekt prioritásként 

kezelte a kórház funkcionális és szervezeti megoldásainak rugalmas kialakítását, a gyógyító 

környezet megteremtését, valamint a kórház építészeti megjelenésének Trondheim városi 

környezetébe való beillesztését.  

 

Politikai értelemben Trondheim kapott utolsóként a norvég regionális kórházak közül jelentős 

tőkeallokációt – mindenki úgy gondolta, hogy „most már Trondheimen a sor”. A független 

orvosi egyetem kialakuló státuszával együtt a helyi ambíciók kiváló lehetőségnek tekintették a 

fejlesztést arra, hogy "igazi" egyetemi kórházat hozzanak létre és bekerüljenek az oktatás és 

kutatás élvonalába. A betegközpontúság egyik kulcstémája volt az új kórháznak, de némi 

különbséggel: a cél az volt, hogy a dolgokat a betegek szemével lássuk, éppúgy, mint ahogy a 

feldolgozó ipar arra törekszik, hogy termékeit és szolgáltatásait a fogyasztók szemszögéből 

vizsgálja.  

A helyszín 

A St Olav’s kórház, amely egy évszázadon keresztül ellátta Trondheimet és a környező régiót, 

a város műszaki egyetemének és történelmi központjának közelében helyezkedik el. A város 

központját a folyó kanyarulata öleli körbe, és még az 1861. évi várostervnek megfelelően 

tömb struktúrát mutat széles utakkal, amelyeknek az volt a célja, hogy a tüzek ne terjedjenek 

szét az egész városra a fából épült házak között. Az a döntés, hogy a kórházat a meglévő 

helyen építik fel, költség-hatékonysági megfontolásokon, a jó tömegközlekedési 

lehetőségeken és a betegek, illetve a személyzet számára való jó megközelíthetőségen alapult. 

A régióban gyenge a tömegközlekedési hálózat a külvárosokban és a vidéki területeken, 

korlátozottak a közúti és a komp kapcsolatok, ami azt jelenti, hogy a kórház központi 

elhelyezkedése fontos volt. Végül a helyszín a Műszaki Egyetem szomszédságában lett 

kijelölve. A helyi tervezési hatóságok határozottan támogatták a meglévő központi helyszín 

megtartását. 

 

 Voltak olyan tényezők is, amelyek a meglévő helyszínen való fejlesztés ellen szóltak, 

amelyek fel is merültek a kórház tervezői és az alkalmazottak között a 90-es évek eleje óta 

folyó megbeszélésekben.  Az aggályok a kórházi ellátás esetleges megszakadásával voltak 

kapcsolatosak az építési szakasz alatt, továbbá tartottak a kórház funkcióképességének és 

további terjeszkedésének jelentős korlátozásától. 

A fejlesztési terv 

Az új St Olav’s Kórház átfogó fejlesztési terve egyesíti az ún. "barnamezős" helyszín korlátait 

a "zöld mezős" fejlesztés struktúrájával és lehetőségeivel, egyfajta "épít-eltávolít-lebont" 

sorozat útján. Ez azért valósítható meg, mert a városi tömbszerkezet lehetővé teszi az új 

kórház szakaszos felépítését, miközben a régi kórház még mindig üzemel. Az egész fejlesztést 

különálló tömbökre osztották, és a kivitelezés két fő szakaszban ment végbe. Az új fejlesztés 

1. fázisának befejezésekor, amely a meglévő kórház melletti területen kezdődött meg, a 

kórház nagyobb elemeit áthelyezték az új épületekbe. A kiürült régi épületeket ezután 

lebontották, megnyitva ezzel a teret a 2. fázisbeli új építés számára. 

 

A 2006-ban befejeződött 1. fázis az alábbiakból áll: 



 idegtudományi központ 

 nőgyógyászati és újszülött-központ 

 laboratórium 

 110 szobás betegszálló (amely részben a 660 km szélességű közép-norvégiai régióból 

érkező betegek, valamint az olyan betegek ellátási szükségleteit elégíti ki, akiknek 

nincs szükségük teljes értékű kórházi kezelésre);  

 ellátó központ (az egész kórház műszaki infrastruktúrája). 

Az építés-áthelyezés-bontás folyamata jelentős mértékű rugalmasságot tesz lehetővé akkor, ha 

az összes centrumot a bővítés (blokkonként 20%) lehetőségét szem előtt tartva tervezték meg, 

lehetővé téve a későbbi szakaszokban a változtatásokat. A projekt fejlődik az idők folyamán, 

és utoljára a beépítetlen területek és a zöld zónák alakulnak ki, amikor a régi épületeket 

eltávolítják. Ennek a megközelítési módnak egyik sajátossága, hogy a kórház helyszínén 

meglévő utcákat és kerteket korábban befejezik, mielőtt az új, kész épületek belső 

berendezése megtörténne. Az alaprajz terve kiterjed a városi utcahálózat újbóli felépítésére, 

amelyet a korábbi megakórház megszakított (Helsebygg Midt-Norge, 2008). 

 

Az építési program második fázisa, amelynek építési időtartama a 2006-2013 időszak, az 

alábbi klinikai centrumokat tartalmazza: 

 szív-tüdő centrum sürgősségi szárnnyal (a várható nyitás időpontja 2010 tavasza); 

 mobilitási (ortopédiai) centrum (várhatóan 2009 őszén nyílik meg); 

 belgyógyászati központ (daganatos betegségek kezelésével együtt, várható megnyitás 

2009 nyarán); 

 tudásközpont (benne az orvosi szakkönyvtár és a nagy előadótermek; várható nyitás 

2013 nyarán). 

 

A 2. fázis terveit az 1. fázis kivitelezésének időszakában dolgozták ki és vizsgálták felül. A 

lakossági profilra és a betegbázisra vonatkozó eredeti becsléseket módosították, a tervezési 

horizontot pedig 2020-ig kiterjesztették. Ezen  információk az alapján korszerűsítették a 

kórház termelési adatait, és ezeket alkalmazták a 2. fázis centrumai elhelyezésének és 

tartalmának újraértékelésekor. 

 

Jelentős hátránya ennek a fejlesztési tervnek, hogy majdnem 14 évet vesz igénybe a kórház 

befejezése. Komoly feladat továbbá a kórház teljes üzemképességének fenntartása, miközben 

a kivitelezés és a technikai módosítások zajlanak. 

A projekt összes költsége a két fázist együttesen számítva, meghaladja a 12 milliárd norvég 

koronát (1,4 milliárd euró) a kórház teljes felszerelésével együtt. A kórház egész területe 223 

ezer m
2 

lesz, benne:  

 az 1. fázisban megépült 100 ezer m
2
-t lefedő centrumok; 

 egyetemi és kollégiumi létesítmények 55 ezer m
2
 

 felújított meglévő kórházi épületek 20 ezer m
2
. 

 

Az 1.fázist jórészt a norvég kormány finanszírozta, a projekt kezdetén érvényben lévő modellt 

alkalmazva, amely szerint a finanszírozási források az elfogadott négyzetméter alapján váltak 

hozzáférhetővé. A 2. fázist új modell alapján finanszírozzák, amelyben a kormány biztosítja a 

finanszírozást az alapköltségek fedezésére (a kórház megnövekedett kapacitása miatt a 

megnövekedett értékének 60%-a), a többit pedig a kormány által a regionális egészségügyi 

hatóságnak folyósított kölcsönből fedezik. 



A kutatás és az oktatás integrálása a kórházi ellátással 

Az új kórház belső elrendezése és szervezete a kórház négy kulcsfontosságú tevékenységének 

az integrálására helyezi a hangsúlyt, azaz a betegellátásra, a betegek és közeli hozzátartozók 

oktatására, a kutatásra illetve a tanításra. A Norvég Műszaki és Tudomány Egyetemen 

működő orvostudományi kar, valamint a St Olav’s Kórház kb. 500 alkalmazottat foglalkoztat, 

és 1250 hallgatót oktat, évente 120 orvostanhallgatót véve fel. 

 

Az orvostudományi kar 1993 óta nyújt teljes körű orvosképzést. A program a probléma-

bázisú tanulás koncepcióján alapul, amelynek értelmében a hallgatókat kicsiny 

munkacsoportokba osztják be, mindegyiküket egy kari témavezető támogatja, a tanulmányok 

alapja a betegek esettörténete (beleértve a biokémiát, a fiziológiát és az anatómiát). A 

hallgatók utolsó éveiben a klinikai problémamegoldás és a betegség mechanizmusok 

vizsgálata áll a középpontban, valóságos betegek eseteire vonatkoztatva. Az oktatási 

folyamatok az emberi test ugyanazon szervrendszerei köré épülnek fel, mint amilyenek a 

kórház klinikai centrumaiban megjelennek. 

 

Az új kórház tervezése során az orvosi kar elsődleges célja az volt, hogy az oktatási 

területeket - beleértve a laboratóriumi munkát és a betegek klinikai vizsgálatára alkalmazott 

oktatótermeket - integrálni kell a klinikai osztályokkal. A kutatási létesítmények esetében két 

fő elv érvényesült: 

 a kutató laboratóriumoknak közel kell elhelyezkedniük a klinikai gyakorlat 

területeihez, hogy könnyebbé váljon a kommunikáció a klinikusok és a kutatók között 

és, hogy előmozdítsák a laboratóriumi eredmények klinikai gyakorlattá való 

lefordítására irányuló kutatást; 

 a műszaki felszereltségben nem lehetnek párhuzamosságok, hacsak gyakorlati okokból 

el nem kerülhetők. 

 

Az első három centrum tervezésébe bevont 3 kutatói csoport közötti kommunikáció a 

gyakorlatban meglehetősen korlátozott mértékű volt. Ennek következtében a laboratóriumi 

létesítmények és felszerelések szervezettségét nem tekintették optimálisnak . Ebből a 

tapasztalatból azt a tanulságot vonták le, hogy a 2. fázis négy klinikai centrumát ugyanannak a 

munkacsoportnak kell terveznie. Ez lehetővé tette a különböző osztályokon levő kutatási 

területek és oktatási létesítmények jobb tervezését. Továbbá a 2. fázisban megépítendő négy 

centrum fizikailag is összekapcsolódik egymással. A kutatási létesítmények szendvicsszerűen 

helyezkednek el az első és a harmadik szinten levő klinikai kezelési területek között, ami a 

legjobb lehetőségeket kínálja a transzlációs kutatás szempontjából. Az épületek hidakkal való 

összekötése megkönnyíti a tudományos felszerelések és ismeretek megosztását is (lásd 11.1 

ábra). 

 

11.1 ábra: Az épületszintek beosztása 



 

Forrás: St Olav’s tervezőcsoport, nem publikált terv, 2005. Engedéllyel felhasználva 

Az „orvosi negyed”: a klinikai centrumok integrálása egy városi 
tömbszerkezetbe 

A St Olav’s Kórház építészeti alaptervét a Frisk Architects (Niels Trop, Naarud Stokke Wiig 

és Pal Kavli) építészcsoport tervezte, és ez a terv az 1995. évi nemzetközi versenypályázat 

nyertes pályázatán alapult. A kórházi és egyetemi funkciókat hét tömbre osztották, mindegyik 

20,000-40,000 négyzetméteres, és körülbelül 800 alkalmazott dolgozik bennük. Az építészeti 

megoldás a nagy kórházat kisebb egységekre bontja, mind a fizikai környezetet, mind pedig a 

szervezeti felépítést tekintve. 

  

Építészeti értelemben ez bensőségesebb struktúrák és környezetek megteremtését teszi 

lehetővé, amelyek mindegyikének megvan a maga identitása. Az épületek kis szélességű 

pavilonok, hat vagy még kevesebb szinttel, az alagsor szintjén alagút köti össze őket, a 

második szinten pedig hidak kapcsolják össze az épületeket az utcaszint fölött. Az említett 

egységek között levő közös használatú tér összekapcsolja a kórházat a környező tájjal, míg a 

nagy központi térhez valamennyi klinikai centrum hozzáfér. Ez a modell ellentétben áll a 

zöldmezős vagy külvárosi viszonyok között épített kórház-komplexum esetében szokásos 

megoldással. Trondheim-ben az „orvosi negyed” mind a betegek, mind pedig a személyzet 

szempontjából megerősíti a kórháznak, mint a normális mindennapi élet szerves részének a 

szerepét. 

 

A projekt eddigi fejlesztése folyamán a városi tömbstruktúra eléggé rugalmasnak bizonyult 

ahhoz, hogy alkalmazkodjék a szervezetben és az építési-kivitelezési programban 

bekövetkezett változásokhoz, anélkül, hogy le kellett volna mondani azokról az alapvető 

építészeti és funkcionális minőségekről, amelyek a kórház eredeti jövőképének részei voltak. 

Azzal, hogy kialakult a meghatározott mintázat, amelynek alapján dolgozni lehetett, a 

jövőbeli kórházi épületek befogadhatják az építészeti változásokat anélkül, hogy kaotikus, 

vagy egymásnak ellentmondó fizikai környezetet hoznának létre. 

Gyógyító környezet 

A városi tömbstruktúra lehetővé teszi a kórházi épületek minden részének nappali 

megvilágítását, ami nem csak a betegeknek előnyös, hanem a személyzetnek is, akiknek a 

norvég törvények értelmében joguk van természetes megvilágításra minden állandó 

munkahelyen (ahol napi 4 órán keresztül vagy hosszabb ideig tartózkodnak) (Helsebygg 

Midt-Norge, 2008). Ezért kötelező, hogy minden műtőnek legyen ablaka. A centrumok 

tervezése nagy bejáratot tartalmaz, amely összekapcsolja a fával burkolt közutakat a 



magánkórházi kertekkel, megkönnyítve a tájékozódást a betegeknek és a látogatóknak 

egyaránt. A közterületeken fákat, cserjéket és természetes sziklákat helyeztek el, és a tervek 

szerint minden betegágyból természetes zöldterületre lehet kilátni. Az épületek külső és belső 

terve kiterjedt mértékben alkalmaz természetes anyagokat. Norvégiában hosszú hagyománya 

van a fának, mint építőanyagnak és – hogy egyfajta „mindennapiság-érzetet” biztosítsanak a 

betegeknek és a személyzetnek – ezt az anyagot választották a bútorok anyagaként a betegek 

rendelkezésére álló terek nagy részében, valamint a közterületekre néző homlokzatok, padlók 

és falburkolatok anyagául. 

A generikus klinikai centrum 

Azt az eredeti döntést, hogy a kórház funkcióit klinikai centrumokra bontsák szét, jelentős 

szervezeti változások kényszerítették ki, amelyeknek következtében ez a projekt épp annyira 

szól a fejlődésről, mint a bővítésről, továbbá megfelel annak a változási iránynak, hogy 

rövidebb legyen a kórházi ápolási idő és hatékonyabban használják fel az erőforrásokat. 

 

A másodlagos és harmadlagos ellátást hagyományosan az orvosi szakterületek köré szervezik. 

A St Olav’s más paradigmát valósít meg: az azonos szervrendszerrel összefüggő tünetekkel és 

betegségekben szenvedő betegeket gyűjti össze ugyanabba az épületbe. Például a 

belgyógyászati centrum belgyógyászati környezetet jelent, beleértve a gasztroenterológiát, 

gyomorsebészetet, urológiát és nefrológiát - tehát csupa olyan szakterületet, amelyek a hasi 

régióval kapcsolatos ismereteket igénylik. Ez lehetővé teszi, hogy a klinikai tevékenységeket 

egy hasi klinika, illetve egy vese- és húgyúti klinika körül szervezzék, áttörve a gyógyászat és 

a sebészet közötti határvonalat. További következmény, hogy a kórház egészét tekintve az 

osztályok száma a 90-es évek eleji hatvanról kevesebb, mint húszra csökkent. A szerv-

centrikus kórházfejlesztés egyik fő célja az volt, hogy az orvosi ellátásokat a beteg körül 

szerveződő kisebb blokkokra koncentrálják, egyaránt csökkentve ezzel a beteg mozgatását és 

a betegellátással foglalkozó személyzet létszámát. A különböző orvosi ellátásoknak egy adott 

centrumban való koncentrálása az interdiszciplináris csapatmunkán, valamint a többi 

centrummal való eredményes és hatékony erőforrás-megosztáson alapul. 

 

A jövőbeli rugalmasság és kapcsolatteremtési készség érdekében a centrumok szervezésében 

érvényesítettek néhány alapelvet, amelyek irányító szerepet töltöttek be az épülettömbök és a 

funkcionális területek kialakításában. Ezeket az elveket együttesen "generikus központként" 

említik. A klinikai egységek nem kötődnek az egyes épülettömbökhöz, hanem a tömbök 

között megosztva működhetnek a betegek igényeinek és a személyzet logisztikájának 

megfelelően. Maguk a klinikai centrumok a generikus centrum témájának különböző 

változatai.  

 

Az összekapcsolhatóság a generikus centrum egyik fő eleme. A centrumokat az utcaszint 

alatti átjárók kapcsolják össze egymással, valamint az "utcákat" átívelő hidak kötik össze az 

első emelet magasságában. A műszaki és ellátó szolgáltatások az alagsorban helyezkednek el, 

a járóbeteg-területek az első szinten, a műtők és a képalkotás a második szinten, a műszaki 

szolgáltatások a harmadik szinten, a fekvőbeteg-ellátás pedig az efölötti szinteken. Minden 

tömbben az épület egy sarkát irodák, kutatólaboratóriumok és egyetemi funkciók számára 

tartják fenn. Az egyetem a legtöbb klinikai területtel integrálódik. 

 

Valamennyi 2. fázisbeli centrum, továbbá az 1. fázis ideggyógyászati centruma a generikus 

centrum témájának egymáshoz közel álló változatai. A nőgyógyászati és újszülött-centrum 

nem követi ezt a szervbázisú modellt, ezért más a fekvőbeteg- és a járóbeteg ellátás 

elrendezése, ezek ugyanis ugyanazon a szinten helyezkednek el. A nőgyógyászat közel van a 



szülészeti egységhez és az újszülött osztályhoz, ami lehetővé teszi a szakemberek számára, 

hogy sűrűn, és megfelelő időben vizsgálják meg az újszülötteket, és számos szükségtelen 

áthelyezést megelőz. Azzal azonban, hogy valamennyi beteget az épület azonos szintjén 

helyeztek el, bizonyos problémák is keletkeztek. A kórház beszámol arról, hogy a személyzet 

panaszkodik a tevékenységet segítő terek hiánya miatt és aggódik azért, hogy – ha az igények 

növekednek – nehézzé válhat bővíteni az ellátást. 

A betegszempontok bevonása 

Norvégiában a kórháztervezési folyamatban a személyzetnek jelentős mértékben részt kell 

vennie, úgyhogy több mint 500 munkatárs vett részt az új St Olav’s kórház fejlesztésében. 

Egyedülálló azonban a projekt abból a szempontból, hogy kiterjedten támaszkodik a betegek 

részvételére is. Majdnem 140 betegszervezet hozott létre olyan egységes testületet, amelynek 

közreműködésével részt vehettek a projekt felépítésében, annak szinte valamennyi szintjén. 

 

A betegeknek a kórháztervezésbe való bevonása néhány fontos előnyt hozott az új kórház 

számára, mind a betegterületek kialakításában, mint pedig egyes olyan területek kiemelt 

kezelésében, amelyek fontosak a betegeknek, de amelyeknek ezt a fontosságát a tervezők 

vagy a személyzet nem ismeri fel. A betegszempontokat már a tervezési folyamat korai 

szakaszában bevonták a kórház építészeti tervének kialakításába és a kivitelezési szakaszban 

is. A betegszempontok figyelembe vételének eredményeként sokkal erősebb hangsúly került a 

betegek és hozzátartozóik magánszférájára, a betegek és a személyzet közötti kommunikáció 

jelentőségének nagyobb mértékű felismerésére. Ennek egyik kellemes mellékhatása a 

hozzátartozók helyzetének lényeges javulása. Ezek a követelmények vezettek oda, hogy az 

egész kórházban mindenütt egyágyas betegszobákat rendeztek be, és nyílt, elválasztó 

üvegezéstől mentes fogadótereket és munkahelyeket alakítottak ki. Az egyágyas betegszoba - 

noha eredetileg ez egy "betegjogi" kérdés - gazdasági előnyöket is rejt magában. Kevesebb 

hely szükséges a kezelés/konzultáció számára, kevesebb ágymozgatásra van szükség, és egyes 

jelek arra mutatnak, hogy a kórházban szerzett fertőzések arányszáma csökkent. Az új St 

Olav’s Kórházban szakértői munkacsoport hozza az orvosi eljárásokat az egyes betegek 

szobájába, nem pedig a beteg mozog a kórházban (Helsebygg Midt-Norge, 2008). 

 

A betegek bevonása és részvétele azonban nem volt teljesen problémamentes. Eredetileg a 

betegszervezetek osztoztak a kórházi szervezet alakításáért viselt felelősségben, de 

nyilvánvalóvá vált, hogy az ilyen "külső" testület által javasolt változtatások komoly 

ellenállást váltanának ki. A klinikai munka szervezése most a kórházi irányítás kizárólagos 

feladatköre. Az új környezetbe való átköltözés előkészítése során a legtöbb kórházi osztály e 

változás logisztikájára összpontosította a figyelmét, és kevesebb figyelmet fordított az inkább 

betegekközpontú szervezet felé mutató általánosabb fejlődésre. 

„Sengetun”: az építészeti elrendezés és a fejlesztési elvek egy példája 

A „sengetun”
(14)

 (intenzív ápolást nem igénylő betegek hálóudvara) elrendezést úgy tervezték 

meg, hogy minimális legyen a megteendő távolság az ápoló személyzet számára. Ez az 

elrendezés ugyanakkor lehetőséget teremt olyan környezet létrehozására, amely jobban 

alkalmazkodik a betegekhez, javítja a kommunikációt és az érintkezést a betegek és a 

személyzet között. 

 
(14) 

„Sengetun” norvég nyelven „hálóudvar”. Az óskandináv és -szász „tun” szó (jelentése 

„megerősített lakóház vagy zárt udvar”) megtalálható a „-ton” vagy „-ten” végződésű angol 
helységnevekben és a modern angol „town” szóban is. A norvég nyelvben ez a szó a 
„körbenálló épületek által védett belső tér” jelentését vette fel, amely elrendezés egyszerre 



nyújt védelmet és teszi lehetővé valamennyi épület könnyű megközelítését minimális út 
megtételével.  

 

11.2 ábra: A St Olav’s Kórház betegszobái az átalakítás előtt 

 
Forrás: Helsebygg Midt-Norge, 2008 
Megj.:Vaktroom – nővérpult; Lager – raktár; Forbruk - fogyóeszközök 

 

A betegszobák hálóudvarként ("gyöngyfüzérként ") való megszervezése egyesíti magában 

mind a tömör, mind pedig a lineáris építészeti elrendezés előnyeit. Elkészült ennek a 

modellnek egy makettje a kórházfejlesztési program részeként, és ezt a személyzet és a 

betegek értékelték.  

 

A betegszobák korábbi elrendezése a 11.2 ábrán látható. E szerint nagy távolságok alakultak 

ki a betegek és az ellátások között, ami jelentős forgalmat okozott és növelte a szükséges 

személyzet létszámát. Ugyanakkor a személyzet kevésbé volt hozzáférhető a betegek 

számára. A többágyas szobák kevés lehetőséget engedélyeztek a betegek magánéletére. Az 

ügyeleti szoba nem működött jól a betegek, a családjuk és a személyzet közötti kapcsolat 

találkozási pontjaként és helyeként. 

 

Az új alaprajz szélesebb folyosót biztosít a munkaállomás és hat-nyolc betegszoba között – ez 

a "tun" (11.3 ábra). A munkaállomás nyílt, hozzáférhető terület a személyzet, a betegek és a 

hozzátartozók közötti érintkezés számára. 

 

A betegszobák a tároló helyiségek és a munkaállomások köré szerveződnek, a hálóudvarok 

pedig úgy helyezkednek el, hogy közöttük vannak a közös támogató helyiségek. A hálóudvart 

nem önálló szervezeti egységként alakították ki, hanem arra, hogy biztosítsa a rugalmas és 

hatékony működést, ebből a célból mindegyik osztálynak legalább három hálóudvarral kell 

rendelkeznie oly módon, hogy vizuális kapcsolat legyen a munkaállomások között. Éjszakára 

a személyzet létszámát egyetlen munkaállomás egységre lehet csökkenteni.  

 

Az 1. fázisban minden hálóudvarnak volt egy elkülönítésre alkalmas helyisége, és két 

betegszobának volt közvetlen vizuális kapcsolata a munkaállomással. Az elrendezés tartalmaz 

továbbá egy kezelő helyiséget és közvetlen hozzáférést a "sürgősségi lifthez". 

 

11.3 ábra: A Sengetun felépítése a generikus centrum osztályain 



 
Forrás: St Olav’s tervezőcsoport, nem publikált terv, 2005. Engedéllyel felhasználva. 

Megj.: Sengetun – hálóudvar; Sengerom - betegszoba 

Az egyágyas szoba 

Az egyágyas szobákkal kapcsolatban a St Olav’s Kórházban eddig szerzett tapasztalat 

majdnem egészen pozitív. A kórházi adatok nem mutatnak hatékonyság-csökkenést, viszont 

nyilvánvaló a jobb orvos-beteg kapcsolat lehetősége, különösen a geriátriai osztályon. 

Minthogy az egyágyas szoba nagyobb választékot kínál a különféle időtöltési lehetőségre, a 

személyzetnek néha egyenesen ösztönöznie kell a betegeket arra, hogy kijöjjenek 

szobájukból; ezt azonban nem további munkaterhelésnek, hanem inkább a betegekkel 

kapcsolatos attitűd változásának tekintik. Az osztályok nyugodtabbak, csökkenteni lehetett az 

éjszaka szükséges személyzet létszámát. Az osztályon levő különböző "hálóudvarok" közötti 

együttműködés azonban problémát okoz – van egy pontja az egyéb személyzet 

támogatásának,- ami részben kompetencia-kérdéseken múlik (más területen más típusú 

betegek találhatók), részben pedig a távolságokon (az osztály más részeinek tekintett 

hálóudvarokhoz viszonyítva). Az ápolási osztályok jövőbeli tervezése figyelembe veheti 

mindezt, talán oly módon, hogy egy ápolói munkaállomást neveznek ki az éjszakai 

időszakra"fő" hellyé. Az új tervben az egyetem jelenléte sokkal kevésbé zavaró, mert a 

betegek most már nem "tűnnek el" oktatási célból, és az ápolóknak nem kell alkalmas 

helyiségeket keresniük. Lényegesen megjavult a hozzátartozók és látogatók helyzete is. 



Költségek 

Kérdések merültek fel a projekt költségei miatt, mivel a költségek 1 m
2
-re számítva, más 

európai országokéhoz viszonyítva minden bizonnyal magasnak tűnnek. A St Olav’s Kórház a 

becslések szerint kb. 1,4 milliárd euróba került 223,000 m
2
 területtel (vagyis m

2
-enként 

hozzávetőleg 6265 euro). A költség azonban (ha az inflációnak megfelelően kiigazítjuk) 

egybevethető más újonnan épült norvég kórházzal, mint például a Rikshospitalet és a Nye 

Ahus kórházak (6490 Euro/m2). Azt is meg kell jegyeznünk, hogy: 

 az építési árak az észak-európai országokban általában magasabbak; az Eurostat 

felmérése szerint Norvégiában az építési árak 2007-ben 55%-kal magasabbak voltak, 

mint a 27 EU-tagország átlaga, ha vásárlóerő-paritásra (PPP) számítjuk át (Diaz 

Muriel, 2008); 

 ezek a számok az összes költséget tartalmazzák, vagyis a terület infrastruktúráját 

(utcák), a tervezést, a kivitelezést, a berendezést, az információ- és kommunikáció- 

technológiai (ICT) infrastruktúrát, a bútorozást, az orvosi felszereléseket, az áfa-t és 

így tovább; 

 A számok a kórházi helyszín teljes "lábnyomára" vonatkoznak, más országokban 

esetleg ettől eltérően számítják a területeket; 

 a helyszín egyetemnek is helyet ad; 

 az új kórház meglévő struktúrák helyszínén épült, ami növeli a költségeket és az egész 

projekt befejezéséhez szükséges időtartamot; 

 kulcsfontosságú szempont volt a jövőbeli rugalmasság, ez pedig további költségeket 

jelent az építőanyagok és az építési módszerek tekintetében.  

 

A kórház összes bekerülési költsége körülbelül 2,1-szerese az éves működési 

költségvetésének. Az összes költség 18%-a bútorokra és orvosi berendezésekre vonatkozik. A 

teljes ICT-infrastruktúra költsége megközelítőleg az összes projektköltség 6%-a, beleértve az 

infrastruktúrát (hálózat, tárolás, telefon, üzenetszolgálat, alapvető szoftver), de nem 

tartalmazza a szoftver-alkalmazásokat (elektronikus betegnyilvántartás (EPJ), laboratóriumi 

rendszer, SAP, vagy hasonlók). 

 

A kórház becslése szerint ez a közbenső állapot (a kórház fele új, a fele régi) olyan működési 

helyzetet teremt, amely évente 12 millió euró többletköltséget okoz a "normális" évekhez 

képest. Ennek ellenére a kórház működési költsége a 2006-2008 időszakra nézve évi 150 

millió euróval volt alacsonyabb, mint korábban, és a kórház ebben az időszakban 500-al 

kevesebb személyzettel és 150-el kevesebb ággyal működött. Az egynapos ellátás és a 

nagyobb számú járóbeteg -ellátásszempontjából továbbfejlesztett létesítmények hozzájárultak 

ehhez a fejlődéshez, de a legfőbb érdemet a managementnek és az osztályközi együttműködés 

javulásának köszönhetik. 

Következtetések 

A St Olav’s Kórház egy folyamatban levő beruházás, nem kizárólag azért, mert az építkezés 

második fázisa 2013 végén fejeződik be, hanem azért is, mert a kórházat mind funkcionális 

szempontból, mint pedig fizikai infrastruktúráját tekintve átszervezik.  

 

2008-ra a St Olav’s Kórház 1. fázisa befejeződött, a 2. fázis jól halad előre a kivitelezés útján. 

Mindeddig a tervezők, klinikusok, adminisztrátorok és betegek (akiket messzemenően 

bevontak a tervezési kérdések eldöntésébe) legtöbb céljukat elérték. Integrálták az egyetem 

kutatási és oktatási funkcióit a kórház klinikai területeivel. Trondheim kivételes történeti 

városközpontjának sajátosságait sikerült megőrizni és a betegek igényeinek megfelelni 



egyágyas szobák alkalmazásával, az ápolási osztályok " hálóudvarszerű" elrendezésével, 

valamint azzal, hogy megszokott anyagokat és fizikai alaprajzot alkalmaztak. 

 

A projekt 1.  fázisa néhány fontos tanulságot eredményezett a kórház további fejlesztése 

szempontjából. Az egyágyas szobák alkalmazása például a személyzet számottevő átképzését 

igényli, és másképpen kell hozzáállni a munkafeladatok megosztásához is. A 

multidiszciplináris csapatmunka szükségessége is nyilvánvalóvá vált a klinikai centrumok 

szervezésében és - noha ezt a személyzet nagy része elfogadta - a hagyományos szakmai 

határoknak ilyen nagyszabású átrendezése nem egykönnyen végbevihető feladat. 

 

Hivatkozások 
 

Bratlid  D (2006).  Lack of  patients? A hypothesis for understanding  discrepancies  between hospital resources and 

productivity. BMC Health  Services Research, 6:42. 

Diaz Muriel C (2008). Wide spread in construction  prices across  Europe  in 2007.  Eurostat, Statistics in focus, 

114/2008:1–4. 

Helsebygg Midt-Norge (2008). Case study St. Olav’s Hospital. In: Guenther R, Vittori G (eds). Sustainable health care 

architecture. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons:360–362. 

Johnsen JR (2006). Norway: Health systems in transition. Health Systems in Transition, 2006; 8(1):1–167. 

Valen MS, Larssen A-K (2006). Adaptability  of hospitals – Capability  of handling physical changes. Trondheim,  Norwegian 

University of Science and Technology (http://www.metamorfose.ntnu. no/Artikler/01_55_F_valen.doc, accessed 6 

October 2008). 

WHO Regional Office for Europe (2009). European Health for All database (HFA-DB) [offline database]. Copenhagen, 

WHO Regional Office for Europe (January 2009 edition). 

 

http://www.metamorfose.ntnu/


12. fejezet 

Stratégiai beruházás-tervezés: integrált regionális egészségügyi 

ellátó rendszer, Toscana, Olaszország 
Jonathan Erskine, Mario Romeri,  Simona Agger, Dario Rosini 

Bevezetés 

Olaszország Toscana régiója hozzákezdett egészségügyi ellátó-rendszerének jelentős 

átalakításához, célszerűbb és integráltabb szolgáltatások nyújtására törekedve. Ez az 

esettanulmány a koncepció mögötti alapelveket vizsgálja, és bemutatja a koncepció 

infrastruktúrára és a folyamatokra gyakorolt néhány hatását. Ennek az átalakításnak a 

leginkább figyelemreméltó hatása a kicsiny, helyi kórházak fokozatos átalakítása egyéb 

szociális és egészségügyi ellátások nyújtására, miközben a nagyobb kórházak szerepe is 

átfogalmazódik, nagyobb hangsúly kerül az akut ellátásra és a fizikai hozzáférhetőségre. 

 

Toscana egészségügyi ellátó-rendszerének megújítása felöleli az egészségügyi létesítmények 

egész spektrumát, ideértve a kórházak újjáépítését és felújítását, továbbá újfajta létesítmények 

megépítését, amelyek kiegészítik a kórházi ellátásokat. Az egészségügyi rendszer fizikai 

infrastruktúrájának változásai - amelyek a stratégiai vagyontervezéssel kapcsolatos, 

megváltozott feltevéseket tükrözik - képezik az átalakítás legjobban látható oldalait. A 

toscanai Regionális Kormányzat azonban együttműködve a települési önkormányzatokkal, 

szintén változásokat hajtott végre az orvosi és a nem-orvosi személyzet munkamódszereiben. 

Ez hatással van a klinikai képzésre és oktatásra, az egészségügyi ellátó-szervezetek szervezeti 

és igazgatási struktúráira, az ellátási útvonalak fejlődésére, valamint a kórházi szakorvosok, 

az ápoló személyzet, és a háziorvosok által betöltött szerepekre nézve is. 

 

Számos országban folyik az egészségügyi ellátás régiós szintű stratégiai tervezése. Toscana 

esetét különösen az itt alkalmazott holisztikus megközelítés teszi jelentőssé. Tökéletesen 

integrált egészségügyi és szociális ellátó rendszer létrehozására törekszik, amelyben világosan 

meg vannak határozva a döntéshozó testületek struktúrája, az ellátás modellje és alapelvei, 

valamint a támogató fizikai infrastruktúra közötti összefüggések. Kiemelt hangsúly kerül a 

helyi igazgatás szerepére, ami lehetővé teszi, hogy az átfogó regionális stratégiát a helyi 

lakosság szükségleteihez alakítsa. 

 

A toscanai gyakorlatnak még egy másik vonása is figyelemre méltó. Előzetes elemzések 

megállapították, hogy a jelenleginél nagyobb területi alegységek kialakítására lenne szükség. 

Ezeket az új egységeket „nagyterületnek” („area vaste”) nevezték, és később más szektorok 

stratégiai tervezésénél is alkalmazták, ide értve a hulladék-gazdálkodást, a természeti 

erőforrásokat (mint amilyen a víz), a környezetvédelmi beavatkozásokat és a 

tömegközlekedést. Ily módon, a stratégiai, egészségügyi és szociális ellátás-tervezés 

szempontjából legmegfelelőbbnek tekintett területi szint vált minden regionális stratégiai 

tervezés közös alapjává. 

Az egészségügyi ellátás decentralizálása Olaszországban 

A regionális egészségügyi rendszer Toscana régióban folyó átalakítása a decentralizáció 

országos szintű politikájára épül, amely nagyobb hatáskört biztosít a regionális szintű 

hatóságoknak. Olaszország nemzeti egészségügyi szolgálata, a Servicio Sanitario Nacionale 

(SSN) az univerzális jogosultság és az egyenlő hozzáférés elvén alapul, és jórészt a központi 

kormányzat által beszedett általános adókból finanszírozzák. Az 1978. évi bevezetése óta két 



jelentős reformon ment keresztül. Az első reform a 90-es évek folyamán ment végbe, melynek 

során lényegében  n a települési önkormányzatoktól a regionális hatóságokhoz került az 

egészségügyi ellátás szervezésének és nyújtásának felelőssége. Az áttelepítéstől azt remélték, 

hogy a regionális hatóságok racionalizálják az egészségügyi ellátók hálózatát és inkább üzleti 

szellemű modellt vezetnek be. A második jelentős változás 2001 októberében történt, amikor 

elfogadták a 3. számú alkotmánytörvényt. Ez megváltoztatta a központi kormányzat, a régiók 

és a települési önkormányzatok szerepét, föderalisztikusabbá tette a kormányzati modellt, 

mivel a döntési jogköröket meghatározott területeken - mint pl. az egészségügy - az ország 

régióinak szintjére helyezte át. A későbbiekben bevezetett változások egyik 

következményeként - ezek a 117. számú törvényben öltöttek testet - az egészségügyi ellátás 

elsősorban a regionális törvényhozás ügyévé vált, míg a nemzeti törvényhozás elsősorban az 

alapelvek meghatározásával és azoknak a feltételeknek a garantálásával foglalkozik, amelyek 

valamennyi régiót az egészségügyi ellátás összevethető szintjére emelik. 

 

Ahogy Giannoni (2006) írja, most három igazgatási szint működik az olasz egészségügyi 

rendszerben. A nemzeti kormány az SSN átfogó célkitűzéseinek és alapelveinek az őre, de az 

egészségügyi ellátó szervezetekért, az ellátás teljesítéséért és a kiadásokért a 19 régió és a 2 

különleges jogállású tartomány felelős.
(15)

 Minden régió egészségügyi ellátási alapot kap a 

nemzeti kormánytól, és maga dönt saját erőforrásainak az egészségügyi ágazatra való 

allokálásáról. A régiók saját prioritásokat fogalmazhatnak meg az egészségügyi ellátás 

fejlesztése tekintetében, noha a központi kormányzat továbbra is gyakorol bizonyos mértékű 

ellenőrzést, mert az egészségügyi infrastruktúra finanszírozásához szükséges pénzeszközök 

megszerzése az átfogó alaptervtől függ, amely megmutatja, hogy a javasolt felhasználás 

mennyire illeszkedik a regionális szükségletekhez. Települési szinten a helyi egészségügyi 

hatóságok (Aziende Sanitarie Locali, ASL
(16)

) közvetlenül együttműködnek a Regionális 

Egészségügyi Hatósággal és eldöntik, hogy az állami/önkormányzati- illetve magán 

egészségügyi ellátó szervezetek (beleértve a független vezetésű közkórházakat is) milyen 

formában a legalkalmasabbak a lakosság egészségügyi ellátásának biztosítására. A családi 

orvosok (alapellátók, háziorvosok) önállók, és fejkvóta szerint kapják a finanszírozást. 

 
(15)

 Az olasz alkotmány Trento és Bolzano tartományoknak (mindkettő a Trentino-Alto Adige 
régióban található) különleges jogállást adott, amely hasonlít az olasz régiókéhoz. 
 

(16)
 A helyi egészségügyi hatóságok megnevezése régiónként eltérő. Ebben a szövegben az 

"ASL" rövidítést általános értelemben használjuk; más rövidítéseket szükség szerint 
alkalmazunk és definiálunk. 

 

Mint az előző szakaszban tárgyaltuk, a közszolgáltatások decentralizálása Olaszországban 

már a 80-as években megindult. Mint Ostergren és munkatársai (2006) megállapították, 

számos más európai ország (beleértve Norvégiát, az Orosz Föderációt és Spanyolországot) 

léptetett életbe – változó sikerrel – olyan egészségpolitikákat, amelyek az összes vagy egyes 

igazgatási és pénzügyi hatásköröknek regionális vagy települési szintre történő 

decentralizálásával függtek össze. A decentralizálás mellett felsorakoztatott érvek között 

rendszerint az alábbiak szerepelnek: 

 ösztönözni kell az ellátás javítását, eltávolítva a központi irányítás "holt kezét"; 

 jobban ki kell használni a helyi egészségügyi ismereteket (beleértve az egészségügyi 

szükségletek ismeretét), hogy jobban személyre szabott ellátást lehessen nyújtani; 

 csökkenteni kell az egészségügyi_egyenlőtlenségeket, mind a régiók között, mind 

pedig azokon belül; 

 meg kell ragadni az alkalmat, hogy célszerűbb erőforrás-allokációt lehessen 

megvalósítani. 



 

Giannoni (2006), Donatini és mtsai (2001), France és Taroni (2005) valamit Ostergren és 

mtsai (2006) ezek alapján írják le az egészségügyi ellátás decentralizálásának olaszországi 

programját, de szemügyre vettek néhány más ösztönző tényezőt is. Például, noha a 90-es évek 

reformjainak, amelyek a decentralizálás egymás követő hullámait indították meg, az volt a fő 

céljuk, hogy megerősítsék az olasz állam elkötelezettségét az egyenlőség elve és a választás 

szabadsága mellett, legalább annyira jelentős szerepet játszott a költségek féken tartásának 

problémája. A költségvetési túlköltekezés hagyománya régóta létezett, oly módon, hogy a 

központi kormányzat időről-időre rendezte a felhalmozódott hiányokat. Azzal, hogy az 

egészségügyi ellátásért viselt igazgatási felelősséget összekapcsolta a regionális adók 

kivetésének a jogával, a központi kormányzat arra törekedett, hogy áthárítsa a pénzügyi 

felelősséget a régiókra, ugyanakkor pedig azt remélte, hogy az ellátások jobban megfelelnek 

majd az állampolgárok szükségleteinek, és a regionális igazgatás megtalálja a módját a 

hatékonyságnövelésből eredő megtakarítások fokozásának. 

 

Továbbá az egészségügyi ellátás finanszírozásának és szervezésének feladatát a 19 olasz 

régióra és 2 különleges jogállású tartományra áthárítva az egymást követő nemzeti 

kormányok elő kívánták mozdítani az innovációt és a sokféleséget, egyfajta nemzeti 

laboratóriumot teremtve, amelynek eredményeiből tanulságokat lehet levonni. A regionális 

kormányzatokat bátorították arra, hogy kísérletezzenek különböző modellekkel, ideértve a 

magánszektor nagyobb mértékű bevonását, a betegek által fizetendő térítések bizonyos 

mértékű bővítését és az integrált ellátási modellek bevezetését. A központi kormányzatra az 

egészségügyi ellátásban a szándékok szerint a felügyelet szerepe hárult: a teljesítmény 

monitorozása; biztosítsa, hogy minden régió egységes "ellátáscsomagot” nyújtson, és az 

„egész rendszer összhangjáért felelő gondnokként" működjék (Østergren és mtsai, 2006). 

 

Míg az alapelveket a nemzeti törvényhozás határozza meg, a központi kormányzat és a 

regionális képviselők állandó feladata a legjobb egyensúly keresése mind országos, mind 

pedig lokális vagy helyi szinten a szükségletek, az erőforrások és az egészségi állapottal 

összefüggő eredmények között. Ezt az egyensúlyt elsősorban az által kívánják elérni, hogy 

összekapcsolják az erőforrásokat az összes régió lakosságának nyújtandó ellátási 

alapcsomaggal; a regionális kormányzatok azonban kiterjeszthetik a hozzáférhető ellátásokat 

saját erőforrásaik felhasználásával.  

 

A legtöbb megfigyelő kiemeli azt a tényt, hogy az olasz egészségügyi ellátó rendszer 

decentralizálása szinte valamennyi vonatkozásban csak részleges sikert ért el. Egyes régiók 

kihasználták a lehetőséget, hogy befolyást gyakoroljanak egészségügyi rendszereik 

tervezésére és finanszírozására. Lelkesen és nagy lendülettel olyan tervek megvalósítását 

indították el, amelyek jelentős változásokat tűznek ki célul az ellátási modellekben, a 

munkaerő képzésében és a létesítmény-fejlesztésben. Az Emilia Romagna régió például 

átszervezi kórházait egyes ellátásokat szakellátó központokba koncentrálva és megerősítve az 

alapellátást a településeken, egyfajta „kerékagy és küllők” modellt alkalmazva. Veneto régió 

"az összehangolt tervezést" hangsúlyozta, vagyis az ASL-ek és a települési területek közötti 

együttműködést hangsúlyozta, azzal a céllal, hogy jobban integrálják az egészségügyi és 

szociális ellátásokat (amelyek helyi egészségügyi és szociális egységek néven ismertek). Úgy 

tűnik viszont, hogy más régiók sokkal óvatosabban kezelték az új környezetet, vagy 

egyszerűen elmulasztották, hogy jelentős fejlesztéseket valósítsanak meg az egészségügyi 

ellátásban. Mindezekek eredményeként az egészségügyi ellátás szervezése és minősége 

régiónként, valamint az északi és déli területek között nagymértékben eltérő. Maio és Manzoli 

(2002) a régiók között növekvő szociális-gazdasági egyenlőtlenségekről számol be. Már 



1997-ben, mielőtt az első decentralizálási intézkedések megszülettek volna, egy felmérés azt 

mutatta, hogy a betegek ellátással kapcsolatos elégedettsége széles határok között mozgott. 

Szicíliában 19 % volt a "meglehetősen" vagy "nagyon" elégedettek aránya, míg Emilia 

Romagna tartományban 53% (Mayo és Manzoli, 2002). A szerzők gondolatmenete szerint a 

decentralizálás erősödése aláaknázhatja az Nemzeti Egészségügyi Hatóság egyik alapvető 

elvét, az egyenlő hozzáférést. Japelli és Padula (2003) szintén jelentős regionális eltérést 

tapasztalt az orvosi segítséggel, az ápolással és az egészségügyi létesítményekkel kapcsolatos 

elégedettség tekintetében, a legmagasabb elégedettségi pontszám az északi és a középső 

régiókban mutatkozott. A szerzők rámutatnak arra, hogy az egy főre jutó átlagos egészségügyi 

kiadás is jelentősen eltér ezek között a régiók között. 

Decentralizálás és az egészségügyi ellátás újjászervezése Toscanában 

Toscana viszonylag gazdag régiója Olaszországnak, vegyes gazdasága az idegenforgalmon, a 

mezőgazdaságon, petrokémiai termékek és textíliák termelésén, és az acéliparon alapul. 

Lakossága kb. 3,6 millió, falvakban, kis-közepes méretű városokban, és néhány nagyobb 

városban el. Jelentős urbanizációs övezet alakult ki Firenze körül, és egy kisebb, amely a 

Massa-tól Livornóig terjedő parti övezetre terjed ki. A régió főleg domb- vagy hegyvidéki 

területekből áll, eltekintve az Arno folyó völgyének síkságaitól. Ezek a elhelyezkedési 

adottságok jelentős mértékben befolyásolták az egészségügyi ellátás újjászervezését.  

 

Az 1990-es években bevezetett reformok előtt Toscana egészségügyi rendszere hasonló volt 

az ország más részeiben meglévő rendszerekhez. A régióban leginkább az okozott nehézséget, 

hogy nagyszámú kisebb kórház működött elszórva a területen, rendszerint történelmi 

tényezők következtében, nem pedig egy megtervezett regionális hálózat részeként. Az 1990-

es évek elején Toscanában 37 ezer lakosra jutott egy kórház, az ágyak átlagos száma pedig 

kórházanként kevesebb volt 250 ágynál. Mindent egybevetve a régióban 23 ezer kórházi ágy 

volt, tehát 1000 lakosra 6,4 kórházi ágy. Ezen kívül az egészségügyi épületek elöregedtek, 

karbantartásuk gyakran elmaradt, márpedig a kórházaknak kb. 75%-a 1920 előtt épült. 

Toscana egészségügyi hatóságának átfogó célja - mihelyt igazgatási jogkörre tett szert az 

egészségügyi ellátás nyújtása és tervezése fölött, - az volt, hogy radikálisan megváltoztassa 

ezt az öröklött terhet, oly módon, hogy a régióban 

 körülbelül minden 90 000 lakosra jusson egy kórház 

 összesen (a köz- és a magánkórházakat egybe véve) 13 500 kórházi ágy legyen; 

 3,8 ágy jusson 1000 lakosra;  

 a kórházak 75 %-a  1990 utáni épület legyen. 

 

Ezek nagyra törő célok, de azon a meggyőződésen alapultak, hogy az egyetlen lehetőség a 

költségek gyors növekedésének megelőzésére és a régió lakosságának magas minőségű 

ellátására,  az egészségügyi ellátás alapelveinek újrafogalmazása volt. Ezeket az elveket az 

alábbiakban lehet összefoglalni: 

 csökkenteni kell a kórházi ápolás igénybevételét, a megelőzési programok, az 

alapellátás és a közösségi ellátások nagyobb mértékű igénybevétele útján;  

 hozzák közelebb a szolgáltatásokat a betegekhez, ahol csak lehetséges, beleértve több 

"otthoni" kezelést; 

 helyezzenek nagyobb hangsúlyt a lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos 

felvilágosítására; 

 tegyék egyszerűbbé a régió ellátási hálózatát; 

 újítsák meg a régió egészségügyi ellátási infrastruktúráját; 



 integrálják az egészségpolitikát más regionális szintű stratégiai politikákkal, mint pl. a 

közlekedés-, kommunikáció és várostervezés. 

 

Az új elveket a regionális egészségügyi ellátás-tervezés hosszabb értékelését követően 

fogadták el, amely a nemzeti és nemzetközi tapasztalatokra támaszkodott, továbbá figyelembe 

vette a Toscanában működő klinikusok és egészségügyi tervezők szempontjait is. A hosszú 

távú politikai elkötelezettség szintén szükséges elem volt, mivel a stratégiát nem valamiféle 

"gyorsjavításnak" szánták. 

 

Ez az új megközelítési mód olyan beruházás tervezési perspektívát fogadott el, amely három 

fő célra összpontosult: 

1. A kórházi hálózat ésszerűsítése és egyszerűsítése; 

2. A kórházi létesítmények felújítása; 

3. A járóbeteg-ellátást szolgáló létesítmények újrarendezése. 

 

 Ebben az összefüggésben a legfőbb leküzdendő akadálynak a kicsiny, elöregedett kórházak 

szórványos elhelyezkedése tűnt. Hosszabb távú szemlélet elfogadásával és annak 

biztosításával, hogy a helyi projektek összehangolt együttesét ellátják megfelelő 

erőforrásokkal, ez az akadály végül is a sikerhez vezető út kulcsává vált. 

 

Annak érdekében, hogy a régióban nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatos hagyományos 

gondolkodásmódot túllépjék, új alapelvek elfogadására volt szükség. Ezek a Toscana régiót az 

egészségügyi ellátás tervezése céljából három igazgatási területre osztották fel , amelyek 

"nagyterületként" váltak ismertté. Ezeket tekintették olyan minimális operatív egységeknek, 

amelyek az ellátás eredményes tervezéséhez szükségesek, mind a népesség nagysága, mind a 

földrajzi egyöntetűség, mind pedig az erőforrás-allokáció tekintetében. Mindegyik 

"nagyterület" akkora területet ölel fel, amelyen belül az ott lakók egészségügyi szükségleteik 

nagyobb részét kielégíthetik. Mindegyik „nagyterülethez” tartozik egyetemi kórház és ASL-

ek egy sora, amelyek együttesen megosztják a kórházi hálózat irányításának a feladatát. Az 

egészségüggyel foglalkozó toscanai regionális jelentésben, amely a 2000-2002 évekre terjed 

ki (Toscana egészségügyi regionális hatósága, 2003a), az egészségügyi ellátással összefüggő 

regionális mobilitás részletes elemzése látható. A jelentés megmutatta, hogy ezekben az 

években a Toscanai régióból induló betegutak 91-96%-a a „nagyterület” határain belül 

maradt. 

 

Tervezési szempontból a „nagyterület” szint összhangot biztosít a helyi politika , a helyi 

szükségletek és a regionális stratégiai célok között. A kórházi funkciókat is összehangolták 

regionális alapon egy olyan hálózat révén, amely összekapcsolja egymással a 

„nagyterületeket”. Ez a hálózat arra törekszik, hogy az egyes ellátási eseményeket átfogó 

klinikai betegutakká integrálja, hogy el lehessen kerülni a költségek megtöbbszöröződését és 

csökkenteni az akut ellátásokra háruló terhet. 

 

A tervezési eljárás a "zónák" szintjén indul, ezek több egymással szomszédos településből 

állnak, ahol a polgármesterek gyűlése fogadja el az integrált egészségügyi és szociális tervet. 

Ez a terv figyelembe veszi az ASL-ek és az ugyanabban az övezetben működő egyetemi 

közkórházak éves programját, amelyhez szintén szükség van a polgármesterek jóváhagyására. 

A régiók szerepe főleg abban áll, hogy értékeljék ezeket a dokumentumokat abból a 

szempontból, mennyire állnak összhangban a stratégiai regionális tervezési irányelvekkel, 

ahogy azokat az 5 éves integrált regionális egészségügyi és szociális ellátási terv 

meghatározza. 



 

Ez az integrált regionális terv képezi az általános keretet a „nagyterületi” bizottságok döntései 

számára (ez a szóban forgó területen levő összes ASL és az egyetemi közkórház 

főigazgatóiból tevődik össze), minthogy ők 3 éves integrált tervet dolgoznak ki, hogy a 

szolgáltatásokat lakosaik szükségleteihez igazodva szervezhessék meg. Ez a megközelítési 

mód bátorította a szakmai specializációt és integrációt, és támogatott olyan projekteket 

(elsősorban a radiológiai információs rendszerről, képarchiváló és kommunikációs 

rendszerekről, a távgyógyításról és a sürgősségi ellátásról van szó), amelyek erősíteni 

igyekeznek a regionális egészségügyi szolgáltató hálózaton belüli kapcsolatokat. 

 

Minden támogató funkciót (például a logisztikát, az információ- és kommunikáció-

technológiát (ICT), a beszerzést és a személyzet toborzását) „nagyterületi” szinten 

csoportosítottak három „nagyterületi” technikai/igazgatási szolgáltatási szervezetbe. Ezek a 

szervezetek 2003 elején kezdtek működni, fő szerepük javak és szolgáltatások beszerzése a 

„nagyterületen” levő kórházak számára. A legfőbb eredményük a méretből származó 

megtakarítás, az alkuerő fokozódása, a személyzeti költségek csökkenése, az orvosok által 

alkalmazott beteg utak szabványosítása és az átszervezés következményeként jelentkező 

hatékonyság növelése. 

Az új kórházi modell 

Ezeknek az innovációknak az eredményeként a toscanai kórházaknak (méretüktől 

függetlenül) új szerepet kellett elfogadniuk. Most azért léteznek, hogy csak akkor nyújtsanak 

szolgáltatásokat, ha feltétlenül szükséges, és azt is a lehető legrövidebb ideig. Ez részben azért 

vált lehetségessé, mert az új orvosi és sebészeti  eredmények lehetővé tették a "hagyományos" 

kórházi tevékenységek átalakítását egynapos vagy járóbeteg -ellátási tevékenységekké. A cél 

azonban nem egyszerűen az ápolási napok vagy a költségek csökkentése volt. Az új kórházi 

modellt egy olyan országos felmérés eredményeként dolgozták ki, amely alapján 10 alapelvet 

jelöltek meg a kórházi kezelések tekintetében (Toscanai Regionális Egészségügyi Hatóság, 

2003b): 

 

1. Betegközpontúság: elsősorban a beteg és családja szükségleteiről kell gondoskodni; 

2. Urbanizáció: koordinálva  a meglévő falusi, kisvárosi és nagyvárosi struktúrákkal; 

3. Szolidaritás: az állampolgárokat hozzá kell segíteni annak érzéséhez, hogy helyi 

környezetükhöz tartoznak; 

4. Szervezés: a jól-lét érzésének megerősítése eredményes, hatékony ellátások útján; 

5. Integráció: teljes értékűszerep az egészségügyi és szociális ellátások hálózatát 

felölelve; 

6. Célszerűség: megfelelő kezelések és erőforrás felhasználás; 

7. Megbízhatóság: betegbiztonság és biztonságosság; 

8. Innováció: A legfrissebb diagnosztikai, terápiás és technológiai megoldások 

alkalmazása; 

9. Kutatási fókusz: az intellektuális, klinikai és orvosi haladás ösztönzése; 

10. Képzés: a szakmai előrehaladás kultúrájának bátorítása. 

 

Ezek az elvek elfogadásuk óta jelentős változásokat idéztek elő Toscana kórházainak 

működési módjában. 2006-ban például a betegfelvételek több, mint 50%-a egynapos ellátás 

céljából történt; óriási növekedés ez az egynapos betegek 1990-es évek közepén látható 

arányához viszonyítva, ami 15% volt (Toscana tartomány statisztikai közleményei, 2009). 

1994-ben az egészségügyi ellátás kiadásainak 57%-a ment el kórházi ellátásokra. Az 1990-es 

évek vége felé a cél az volt, hogy ez az arány a teljes egészségügyi költségvetés 43%-ára 



szoruljon vissza. 2006-ra azonban ezt a célt már bőségesen sikerült elérni, hiszen a 

költségvetésnek mindössze 41%-át fordították másodlagos és harmadlagos szintű kórházi 

ellátásra (beleértve mind a közkórházakat, mind pedig a regionális egészségügyi rendszerrel 

speciális megállapodást kötő magánkórházakat). A betegközpontú környezet 

megteremtésének valamint a termelékenység és a hatékonyság javításának céljából a 

kórházaknak belső folyamataikat és igazgatási megoldásaikat is át kellett szervezniük. 

Napjainkban több mint 600 betegútvonal van gyakori használatban régiószerte, a regionális 

egészségügyi hatóság pedig fontos szerepet tölt be abban, hogy megállapítsa a legjobb 

módszereket minden egyes „nagyterületen”, és segítse elterjedésüket. Számos kórházat most 

már nem a klinikai szakterületek és kórházi osztályok szerint szerveznek, hanem az 

alapterület és az ágyak felhasználását a menedzserek határozzák meg, miközben 

klinikusokból álló multidiszciplináris munkacsoportok a szükséges ellátási szintnek 

megfelelően kezelik a betegeket.  

 

Számos olyan egészségügyi ellátó szervezethez hasonlóan, amely bevezette a "karcsú 

menedzsment" technikáit, a toscanai kórházakat is arra ösztönzik most, hogy a rendszerek és a 

folyamat menedzselés szempontjaiban gondolkodjanak. Ennek a megközelítési módnak egyik 

jó példáját láthatjuk az új firenzei Careggi kórház esetében, ahol a klinikai tevékenységeket az 

egészségügyi szükségletek alapján létrehozott tíz klinikai osztályon végzik. 

 

Az eseteknek több mint 95%-ában a kórházba kerülő betegek az összes számukra szükséges  

orvosi ellátást ugyanabban a részlegben kapják meg. Az új egészségügyi ellátási környezet 

innovatív megközelítési módokat eredményezett a beruházás és a munkamódszerek 

tekintetében is. Például Toscanában egyes kórházak most csak hétfőtől-péntekig vannak 

nyitva. Ezekben a hét első felében a tervezhető sebészeti beavatkozásokat és egyéb tervezhető 

kezeléseket végzik; a hét második fele a lábadozásé, úgyhogy a betegeket még a hétvége előtt 

el lehet bocsátani. Ennek a modellnek az értékelése a tervezhető ellátási hálózat részeként 

folyamatban van (a baleseti, a sürgősségi és a rehabilitációs ellátás más helyszíneken férhető 

hozzá).  

 

Toscana a "közösségi kórház" modelljének első bevezetői közzé tartozott (Dediozi és Roti, év 

nélkül): kis egészségügyi létesítmények nyújtottak közbenső ellátást, főleg időskorú betegek 

számára, akiknek megfigyelésre és esetleg némi kezelésre volt szüksége, de nem szorultak 

akut kórházi ellátásra. 2002-re 11 közösségi kórház működött, noha ezek főleg a régió 

kisszámú részében koncentrálódtak, ott, ahol az ASL-ek ennek az ellátási modellnek a 

bevezetése mellett döntöttek. Fizikai értelemben egyes közösségi kórházak az általános 

kórházak részét képezik, mások viszont korábbi járóbeteg-ellátó létesítményekben kaptak 

helyet, néhány pedig ápolóotthon vagy magánkórház részét képezi. A közösségi kórházakban 

rendelkezésre álló ágyak száma viszonylag csekély (2002-ben mindössze 148), de jó példát 

adnak a toscanai egészségügyi rendszer egyensúly-változására, mivel ezekben a 

létesítményekben a betegek orvosi ellátását a helyi háziorvosok koordinálják. A közösségi 

kórház személyi állománya rendszerint ápolókból és kisegítő személyzetből áll, szociális 

dolgozók nagymértékű részvételével. Mivel a közösségi kórházakban ápolt betegek 

elsősorban időskorú személyek - akiknek gyakran összetett szükségleteik és társbetegségeik 

vannak -, az átlagos ápolási idő körülbelül 19 nap; a felvétel okai között szerepel a 

rehabilitáció, a funkcionális reaktiválás, a terápia stabilizálása, a palliatív ellátás és szociális 

gondozás. Egyes esetekből kiolvasható jelek arra utalnak, hogy a közösségi kórházak, 

amelyeket elsősorban az idősödő lakosság szükségleteinek kielégítése céljából vezettek be, 

igen jól megfeleltek ennek a feladatnak. Nem világos azonban még, hogy a krónikus 



betegségben szenvedő személyek kezelésének ez a módszere a költségek tekintetében valóban 

versenyképes-e más modellekkel, és azoknak megfelelő ellátási színvonalat nyújt-e. 

Változó kórházak: beruházások, eredmények és főbb innovációk 

A toscanai regionális kormányzat nagyra törő céljainak teljesítése érdekében az 1990-es évek 

folyamán megindította a kórházi hálózat átalakításának tervezési- és megvalósítási 

folyamatát. A legjelentősebb beruházási hullám 2001-ig ment végbe, és ebben szerepelt új 

egészségügyi intézmények létesítése ugyanúgy, mint régebbi infrastruktúrák felújítása.
(17) 

A 

szükséges pénzeszközöket nemzeti szintről kapták, de regionális vagy helyi szinteken 

használták fel.  

 

Mivel a Toscanai régió nagyfokú hatékonyságot és eredményességet tudott felmutatni ebben 

az időszakban az egészségügyi beruházások tervezésében és kivitelezésében, jelentős mértékű 

országos finanszírozási támogatáshoz jutott (kb. 1200 millió euróhoz). Ugyanakkor, a 

beruházások kivitelezésének lehetővé tétele céljából, miközben az országos alapok tényleges 

átutalására vártak, körülbelül 800 millió eurót közvetlenül a régió ruházott be.  Helyi szinten 

az ASL-ek további bevételekre (körülbelül 300 millió euróra) tettek szert a nem - 

egészségügyi tevékenységekre szánt valamennyi tulajdonukban levő ingatlan eladásából. Az 

1990-es évek elejétől 2001-ig végrehajtott összes beruházás több mint 2,300 millió eurót ért el 

(Toscana Regionális Egészségügyi Hatósága, 2005). A következő években további 

beruházásokat finanszíroztak és viteleztek ki 250 millió euró éves átlag értékben, beleértve 

mind a karbantartásokat, mind pedig az új létesítmények építését. 

 
(17)

 Az egészségügyi létesítmények típusainak különbözősége és logisztikai zártságuk miatt 
igen nehéz a kórházi létesítményeknek szánt részt elkülöníteni az egyéb egészségügyi 
létesítményeknek szánt résztől. Nem kérdéses azonban, hogy az előbbi funkciót tekintették 
túlnyomó jelentőségűnek. 

 

Ennek a jelentős beruházási tervnek az eredményeként az 1990-es évek elején kitűzött 

regionális célok teljesültek - e tanulmány megírása idején Toscanában kb. 86 600 lakosra jut 1 

kórház, ezek a kórházak összesen 13 600 kórházi ággyal rendelkeznek (1000 lakosra számítva 

3,7 ágy) és a kórházak több mint 75%-a vagy 1990 után épült, vagy pedig megfelelő felújítást 

kapott. (Toscana régió statisztikai közleményei, 2007) 

 

A következő lépés 4 új kórház (Lucca, Massa Carrara, Prato és Pistoia) megépítése lesz. 

2006-ban 422 millió eurós projekttervet fogadtak el, aminek finanszírozása meg is történt. Az 

elképzelések szerint ez a  négy új kórház a 2000 után felújított egyéb kórházakban már 

megvalósult legtöbb sajátosságot tartalmazza, ide értve a következőket: 

 átlagosan 400-450 ágy; 

 átlagosan 40 000-45 000 m
2
; 

 legfeljebb 4 emelet; 

 horizontális, tömör struktúra; 

 "ötszörös épületstruktúra", amely lehetővé teszi, hogy az ellátó-helyiségek a 

közlekedési útvonalak középpontjában legyenek, mindkét oldalon kórtermekhez 

vezetve; 

 a klinikai területeknek ellátás különböző szintjei közé való megfelelés 

 összhang a klinikai irányelvekkel; 

 nagymértékben automatizált megoldások alkalmazása. 

 



Ha figyelembe vesszük, hogy a Toscanában eddig működő kórházi létesítményeknek szinte 

mindegyike a középkortól a XX. század első feléig terjedő időszakban épült, az egészségügyi 

ingatlanokba óriási összegeket kellett beruházni az infrastruktúra minőségének és 

megfelelőségének javítása céljából. 

Klinikai irányítás és kereslet-menedzsment 

A kórházi illetve közösségi ellátások közötti megfelelő egyensúly megtalálása épp annyira 

függ a kereslet, mint a kínálat menedzselésétől. A Toscanai Regionális Egészségügyi Hatóság 

is arra az álláspontra helyezkedett, hogy a klinikai irányítás létfontosságú a kezelés 

kiválóságának biztosítása szempontjából valamennyi szinten, beleértve az egészségfejlesztést, 

a jól-lét támogatását, az alapellátást, a kórházi ellátást, a rehabilitációt és a betegbiztonságot. 

A betegeknek biztosaknak kell lenniük abban, hogy akkor is magas színvonalú ellátásban 

részesülnek a megfelelő környezetben, ha nem ragaszkodnak minden körülmények között a 

kórházi kezeléshez.  

 

Ebből a célból Toscanában a klinikai irányítás rendszere erőteljesen a helyi szintben 

gyökerezik, ahol klinikusok vezette egészségügyi tanácsok és "betegirányító kollégiumok" 

működnek az ASL-ek, települési önkormányzatok és betegcsoportok viszonyítási pontjaiként. 

Ezek a struktúrák tükröződnek regionális szinten is, ahol a regionális egészségügyi tanácsok 

és szakértői csoportok végzik a koordinálást, ezek kezelnek olyan problémaköröket, mint a 

klinikai kockázat, a betegbiztonság és a szervátültetési eljárások. Minden klinikai irányító 

csoport fontos feladata a szükségtelen kórházi ápolások számának csökkentése. 2003-ban a 

kórházi beutalások száma évente 182,5 volt 1000 lakosra számítva. A cél az volt, hogy ezt az 

értéket 160-ra szorítsák le 5-7 év leforgása alatt. Ezt a célt most sikerült elérni; a regionális 

hospitalizációs arány 1000 lakosra számítva 164 volt 2007-ben. A klinikai irányító csoportok 

elsősorban arra törekedtek, hogy megfelelőbb alternatívákat keressenek az időskorú betegek 

poszt-akut ellátására, a terminális betegek életvégi gondozására és a HIV-pozitív betegek 

kezelésére. A klinikai irányítással foglalkozó intézmények fontos szerepet töltenek be az 

ellátások normáinak meghatározásában, az akkreditációs kritériumok megállapításában (pl. a 

magánszektorban), és azoknak az általános szabályoknak a felállításában, amelyeknek 

megfelelően a regionális egészségügyi rendszer működik. 

 

A fekvő- és a járóbeteg-ellátás megfelelő egyensúlyának kialakítása különösen jelentős a 

toscanai rendszer számára, amely a helyi hatóság képviselőit is bevonta a szükségletek 

elemzésébe, illetve a szolgáltatások tervezésébe és átszervezésébe. Ezt a megközelítési módot 

a legutóbbi időkben intézményesítették azáltal, hogy számos helyi szervet hoztak létre az 

egészségügyi szükségletek menedzselésére, amelyekben helyet foglalnak a helyi 

önkormányzatok és a megfelelő helyi ASL-ek képviselői. Ezeknek a szerveknek a fő feladata 

az egészségügyi és szociális ellátási kérdésekkel kapcsolatos intézményközi megállapodások 

kidolgozása, az egészségüggyel összefüggő vagy más helyi politikák és beavatkozások 

integrációja, továbbá az erőforrások optimális kezelése a kereslet menedzselése és a 

megfelelő kezelések elterjesztése útján. 

 

A fent említett fejleményeken túlmenően a Toscanai régió hamar és lelkesen átvette az 

Egészségügyi Világszervezet "Egészséges Kórházak" projektjét (Marchese és mtsai, 2007), 

amelynek célja új orientáció meghatározása a kórházak, mint olyan szervezetek számára, 

amelyek nem csupán szakosított klinikai gyógyító munkát végeznek, hanem szélesebb körű 

szerepük is van a népegészségügyben. A Toscanai Egészséges Kórházak Hálózatának átfogó 

célja a közösség bizalmának megerősítése az egészségügyi rendszerben és a közvélemény 

ismereteinek bővítése a kórházi szolgáltatások megfelelő igénybevételéről, továbbá a betegek, 



a személyzet és a helyi közösségek jól-létének fokozása. Az Egészséges Kórházak Hálózata 

az egész Toscanai régióban összehangoltan működik, tevékenységeik a konkrét akcióktól 

(mint amilyen a "dohányfüst-mentes kórház" kampány) a kulturális tolerancia előmozdításáig 

és a betegek, családjuk és a személyzet számára kellemesebb környezet kialakításáig 

terjednek. 

Következtetések 

Az egészségügyi ellátásnak egész régiókra kiterjedő stratégiai tervezése számos országban 

jelen van, de gyakran előfordul, hogy az ellátási modell alapelvei, a támogató fizikai 

infrastruktúra és a döntéshozó szervek struktúrája közötti kapcsolatok nem olyan 

egyértelműen meghatározottak, mint Toscana esetében. 

 

Az Észak-Írországról szóló esettanulmányhoz hasonlóan (lásd a jelen kötet 7. fejezetét), a 

Toscanában végbemenő változások is egy alakulófélben levő folyamat részei, de úgy tűnik, 

hogy a közös problémák, a lakosság elöregedése, a költségek növekedése és a betegek 

megfelelő és biztonságos kezelésének középpontba állítása mindkét régiót arra ösztönözte, 

hogy hasonló szempontokat érvényesítsen regionális egészségügyi rendszereik stratégiai 

tervezésében. A változás alapvető hajtóerői mindkét esetben a kórházi ápolás iránti szükséglet 

csökkentése (különös tekintettel az időskorú és a krónikus betegségekben szenvedő 

betegekre); elmozdulás az inkább közösségi-bázisú kezelések irányába, amelyek a beteg 

otthonához a lehető legközelebb végezhetők; a szakosított ellátások koncentrálása kisebb 

számú akut kórházban; valamint annak megértése, hogy a korábbi egészségügyi ingatlanok 

már nem alkalmasak a 21. században a lakosság egészségügyi szükségleteinek az ellátására. 

 

Toscana egészségügyi ellátási és infrastrukturális stratégiai tervezési rendszere olyan 

folyamaton alapul, amely a helyi települési szintről indul. A helyi szükségleteket és 

törekvéseket hozzáigazítják a „nagyterületi” szinten meghatározott stratégiai regionális 

irányelvekhez. Ez a modell folyamatos párbeszédet ír elő a települési önkormányzatok, a 

helyi képviselői csoportok, a „nagyterületi” tervezők és a regionális egészségügyi hatóság 

között, és ennyiben ellentétben áll a szigorúbb, "felülről lefelé" irányuló regionális tervezési 

modellekkel. Az egészségügyi ellátás átalakítása Toscanában még mindig folyamatban lévő 

munkának tekinthető, de a tanulmány megírásának időpontjában már működő modell 

mindeddig jelentős változásokat eredményezett az egészségügyi és a szociális ellátás 

helyszíneinek és természetének a megváltoztatásában. 
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HÁTLAP 

A tőkebektetés az  európai egészségügyi rendszerekbe c. műnek számos kihívást és 

lehetőséget kellett számításba vennie: a demográfiai és epidemiológiai változásokat, amiket a 

népesség öregedése okoz; a gyógyászati technológiák és gyógyszerek területén végbemenő 

fejlődéseket; a növekvő elvárásokat; a fennálló egészségügyi egyenlőtlenségeket. 

A könyv 11 esettanulmányt mutat be,  egész Európából, nézőpontok egész tárházát kínálva 

egészségügyi tőkebefektetés témában, akár a jelen, akár a jövő kihívásait tartjuk szem előtt.  

A tanulmányok bemutatják az Orbis Medical Parkot, Sittardot, a  Martini Kórházat, 

Groningen (mindkettő Hollandiában van); a St Olav Kórházat  Trondheimben (Norvégia); a 

New Karolinska 

Solna Kórházat  Stockholmban (Svédország); a Coxa Kórházat Tampere-ben (Finnország); a 

Rhön-Klinikum Csoportot (Németország); a John Paul II Kórházat Krakkóban 

(Lengyelország); a Valencia-régóbeli Alzira- modellt (Spanyolország); az észak-írországi és 

toszkánai ( Olaszország) regionális tervezést, és a Magán Finanszírozási  Kezdeményezést  ( 

Anglia)  

A könyv gyakorlati útmutató lehet egészségpolitikusok, tervezők, építészek, pénzügyi 

szakemberek és egészségügyi vezetők számára arról, hogy hogyan érhetik el, hogy az 

egészségügyi szolgáltatások tőkejavakká fejlődjenek: azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy 

minél szélesebb körben terjessze a tapasztalatokat a tőkebefektetések minél hosszabb távon 

való fenntarthatóságáról.  
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